DRAGI UČENCI IN UČENKE 2. B!

POSEBNO OBVESTILO

ZARADI TEHNIČNIH TEŽAV
DANES
PB-KOTIČKA NE BO!
BERI DROBNI TISK NA NASLEDNJI STRANI

PA SEM VAS!!!!!
PRVI APRIL …

MI JE USPELO?
Če meni ni, pa upam, da bo vsaj vam …
PRILAGAM VAM NEKAJ DOBRIH POTEGAVŠČIN


1. “Mlečni madež”

Z lepilom naredite bel madež in ga posušite. Posušenega položite na
računalniško tipkovnico, poleg pa postavite še skodelico z mlekom in šala bo
popolna!

3. Lov na zaklad
Ta šala je stara, a dobra. Na tla z lepilom prilepite nekaj denarja in
opazujte ljudi, kako se ga trudijo pobrat. Poskusite s kovancem dveh
evrov.
4. Računalniška miška
Če želite komu nagajati, mu na spodnji del miške prilepite listek na
katerega lahko, za popolno šalo, napišete posvetilo. Sodelavca seveda
opazujte, kaj vse bo počel, ko mu miška ne bo delala.

5. Lak za nohte Če imate doma preprogo, je to idealna šala! Na peki
papir zlijte nekaj laka za nohte in počakajte, da se lužica posuši. Ko je
suha, jo prestavite na tepih ali kavč ter počakajte na reakcijo staršev.

6. Oreo piškoti

V Oreo piškotih zamenjajte sladko polnilo s pasto za zobe in jih ponudite
svojim domačim.

To je le nekaj predlogov, ki sem jih zbrala iz bloga MEGAMAME.

UPAM, DA BOSTE KAKŠNO ŠALO PREISKUSILI TUDI VI!

PA ŠE MALE UČENOSTI
Danes je 1. april, neuradni praznik norcev ali norčavosti, ki ga praznujemo v
mnogih državah sveta. Praznik bi naj izviral iz leta 1713 in ga je prvič razglasil
francoski kralj Ludvik XIV, po tem, ko ga je dvorni norček tako potegnil za nos,
da je skoraj izgubil krono. Spet drugi so mnenja, da izvor sega še mnogo dlje v
zgodovino, saj dan norcev bi naj imeli že Iranci, ki ga praznujejo vsako leto na
13. dan perzijskega novega leta, se pravi 1. ali 2. aprila.
Dokazi o obstoju tega dne bi naj segali v leto 536 pred našim štetjem.

