
PONEDELJEK, 14.12.2020 

Danes bomo pekli piškote      Mislim, da mora decembra v vsaki hiši ali 

stanovanju večkrat dišati po sveže pečenih piškotih. Pri naši hiši 

največkrat pečemo po tem receptu      

 

DIŠAVNI PIŠKOTI 
 

Sestavine: 

• 75g surovega masla, 

• 1 jajce, 

• 275g moke, 

• 50g medu, 

• 1 pecilni prašek, 

• 100g rjavega sladkorja, 

• 1 jedilno žlico cimeta. 

 

Postopek: 

Moko, pecilni prašek, sladkor in cimet presejemo v skledo za mešanje. 

Dodamo maslo v majhnih koščkih in drobimo s konicami prstov, dokler 

ni mešanica podobna velikim drobtinam. Jajce razbijemo  v skodelico 

in ga stepemo z vilicami. Dodamo med in še enkrat zmešamo. Mešanico 

jajca in medu dodamo suhim sestavinam. Gnetemo, dokler ne dobimo  

velike krogle testa. Testo damo v hladilnik počivati za 30 minut, da ga 

kasneje lažje razvaljamo. Ko je testo razvaljano, naj bo debelo 

približno 0,5cm. Oblikujemo piškote in jih pečemo na 170 stopinj od 

15 do 20 minut (da postanejo zlato rjavi). 

 

 

Ti piškoti so zelo okusni, lepo dišijo in so še malo bolj zdravi       

Ko spečete piškote in se posladkate, lahko okrasite kakšen kozarec 

od vložene zelenjave in date piškotke vanj.  

 

 

 



S tem kozarcem piškotkov lahko presenetite sosede, babice, dedke; 

nekomu jih pustite pred vrati in mu tako polepšajte dan       

 

 
 

Pred nekaj leti smo pri nas naredili cel kup kozarcev s suhimi recepti 

za piškote. Za točno ta recept potrebujete naturetin 500 gramski 

kozarec. Nasujete suhe sestavine vanj, ga okrasite in opremite z 

receptom. To je lahko lepo in preprosto darilo za vaše bližnje       

 
 

 



Dodate lahko še kakšen modelček za peko, kuhinjsko krpo in je darilo 

še lepše       

 
 

Upam, da boste pri peki uživali in za mano delili kakšen recept, ki je 

redno v uporabi pri vaši hiši. Malo si lahko izmenjamo recepte, da bo 

december še slajši. 

 

Ne smemo pa pozabiti na svež zrak in gibanje. Zelo bom vesela, če 

obiščete naš gozd in mi pošljete kakšno sliko od tam. Pogrešam naše 

sprehode, naše skupne dejavnosti in pogrešam vas PIKE moje       

 

 



Piškotke vsi radi pečemo       

 

 



 

 



 

 



 

Žana pa je delala piškotke iz plastelina       

 



TOREK, 15.12.2020 

Danes vas povabim na vročo čokolado ob branju krasne zgodbe o 

prijateljstvu med snežakom in dečkom       

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Upam, da vam je zgodba všeč tako kot meni…Čeprav je bil sneg z nami 

samo kratek čas, ste si lahko ustvarili prijatelje snežake. Lahko ste 

jih ustvarjali tudi iz drugih materialov. 

 

Danes vas prosim, da narišete tisto, kar vam je bilo v zgodbi najbolj 

všeč. Je bila to njuna igra? Je bil trenutek, ko je Natek naredil 

Snežnoska ali ko se je Snežnosek vrnil v obliki oblaka? 

 

Jaz bi se skoraj težko odločila, kateri del mi je najljubši      Uživajte 

v branju in ustvarjanju… 

 

Žana je narisala svojega snežaka       

 



Pa Metka tudi       

 

 

 



SREDA, 16.12.2020 

Se spomnite, ko smo se pogovarjali, da nekatere živali čez zimo 

počivajo? Kaj pa se zgodi s pticami? Nekatere ptice odletijo daleč na 

jug, nekatere pa ostanejo tu. Te ptice imajo v mrazu in snegu kar 

težko nalogo, da najdejo hrano. Sem razmišljala, da bi jim lahko malo 

pomagali in naredili POTIČKE ZA PTIČKE… seveda ne prave potičke, 

ampak ptičje pogače ali pa hranilnice. 

