
 

SREDA, 1. 4. 2020 

 

 

KER JE DANES PRAV POSEBEN DAN, SI BOMO OGLEDALI, OD KOD IZVIRA IN 

KAJ LAHKO NA TA DAN PRIČAKUJEMO. 

Zakaj je 1. april dan norcev? 

Neuradni praznik je leta 1713 razglasil francoski sončni kralj Ludvik XIV. Na 

ta dan naj bi si dvorni norček privoščil šalo na njegov račun, zaradi česar bi 

bil kralj skoraj ob krono. Nekateri strokovnjaki pa so prepričani, da začetki   

1. aprila segajo še dlje v zgodovino, in sicer v 16. stoletje! 

Smeha poln dan 

Na 1. april nam je dovoljeno nekoga spraviti v zadrego. A previdno, v 
nekaterih državah si lahko prvoaprilske potegavščine privoščijo le do 

poldneva, nato pa se morajo zresniti. Potegavščine po 12. uri naj bi namreč 
prinašale nesrečo. 

So vse šale nedolžne? 

Zagotovo se boste strinjali, da vas je kakšna šala, še posebej tista, ki ste je 
bili deležni 1. aprila, nasmejala in vam polepšala dan. A tudi 1. april ima 

svoje meje, zato nikar ne mislite, da lahko uporabite vsako šalo, ki vam bo 
padla na pamet. 

Poanta 1. aprila so namreč povsem nedolžne šale in ne takšne, ki bi nekoga 

prizadele.  

(Povzeto po Zakaj je 1. april dan norcev?, http://lendavainfo.com/zakaj-je-1-april-dan-norcev/, pridobljeno z 

dne 1. 4. 2020 

 

 

POZOR, POZOR! 
 

Danes je 
aprilililiiiiiii! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pazite, 

da vas ne bodo za 
nos potegniliiiiiiiii! 

http://lendavainfo.com/zakaj-je-1-april-dan-norcev/


1. ura: 7. b 

 

Preberi izhodiščno besedilo o 1. aprilu, nato reši spodnje naloge. 

 

V zvezek prepiši naslov članka. Nato zapiši rešitve v zvezek. 

1. Je izhodiščno besedilo publicistično, strokovno ali dramsko besedilo? 

2. Je besedilo javno ali zasebno? Zakaj? 

3. Prepiši poved v zvezek in v njej določi stavčne člene. 

 

Neuradni praznik je leta 1713 razglasil francoski sončni kralj Ludvik XIV. 

 

4. Iz povedi izpiši glavni števnik. Zapiši ga s črkami. 

5. Izpiši glagol in ga določi (os. št., čas, naklon). 

6. V povedi obkroži pridevnike. 

7. V povedi pobarvaj samostalnike. 

 

Spomni se potegavščin iz prejšnjih let. Katera ti je najbolj ostala v 

spominu? Eno od teh izberi (ali tako, ki si jo ti pripravil(a) drugemu, ali 

tako, ki so jo drugi nastavili tebi). V SDZ na str. 179 preberi zapis o 

dramskih besedilih. (Na naslednji strani imaš tudi primer takega zapisa.) 

Potegavščino, ki se ti je najbolj ohranila v spominu, zapiši v obliki 

dramskega besedila. Ne pozabi na didaskalije! 

 

 

 

2. ura: 8. a 
 

 

Preberi izhodiščno besedilo o 1. aprilu, nato reši spodnje naloge. 

V zvezek prepiši naslov članka. Nato zapiši rešitve v zvezek. 

1. Je izhodiščno besedilo publicistično, strokovno ali dramsko besedilo? 

2. Je besedilo javno ali zasebno? Zakaj? 

3. Prepiši poved v zvezek in v njej določi stavčne člene. Je poved eno- 

ali večstavčna? 



Neuradni praznik je leta 1713 razglasil francoski sončni kralj Ludvik XIV. 

