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GOSJA PASTIRICA, pravljica bratov Grimm 

Pripravila: Kristina Ličen 

Princesa zapusti svoj grad, da bi se odpravila k svojemu ženinu na drugem gradu. Nista se še 

videla, očitno gre za poroko, ki so jo dogovorili starši. Toda princesa se odpravi sama, za 

spremstvo ima le služabnico. Poleg tega ji mati za spomin izroči robček, jaha pa na konju po 

imenu Falada, ki je prav poseben, saj zna govoriti. 

 

 

Ko popotnici prideta do potoka, si princesa zaželi vode. Vendar ji je služabnica noče dati. 

Princesa se tako sama skloni k vodi in pri tem izgubi robček. Ko prideta spet do vode, je 

princesa spet žejna. A služabnica je spet ne uboga. Še več, ukaže ji, da razjaha konja in z njo 

zamenja oblačila. Priseči mora, da živi duši ne bo povedala, katera je prava princesa in katera 

služabnica. Tako na grad prispeta z zamenjanimi vlogami. Služabnica kot princesa in princesa 

oblečena v služabnico. 

 

Takoj po prihodu služabnica kot lažna princesa ukaže obglaviti konja, pravi princesi pa dodeli 

manjvredno delo gosje pastirice, še to v vlogi pomočnice dečku Konradu. Prava princesa 

uspe le izprositi, da glavo njenega ljubega Falade, ki ga ni mogla zaščititi, obesijo nad grajska 

vrata. Ker vsak dan hodi skozi ta vrata, jo Falada vsakič opomni na njeno plemenito poreklo. 

https://1.bp.blogspot.com/-fYpVUVvBeTM/Xlbvr744cMI/AAAAAAAAM2k/A7_Nk1v29GweMEgIbvyGcdO9NlG7Ve3_ACLcBGAsYHQ/s1600/gosja-pastirica-hermann-vogel.jpg
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Ko se gosi pasejo, si princesa razčesava svoje zlate lase. Konrad je tako očaran, da jih poskuša 

nekja izpuliti, a princesa ukaže vetru, da mu ponagaja in Konrad res preostanek dne preživi v 

lovljenju klobuka. O Faladi in vetru poroča kralju. Tudi kralj je radoveden. Nad bodočo ženo 

svojega sina je razočaran, gosja pastirica pa se mu zdi vse bolj zanimiva. Od nje poskuša 

izvedeti, kakšno skrivnost skriva. Vendar mu ona pove le, da ne sme tega povedati živi duši. 

 

Tako kralj uredi, da gosja pastirica razkrije svojo zgodbo železni peči. Ker iz te vodi cev, kralj 

na drugem koncu sliši vse o zamenjavi. Pri obroku na gradu nato vpraša služabnico, ki se 

izdaja za princeso, kako bi kaznovala prevaranta, kakršna je sama. Služabnica ne prepozna 

njegove zvijače in predlaga izjemno kruto kazen. Nemudoma jo izvršijo, gosji pastirici pa 

vrnejo položaj princese. 

PREMISLEK: Si zadovoljen z zaključkom pravljice? Se ti zdi prav, da je služabnica kaznovana? 

Bi sam napisal enak ali kakšen drugačen zaključek? 

  

https://1.bp.blogspot.com/-G9A95Ro0uPc/Xlbv01DkXnI/AAAAAAAAM2o/DQTTj3rCAjww4TcWuxVJXWrkVICDu1O5ACLcBGAsYHQ/s1600/gosja-pastirica-franz-mueller-muenster.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-ROozuEE6NpE/Xlbv6hDTroI/AAAAAAAAM2s/TEZg0M9J9hQQwG61_IEy2Z5IUq17H3F2ACLcBGAsYHQ/s1600/gosja-pastirica-walter-crane.jpg
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GREMO SPET NA LOV! 
 
Pripravila Irma Merljak 
 

 
 
S fotoaparatom, seveda. 

