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PLAN DELA ZA PETEK, 10. 4. 2020 

PETEK, 10. 4. 2020 
MAT UTRJEVANJE ZNANJA 
SLJ NEUMETNOSTNO BESEDILO: CILJANJE PIRHOV V MIRNU 
LUM KRASIMO PIRHE 
LUM 
GUM PRIPRAVI UČITELJICA DOLORES 
 

SLOVENŠČINA 

Ker  v  nedeljo  praznujemo praznik, si preberi spodnji članek o zanimivem 
velikonočnem običaju v Mirnu na goriškem. Žal letos zaradi izrednih razmer, se ta 
zanimiv dogodek ne bo zgodil.  
Nato pisno odgovori na zastavljena vprašanja. Vprašanj ni potrebno prepisovat. 
Odgovarjaj v celih povedih, lahko tudi v več povedih. Naslov in odgovore zapiši v 
zvezek za jezik. 
 

CILJANJE PIRHOV NA VELIKONOČNO NEDELJO 
(Odgovori na vprašanja) 

 
1. Kdo je avtor novice? 
2. Kdaj je bila novica objavljena? 
3. Kje je bila novica objavljena? 
4. Kateri dogodek je bil uvrščen na seznam žive kulturne dediščine? 
5. Kje v Mirnu ciljajo pirhe? 
6. Kako še rečejo ciljanju pirhov? 
7. Opiši potek ciljanja pirhov. 
8. Koliko denarnih valut so že zamenjali za ciljanje pirhov? 
9. Zakaj ne ciljajo pirhov z evrskimi kovanci? 

 



 

 

 
Članek kopiran in prilagojen z naslednje povezave:  
https://www.rtvslo.si/zabava/zanimivosti/foto-evro-je-lahko-dober-kot-valuta-a-pri-jajcih-se-ni-
izkazal/362156  

Evro je lahko dober kot valuta, a pri jajcih se ni izkazal 
 

Ciljanje pirhov na velikonočno nedeljo 
 

Ciljanje pirhov je značilno za več krajev po Sloveniji, v Mirnu na Goriškem pa je ta 
tradicionalni dogodek uvrščen tudi na seznam žive kulturne dediščine Slovenije. 
Mojca Dumančič/TV Slovenija, 5.4.2015 

 

   
 

Organizatorji mirenskega ciljanja pirhov so povedali, da je pettolarski kovanec, s katerim 
zdaj ciljajo, že tretja valuta v zgodovini te velikonočne tradicionalne igre.  
 
Na "kampotu" v Mirnu se je letos v "ciljanju pirhov" pomerilo 38 otrok, 33 deklet in žena ter 
76 mož. S pettolarskim kovancev so zadeli rekordno število trdo kuhanih jajc.  
 
"Tako je na neki način ovrednoteno kot dediščina, živa dediščina naše ljudske kulture," je 
povedala etnologinja Goriškega muzeja Inga Brezigar. Domačini tej spretnostni igri pravijo 
tudi zbijanje, pikanje, pekanje, streljanje in šicanje. V njej s kovancem poskušajo zadeti 
pirh, ki je postavljen ob steno. "To je posebnost metanja, vendar fantje in tudi žene kar 
obvladajo to ciljanje jajca," je še razložila Brezigarjeva. 

Želja po ohranjanju te tradicije je leta 1979 privedla do organizacije prvega tekmovanja v 
ciljanju pirhov v Mirnu. Organizatorji so sestavili pravila, ki veljajo še danes. Za strelca je 
pomembno, da kovanec ostane v jajcu, in ni dovolj, da le predre lupino. Zadetek je veljaven 
šele po tem, ko jajce dvignejo od tal in ostane kovanec v njem. Pravila tekmovanja pravijo, 
da morajo moški tekmovalci jajca ciljati z razdalje devetih čevljev številke 43, otroci in 
ženske pa z razdalje šestih čevljev. Vsak ima na razpolago pet metov. 

Zamenjali že tri valute 
Organizatorji mirenskega ciljanja pirhov so povedali, da je pettolarski kovanec, s katerim 
zdaj ciljajo, že tretja valuta v zgodovini te velikonočne tradicionalne igre. 

"Na začetku smo ciljali s starimi italijanskimi lirami, s 'čintežmi'. To sta bila kovanca za pet 
ali deset stotin lire. Ko je prišel jugoslovanski dinar, so uporabljali kovance za 50 par. Ko pa 
je Banka Slovenije izdala kovanec za pet tolarjev, smo takoj začeli uporabljati tega in tudi 
še danes ciljamo z njim. Naredili smo si dobro zalogo teh kovancev, tako da jih imamo za 
vse tekmovalce dovolj,"pove Stanko Faganeli. 

Denis Marušič je dodal, da so poskusili tudi z evrom, toda ni se obnesel: "Evro je lahko 
dober kot valuta, toda pri naših jajcih se ni izkazal. Pri močnih zadetkih je jajce dobesedno 
razpadlo.  
 



 

 

MATEMATIKA 

PISNO DELJENJE IN MNOŽENJE 
 
Nadaljuj delo od včeraj. Reši drugi stolpec računov. Pri deljenju ne pozabi na preizkus. 
 
 

LIKOVNA UMETNOST 

KRASIMO VELIKONOČNE PIRHE 

Kot je tradicija v naših domovih za velikonočne praznike kuhamo in krasimo pirhe. Skupaj s 
svojo družino okrasi pirhe. Spodnji recept je samo ideja, če jih doma drugače krasite, 
uporabite tisti način. Pomembno je, da si skupaj z domačimi pričarate prelepe praznike.  

Recept je z naslednje spletne strani: 

https://www.kulinarika.net/recepti/jajcne-jedi/cebulni-pirhi/17632/  

 

Čebulni pirhi 

   

SESTAVINE  

kokošja jajca  
suhi olupki čebule 
pleteno bombažno blago 
trak za vezanje 

POSTOPEK 

Čebulne olupke zbiramo dalj časa, najlepši pirhi so iz mešanice rdeče čebule in malo svetle 
čebule - seveda olupkov. V nizko posodo damo olupke, vanje damo kuhat surova jajčka, ki 
smo jih prej okrasili s svežim zelenjem z vrta in s trakom trdno zavezali v culico. Tekočine in 
olupkov mora biti toliko, da so jajčka pokrita. Jajčka kuhamo, dokler niso v trdo kuhana. 

Da se listi in rožice na jajcu ne premikajo, moramo jajce in blago predhodno zmočiti. 
Kuhana jajčka takoj odvijemo, odstranimo zelenje in posušena premažemo s slanino, da se 
lepo svetijo. 

 
OPOMBE 

Ob poplavi ponudbe raznih barv v trgovinah, so meni še vedno najbolj všeč čebulni pirhi. 
Zavezovanje culic mora biti natančno, da se zelenje ne zmečka. Prav zanimivo je odpirati 
kuhane culice in opazovati, kakšen vzorec nam je uspel. Za pleteno blago za zavijanje je 
mama vedno uporabila zgornji del bombažnih nogavic, da je na pirhu ostal vzorec pletenih 
vrst. 

 

 

 


