
PODALJŠANO BIVANJE 

Sreda, 1. 4. 2020 

 

1. APRIL 

 

               Dragi učenec!  

 

Danes je 1. april, neuradni praznik »norcev« ali norčavosti, ki ga praznujemo v mnogo državah 

sveta. Ti ga poznaš? Imaš kakšen poseben spomin, ko si koga na ta dan dobro potegnil  za nos? 

 

Praznik naj bi izviral iz leta 1713. Prvič naj bi ga razglasil francoski kralj Ludvik XIV po tem, ko ga je 

dvorni norček tako potegnil za nos, da je skoraj izgubil krono.  

 

Drugi menijo, da izvor sega še mnogo dlje nazaj v zgodovino. 

Dokazi o obstoju tega dne naj bi segali v leto 536 pred našim štetjem. 

To pa je zeloooo dolgo nazaj!   

 

Danes je torej dan, ko se lahko malo pošališ s svojimi starši, bratci, sestricami. Pazi pa, da ne boš nesramen. 

Poznaš kakšno dobro šalo? Povej jo! (p. s. Tudi učiteljica bi se z veseljem nasmejala ).  

Lahko si kakšno tudi izmisliš. Če pa se ne spomniš nobene, se skupaj nasmejte ob spodnjih.  

 

SKUPAJ SE NASMEJTE   

Zob 

»Špela, ali te še vedno boli zob?« vpraša mamica, ko se je hči vrnila od zobozdravnika. 

»Ne vem.« 

»Kako ne veš?« se začudi mamica. 

»Ostal  je pri zobozdravniku.« 

Poledica v puščavi 

Po puščavi Sahara se sprehajata dva severna medveda. Prvi pravi  drugemu: »Tule je morala biti pa resna poledica, da so tako 

močno posipali.« 

Komarček leti 

Mama reče malemu komarčku, naj se nauči leteti. Komarček je zletel in leta, leta, leta ... Ko se čez nekaj minut vrne nazaj k 

mami, ji navdušeno reče: »Veš mami, tako sem dober, da so mi vsi ljudje ploskali, ko sem letel mimo njih!« 

Važič 

Zebri sta opazovali slona, ki je pil vodo, in ena je rekla: 

»Poglej tega važiča! Vedno pije s slamico!« 

Kolo 

Ura telesne vzgoje. Vsi učenci ležijo na hrbtu in vozijo kolo. Učitelj vpraša Luka: 

»Luka, kaj pa je s teboj? Zakaj samo ležiš in nič ne delaš z nogami?« 

»Peljem se s kolesom po klancu navzdol.« 


