
KRATKOČASNIK ZA 2. razred 

VELIKONOČNI PRAZNIKI 

 

UČENCI 2.r, UČITELJ TOMAŽ TUKAJ. KAKO SI/STE?  

PREJŠNJO SREDO JE BIL PRVI APRIL. KAJ JE TO IN ALI SI 

KOGA POTEGNIL ZA NOS? KAJ POMENI TO, DA NEKOGA 

POTEGNEMO ZA NOS? PREBERI SI VEČ O PRAZNIKU NA 

NASLEDNJI STRANI. 

NALEDNJI PRAZNIK, KI SE NAM PRIBLIŽUJE JE VELIKA NOČ. 

JO PRAZNUJETE? S KOM IN KAKO STE JO DOSLEJ? TOKRATNI 

KRATKOČASNIK BO POSVEČEN PRAZNIKOM, KOT PONAVADI BO 

TUDI NEKAJ IDEJ IN UPORABNIH INFORMACIJ ZA 

PREŽIVLJANJE POPOLDANSKEGA ČASA. PREJŠNJI TEDEN JE 

BIL MEDNARODNI DAN KNJIG ZA OTROKE. SI ŽE DOBER 

BRALEC? VERJAMEM, DA LEPO NAPREDUJEŠ IN DA TI GRE ŽE 

ODLIČNO. POLEG LEPOSLOVJA LAHKO PREBEREMO TUDI 

KAKŠNO PESMICO. OSTANITE OPTIMISTIČNI IN VESELI 

SONČKI!  

Na svetu si, da gledaš sonce, 

na svetu si, da greš za soncem, 

na svetu si, da sam si sonce 

in da s sveta odganjaš – sence. 

(Tone Pavček) 

 



NA KRATKO O IZVORU DNEVA ŠALJIVCEV 

 

V nekaterih deželah si lahko 

prvoaprilsko šalo privoščijo le do 

poldneva, nato pa je to 

prepovedano. Od kod izvira ta 

običaj, ni natančno znano. Leta 

1713 je francoski sončni kralj 

Ludvik XIV. ta dan razglasil za 

“dan norcev in lažnivcev”. Tega 

dne naj bi ga njegov dvorni norec tako potegnil za nos, da bi bil skoraj 

ob krono. Številni menijo, da gre pri praznovanju prvega aprila za 

ostanek običajev, ki so jih praznovali ob pomladanskem enakonočju. 

Slavja so se začela na dan starega leta, to je 25. marca, končala pa 

so se sedem dni pozneje, natanko 1. aprila.1 

 

Prva prvoaprilska potegavščina, ki smo ji bili priča po televiziji, je 

bila izvedena leta 1957, ko je BBC objavil triminutni prispevek o žetvi 

špagetov v južni Švici. Družina naj bi špagete, ki so jih predhodno tja 

nastavili producenti oddaje, obirala kar z dreves.2  

 

 

Tu si lahko pogledaš, kako obirajo špagete.  

https://www.youtube.com/watch?v=tVo_wkxH9dU 

  

                                                             
1 https://www.rtvslo.si/na-danasnji-dan/1-april-smeha-in-sal-poln-prvi-april/329644 
2 https://www.student.si/zabava/kultura/prvoaprilski-navdih/ 

https://www.youtube.com/watch?v=tVo_wkxH9dU
https://www.rtvslo.si/na-danasnji-dan/1-april-smeha-in-sal-poln-prvi-april/329644
https://www.student.si/zabava/kultura/prvoaprilski-navdih/


STARE IN NOVE IGRE 

 

Pozdravljeni učenci! 

Učitelj Tomaž vam je pripravil že veliko zanimivih stvari, ki jih lahko 

delate v prostem času ali pa kot del pouka. Tokrat sem vam pripravila 

dve igri, ki se ju lahko igrate s člani družine in si s tem popestrite 

dan, tretjo je pripravil on. 

Želim vam uspešne in lepe dneve, veliko zabave in ostanite zdravi! 

Lep pozdrav, 

Ksenija 

 

 

PRVA IGRA: UGOTOVI ZAPOREDJE 

Potrebujete: štoparico, različne predmete. 

Igrate se lahko vsi člani družine. Več vas bo, bolj bo zabavno. 

 

NAVODILO 

Izberi 5 – 7 predmetov, ki jih najdeš v 

stanovanju. Lahko tudi več. Na primer: igrača, 

žlica, svinčnik,… Po želji, kar želiš.  

Ena oseba naj postavi predmete v vrsto, po 

zaporedju, kot želi.  

 

 

Ostali si zaporedje ogledate in si ga skušate zapomniti. 

Nato pojdite v drug prostor vsi, razen tistega, ki je zaporedje 

pripravil. Ta oseba med tem spremeni zaporedje predmetov. 

Ko se ostali vrnete, si ogledate novo zaporedje. Nato vsak član 

postavi predmete v prvotno zaporedje. 

Zmaga tisti, ki pravilno postavi predmete v prvotno zaporedje v 

najkrajšem času. Zamenjajte vloge in igrajte znova. 



DRUGA IGRA: KAJ IMAM NA HRBTU? 
 

Potrebujete: papir, barvice. 

 

NAVODILO  

Eden izmed članov družine ima na hrbtu 

prilepljeno risbo neke živali. Nariše jo 

druga oseba. Vsi člani ponazorite gibanje 

te živali, oseba z risbo pa skuša ugotoviti, 

katero sliko ima na hrbtu. Nato zamenjajte 

vloge.  

