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1. Primer belokrajnske pisanice v batik tehniki
Na internetu sem našel več fotografij belokrajnskih pisanic, ki so mi zelo všeč. Tudi sam bi se želel
preizkusiti v izdelavi izpihanih pirhov. Ta tehnika se mi zdi zelo težka in zanimiva.

https://sloveniashop.si/od-kod-barvana-jajca-in-kaj-pomenijo/

2. Ogleda virtualne predstavitve ''Jaz pa po pisanko grem. '' Muzeja NOB.
Z zanimanjem sem si ogledal virtualno razstavo. Slike poslikav pirhov so mi bile zelo všeč.
Vendar žal nisem moral prebrati vsebine, saj je bilo besedilo premajhno.

Povezavo do predstavitve sem posredoval svoji babici Mileni in vem, da ji bo posnetek všeč saj ima
rada takšne stvari.

3. Ogleda dodatnih informacij o velikonočnih pirhih.

Ogled predstavitve o velikonočnih pirhih mi je bila zelo všeč, saj sem izvedel veliko novih stvari: kdaj
so začeli izdelovati čokoladna jajca, kako visoko je bilo največje jajce, katera jajca moramo izbrati v
trgovini, kako moramo shranjevati jajca, da ostanejo sveža ipd.

4. Jamske poslikave

https://sl.wikipedia.org/wiki/Jamske_poslikave

Spoznal sem, da so naši predniki znali uporabljati veliko naravnih barvil, ki so jih našli v naravi. Jamske
poslikave so mi zelo všeč. Tako sem izvedel katere živali so nekoč lovili. Nekoč so bili pravi umetniki,
da so znali take slike naslikati le z rokami.

5. Umetno barvilo
Umetna barvila so zamenjala naravna barvila. Zaradi strupenih snovi so zelo škodljiva za zdravje.
Vendar jih veliko uporabljamo v vsakdanjem življenju za barvanje hrane, las oblačil, tekstila, pohištva
itd.

https://www.prehrana.si/sestavine-zivil/aditivi-v-zivilih/barvila

6. Naravno barvilo

https://www.bodieko.si/naravni-pigmenti-in-kako-jih-pridobivamo

Naravna barvila so za uporabo veliko boljša kot umetna barvila, saj ne vključujejo strupenih snovi. V
naravi jih lahko dobimo iz različnih rastlin, živali, zemlje ipd. Če prav so umetna barvila na sladicah
lepša kot naravna je najbolje, da uporabljamo naravna bvarvila. Prav tako tudi za barvanje pirhov raje
uporabimo naravna barvila. Izvedel sem, da lahko iz več snovi pridobimo naravna barvila, kar do
sedaj nisem poznal.

7. Karminsko rdeča
https://eucbeniki.sio.si/kemija3/1285/index2.html
https://www.lupa-portal.si/vsebina/zanimivo/zgodovina-rdece-barve-od-starih-slik-znamenitihcevljev-louboutin/
Spoznal sem, da karmisnko rdečo barvo pridobivamo iz majhnega hrošča, ki živi na kaktusu v Mehiki.
To barvo uporabljamo v slikarstvu, za barvanje tekstila, vina, hrane in tudi v kozmetiki. Karminska
barva je bila v starih časih zelo dragocena.

Hrošček
košeniljka
iz
katere
pridobivajo karminsko rdečo barvo.

Karminsko rdečo barvo najdemo tudi v
šminki.

8. Postopek razbarvanja jajc
Postopek razbarvanja jajc sem prvič preizkusil tudi jaz. Za razbarvanje sem v posodo nalil vodo in
alkoholni kis, v razmerju 1:1. V posodo sem dodal jajca in kuhal na malem ognju 5 do 6 minut. Pri tem
sem sproti odstranjeval peno. Presenetilo me je kako bela so postala jajčka. Tudi drugo leto bom z
veseljem uporabil ta postopek.

9. Recept za barvanje in krašenje pirhov
Za krašenje pirhov sem uporbil tehniko z rastlinami in uporabo kuhinjske elastike. Na vrtu sem
najprej nabral liste zanimivih oblik in jih namočil v mrzlo vodo. Na jajčka sem položil listke in jih nato
položil v mamino staro hlačno nogavico, ki sem jo tesno zavezal. Pri uporabi kuhinjskih elastik sem se
zelo namučil, saj elastike ni tako preprosto dodati na jajčka. Izbrati sem moral bolj podolgovata
jajčka.

Za barvanje pirhov sem uporabil naravno barvilo vino teran. V posodo sem nalil pol litra terana.
Okrašena jajčka sem kuhal na majhnem ognju skoraj 2 uri. Jajčka sem pustil v teranu še kar nekaj
časa, da so se lepo obarvala.
Nad rezultatom sem bil zelo presenečen, saj so mi prihi presenetljivo dobro uspeli. Za pobarvana
jajčka sem pripravil bio lončke, ki jih mamica uporabi pri sajenju sadik. Napolnil sem jih z lesenimi
ostružki, ki spominjajo na suho slamo in kokošje gnezdo.

Barvanje pirhov me zelo veseli in tudi tokrat mi je bilo zelo zanimivo, saj sem se nučil uporabiti tudi
naravna barvila, ki so bolj zdrava.

10. Družinska igra s pirhi
Po ogledu zanimivega youtube posnetka o igrah s pirhi, smo se tudi v naši družini domislili različnih
iger s pirhi. Najprej smo se igrali ''prenašanje pirhov z žlicami''. Pirhe smo prenašali z jedilnimi žlicami
v ustih, brez uporabe rok. Tistemu, ki je na poti izgubil prih, smo izrekli kazen. Ati je moral po večerji
pomivati posodo. Jaz sem skakal po eni nogi.

Še težja naloga je bila ''izmenjava pirhov''. Dva tekmovalca sta morala med sabo izmenjati pirh na
žlici. Treba je bilo paziti, da pirh pri predaji iz ene žlice na drugo ni padel na tla. Pri tej igri sem bil še
posebno uspešen.

''Ciljanje pirhov s kamenčki'' je prav tako zelo zabavno. Pri tej igri sem se precej namučil, saj ni bilo
tako preprosto zadeti pirha.

Še posebno všeč mi je bila igra ''lov pirhov z ribiško mrežico''. Ati mi je metal pirh, ki sem ga moral
ujeti v mrežico. Pri tem sem moral paziti, da mi pirh ni padel na tla.

Zelo se mi je zdelo zabavno, kako hitro smo se spomnili novih iger s pirhi.

11. Večerja z velikonočnimi jedmi
Zvečer sem starše presenetil s pripravo večerje in uporabil sem tudi nekaj velikonočnih jedi. Pripravil
sem tunino, narezal beli mlečni kruh, dodal koruzo, narezal sem suho salamo. Ati je pomagal
pripraviti namaz iz navadnega jogurta in hrena. Mizo sem svečano okrasil. Ati in mami sta bila zelo
navdušena in presenečena. Pravita, da bom odslej vedno jaz pripravljal tako slastne večrje. To me
zelo veseli, saj redno spremljam oddajo Mali šef.

Tehniški dan mi je bil zelo všeč, ker sem se veliko naučil o barvanju pirhov z naravnimi barvami. Bilo
mi je zabavno, saj je bil dan nekoliko drugačen. Tudi drugo leto bom preizkusil še druga naravna
barvila.