 

Tokratni lov je res samo za zelo potrpežljive in zagnane. 

 

Ste se kdaj vprašali, koliko različnih živali je v našem bližnjem okolju, pa jih sploh ne 

"registriramo"? 

 

Tokrat se torej oborožimo s fotoaparatom in potrpežljivostjo in ovekovečimo tiste, ki so v 

naši neposredni bližini. 

Predlagam, da se za začetek osredotočimo na drobne živalice, ki nam bodo mirno pozirale in 

jih najdemo (na žalost) skoraj v vsakem stanovanju. Tos so seveda kakšni pajki, muhe, morda 

pa tudi mravlje. Skušajmo se jim čim bolj približati in jih fotografirati.  

Bolj potrpežljivi se odpravite na prežo ven, v naravo. Morda vam uspe ujeti kakšno oso, ki se 

hrani na odprtih cvetovih, ali celo metulja, ptico. Lahko pa samo domačega psa ali mačko ali 

kakšno drugo domačo žival.  

 

Uživajte. 
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PIRHI ALI VELIKONOČNO JAJCE 

Pripravila Neda Mikuž 

 

Bližajo se velikonočni prazniki in običaj barvanja pirhov – velikonočnih jajc. V Sloveniji 

ponekod le-te obarvajo in okrasijo zelo zanimivo in zelo natančno. 

Pirhe pa lahko ustvarjamo na več različnih načinov. Pri tem so otroci zelo izvirni.  
Poskusi tudi ti. 

 
 

Poglej  zgornjo sliko. Pirhi so narejeni na dva načina. Pirh na skrajni levi je izdelan s servietno 
tehniko. Preostali pirhi pa so pobarvani s tempera barvami. Da so lepši, jim lahko nalepiš še 
oči, kar jim daje še bolj simpatičen videz. 
 
Kako se jo lotiš servietne tehnike?  Preprosto.  
 
Poiščeš najbolj simpatične papirnate prtičke, ločiš plasti, tako da ostane samo vrhnja plast, 
tista z motivom, servietko narežite na manjše koščke in jih s čopičem, pomočenim v jajčni 
beljak, nalepite na jajce.  
 
Lahko pa jih narediš kar iz papirja in so tudi prav lepi. 

 

Za pirhe iz papirja potrebuješ:                                        

• barvni papir (trši) 
• kolaž papir ali navaden bel papir                               
• šablono za obliko pirha 
• lepilo  
• vrvico 
• škarje                                                      

 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Jajce
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Potek dela 

  Kako izdelaš pirhe iz papirja? 

1. Nariši šablono za obliko pirha in jo izreži. Položi jo na različen barvni papir in le-te 

izreži. 

 
 

2. Izrezane pirhe prepogni po daljši polovici.  

                                             

3. Vzemi po 5 izrezanih in prepognjenih pirhov in jih prilepi skupaj, kot vidiš na sliki.   

V kolikor boš izdeloval pirhe iz kolaž papirja ali kakšnega tanjšega papirja, lahko 

skupaj zlepiš tudi po 6 ali 7 listov.           

 

4. Preden nalepiš zadnji karton, v sredino dodaj še vrvico, na kateri bo tvoj pirh visel. 

Nato zalepi še zadnji list in počakaj, da se posuši. 

  

                                                    

             Lahko pa pirhe izrežeš tudi iz belega papirja, ki ga potem sam pobarvaš ali okrasiš.  

    S pirhi lahko okrasiš vaš dom tako, da jih obesiš na cvetočo vejico 

in jo postaviš na vidno mesto. 
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VELIKA NOČ - SLOVENSKI LJUDSKI OBIČAJI 

Pripravila Miroslava Fon 

 

Pred nami je velika noč. Letos bomo ta praznik praznovali nekoliko drugače. V naslednjem 
prispevku pa si preberite, kakšne so bile in so še nekatere še navade ob praznovanju tega 
praznika. 

