PONEDELJEK,16.3.2020
SPOROČILO UČITELJICE MOJCE!
OPB MALO DRUGAČE.
VSI SMO OSTALI DOMA. ZATO SE BOM NEKAJ ČASA S TEBOJ POGOVARJALA IN DRUŽILA “TAKOLE NA DALJAVO”.
VSAK DAN BOVA SKUPAJ NEKAJ POČELA, DA NAMA ČAS HITREJE MINE. NIČ TEŽKEGA. SAME ZABAVNE STVARI
.

NAROČJE
(NAPISALA : ANITA VADNAL – MARUŠIČ)

NAJMEHKEJŠI IN NAJTOPLEJŠI SEDEŽ NI IZ ŽAMETA, ALI SVILE, ALI IZ
MEHKE VOLNE. NAJMEHKEJŠI IN NAJTOPLEJŠI SEDEŽ JE NAROČJE.
NAROČJE NI NIKDAR PREMAJHNO, NIKDAR PREVELIKO. JE VEDNO PO MERI.
ČE SI MAJHEN, SE MANJŠA, ČE SI VELIK, SE POVEČA. VEDNO TE OBJAME. TA
SEDEŽ LAHKO POSTANE TUDI LEŽALNIK. IN V NJEM SE NAJLEPŠE SANJA.
ODGOVORI:
V ČIGAVEM NAROČJU SE POČUTIŠ NAJLEPŠE?
OPIŠI POČUTJE.

NARIŠI SE V NAROČJU

TOREK,17.3.2020

DANES MALO USTVARJAVA. IDEJA.

Sreda,18.3.2020

Ubogi kuža
Na dvorišču se igraš s prijatelji, brcate žogo in se imate krasno. Ko tečeš za žogo,
zagledaš zanemarjenega psa, ki se bliža vašemu dvorišču. Ko se približa, vidiš, da je
res v slabem stanju. Okrog vratu ima ovratnico, šepa in potihem stoka, kot da ga
hudo bol.

Vprašanja za razgovor
(Družinska okrogla miza. K razgovoru povabi očeta, mamo, brata,sestro,dedka,babico. Sedete
okoli mize, ti zastavljaš vprašanja. Tako,kot pogosto vidiš na televiziji.)

Kaj storiš?
Se ti pes smili?
Bi mu rad pomagal?
Lahko zaupaš poškodovani živali?
Kaj se lahko zgodi, če se približaš neznani, ranjeni živali?
Katera organizacija je zadolžena za take primere?
Kaj bi ti svetoval tvoj očka?
Kaj bi se zgodilo, če se ne bi zmenil za psa?
Kako veš, kaj je za psa najbolje?
Kaj je instinkt? Kako vpliva na odločitev človeka ali živali?
Kako bi se na to ranjeno žival odzval človek, ki mu ni vseeno in človek, ki ga to ne
briga?
Kaj misliš, da se je temu psu zgodilo?

ČETRTEK,19.3.2020

POZDRAVLJEN:)
DANES TIHO BEREVA.
PRAVLJICO 2X TIHO PREBERI.
VSEBINO POVEJ MAMI ALI OČETU.
NA LIST NARIŠI TE “IMENITNE ČEVELJČKE”.
VESELO NA DELO!

Zakaj mačke lovijo miši
Lidija Zomer
Nekoč je živel maček po imenu Ferdo. Bil je zelo priznan maček daleč naokoli, saj je
bil vendar slavni izdelovalec najboljših čevljev. V tistem času so se imeli vsi radi, tudi
mačke in miši so se razumele med sabo. Tako je tudi Ferdo imel med miškami svojega
prijatelja. To je bil mišek Hansi.
Nekega dne je mišek Hansi prosil mačka Ferdija, če mu sešije nove čevlje kajti stare
ima že zelo uničene. Seveda mu je maček takoj ustregel, vendar pa mu je tudi
povedal, da bo moral te čevlje plačati, mišek Hansi pa mu je odgovoril, da to sploh ni
problem. In res je maček Ferdi začel šivati prelepe čeveljčke za miška Hansija. Čevlji
so bili prepleteni s srebrnimi nitkami in so se tako lepo bleščali. Imeli so na podplatu
tudi zelo močno gumo, ki bo mišku Hansiju omogočala, da bo lažje in hitreje tekel.
Maček Ferdi je čevlje šival zelo dolgo, da jih je čisto dokončal, tako kot si je želel, pa
so pretekli trije meseci. Po tem času je maček Ferdi poklical miška Hansija naj pride
po svoje čevlje. Mišek Hansi je res prišel in bil zelo navdušen nad novimi čevlji. Hitro
jih je obul, da jih preizkusi. Ko pa je imel čevlje na tačkah, ga je prešinila nora ideja,
da bi se malo pošalil iz mačka Ferdija. Ko je maček Ferdi malo pogledal stran je mišek
Hansi pobegnil ven iz trgovina. Maček Ferdi najprej tega ni opazil, ko pa je ugotovil,
kaj se je zgodilo je začel hitro loviti miška Ferdija. Vendar pa je bil mišek Hansi veliko
hitrejši od mačka Ferdija in to se mu je zdelo zelo zabavno.
Mačku Ferdiju pa to ni bilo všeč in je bil vedno bolj jezen. Bil je tako jezen, da se je
odločil prekiniti prijateljstvo z miškom Hansijem. Ko je ugotovil tudi mišek Hansi, da je
njegova šala šla čez mejo, je hitro zbežal v drugo mesto saj se je bal jeze mačka
Ferdija. Od takrat miška Hansija ni videl nihče več. Maček Ferdi pa je bil zaradi tega
dogodka tako jezen, da se je odločil, da miške nikoli več ne bodo njegove prijateljice.
Od takrat naprej mačke lovijo miši.

PETEK, 20.3.2020

NO, PA SVA SKUPAJ PREŽIVELA VES TEDEN.
BILO JE ZABAVNO:))
DANES SI PISATELJ /ICA. NADALJUJ ZGODBO IN JO ILUSTRIRAJ.
DVOJČKA

Jon in Ivo sta dvojčka. Zaradi virusa je šola zaprta.

