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DARILNA EMBALAŽA ZA PIŠKOTE 

Pripravila: Nika Colja 

Preizkusite se v pripravi posebne embalaže za vse tiste, ki jih želite presenetiti z doma 

pripravljenimi dobrotami. 

Potrebuješ: 

• Prazen tetrapak mleka 

• Manjši košček blaga 

• Lepilo Mekol 

• Nož in škarje 

• Trak za pentljo 

 

1. Tetrapak prerežeš tik pod vrhom.  

Kot prikazuje na sliki.  

Da bo prerez raven, naknadno odreži robove s škarjami. 

 

2. Operi prazen tetrapak in ga posuši. 

 

3. Okrog tetrapaka ovij blago in odreži na primerno dolžino. 

 Tako, da blago pokrije tetrapak. Na vrhu pusti blago  

nekoliko čez rob tetrapaka. To blago, boš kasneje zvil  

v tetrapak, da lepo zaključiš embalažo. 

4. Embalažo premaži z lepilom in ovij okoli embalaže blago. Na vrhu tetrapaka 

zvij blago čez rob tetrapaka v notranjost, da lepo zaključiš embalažo. 
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5. Na vrhu tetrapaka s prsti zviješ tetrapak, da se ta nekoliko zapre na vrhu. 

Prikazano tudi na sliki. 

 

 

 

  

 

 

 

6. Pripravi pentljo iz traka in zapri tetrapak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedaj, pa zavihaj rokave in speci tiste tebi najljubše piškote. Pripravljene in ohlajene 

postavi v embalažo, ki si jo skrbno pripravil. S piškotki v posebni embalaži razveseli 

babico, teto ali kogarkoli, ki ti je sicer blizu, vendar ga ne moreš trenutno obiskati in 

ga stisniti. S tem jim pokaži, da misliš tudi nanje. Če stari obiskujejo stare starše, naj 

jim tvojo pozornost prenesejo.  Sicer jim lahko piškotke starši pošljejo tudi po pošti.  
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ZIBKA 

Pripravila: Andrejina Rijavec 

Potrebščine:  

mehkejši karton, svinčnik,  škarje, 

barvice ali barvni papir, kartonski tulec, 

lepilo 

 

Navodilo za delo 

1.  Spodnji obris 2x preriši na mehkejši karton. 

2. Izreži dela in ju poriši ali prelepi z barvnim papirjem. 

3. Kartonski tulec prereži tako, da dobiš 2 ovalni koriti. 

4. Eno polovico tulca pobarvaj ali oblepi z barvnim papirjem. 

5. Na vsako stran tulca prilepi že izrezana dela oz. stranici zibke. 

Razmisli, zakaj vse bi bila taka zibka še uporabna. Katere materiale (in seveda tudi 

orodja) bi lahko uporabil namesto papirja? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velikost lahko poljubno spreminjaš. Spremeniš pa lahko tudi obliko stranice. 
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DOMA NAREJEN PLASTELIN 

Pripravila: Tina Posedel  

PRIPOMOČKI ZA PRIPRAVO PLASTELINA 

▪ kozica in kuhalnica 

▪ deska ali pult 

▪ posoda za shranjevanje 

SESTAVINE ZA PRIPRAVO PLASTELINA 

▪ 135 g moke 

▪ 50 g koruznega škroba 

▪ 100 g fino mlete soli 

▪ 2 jušni žlici olja 

▪ 250 ml vode 

▪ 1/2 vrečke vinskega kamna 

▪ jedilne barve po želji 

POSTOPEK ZA PRIPRAVO PLASTELINA 

Prvi korak je iz drobno mlete soli narediti super fino mleto sol zato, da bo naš 

plastelin bol mehak. To naredimo tako, da sol zmeljemo v mlinčku ali v sekljalniku. 

     

V kozico s premazom proti prijemanju stresemo moko, koruzni škrob, super fino 

mleto sol in ½ vrečke vinskega kamna, če ga nimate, bo tudi pol vrečke pecilnega 

praška prav prišlo. S kuhalnico dobro premešamo sestavine. 

Postopoma in med konstantnim mešanjem prilijemo vodo tako, da ne dobimo 

grudic, dokler ne dobimo mehke in gladke zmesi. 
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Na zadnje primešamo še olje in jedilno barvo, po želji lahko v zmes primešamo tudi 

kako kapljico naravne arome, da bo plastelin prijetnega vonja. Uporabimo lahko 

barve v prahu, pasti ali gelu. 