Velika noč je najpomembnejši krščanski praznik in čeprav ljudje slavimo isti čudež, se običaji 
razlikujejo od države do države. 

Veliki noči pravimo tudi vuzem. Na ta dan praznujemo Jezusovo vstajenje od mrtvih. Na veliki 
petek so Jezusa križali, tretji dan, na nedeljo, pa je vstal od mrtvih. Že od nekdaj velika noč v 
domove prinaša veselje in upanje. 

 

Cvetna nedelja – uvod v veliki teden 
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Cvetni nedelji pravimo tudi »cvetnica« in je zadnja nedelja pred veliko nočjo. Na ta dan 

katoliški verniki blagoslavljajo oljčne veje ali pomladansko zelenje, povezano v šope ali butare. 

Nekoč so na ta dan lomili oljčne veje in jih postlali kot preprogo pod Jezusom. Cvetna nedelja 

je torej uvod v veliki teden, v katerem se kristjani spominjajo zadnjih dni Jezusovega življenja, 

zato se pri maši bere daljše poročilo o Jezusovem trpljenju, imenovano pasijon. 

S cvetno nedeljo povezujemo zelo staro šego. Ljudje so zbirali »sveto« rastlinje, ki naj bi 

varovalo pred strelo in drugimi naravnimi dejavniki, na katere ne moremo vplivati, prav tako 

pa naj bi pospeševalo rast, plodnost in odganjalo zle sile ter bolezen. 

V tednu pred cvetno nedeljo še danes kupimo oljčno vejico, nekoč pa so starši otrokom naredili 

butarice iz pušpana ali obarvanih oblancev. Butarice so okrasili s trakovi iz krep papirja in s 

cvetjem, kar se je prav tako ohranilo do danes, le da danes butarice kupimo. 

Pri pripravi butaric so veljala določena pravila. Velikost butaric naj bi odražala starost njenega 

lastnika, zato so imeli otroci majhne butarice, večji fantje pa so butaricam dodali leskove veje, 

ki so podaljšale dolžino butaric. 

Na cvetno nedeljo oljčne vejice in butarice odnesemo k maši, kjer duhovnik opravi obred 

blagoslova zelenja. V Mariboru se k žegnu nese presmec, cvetnonedeljsko zelenje, izdelano iz 

oljke, mačic, drena in božjega drevca. 

Po maši odnesemo blagoslovljeno zelenje domov, kjer ga postavimo na posebno mesto, v hiši 

pa ga hranimo vse do naslednje cvetne nedelje. 

Staro cvetnonedeljsko zelenje lahko sežgemo doma, ali pa ga nesemo v cerkev in ga odložimo 

v košaro, nato pa zelenje sežgejo med obredom blagoslova ognja na velikonočno soboto. 

Cvetni nedelji sledi veliki teden, v katerem gospodinje pripravljajo velikonočne jedi. Veliki 

petek imenujemo tudi dan žalosti, na ta dan pa v cerkvi ni maše. Na Slovenskem veliki petek 

velja za najstrožji postni dan. 
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Kakšni so običaji ob veliki noči? 

S pepelnico se prične post. Četrtek pred veliko nočjo je zadnji dan, ko je še dovoljeno opravljati 

dela za zemlji. Do takrat je potrebno opraviti tudi spomladansko čiščenje, saj mora biti hiša na 

veliko noč čista in pospravljena. 

V soboto zjutraj sledi blagoslov ognja in vode s tlečo drevesno gobo, ki vernike spominja na 

dejstvo, da se je Bog Mojzesu oglašal iz gorečega grma. Po blagoslovu so pričele gospodinje 

kuhati, peči, barvati pirhe, v popoldanskem času pa so dobrote položile v jerbas in jih pokrile 

z belim prtičkom, nato pa so jih odnesle k maši. Med seboj so zelo rade tekmovale, katera ima 

lepši prtiček. »Žegen« so lahko pojedli šele v nedeljo zjutraj, razdelili pa so ga tudi med živali. 

