
Teden, ki je pred nami, smo posvetili prihajajočim velikonočnim praznikom ter 

svetovnemu dnevu Romov. Seveda pa brez prijetne domače naloge z naše strani tudi ta 

teden ne gre. Preživite kar se da lepe, mirne in predvsem zdrave velikonočne praznike, 

pa čeprav letos nekoliko drugače, kot smo jih vajeni.  

 

TEDENSKA DOMAČA NALOGA 

 

 

 

ZABAVNA VELIKA NOČ 

1. Nošenje pirhov 

 

Na veliki jedilni žlici prenesi čim več velikonočnih pirhov, iz ene košare v drugo. Pot 

si lahko otežiš s preprekami (hoja po klopi, korak čez škatlo, mini slalom …). 

 

2. Veliko kartonasto škatlo spremeni v zajčka Požreškota.    

Igraj različne igre: 

- Požreško nogomet;  

- Požreško hokej (izdelaj si hokejske palice - drevesne veje);  

- Požreško rokomet. 



 

                               Zajček Požreško                                 

 

 

3. Kartonasti zajček 

Na velik karton nariši zajca velikana, lahko mu izrežeš še usta in trebuh. Potrebuješ še 

korenje, ki ga prav tako izdelaš iz kartona, ne pozabi - korenje je oranžne barve!   

Igraj različne igre:  

- slepa miš hrani zajca (z zavezanimi očmi poskusi zajca nahraniti);  

- metanje korenja - ciljanje ust (5 točk) ali trebuha (2 točki). 

                                        

Kartonasti zajček 

 

 



VELIKONOČNO USTVARJANJE 

ZAJČJA DRUŽINA IZ TULCEV 

V času, ko moramo poskrbeti za svoje zdravje, je tudi nakupovanje omejeno, zato za likovno 

ustvarjanje uporabimo različen material, ki ga imamo doma. Posebej priročni so tulci, 

časopisni papir in podobno. Vse to zbirajmo, saj znamo in zmoremo biti iznajdljivi in 

ustvarjalni.  

Potrebujemo: 

- lepilo 

- škarje 

- tulce 

- časopisni papir 

- barvni papir (če ga imamo doma) 

- flomastre, barvice 

 

1. Izrežemo brke in ušesa. Ušesa po dolžini na sredini prepognemo.  

  

 

2. Na mizi je ustvarjalni nered, ki je del ustvarjanja. 

 



 

3. Takšna je moja zajčja družina. Želim ti veliko ustvarjalnih užitkov.  

 

 

 

ŠE NEKAJ IDEJ ZA USTVARJANJE OB PRIHAJAJOČI VELIKI NOČI 

 



 

 

VELIKONOČNO UČENJE 

Zajčki s krogi  

Koliko zajčkov je narisanih? Poveži tista dva, ki imata enak vzorec. Obkroži tistega, ki nima 

para. Na vsakem zajčku preštej kroge. Tisti, ki znate že šteti do 100, preštejte koliko je 

skupno vseh krogov na vseh zajcih.  

 

Zajčja šola 

Zajčki so poskakali v šolske klopi. Tudi učitelj zajec ni zamudil. Koliko je zajčkov učencev, 

koliko je šolskih klopi? Ugani, kateri predmet imajo na urniku. Poglej na tablo, katere črke so 

zapisane? Gotovo iščejo besede na prvi in zadnji glas. Tudi ti se potrudi in določi prvi in 

zadnji glas besed: učitelj, učenec, zajec, korenček, detelja.  

En zajček je zamudil v šolo. Kaj misliš, kaj se mu je zgodilo? Je zaspal, se raje uči doma, tako 

kot ti? Opiši, kako poteka tvoj dan, kako se učiš, kaj se najraje igraš … 

 



 

 

 

VELIKONOČNA KULINARIKA 

 

1. GLAVNA JED 

 

Roža iz hrenovke    

 

Za 4 rože potrebujemo:   

- 4 stebla tajske bazilike  

- 2 hrenovki  

- 1 jedilna žlica olja 

- sol     

Baziliko operemo in otremo. Stebla aranžiramo na dovolj velikih krožnikih. Hrenovki 

vzdolžno razpolovimo. Le na eni strani polovice z ostrim nožem naredimo zareze z 

razmakom okoli 3 mm, vendar hrenovk ne prerežemo. 