Kozico z dobljeno zmesjo postavimo na štedilnik, kuhamo na srednjem ognju par 

minut in pri tem konstantno mešamo. Večina vode mora izhlapeti, drugače bomo 

dobili zelo lepljiv plastelin, s katerim se ne bo užitek igrati. Paziti pa moramo, da ga 

ne zažgemo zato ga ne smemo puščati samega na štedilniku. Kuhamo, dokler se 

zmes ne poveže in začne stikati s sten. 

 

Plastelin je kuhan, ko ga postane težko mešati in odstopa od stene. 

 

 

 

 

 

 

Dobljen plastelin moramo še malo pregnesti na deski in že je pripravljen. Preden se 

lotimo mesiti plastelin lahko počakamo par minut, da se malo ohladi tako, da nas ne 

bodo roke pekle.  

Hranimo ga do 3 mesce, zaprtega v steklenih kozarcih, plastičnih posodah ali vrečkah 

za shranjevanje živil.  

 

 

 

 

 

Uživajte v izdelovanju! 

Viri: blizniprste.si/nekulinaricni-nasveti/doma-narejen-plastelin/  

Šempeter pri Gorici, 30. 3. 2020                                                                                    
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KDO VE? 

Pripravila: Irma Merljak  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dežuje štirideset dni in štirideset noči. 

Vsak dan se na barko lahko vkrca trideset parov živali. 

Koliko dni potrebuje Mojzes, da spravi na barko vseh šestdeset parov živali? 

 

 

Pravilnost svojega odgovora lahko preveriš v četrtek. 
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NENAVADNA DOMOVANJA 

Pripravila: Neda Mikuž  

 

 
Poglejte, kakšna nenavadna domovanja si ljudje gradijo. Ne, to ni prvoaprilska šala, 

take hiše zares obstajajo. Lahko, da so se ljudje odločili, da si zgradijo takšen dom 

zato, ker so imeli premajhna zemljišča, ali pa zgolj zato, da bi bil njihov dom 

drugačen, nekaj posebnega.  

 

 

Razpokana hiša 

Ta hiša stoji v Kanadi in je 

namenoma razpokana, da bi ljudem 

pokazala, kaj povzroči hurikan.  
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Kamnita hiša 

 

Narejena je iz štirih kamnov, stoji 

na Portugalskem. V njej je danes 

muzej. 

 

 

  

 

Čevelj 

Neki čevljar si je zgradil hišo v obliki 

čevlja. Hiša ima 5 nadstropji,  

3 spalnice, 2 kopalnici, kuhinjo in 

dnevno sobo. 

 

  

 

 

 

Avto 

V Avstriji, blizu Salzburga, živi v 

tej hiši štiričlanska družina. 
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Piano in kitara 

Ta hiša stoji na Kitajskem.   

V pianino pridete po tekočih 

stopnicah v kitari. 

 

Prav lahko bi v njej živela kakšna 

glasbena zvezda. Kaj praviš? 

 

 

Na svetu je še veliko posebnih domovanj. 

Zamisli si nenavadno hišo v kateri bi živel/a. Nariši jo. Če pa raje ustvarjaš iz 

odpadnega materiala, pa jo izdelaj.  

V kolikor imaš možnost, izdelek fotografiraj in mi fotografijo pošlji. 

viri :                                                                                
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Poskus: BLEŠČEČI KOVANCI 

 Pripravila: Darja Rijavec 

 

 

 

 

 

 
KISU DODAJ ŽLIČKO SOLI 

IN MEŠAJ, DOKLJER SE 

POPOLNOMA  NE 

RAZTOPI. 

V RAZTOPINO VRZI 

NEKAJ KOVANCEV.  

POČAKAJ NEKAJ 

MINUT, NATO VZEMI IZ 

KOZARCA SAMO DVA 

KOVANCA IN JU 

POLOŽI NA 

PAPIRNATO BRISAČO.  

VZEMI VEN ŠE 

PREOSTALE TRI 

KOVANCE IN JIH 

OPLAKNI Z VODO. 

POTEM NAJ SE SUŠIJO 

PET DO DESET MINUT.  

PRIMERJAJ KOVANCA, 

KI SI JU DAL TAKOJ 

SUŠITI, S TISTIMI, KI SI 

JIH PREJ OPLAKNIL Z 

VODO.  

KAJ SI OPAZIL? NARIŠI 

KOVANCE.  

 

POTREBUJEŠ: 

▪ KOZAREC 

▪ KIS 

▪ ŽLIČKO SOLI 

▪ NEKAJ STARIH, 

UMAZANIH 

KOVANCEV 

▪ PAPIRNATE 

BRISAČKE 

V KOZAREC DO POLOVICE 

NALIJ KIS. 

 Carla Nieto Martinez ;  

Zabavni poskusi za otroke 

 

 

 

https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/carla-nieto-martinez-2787174