Za pripravo potrebujemo goveji loj ali svinjsko salo. Dobimo ga pri 

mesarju. Narežemo na kose in damo v lonec. Topimo tako dolgo, da 

postane popolnoma tekoče in bistro. 

 

Ko se mast ohladi, a je še vedno tekoča, vanjo stresemo ptičjo hrano 

(sončnična semena, proso, neslane arašide…) 

 



Nato maso premešamo in pustimo, da se začne strjevati. Preden se 

popolnoma strdi, jo razdelimo v pripravljene lončke (izogibamo se 

prozornim, da ptica ne kljuvajo po plastiki). 

 

Lončke na dnu preluknjamo in skozi luknjico napeljemo vrv; na drugi 

strani lahko na vrv pritrdimo tudi kakšno vejico, da se bodo ptice 

lažje oprijele pri hranjenju. 

 

 



Pogače lahko oblikujete tudi v krogle in jih date v ptičje krmilnice ali 

odložite na okensko polico. Če boste pogače obešali drugje, ne 

pozabite kasneje pospraviti lončkov. 

Za ptice pa lahko poskrbite tudi drugače; Z obešanko semen… 

 

Vesele so tudi kakšnega sadja       

 

 

 



Če imate na vrtu kakšno drevo, ga lahko okrasite s sadnimi in 

semenskimi okraski pa bodo ptice vaše stalne obiskovalke       

 

S pomočjo modelčkov za piškote naredite okraske za ptice       

 



Z malo dobre volje in nekaj materiala, lahko za lačne ptice naredimo 

veliko. Ne bodimo prijazni samo drug z drugim, ampak tudi do 

živali…zdaj nas potrebujejo. 

 

 

Za konec vam pošiljam še povezavo pesmi MRZEL VETER v izvedbi 

Marte Zore, ki je na naši Zvončkovi zgoščenki Zima, zima bela. V 

zgodbi tudi Mihec in Neža z očkovo pomočjo naredita ptičjo hišico 

      

https://www.youtube.com/watch?v=PLbdm7c21KM 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PLbdm7c21KM


Žana je naredila ekološke ptičje pogače       

 

 



Teodor pa je je napolnil ptičjo hišico s semeni in nahranil tudi race in 

labode v Preddvoru       

 

 



ČETRTEK, 17.12.2020 

Danes bi lahko izdelali zvonček iz majhnega glinenega lončka. Spet 

vam pokažem par različnih načinov, lahko ste pa ustvarjalni po svoje 

      

Lahko jih samo pobarvate v barvah, ki se zlivajo z vašim domom       

 

 

 



Lahko naredite kakšno figuro iz lončka… 

 

 

Lahko uporabite servetno tehniko… 

 



Če imate več različnih lončkov jih lahko navežete skupaj, jih obesite 

ven in bodo zvončkljali ob vetru       

 

Lahko pa kombinirate včerajšnjo in današnjo dejavnost in naredite 

hranilnico za ptice. 

 

Imejte lep ustvarjalni dan       



PETEK, 18.12.2020 

Teden je spet naokoli in ker imamo zdaj kar tri dni časa za 

ustvarjanje, vam dajem tudi tako nalogo; ne se ustrašiti, saj je tudi 

okusna. 

Naredili bi medeno hiško; kdaj, če ne letos, bomo imeli dovolj časa, 

da se temu delu posvetimo. Našla recept na okusno.je…pa začnimo 

 

MEDENA HIŠKA 

 

Sestavine: 

Dekoracija 

1vrečka smarties bonbonov 

1pest gumijastih bonbonov 

 

Glazura 

2 žlici limoninega soka 

1 beljak 

300g sladkorja v prahu 

 



Testo 

1kg medu 

0,25l tople vode 

650g ržene moke 

600g pšenične moke 

100g citronata in oranžata 

40g dišav za medenjake 

30g sode bikarbone 

 

Sama priprava medene hišice nam ne bo vzela preveč časa, zamudno 

je le počivanje testa. Počivati mora namreč vsaj dan ali dva, da tako 

postane posebno rahlo. 

