
 

Kako ste kaj, moji drugošolci? 

 

Vidim, kako spretno že računate do 100. Pomembno je, da vsak dan naredite tudi 

kakšen računček za vajo. 

Je sploh še ostala kakšna pisana črka, ki je niste še spoznali? Spremljam vaše šolsko 

delo in vidim, da ste kar zaposleni.  

Upam, da vam domače delo ne povzroča preveč težav in da vaša »domača učiteljica 

ali učitelj« ni preveč strog. 

 

V prvem tednu ste narisali tabelo in vanjo vrisujete      .  

Upam ( kljub temu, da nisem naročila), da ste tabelo narisali tudi za prejšnji teden 

in naj bo to kar naša praksa za vsak teden.  

 

Kako pa je šla zgodbica »DARILO ZA MAMO«?  

Si jo samo napisal ali si mamico ob njenem materinskem dnevu tudi presenetil. Me 

prav zanima, kaj si ji pripravil? 

 

Ob računčkih do 100, ob malih pisanih črkah, ob razgibavanju, poslušanju glasbe in 

celo likovnem ustvarjanju sploh ne vem, če imaš še kaj časa za igro, pa za 

dolgočasje, pa za kakšno branje, pa za kakšno lumparijo.  

 

Prejšnji teden vas je razveselil sneg, zato upam, da je bil čas za kakšno zimsko 

vragolijo, morda snežaka ali pa vsaj zimske radosti. 

 

No, v tem tednu, pa vam za čas, ko ne boste vedeli, kaj početi, dajem idejo za 

ustvarjanje.  

Vse kar potrebujete za delo je prazna škatla od jajc, kakšna tempera ali vodena 

barvica, malo kolaž papirja in velikoooo DOMIŠLJIJE! 

Izdelke, ki jih boste naredili, bomo kasneje v šoli tudi razstavili.  

Bodite pridni, počnite stvari, ki vas veselijo in uživajte v družbi vaših najbližjih! 

Vaša učiteljica Andreja 



 

 

 

 

 

  

 

 

 DRUGAČE PA JAJČNE 

ŠKATLE PONUJAJO VELIKO 

MOŽNOSTI! 

 

ČE ŽELIŠ, LAHKO NEKAJ 

NAREDIŠ ČISTO PO SVOJE. 

TO BO ŠE BOLJ SUPER! 

 

ČE BOŠ KAJ USTVARJAL IN BI MI 

TO RAD TUDI POKAZAL, PA MI 

TVOJI STARŠI LAHKO IZDELEK 

FOTOGRAFIRAJO IN  

POŠLJEJO NA: 

               andreja.sveticic@sola.velike-lasce.si 

 

 

Mislim na vas in vas pogrešam! 
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