 

4. Iz povedi izpiši glavni števnik. Zapiši ga s črkami. 

5. Izpiši glagol in ga določi (os. št., čas, naklon, vid – dov./nedov.). 

 

Spomni se potegavščin iz prejšnjih let. Katera ti je najbolj ostala v 

spominu? Eno od teh izberi (ali tako, ki si jo ti pripravil(a) drugemu, ali 

tako, ki so jo drugi nastavili tebi). V SDZ na str. 134 preberi zapis o 

dramskih besedilih. (Na naslednji strani imaš tudi primer takega zapisa.) 

Potegavščino, ki se ti je najbolj ohranila v spominu, zapiši v obliki 

dramskega besedila. Ne pozabi na didaskalije! 

 

 

3. ura: 6. a 
 

 

Preberi izhodiščno besedilo o 1. aprilu, nato reši spodnje naloge. 

 

V zvezek prepiši naslov članka. Nato zapiši rešitve v zvezek. 

1. Je izhodiščno besedilo javno ali zasebno? Zakaj? 

2. Spodnjo poved prepiši v zvezek. V njej podčrtaj glagol. 

  

Neuradni praznik je leta 1713 razglasil francoski sončni kralj Ludvik XIV. 

 

3. V zgornji povedi obkroži pridevnike. 

4. V isti povedi pobarvaj samostalnike. 

5. Iz povedi izpiši glavni števnik. Zapiši ga s črkami. 

 

Spomni se potegavščin iz prejšnjih let. Katera ti je najbolj ostala v 

spominu? Eno od teh izberi (ali tako, ki si jo ti pripravil(a) drugemu, ali 

tako, ki so jo drugi nastavili tebi).  

Napiši, kaj se je zgodilo in kako. Vsaj ena poved naj vsebuje premi govor. 

 



4.ura: 9. a 
 

 

Pozdravljeni! 

Zadeva postaja nadvse resna! 

9. razred je treba zaključiti, kar pomeni, da moramo pravočasno pridobiti tudi 

ocene.  

Začeli bomo že danes. Za nalogo ste morali intervjuvati (poklepetati s) starejšo 

osebo in od nje poizvedeti o zanimivih in najpomembnejših postajah v 

njenem/njegovem življenju. Pripravite si, kar imate. Če ste snemali, je to lahko 

zvočni zapis, če ste si naredili izpiske, pripravite njih. 

 

V SDZ na str. 114 še enkrat preverite, kaj je značilno za besedilno vrsto pripoved 

o življenju osebe. 

Pišite v zvezek.  

Svoje delo naslovite Pripoved o življenju _____________________ (dopolnite z 

imenom osebe, ki ste jo izbrali). 

 

Delo opravite v 3 korakih.  

1. V zapiskih podčrtajte, katere dogodke nameravate upovediti. Če 

zapiskov nimate, namečite ideje – kaj nameravate napisati. 

 

2. Nametane ali podčrtane misli postavite v kronološko zaporedje. Nato 

jih povežite v smiselne povedi. 

Ko so povedi zaključene, si vzemite 2 minuti pavze – najbolje da 

greste po kozarec vode, da se vam malo razblinijo misli, ki so bile 

do zdaj tako zasedene. 

 

3. Besedilo na hitro preberite. Tako vas bodo takoj zbodle besede, ki 

se ponavljajo. 

Nato besedilo preberite še enkrat in ga oplemenitite z različnimi 

sopomenkami, zaimki, opisnimi poimenovanji, nadpomenkami … 

Skratka, naredite svojo pripoved »sočno«! 

 

Pisanje si lahko razdelite na dva dneva – danes in jutri. 

In ne, to ne bo za oceno, ta trditev je bila le del prvoaprilske šale! 😉 

 



5. ura: 7. a 
 

 

Dober dan! 

Prosim, sledi navodilom za 7. b za današnjo 1. uro. 

 

 

 

Naj bo današnji dan nekaj posebnega za vse vas! 

 


