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Pozdravljeni učenci in učenke.  

Teden je naokrog in upam, da ste zdravi. Predvidevam, da se s starši veliko 

pogovarjate o trenutni situaciji v svetu in veste, da pouk do nadaljnjega 

odpade, tako da se ne bomo videli še nekaj časa. Kot sem obljubil, se vam bom 

tedensko javljal, s kratkim pisemcem in idejami, kako si krajšati čas, narediti kaj 

zase, šolo in starše. Če kateri od staršev potrebuje kakšno pomoč in mu lahko 

pomagam, mi lahko pišete na e-pošto: boste74@gmail.com in vam v kratkem 

času odgovorim.  

1. Kot ste ugotovili so moja sporočila sestavljena iz treh sklopov.  

V šoli smo se najprej srečevali pred kosilom, dobro oprali roke in odšli na 

kosilo. Tako bo tudi moj prvi sklop namenjen higieni, pomoči staršem pri 

pripravi zajtrka, malice, kosila in večerje in zdravi prehrani. Pranje rok 

pred kosilom, po kosilu, igri (čim večkrat) ste sigurno že osvojili. Glede na 

to, da ste cele dneve doma, je lahko vaša naloga, da pripravite krožnike 

in pribor za posamezne obroke (in seveda tudi pospravite), skočite po 

kakšno živilo v klet in ponovite znanje matematike, ko morate prinesti 

npr.: 7 krompirjev.  

2. Drugi sklop bo namenjen delu za šolo in da ne pozabite vsega – 

PONAVLJAJTE. Saj poznate pregovor: Vaja dela mojstra, če mojster dela 

vajo.  

S starši berite pravljice, zgodbice, legende, uganke in nato narišite kakšno 

ilustracijo na prebrano temo.  

S starši najdete na spletni strani SKOZI IGRO SE UČIMO čez 80 socialnih, 

matematičnih, gibalnih, jezikovnih iger, ugank, izštevank in nagajivk.  

Naučite se pesmico po lastni želji – tisto, ki vam je najbolj všeč in ko se 

ponovno vidimo, bo lahko predstavil in zapel vsak svojo.  

Vsak dan lahko spoznate eno žival – iz rekordomanije, enciklopedije ali 

spleta, najdete članek o poljubni živali, preberete in narišete npr.. kje živi, 

s čim se prehranjuje, kako lovi, leti, plava…. 

Vadite pisanje črk, številk in računajte.  
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3. Tretji sklop pa bo namenjen vašemu ustvarjanju in kakovostni uporabi 

prostega časa, ki ga imamo sedaj kar veliko.  

Pred epidemijo sem vas opazoval kako ste uživali v igri v gozdu, pričeli 

smo z izdelovanjem kurišča, izdelovali ste zavetišča v naravi…če si želite 

česa podobnega, najdete na strani TABORNIKI, po rubriko 

ROPOTARNICA, dnevne podvige in izzive, tudi za tiste, ki še niste 

taborniki, pa bi mogoče nekoč radi postali.  

Glede na vreme ta teden, si s starši oglejte kakšen film, glasbeni 

dogodek, dokumentarni film, tv oddajo za otroke (IZODROM).  

Veliko uporabnih, ustvarjalnih idej najdete  tudi v revijah kot so 

PROSTOČASNIK in UNIKAT (tudi na spletu). 

Sestavljajte puzle. Narišite svojega hišnega ljubljenčka (ali tistega, ki bi ga 

imeli) in naredite preprost okvir (iz lepenke, školjk, lupinic pistacije…) 

Telovadite skupaj s starši in preživljajte prosti čas v naravi.  

 

In da ne pozabim, shranite svoje izdelke, prosite starše, da jih 

fotografirajo in ko se vidimo naredimo razstavo, kjer jih boste predstavili 

in povedali kaj več.  

Čim lepše preživite čas, ki je pred vami in ostanite zdravi. 

 

       Pogreša vas: Boštjan 

 