Zajtrk je torej bil slovesen, poln hvaležnosti in spoštovanja. 

Po starem ljudskem običaju se velikonočni zajtrk prične tako, da oče, ki je glava družine, prvi 
pirh razdeli med vse družinske člane. 
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SIMBOLI VELIKE NOČI NA SLOVENSKEM 

Pripravila Miroslava Fon 

 

Najstarejša velikonočna jed je pripravljena iz posušenih repnih olupkov. V tako juho so dodali 

lahko še krompir ali ajdovo kašo. Juho so poimenovali kar po njeni glavni sestavini - repje ali 

aleluja. 

 

 

Hrana, ki jo uživamo ob veliki noči mora biti čim bolj lahka, saj je po postu uživanje težke, 

mastne in obilne hrane preveč naporno za želodec. 

Tradicionalno na veliko noč pripravimo: 

• Velikonočna jajca ali pirhe. Nekoč so bili pirhi obarvani rdeče, saj so simbol vstajenja 

ali kaplje krvi, jajce pa predstavlja tudi vstajenje. Piščanec skozi jajčno lupino vstopi v 

nov svet, prav tako pa je iz groba vstal tudi Jezus. 

• Hren, ki simbolizira žeblje. 

• Potico, ki simbolizira trnovo krono. 

• Velikonočno šunko, ki simbolizira Kristusovo telo. 

Zanimivo je, da med velikonočne simbole sodi tudi pomaranča, ki simbolizira pijačo, ki so jo 

ponudili Kristusu pred smrtjo (v resnici je šlo za gobo, namočeno v kis). 
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Velikonočne jedi se v različnih pokrajinah med seboj zelo razlikujejo 

Velikonočna jajca, hren, potica in velikonočna šunka so simbolične jedi, značilne za vso 

Slovenijo. Na Primorskem in v Istri za veliko noč pripravijo pinco, sladek kruh, ki spominja na 

potico, ponekod pa k žegnu nesejo tudi »nadevani želodec« ali v testu pečeno gnjat. 

Na velikonočni ponedeljek so potekale igre s pirhi 

Igre s pirhi so velik del velikonočnih navad v Sloveniji. Najbolj znane igre so sekanje in zbijanje 

pirhov, pa tudi valicanje (trkljanje pirhov ob pirh, po grabljah ali po perivniku). Igram so 

prisostvovali tako otroci, kot tudi mladostniki in odrasli ljudje, igrali pa so jih v nedeljo zjutraj 

po maši ali v ponedeljek v vasi oziroma pred cerkvijo. 

 Pri trkljanju ali turčanju tekmovalca trkata pirh ob pirh – špico ob špico ali peto ob peto. 

Komur se pirh razbije, ga izgubi. Zmagovalec je tisti, ki ubije več nasprotnikovih pirhov. Za igro 

so izbirali jajca s trdno lupino, ki so jih prepoznali po zvoku, ki je nastal, ko so z jajcem potrkali 

po zobeh. Pri igri je prihajalo tudi do goljufij. Večjo trdnost jajca so dosegli tako, da so ga 

izpihali in napolnili s smolo. 

V 90. letih 20. stoletja je v Sloveniji ponovno postalo priljubljeno ciljanje pirhov, pri katerem 

tekmovalci v pirhe mečejo kovance. Odvisno od pravil igre, morajo tekmovalci s kovancem 

prebiti pirh (kovanec mora pristati v pirhu), v nekaterih različicah igre pa se mora kovanec 

skriti pod lupino ali na drugi strani pokukati iz lupine. 

Igre s pirhi so pričele zamirati po 2. svetovni vojni. 

Zanimive so tudi velikonočne vraže 

V sodobnem času skorajda ne poznamo več vraž, v katere so ljudje nekoč verjeli. Nekaj  vraž 

je značilnih tudi za veliko noč: 

• Na veliki petek se perilo ne sme sušiti (viseti), saj takrat na križu visi Jezus. 