 

Na kuhalnik pristavimo kozico, v kateri zavremo med in vodo. Nato 

medeno tekočino ohladimo. Moko presejemo na desko in po njej 

posujemo citronat in oranžat ter dodamo dišave za medenjake. Vse 

skupaj na hitro premešamo. 

 

Na sredini moke naredimo jamico in vanjo vlijemo skoraj hladni med. 

Vse sestavine nato s čistimi rokami zamesimo v voljno testo. 

Nazadnje v testo vgnetemo še sodo bikarbono. Testo oblikujemo v 

kepo, položimo v skledo, pokrijemo in shranimo za dan ali dva. 

 

Dva pekača namastimo, pečico pa segrejemo na 200 stopinj Celzija. 

Na pomokani delovni površini testo razvaljamo na debelino 1 cm. Iz 

njega izrežemo 6 simetričnih in poljubno velikih kosov, ki jih bomo 

uporabili za streho in zunanje dele hiške. V kose, ki jih bomo uporabili 



za ogrodje hiše, lahko naredimo odprtine za okna in/ali vrata. 

Izrežemo pa tudi 4 manjše koščke za dimnik. 

Plošče previdno položimo na pekač in testo večkrat prebodemo z 

vilicami. Pekača nato za približno 20-30 minut potisnemo v pečico, da 

testo dobi zlato rjavo barvo. Ko je testo pečeno, posamezne kose 

preložimo na mrežico in ohladimo. Medtem iz limoninega soka, 

beljakov in sladkornega prahu naredimo gosto glazuro. Pripravljeno 

glazuro nadevamo v brizgalno vrečico. 

Ohlajene dele hiške skupaj sestavimo s pomočjo glazure. Delamo 

počasi in počakamo, da se glazura vsakokrat dobro posuši, šele nato 

nadaljujemo z lepljenjem preostalih delov. S pomočjo glazure na 

streho pritrdimo smarties bonbone, zunanje stene pa okrasimo z 

gumijastimi bonboni. 

Preostanek glazure uporabimo za konce streh, ki jih okrasimo, kot 

kaže slika. Če smo okna izrezali, jih z glazuro samo obrobimo. Pustimo 

domišljiji prosto pot! 

Glazura ne sme biti preredka, če ne hiška ne bo stala skupaj. 

Še nekaj slikovnega materiala za ideje 😊 

 



 

 

 

 

Upam, da nastane kakšna krasna in okusna hiška 😊 

 



Veliko ste mi pisali, da ste se odločali za izlete in športne dneve, da 

ste doživeli še malo snega in ker se je zdaj spet dalo       

 

Lija na snegu s svojim bratcem. 

 



 

Tudi Davidova družina je uživala       

 



Lucija in Lara sta združili izlet za CICIBANA PLANINCA s snegom. 

 

Šli sta na Lovrenca in na Jošta       

 



Žana je šla v tem tednu na Jošta, na Šmarjetno pa še v Tamar. 

 

 



 

 



Sneg in hoja nas utrudi       

 

 



 

Delali ste tudi še dejavnosti iz prejšnjega tedna       

 



Manca je naredila snežaka in snežno kroglo       

 

Pa še za celo vas hišk       

 



Pošiljate tudi vaše prekrasne smrečice       

 

 



 

Pa naj bodo domače ali pa s sprehoda v mestu       

 



V mestu je tudi veliko drugih lepih stvari       

 

 



 

 

Pošiljka presenečenja je uspela; otroci so bili veseli in nasmejani, 

tako da je namen dosežen. Hvala tudi za vsa vaša voščila! Hvala, ker 

ste                                                                                 Neja Marguč 



 

 

 


