
 
  

 
 
 

DRAGI DRUGOŠOLCI IN DRUGOŠOLKE. ODLOČILI SVA SE, DA ZA DANAŠNJI 
PETEK PRIPRAVIVA DEJAVNOSTI PO IZBIRI. PONUJAVA TI VEČ MOŽNOSTI. 

SAM-A SI IZBERI DEJAVNOST, KI TI JE VŠEČ IN JO IZVEDI. 
 
 

NARAVOSLOVNI DAN- 

OD ZRNA DO KRUHA 
2. razred 

 

PETEK, 10. 4. 2020 

 

1. SPOZNAJ DELO PEKA, MLIN, ZRNJE IN PEKO KRUHA. 

 

Oglej si kratek posnetek Od zrna do kruha. 
https://www.youtube.com/watch?v=gjJbCH3VfC0 
Če te zanima, kako iz žita nastane moka, si lahko ogledaš tudi spletni 

posnetek o mletju žita.  
https://www.youtube.com/watch?v=omSkjJyX_ks 
 

Veliko zanimivosti o poklicu peka boš izvedel, če si boš prek spleta 

ogledal Predstavitev poklica Pek.  

https://www.youtube.com/watch?v=YrAak1OoOsc 

 

 

Da bo peka kruha čim bolj preprosta, si lahko ogledaš tudi spletni 

posnetek Potek peke kruha.  
https://www.youtube.com/watch?v=ZBEyi63qXak 

https://www.youtube.com/watch?v=gjJbCH3VfC0
https://www.youtube.com/watch?v=omSkjJyX_ks
https://www.youtube.com/watch?v=YrAak1OoOsc
https://www.youtube.com/watch?v=ZBEyi63qXak


 

 

2. 
Pred tabo je najbolj zanimiv in zabaven del naravoslovnega dneva - peka kruha 
ali zajčkov iz kvašenega testa. Uživaj v peki s svojimi starši, bratci in sestricami. 
Izdelke, če želiš lahko tudi fotografiraš in fotografijo pošlješ razredničarki po 
elektronski pošti ali v naš skupni kanal. Ob koncu peke ne pozabi vse pospraviti 
za seboj.  
 
Zajčki iz kvašenega testa  
Sestavine;  
- 50 g masla  
- 60 g sladkorja  
- 3 dl mleka  
- 42 g kvasa (1 kocka ali 2 
vrečki suhega)  
- 600 g moke  
- 1 jajce  
- sol  
- nastrgana limonina 
lupinica ½ limone  
 

 
Za oblikovanje  
- klinčki ali rozine  
- 50 ml mleka za premaz  
 

 
 

 Priprava testa  
1. V kozici stalimo maslo, dodamo sladkor, mleko (lahko tudi vodo, če mleka ne 
smemo uživati) in pogrejemo toliko, da je mešanica mlačna. Na koncu 
primešamo jajce. Če jajc ne smemo uživati, ga ne dodamo.  
2. Moko stresemo v skledo. Najbolje je, če jo prej presejemo, da je dovolj 
zračna in ni grudic. Na sredini naredimo jamico. Vanjo vlijemo mlečno mešanico 
in natresemo kvas. Pustimo 5 minut, da kvas nabrekne.  



3. Z mešalnikom gnetemo testo, ki se ne sme prijemati sklede. Dovolj je 
zgneteno takrat, ko se prične svetiti. Testo v skledi pokrijemo s krpo in pustimo, 
da eno uro vzhaja.  
4. Nato testo ponovno na hitro pregnetemo in ga razdelimo na kupčke za trup, 
kupčke za glavo in kupčke za repke. 
 
 Oblikovanje zajčkov  
1. Pekač obložimo s papirjem za peko.  
2. Vzamemo kupček testa, ki bo služil za trup, in ga svaljkamo v svaljek dolg od 
28 do 30 cm. Svaljek naj bo povsod vsaj približno enako debel. Nato ga 
zavijemo v obliki polža. Testa ne zavijemo preveč tesno, ker bo med peko še 
naraslo.  
3. Nato vzamemo kupček za glavo in ga s pomočjo rok oblikujemo v obliko 
solze. Z nožem prirežemo testo, kot prikazuje slika, da dobimo glavo in 2 ušesi.  
4. Glavo spojimo s trupom in za oko uporabimo rozine ali brusnice. Iz 
najmanjšega kupčka testa naredimo kroglico za repek in ga prilepimo na zadnji 
spodnji del trupa. Glave in repka ni potrebno lepiti na trup, temveč jih samo 
tesno položimo zraven, saj se bodo med peko sami prilepili na trup. 
5. Zajčke premažemo z mlekom in pekač postavimo v neogreto pečico ter jo 
nastavimo na 170 stopinj Celzija klasične peke. Med segrevanjem pečice bodo 
zajčki še vzhajali. Pečemo približno od 25 do 30 minut, vključno s segrevanjem 
pečice oz. do lepe zlate barve zajčkov. Med samo peko zajčke še enkrat 
premažemo z mlekom.  
6. Pečene zajčke vzamemo iz pečice in pustimo, da se ohladijo. 
 
3. 
Do sedaj si spoznal-a kar nekaj načinov, kjer smo uporabljali moko. Moko pa 
lahko uporabimo tudi za pripravo slanega testa. To smo v šoli tudi večkrat 
počeli. Danes pa imaš priložnost, da to izpelješ sam-a. Poskusi. 
 