Olje segrejemo. Hrenovke oblikujemo v krog tako, da je narezana stran obrnjena navzven. Če 

hrenovke ne držijo oblike, jih spnemo z zobotrebcem. Damo jih v ponev in na sredino takoj 

ubijemo po eno jajce. Rahlo solimo. 

Pečemo pri srednji temperaturi, da jajca zakrknejo. Nato jajca s hrenovkami z lopatko 

previdno vzamemo iz ponve in jih položimo na vrh stebel bazilike, da izgledajo kot 

cvetovi.  

 

 

2. SOLATA 

 

Zajček iz kumare 

  

Za enega zajčka potrebujemo: 

- 3 rezine kumar 

- 2 lista motovilca 

- okoli 1 čajna žlička kreme iz svežega sira 

- 1 črna oliva 

- 2 koruzni zrni 

- 1 zrno rdečega fižola 

- 3 vejice drobnjaka 

- malo kodrastega peteršilja 

Spodnjo kumarično rezino damo na pladenj. Drugo rezino spodaj namažemo z malo kreme iz 

svežega sira in jo položimo na spodnjo rezino, tako da jo malo zamaknemo. S tretjo rezino 

naredimo enako in jo položimo na vrh. Motovilec operemo in otremo. Liste pritrdimo med 

zgornjo in srednjo kumarično rezino, da dobimo ušesa. 

V vrečko za dresiranje z gladkim tulcem damo malo kreme iz svežega sira in naredimo dve 

majhni piki na zgornjo kumarično rezino, da dobimo oči. Od črne olive odrežemo dve majhni 

okrogli kapici. V vsako piko iz svežega sira prilepimo po eno kapico, da dobimo zenici.  

Koruzni zrni položimo na srednjo kumarično rezino, da izgledata kot zoba. Rdeči fižol prečno 

razpolovimo in ga z malo kreme iz svežega sira prilepimo, da dobimo smrček. Vejice drobnjaka 

operemo, otremo in narežemo na okoli 4 cm dolge vejice. Na vsako stran damo po tri vejice 

drobnjaka. Na koncu priložimo še kodrasti peteršilj, da dobimo zajčji rep.  



3. SLADICA 

Hitri velikonočni keksi brez jajc 

SESTAVINE: 

225 g moke  

110 g sladkorja 

150 g masla 

PRIPRAVA 

Pečico segreješ na 175 stopinj. Iz moke, sladkorja in 

masla omesiš testo.  

Testo razvaljaš na pomokani delovni površini in z modelčki za kekse izrežeš kekse.  

Kekse položiš na namaščen ali s papirjem za peko obložen pekač in jih pečeš približno 10 

minut. Ko se ohladijo jih okrasiš po želji. 

 

 

 

Velikonočni amerikaneri 

SESTAVINE ZA 18 MALIH AMERIKANEROV: 

100 g masla 

100 g sladkorja 

1 zavitek vanilina 

2 jajci 

ščep soli 

1 vanilijev puding 

5 žlic mleka 

250 g moke 

3 žličke pecilnega 

 

ZA DEKORACIJO POTREBUJEŠ: 

250 g sladkorja v prahu 

voda ali sok limone 

barva za živila 

 



Maslo in sladkor penasto zmešaš. Dodaš vanilin, jajci, sol in premešaš. Nato dodaš puding, 

mleko, moko in pecilni ter dobro premešaš. Z žlico ali žličko narediš majhne kupčke na dveh 

pekačih. Pečico segreješ na 180 stopinj in pečeš približno 10 min, da dobijo zlatorumeno barvo. 

Ko se ohladijo, jih obrneš in okrasiš s sladkorno glazuro, ki jo narediš tako, da sladkor zmešaš 

z malo vode ali limoninega soka in po želji dodaš jedilno barvo. 

 

 

8. APRIL: SVETOVNI DAN ROMOV 

ROMI PO SVETU 8. APRILA, NA OBLETNICO PRVEGA SVETOVNEGA KONGRESA 

ROMOV V LONDONU LETA 1971, PRAZNUJEJO SVETOVNI DAN. TAKRAT SO BILE 

SPREJETE POMEMBNE ODLOČITVE ZA PRIHODNOST ROMSKEGA NARODA. 

