
Spoštovani starši! 

Čas, v katerem smo se znašli, ni prijeten. Dejstvo je, da smo se srečali z omejitvami, na katere pred 

mesecem dni tudi pomislili nismo. Razumljivo je, da se sedaj sami in naši družinski člani, predvsem 

otroci, pogosteje srečujemo s čustvi, kot so negotovost, nestrpnost, razdražljivost, nepotrpežljivost, 

nerazumevanje, pomanjkanje energije in motivacije. Strah nas je zase in za svoje najbližje. Imamo 

težavo z organizacijo svojega časa in časom svojih otrok. Vsi smo se znašli pred podobnimi težavami. 

Če ste negotovi, se lahko obrnete na nas, svetovalne delavke. Včasih pomaga, če se s kom samo 

pogovoriš, čeprav takole, na daleč. Pa tudi kakšen nasvet vam lahko damo, ki vam morda pride prav. 

Prav tako se lahko obrnete na nas, če ste se znašli v situaciji, ko svojim otrokom ne morete zagotoviti 

prehrane. Brez kakršnihkoli zadržkov in slabe vesti se obrnite na: 

Vesno Hladnik, vesna.hladnik@sola.velike-lasce.si in 
Manco Cimperman, manca.cimperman@sola.velike-lasce.si  
 

Radi bi vas opozorili, da pa ta korona čas ne prinaša samo negativne plati. Prinaša tudi spoznanje, da 

kljub temu, da prinaša toliko sprememb in skrbi, je najdragocenejše, da imamo drug drugega. In 

veselimo se tega. Izkoristimo čas, da se bolje povežemo z našimi najdražjimi. Nobena stvar ne poveže 

tako, kot skupne aktivnosti. Igrajmo se družabne igre, drug drugemu preberimo kaj zanimivega, 

skupaj kaj okusnega skuhajmo, se igrajmo kviz, skupaj zapojmo, zaigrajmo na inštrument, kaj 

narišimo, potelovadimo,… Idej je ogromno. Ob skupnih aktivnostih se razveže tudi jezik in steče 

pogovor o marsičem. Spoznali bomo morda kakšne nove stiske otroka, slišali o njegovih razmišljanjih, 

načrtih, za katere prej niti slutili nismo. Odrasli, pripovedujmo otroku, kakšne dogodivščine smo mi 

doživeli v času svojega otroštva, otrok se ne neha zabavati tudi o zabavnih pripetljajih na svoj račun iz 

svojega zgodnjega otroštva. Verjemite, vezi, ki jih boste s svojim otrokom spletli danes, se bodo 

ohranile in otrok jih bo odnesel s seboj v življenje in bodo vplivale tudi na oblikovanje odnosov v 

njegovi bodoči družini. 

Na spletu najdete veliko idej, kako s svojim otrokom preživeti čas, ki nam je sedaj podarjen, 

sproščeno, zabavno in ustvarjalno. Zbirko takšnih idej, ki smo jih našli na spletu, vam prilagamo tudi 

mi. Seveda je potrebno aktivnosti prilagoditi času, v katerem živimo. Naj vam zbirka pride čim večkrat 

prav! 

Poglejte pa si tudi vsebine v spletni učilnici Svetovalna služba. 

 

Svetovalne delavke šole 
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