Sestavine za pripravo slanega testa: 

▪ 300 g moke (gladka, bela) 
▪ 300 g soli 
▪ 2 dl vode 
▪ 1 žlica olja 

Postopek priprave slanega testa 
Postopek priprave slanega testa je sila enostaven.  V skledo odmerimo vse 
sestavine. Z žlico jih rahlo zmešamo skupaj. Ko se začne kazati oblika kepe 
testa, slano testo za ustvarjanje denemo na delovno površino (lahko jo še 
malenkost pomokamo) in zgnetemo gladko kepo slanega testa. 



Testo je pripravljeno, da iz njega oblikujete poljubne izdelke. Lahko je to vaza, 
rožica, figurica živali, lahko spletete venček, naredite koralde, … Kar želite! 

 
 

4.  

Lahko si ogledaš :  

DOKUMENTARNI FILM- ZRNO IN KRUH 
https://www.youtube.com/watch?v=Ndx3_wm0_tI 

 

5. Lotiš se pa tudi lahko kreativnega ustvarjanja. 

 

IZDELAJ SI ZAJČKA 

 
 

ZA IZDELAVO POTREBUJEŠ: 

• STARO ENOBARVNO ALI PISANO NOGAVICO (ČE ŽELIŠ 

MANJŠEGA ZAJČKA, VZAMEŠ MANJŠO NOGAVICO) 

• LONČEK RIŽA 

• ELASTIKE 

• ŠKARJE 

• ČRN FLOMASTER 

• TRAKEC 

 

 

 

1.NOGAVICO DAJ V VIŠJI KOZAREC IN VANJO NATROSI RIŽ. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ndx3_wm0_tI


 
2. NA VRHU ZAVEŽI Z ELASTIKO. 

 
3. ZA OBLIKOVANJE GLAVE POTREBUJEŠ ŠE ENO ELASTIKO.

 



4.ZAJČKU LAHKO NAREDIŠ TUDI REPEK.  
 
5.ODREŽI VRHNJI DEL NOGAVICE, VENDAR LE TOLIKO, DA BOŠ LAHKO 
OBLIKOVAL-A UŠESA. S ŠKARJAMI PREREŽI PO SREDINI. 

 
6. S ČRNIM FLOMASTROM ZAJČKU NARIŠI OČI IN SMRČEK. LAHKO PRILEPIŠ 
GIBLJIVE OČI IN SMRČEK. 

 
7. OKOLI VRATU MU ZAVEŽI ŠE TRAKEC. 
 
BRAVO! TVOJ ZAJČEK JE IZDELAN. 



 
 

 

 

NAJIN PREDLOG ZA ZAKLJUČEK  

 

V zvezek za spoznavanje okolja napiši naslov:   

NARAVOSLOVNI DAN - OD ZRNA DO KRUHA ter zapiši 5 povedi o 

naravoslovnem dnevu (kaj si počel, kdo ti je pomagal, kako si se 

počutil …).  

 

*Zapis fotografiraj in ga pošlji učiteljici po elektronski pošti ali v 

kanal, če želiš tudi fotografijo zajčka, izdelka iz slanega testa ali 

kruha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEJAVNOST ZA STARŠE, ČE SEVEDA ŽELIJO. 

 

Recept za kruh brez gnetenja 

Za peko potrebuješ pekač s pokrovom. 
SESTAVINE:  

• 3 skodelice moke(čajna šalica) 
• pol čajne žličke suhega kvasa 
• polno čajno žličko soli 
• 1, 5 skodelice mlačne vode 

 
Priprava 

1. V posodo nasujemo moko, sol in kvas ter pomešamo. 

2. Dolijemo vodo in ponovno pomešamo. (Testo mora biti mokro. Ne boste ga vajeni, 
kajti ni podobno tistemu, ki ga običajno pečete.) 

3. Posodo pokrijemo s pokrovom ali vlažnim prtičkom in se odpravimo spat. Kruh mora 
počivati od 12 do 18 ur. 

4. Ko se naslednji dan lotimo peke, najprej damo v pečico pekač skupaj s pokrovom in  
prižgemo pečico na 240 stopinj. Pekač se mora v pečici ogreti. 

5. Testa v posodi nič ne mešajte in ne gnetite. Ko je pekač ogret, ga  previdno vzamemo iz 
pečice, ga odkrijemo, vanj stresemo vzhajano testo (lažje bo s plastično lopatko za 
oblikovanje kruha). Tako bomo kruh tudi enostavneje postavili v vroč lonec.  

6. Ponovno pokrijemo pekač s pokrovom. Potisnemo ga v pečico za 30 minut. Po tem 
času ga odkrijemo in pečemo še 10 do 15 minut. 

7. Kruh vzamemo iz pečice in … presenečenje! 

8. Zavij ga v kuhinjsko krpo in dobro zavij, da je še malo na toplem. 

 



Če nimamo litoželezne posode s pokrovom, lahko uporabimo tudi 
kakšno drugo ognjevarno posodo s pokrovom (premera 20 cm). 
Pomembno je samo to, da lahko posodo postavimo v ogreto pečico. 
Če nimamo pokrova, si lahko pomagamo s kosom alufolije. 
 
 
 
 
ŽELIVA VAM VELIKO USPEHOV PRI VSEH DANAŠNJIH 
AKTIVNOSTIH. 
 
 
 
MIRJANA IN TATJANA 

 

 

 