SPREJETA JE BILA ROMSKA ZASTAVA IN ROMSKA HIMNA DŽELEM, DŽELEM.  

V SPOMIN NA TA DAN ROMI VSAKO LETO 8. APRILA PRAZNUJEJO SVOJ 

PRAZNIK, KATEREGA BOMO TUDI MI OBELEŽILI NA MALO DRUGAČEN NAČIN 

KOT PONAVADI.  NAMEN TEGA JE, DA VAM NA KRATKO PREDSTAVIMO  

ZNAČILNOSTI ROMOV IN OPOMNIMO, DA JE DRUGAČNOST IN RAZNOLIKOST 

BOGASTVO TEGA SVETA.  

ROMI IMAJO SVOJO ZASTAVO, KI IZGLEDA TAKO: 

 

MODRA BARVA : POMENI NEBO 

ZELENA BARVA: PREDSTAVLJA NAKLONJENOST ROMOV DO NARAVE 

RDEČE KOLO: POTOVANJE IN TRPLJENJE ROMOV SKOZI ČAS 

 

NA SPODNJI POVEZAVI SI LAHKO OGLEDATE POSNETEK PLESA NA PRIREDITVI 

OB SVETOVNEM DNEVU ROMOV. 

https://www.youtube.com/watch?v=zeUUau1blRg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zeUUau1blRg


Teden, ki je pred nami, bomo posvetili ROMSKI KULTURI. 

1. Dan: Skupaj s starši lahko preberete zgodbo, kako je nastal rom. Vsebino zgodbe 

lahko ilustriraš in nam pokažeš, ko se vrnemo v šolo.  

 

KAKO JE NASTAL ROM? 

Nekega dne se je Bog odločil, da bo ustvaril človeka. Vzel je blato in iz njega ustvaril bitje v 

podobi človeka. Figuro je dal v posodo in jo postavil na ogenj, naj se speče. Nato je šel na 

sprehod. Ko se je vrnil, je bil človek ves zagorel in popolnoma črn. Ta človek je postal prednik 

črncev. Nezadovoljen s svojim delom, je Bog ponovno začel z ustvarjanjem človeka. Spet je 

vzel glino in oblikoval figuro v podobi človeka. Dal jo je v posodo in jo postavil na ogenj, naj 

se speče. Iz strahu, da ne bi figura zagorela in človek postal črn, je pečico prehitro odprl. Človek 

je bil popolnoma bel. Ta človek je postal prednik belcev. Nezadovoljen s svojim delom je še 

tretjič naredil figuro iz gline, dal v posodo, posodo postavil na ogenj in dal peč. Ta človek je bil 

najlepše pečen, bil je zlate barve. On je prednik Romov. 

 

2. Dan: Spoznajmo števila do 10 v romskem jeziku. 

 

ENA.........................................DJEK  

DVE........................................ DUJ  

TRI......................................... TRIN 

ŠTIRI....................................... ŠTAUR  

PET........................................ .PAUNČ 

ŠEST....................................... ŠOUV  

SEDEM.................................... EFTA  

OSEM......................................OFTO  

DEVET......................................ENJA  

DESET......................................DEŠ 

 

3. Dan: Izdelajmo svojo lutko Roma ali Rominje 

Romi so na svojem več kot tisoč let dolgem potovanju puščali globoke sledi. Predniki  Romov 

so potovali in igrali po mnogih deželah ter se pri tem srečevali z vedno novimi zvoki in 

idejami. 

Ali veste, da Romi izvirajo iz Indije? Mnogo ljudi pravzaprav še danes ne ve, da Romi 

izvirajo iz Indije, od koder so se začeli izseljevati pred stoletji, o tem, kdaj natančno, slišimo 



različna mnenja, zagotovo pa so množično naseljevali Evropo v 14. stoletju in so se nekateri 

ustalili tudi v Sloveniji. 

