
Tedenski KRATKOČASNIK  

– ko te zasrbijo prstki, da bi še kaj luštnega rešil, ustvaril, izdelal ali prebral–  

Pripravila: Urška Špilak, POŠ Cven 

 

Po vsem učenju prija malo sprostitve… spodnje vaje so odlične za to! Povabi tudi 

preostale člane družine, da se razmigajo in sprostijo s tabo.  

 

 



Poveži števila med sabo, začni pri številu 1…  

Kaj se skriva??? 

 

 Vir: Ciciban 



Ena krasna pesmica… preberi jo, sprehodi se po bližnjem gozdu ali okrog hiše 

in se naužij vse lepote, ki nam jo je prinesla topla in dišeča pomlad… Nariši 

kaj lepega… 

 

Vir: Ciciban 



Kvak, kvak žabica, kam si se skrila? 

 

Vir: Ciciban 

  



Spomladi ne gre brez priprave odličnega bezgovega sirupa… Ga bomo pripravili? 

Potrebujemo: 

30 ali več večjih bezgovih cvetov (več jih je bolj je aromatičen sok) 

3 litre vode 

3 kg sladkorja 

3 citronke (60 g) 

3 limone 

dober šop mentolove mete ali 

dober šop melise 

 

Bezgove cvetove oberemo in jih nežno zlagamo v košaro, da izgubimo čim manj dišečega cvetnega prahu, ki 

je poln vitaminov in mineralov. Najboljše, da nabiramo bezeg kje na odročnem kraju, vstran od mestnega 

vrveža, cest, da ga ne rabimo prati.  

 

V večjem loncu,  kakšnem 6 litrskem, če bomo delali z litri vode, najprej zavremo vodo in štedilnik 

ugasnemo. Dodamo sladkor in citronsko kislino in mešamo, da se sladkor stopi. Počakamo, da se sladkana 

voda ohladi. V primeru, da bomo bezgov sirup delali z zelišči, dodamo zelišča v še toplo sladkano vodo, saj 

se eterična olja iz zelišč bolj sproščajo v topli vodi.  

 

Ko se voda ohladi na sobno temperaturo, dodamo očiščene bezgove cvetove. Vsak cvet posebej pregledamo 

in mu odstranimo morebitne žužke. Na koncu dodamo še narezane limone in pokrijemo s pokrovko, ker ne 

želimo, da se v soku ponoči namakajo mušice in morebiten hišni prah.  

  

 

 



 

Pustimo, da se vse skupaj namaka 24 - 48 ur. 

Preden bomo cvetove odcedili, si pripravimo steklenice. Steklenice najprej dobro operemo. Na dno pečice 

damo kuhinjsko krpo in steklenice obrnjene navzdol (da se odcedi vsa voda), steriliziramo 15 minut na 110 

stopinj. Steriliziramo tudi pokrovčke.  

Pripravimo si vrč, na katerega damo večje cedilo prekrito s sterilno gazo ali trikotno ruto. Sok precedimo, 

cvetove z ruto ožamemo.  

 

 

Sok iz vrča s pomočjo lijaka nalijemo v še vroče steklenice in jih takoj neprodušno zapremo. Soka nikoli ne 

nalivamo do vrha zamaška.  Steklenice zavijemo v odejo, da se počasi ohladijo do naslednjega dne. 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: 

https://www.220stopinjposevno.com/na-

kro381niku/bezgov-sok-enkratna-

osvezitev-za-poletne-dni  



In še za vse ljubitelje ustvarjanja.. ob vsem tem muhastem vremenu, si ustvari 

čudovito MAVRICO 

 

 

 

Vir: Pinterest 

 

 

http://www.easypeasyandfun.com/cute-paper-rainbow-kid-craft/
http://www.easypeasyandfun.com/rainbow-paper-craft/
https://arabella.thebreanna.com/2019/12/13/arcoiris-magnetico-con-limpiapipas/