• Če se da na veliki petek govedu palmove vejice, bodo krave imele več mleka. 

• Drevo, ki že več let ni obrodilo sadov, se mora na veliki petek obložiti s kamenjem. Ob 

tem naj bi govorili »Če ne daješ nobenih plodov, pa nosi kamenje!« 

• Na veliki petek mora gospodinja nekaj posaditi. 
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• Na velikonočni ponedeljek lahko zunaj hodiš bos, pa se ne boš prehladil. 

 

ALI STE VEDELI, DA 

velikonočni zajček nima popolnoma nič z veliko nočjo v Slovenskem prostoru? 

Komercializacija se pozna tudi pri veliki noči. Velikonočni zajček namreč izvira iz stare nemške 

zgodbe o materi, ki je bila siromašna in svojim otrokom ni mogla kupiti hrane oziroma daril. 

Znašla se je tako, da je pobarvala jajca, ki jih je skrila v grm, otrokom pa je povedala, da se v 

grmu skriva presenečenje. Ker se je v istem trenutku med pirhi pojavil zajec, so bili otroci 

prepričani, da jim je prav on prinesel darilo. 
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SLIKOPIS ZA UČENJE BRANJA 3.del 

Pripravila: Tina Posedel 

 

V pomoč pri branju naj vam bodo slikopisi, slikanice s preprostimi, kratkimi stavki, ki so 

navadno zapisani z velikimi tiskanimi črkami, in v kateri sličice nadomeščajo posamezne 

besede (praviloma samostalnike). Namenjen naj vam bo za opazovanje, širjenje besednega 

zaklada in učenju branja.  
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ČEBELE 

Pripravila Špela Ohojak 

 

Zunaj rože že cvetijo in pomlad je v polnem teku. Če si opazoval cvetlice, si 

verjetno opazil tudi kakšno čebelo. Ali je bil čmrlj? Kakšna je razlika med čebelo in 

čmrljem? Če si šel na sprehod v naravo si mogoče kje opazil tudi kakšen čebelnjak. 

Zakaj je čebelnjak tako pisanih barv? In kako nastane med? In zakaj so čebele tako 

pomembne? Poznaš tudi kakšno pesem z naslovom Čebelice? Če si znal odgovoriti 

na vsa vprašanja si pravi poznavalec! 

Za zabavo lahko narišeš čebelnjak in čebelo ali karkoli povezanega s pridnimi 

čebelicami. 
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ABECEDNI SPREHOD 

Špela Ohojak 

 

Potrebuješ: papir, pisalo. 

Navodila: Pojdi na sprehod v naravo ali po mestu (gozd, travnik ali okolica 
doma). Poišči stvari, ki se začenjajo na vsako črko abecede. Napiši ali nariši 
najdene stvari ob ustrezni črki. 

A 

__________________________________________________________________ 

B 

__________________________________________________________________ 

C 

__________________________________________________________________ 

Č 

__________________________________________________________________ 

D 

__________________________________________________________________ 

E 

__________________________________________________________________ 

F 

__________________________________________________________________ 

G 

__________________________________________________________________ 

H 

__________________________________________________________________ 

I __________________________________________________________________ 

J 

__________________________________________________________________ 

K 

__________________________________________________________________ 
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L 

__________________________________________________________________ 

M 

_________________________________________________________________ 

N 

__________________________________________________________________ 

O 

__________________________________________________________________ 

P 

__________________________________________________________________ 

R 

__________________________________________________________________ 

S 

__________________________________________________________________ 

Š 

__________________________________________________________________ 

T 

__________________________________________________________________ 

U 

__________________________________________________________________ 

V 

__________________________________________________________________ 

Z 

__________________________________________________________________ 

Ž 

__________________________________________________________________ 
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SVETOVALNICA ZA RAZISKOVALCE  

Pripravila Nika Colja 

 

Trik z namiznim prtom 

Se želiš naučiti trika z namiznim prtom, kot ga izvajajo čarovniki? 

