
IDEJE, NASVETI ALI PROGRAM DELA OPB 

6. 4. – 10. 4. 2020 

Pozdravljeni, dragi moji, učenke in učenci OPB. 

Moram vam povedati, da vas vsak teden bolj pogrešam. Upam, da ste zdravi, da 

niste popolnoma pozabili na šolo, da se ne dolgočasite preveč in vam moji 

nasveti krajšajo dneve. Veselim se vaših izdelkov in verjamem, da vam gre 

dobro ter da ste se 1. aprila s kom pošalili.  

1. Ne glede na trenutno stanje, je vedno potrebno dobro poskrbeti za 

osebno higieno. S starši se lahko pogovorite, kaj vse spada pod pojem 

ZDRAVJE. Kmalu boste ugotovili, da to ni le skrb za čiste roke, ampak 

vključuje tudi čist in zdrav življenjski prostor, prehrano, rekreacijo in še 

kaj. O pomenu zajtrka smo se veliko pogovarjali tudi v šoli in mogoče ga 

lahko v teh časih pripravite za starše – prav gotovo bodo zelo veseli. Nič 

ne bo narobe, če zjutraj pospravite svojo posteljo, uredite svojo sobo, 

pomagate obesit perilo ali celo posesate stanovanje.  

Bližajo se lepi pomladni dnevi in travniki so prepolni regrata, ob potočkih 

raste čemaž, trobentice smo že nabirali – lahko olepšate solato ali jih 

posušite za čaj – predlagam, da se sprehodite s starši do bližnjega 

travnika ali gozdička in naberete dobrote, ki vam jih ponuja narava. 

Potrebno je dobro poznavanje rastlin, da ne bi prišlo do kakšne pomote – 

predvsem pri čemažu – zato previdno in če niste prepričani se lotite 

nabiranja s kakšno strokovno literaturo v roki.  

 

2. Učiteljice vam na spletno stran objavljajo naloge, ki naj bi jih naredili in 

upam, da jih jemljete resno – kot v šoli. Vadite pisanje črk, številk, 

računajte in berite (učni listi), če pa obvladate vse črke, tudi kakšno 

krajšo zgodbico, pravljico… 

Spomnil sem se na stripe, ki sem jih zelo rad prebiral v mladosti (in še 

vedno). Teksti v oblačkih so napisani z velikimi tiskanimi črkami in če ne 

razumete kaj ste prebrali – vam pomaga sličica. Priporočam stripe Mikija 

Mustra, v katerih nastopajo Lakotnik (volk), Zvitorepec (lisjak) in Trdonja 

(želvak), mogoče jih kdo najde na podstrešju - jih pa sigurno najdete na 

Bolhi (spletni oglasnik). Užival sem tudi v prerisovanju glavnih likov in 



konec koncev jih lahko tudi pobarvate. Poleg glasbe, kiparstva, plesa, 

slikarstva, filma… je tudi strip del umetnosti (9 umetnost).  

 

3. Da pa vam ne bo pretirano dolgčas, še nekaj idej za igre na prostem in 

aktivnosti v stanovanju. Prejšnji teden je zima še malo pokazala svoje 

zobe in je bilo veliko prijetneje v toplem stanovanju. No v takšnih 

primerih si lahko ogledate kako lutkovno predstavo – na strani Lutkovno 

gledališče Ljubljana – Gledališče povezuje, si lahko ogledate Ostržka, 4 

črne mravlje, Zvezdico zaspanko, Sapramiško in še kaj.  

Boštjan Gorenc – Pižama na svojem FB profilu vsak dan ob 18.30 bere 

pravljice in lahko si jih ogledate tudi za nazaj.  

Da pa bomo še malo aktivni – obrnete stol okoli, tako da so noge v zraku, 

določite primerno razdaljo in poizkusite z metom klobuka ali kakšnega 

drugega pokrivala, tako da pristane na nogi mize.  

Na mizo postavimo kozarčke, noter damo listke z navodili, nalogami in 

mečemo žogice. Lahko enostavno ovrednotimo lončke z različnimi 

točkami in jih seštevamo, lahko pa popestrimo igro s še dodatnimi 

nalogami.  

Postavimo plastenke, pločevinke v trikotnik in jih poskušamo čim več 

zbiti z žogico.  

Če pa nas bo v prihodnjih dneh razvajal sonček, lahko odskačete 

gumitvist, ristanc, kradete zemljo, naredite poligon ali dirko v 

krompirjevih vrečah in ne pozabit na vse igre z žogo.  

 

Dragi moji, ostanite še naprej zdravi in pazite na svoje bližnje.  

        Boštjan 



 