 

 

IGRA ZA STARŠE: VPRAŠALNIK 

Po družabnih medijih je zaokrožila še ena zabavna igra, tokrat za 

starše. Kakšne predstave o vas imajo vaši otroci, lahko izveste s 

povsem običajnimi vprašanji, odgovori vas zanjo presenetiti. Igro 

lahko naredi tudi otrok. Ta sestavi vprašanja za starše in starše 

povpraša o najljubši jedi, barvi… Že poznate odgovore?  

 

1. Kako je mamici ime? 

2. Kdaj je mami jezna? 

3. Velika ali mala? 

4. Kaj mamica rada jé? 

5. Kaj ima mami najrajši oblečeno? 

6. Koliko je stara mami? 

7. Kaj si želiš, da ti mami kupi? 

8. Kaj mami rada gleda na televiziji? 

9. Kaj mami rada počne? 

10. Kam bi rad šel z mamico? 

11. Kaj boš ko boš velik? 

12. Kdaj je mami jezna? 



MOJ KOTIČEK – TRDNJAVA IZ ODEJ 

 

Ker se v času karantene zadržujemo doma, prihaja med nami tudi do 

trenj. Tudi če nimaš veliko prostora, si lahko narediš čisto svoj 

kotiček. Prostor kamor se umakneš, skriješ, igraš in prostor, kjer 

lahko tvoja domišljija poleti in kamor lahko drugi vstopijo samo s 

tvojim dovoljenjem. Kaj lahko storiš? Zgradi si trdnjavo iz odej. 

Tisto kar potrebuješ, se skriva že v imenu, poleg tega lahko uporabiš 

še kakšno rjuho in blazino za na tla, vendar se najprej o tem pogovori 

s starši, velja?  

 

  

NAMIGI IN NASVETI:  

 stole postavi z nasloni nasproti drug drugemu, 

 en stol naj bo postavljen ob steno, 

 med stoloma naj bo dovolj prostora za »vrata«, 

 v notranjost si daj kakšno odejo ali blazino za večje 

udobje, 

 streho lahko utrdiš s kakšno palico ali metlo, 

 pri robovih pritrdi odeje/rjuhe s knjigami ali kakšno drugo 

utežjo, da se ti trdnjava ne podre, 

 trdnjava naj bo na mestu, kjer drugim ne bo v napoto. 
 



POMAGAM KUHATI 

 

Ker hodimo v trgovine bolj poredko, vam mogoče ostaja kaj starega 

kruha ali toasta. Tokrat en okusen recept, v katerem ga lahko 

porabimo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

POHANE ŠNITE MALO DRUGAČE 

SESTAVINE  

4 rezine starega kruha 

1 jajce 

1 dcl mleka 

2 žlici medu ali sladkorja 

1 nepolna žlička cimeta in vanilije 

Če imamo na voljo še: 

sok in nastrgana lupinica 1 bio pomaranče 

 

V pekaču ali drugi posodi pomešamo jajce z 

mlekom, dodamo med in stepemo, dodamo 

tudi sok in lupinico, če ju imamo. 

Narežemo kruh na rezine. Tega pomočimo v 

pripravljeno mešanico in pustimo da se dobro 

prepoji. 

Rezine damo na drug pekač, obložen s peki 

papirjem. Pečico segrejemo na 200 stopinj, 

pečemo 25 minut oz. dokler ni zlato 

zapečeno.  

Postrežemo z narezano banano, džemom, 

Nutello…  

 

Dober tek!  

 

VEDNO KUHAJ POD 

BUDNIM OČESOM OČKA 

ALI MAMICE, NIKOLI SAM! 

 



UGANKE ZA BISTRE GLAVE 

 

REŠITVE UGANK PREJŠNJEGA TEDNA: 

zima, snežinke, smuči 

 

TOKRATNE UGANKE SE NAVEZUJEJO NA TA KRATKOČASNIK, 

ČE SI POZORNO BRAL, BOŠ REŠITVE HITRO UGOTOVIL.  

 

Mehka in vabljiva     

na postelji počiva. 

Nanjo se glava naslanja 

kadar spi in sanja.        
 

 

Na poljih zeleno, 

v kaščah rumeno, 

v peči spečeno, 

na mizo zloženo. 
 

 

Je v sodčku brez obroča,  

rumena in bela moča.   



TEMA:  Igram se in ustvarjam (6.4.-10.4.) 

 
 

Kaj lahko delam in ustvarjam doma: 

 

 

 

OBROKI 

 
 

 Navajam se na pravilno prehrano, vedenje pri 

mizi in uporabo jedilnega pribora. 
 Skrbim za zdrav način življenja. 

 

 

 

SPROŠČAM SE 

 

 Razvijam vztrajnost in vzdržljivost. 
 Izvajam naravne oblike gibanja. 
 Razvijam motorične spretnosti in usklajenost 

gibov. 

 

 

 

 

 

 
 

USTVARJAM 

 

 Razvijam sposobnost komunikacije. 
 Spoznavam, da ima vsak človek pravice in 

dolžnosti. 
 Ohranjam prijetne in prisrčne odnose. 
 Razvijam naravna nagnjenja za likovno 

izražanje in si razvijajo ročne spretnosti. 
 Sledim spreminjanju narave. 
 Pridobivam vseživljenjsko znanje, 

pomembno za vsakdanje življenje. 
 Ozaveščam se o pomenu ohranjanja planeta 

Zemlja. 

 

 

SEM SAMOSTOJEN 

 

 Berem sošolcem ali mlajšim otrokom. 
 Povezujem, utrjujem in poglabljam učno 

snov in se samostojno pripravljam na pouk. 



Viri 

 

Spletne strani 

https://www.student.si/zabava/kultura/prvoaprilski-navdih/?cn-reloaded=1 
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