Verjetno si že videl kako čarovnik iz mize potegne prt, vsi kozarci in krožniki pa celi ostanejo 

na mizi. Ta trik je prezahteven za domačo rabo! Zato se pa lahko poiskušiš z nečim podobnim, 

saj nebo nobene škode, če ti trik ne uspe. 

 

Potrebuješ: 

• list papirja  

• Plastičen vrč z vodo 

Vrč z vodo postavimo na papir na mizi. Dno in zunanjost vrča naj bosta popolnoma suha. Ali 

lahko papir izvlečeš izpod vrča, ne da bi polil kaj vode? 

Kako deluje? 

Če boš papir potegnil z močnim sunkom, bo vrč ostal na mestu. Papir ne vzdiguj! Potegni ga 

ob mizi. Vrč ima preveliko vztrajnost, da bi pa sunkovit poteg kaj prida premaknil. 

Namignem ti lahko, da se preizkusiš najprej z zaprto 0,5l plastenko. Če ta ostane pokončno, ko 

potegneš papir pomeni, da si dovolj sunkovito potegnil papir. 

Ti je uspelo? 

Vir: 

Walpole B., Ferbar J., 1991. Veselje z znanostjo GIBANJE. Pomurska založba.  
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KDO VE? 
 

    ZAGATA Z DVIGALOM 
 
Pripravila Irma Merljak 
 
 
 
Šolarka Špela se vsako jutro pelje z dvigalom iz dvanajstega nadstropja v pritličje. Tam stopi 

iz bloka in odide v šolo.  

Popoldne se vrne domov in se z dvigalom pelje navzgor. Če je v dvigalu sama, vedno izstopi v 

osmem najdstropju in preostala štiri nadstropja do domačega stanovanja prehodi po 

stopnicah, 

Tega prav gotovo ne počne za rekreacijo. Zakaj torej? 

 

Pa še rešitev tovornjakarskega problema:  

Iz pnevmatik izpustijo malo zraka, tako se tovornjak nekoliko zniža. 

 
 
Po knjigi Genij na kvadrat  
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POZNAŠ ŠKRATA GALA? 

Pripravila Neda Mikuž 

 

4 

Minila so leta in grad se je 

porušil. Gal je zaspal pod 

ruševinami. Ko se  je 

prebudil, je od žalosti 

okamenel. Ojoj, gradu več 

ni! 

Znašel se je v 

galeriji. Ni se mogel 

načuditi lepoti tega 

kraja. Občudoval je  

slike, kipe.  

Tudi ti, ko boš lahko, 

pojdi v galerijo 

občudovat slike in kipe. 

Toda pazi! Hodi tiho in 

počasi, da ne prebudiš 

škrata Gala. 

 

Če si se odločil, da narišeš 

tega majhnega možica, 

uporabi samo eno barvico. Z 

njo nariši Gala in grad. On in 

vse, kar je uporabljal, je bilo 

enake barve.  Si že ugotovil, 

kakšna barva je to _ _ _ _ _ _ 

 

-_ 

 

 

 

Škrat Gal je bil 

nenavaden škrat. 

Živel je v gradu. Bil 

je zelo učen, ljubil 

je umetnost. 

Prebiral je knjige, 

občudoval kipe in 

vse slike je poznal. 

Zagledal je zgradbo, 

ki jo vidiš na sliki. Bila 

mu je zelo všeč, zato 

se je izmuznil skozi 

ključavnico in vstopil. 

 

Na srečo ga je rešil 

golob, ki ga je na 

hrbtu prenesel v 

glavno mesto. 

S podobami  na slikah 

se je pogovarjal, jih 

kregal,  jim 

dopovedal in  jih 

glasno občudoval. Ta 

kraj je postal njegov 

dom. 