S prihodom Romov so se začele stvari spreminjati. Romski ples se je širil skozi zgodovino, iz 

Indije in naprej po območjih do Evrope. Pri romskem plesu gre za izražanje čustev, ki jih 

plesalka nosi v sebi.  

 

OGLEJ SI  SLIKI IN POSKUSI UGOTOVITI, KAKŠNA ČUSTVA NOSI V SEBI 

NARISANO DEKLE? 

Folklorno oblačilo za romski ples je živo pisano, z bogatimi vzorci, naborki in rutami. 

Ponazarja njihov živahen temperament, ki ga z ometelnimi, zahtevnimi gibi vnašajo v ples, ki 

je prava paša za oči. V mnogih romskih naseljih pogosto zaplešejo. Plešejo že od malih nog. 

Skoraj verjeti ne moremo, kako so že spretne čisto majhne deklice. Tudi romska glasba je 

temperamentna. Romi so znani virtuozi na glasbilih. Posamezniki jih obvladajo več, vodilni 

instrument pa je violina. Violina v romski glasbi s svojimi zvoki, ob temperamentnih likih, 

poudarja tudi otožne ritme. Ob temperamentu in živahnosti je namreč tudi otožnost del 

romske duše. 

Podrobno si oglej dekle na sliki! Sedaj bomo ustvarjali.  

 

Izdelovali bomo lutko, ki bo podobna dekletu na sliki. Lutka mora vsebovati značilnosti 

romskih plesalk. Te značilnosti si lahko ogledaš na spodnji povezavi. Bodi pozoren/a na 

obleke, barve, lase.  

 

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

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


 Za izdelavo potrebuješ : 

 škarje 

 lepilo 

 volno 

 ostanke blaga 

 leseno kuhalnico. 

 

Pred izdelavo si lahko na papir skiciraš potek izdelave. Po svoji lastni domišljiji izberi barvo 

obleke, nakita, lahko uporabiš bleščice. Ko imaš načrt izdelave pripravljen, lahko začneš s 

konkretnim delom.  

 

 

Najprej lahko pobarvaš kuhalnico in poslikaš obraz. 

 

 

 

Nato sledi priprava obleke. Iz barvnih ostankov blaga lahko kreiraš dolgo obleko, uporabi 

žive barve, različne vzorce. Kuhalnico obleci v obleko.  

 

 

 

Sedaj lahko tvoji plesalki ustvariš dolgo, bujno pričesko iz volne. 

https://www.google.si/url?sa=i&url=http://m.bibaleze.si/clanek/ideje_za_prosti_cas/lutka-iz-kuhalnice.html?action%3Dlogin%26goto%3Dcomments_start_position&psig=AOvVaw0gqwaZs9b3eoCH-_WWq_oW&ust=1585930748346000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCU-tOSyugCFQAAAAAdAAAAABAM
https://www.google.si/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/562598178441495594/&psig=AOvVaw08KFRyJJ2aXHwMGFZqvRRq&ust=1585931192842000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjN5Z6UyugCFQAAAAAdAAAAABAR


  

 

Na koncu uporabi domišljijo, pokaži malo svoje ustvarjalnosti ter okrasi svojo plesalko po 

želji. 

 

4. Dan: Izdelajmo romsko zastavo 

Na list papirja nariši (ali po lastni presoji izdelaj) romsko zastavo. Pomagaj si s sliko v 

besedilu.  

 

5. Dan: Zaplešimo ob romski glasbi 

Ko je tvoja plesalka pripravljena na ples (sedaj je izdelek že suh), predvajaj pesem, ki jo 

najdeš na spodnji povezavi, in zapleši s svojo romsko plesalko en romski ples. Uživaj!  

https://www.youtube.com/results?search_query=romska+glasba 

 

 

Vljudno vas prosimo, da vse izdelke, ki jih pridno izdelujete doma, skrbno hranite, ker 

jih bomo ob vrnitvi v šolo razstavili! 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=romska+glasba
https://www.google.si/url?sa=i&url=https://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-mu%C3%B1ecas-rumanas-tradicionales-de-cucharas-de-madera-image94609449&psig=AOvVaw08KFRyJJ2aXHwMGFZqvRRq&ust=1585931192842000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjN5Z6UyugCFQAAAAAdAAAAABAX

