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Drage učenke in učenci !

Minil je že mesec dni, odkar smo zadnjič sedli za šolske 
klopi v naši idilični majhni šoli na griču. Ko smo se 
poslavljali in si zaželeli lepe jesenske počitnice, si nismo 
predstavljali, da se bo teden počasi prelevil v mesec.

Kljub temu, da nam doma prav nič ne manjka, pa 
verjamem, da vsak izmed nas pogreša svoje prijatelje 
in prijateljice, učitelje ter učiteljice, ravnatelja, Jernejo, 
Metko, Uršo in Mojco ter Nušo in Romano. Verjemite, 
da tudi vas vsi pogrešamo. Šola je pusta brez jutranjih 
pozdravov, nasmehov in prisrčnih zgodb, ki popestrijo še 
tako siv dan. Še malo potrpimo in kmalu se bomo lahko 
spet videli.

Vaša učiteljica Anja
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7 Čarobnih 
korakov do 

boljšega 
počutja

Ko nas razvaja sonček, smo 
brez težav dobre volje in polni 
energije. V jesenskem in 
zimskem času, ko so dnevi 
krajši in veliko časa preživimo 
v zaprtih prostorih, pa si 
moramo velikokrat sami 
popestriti dan. Poglejmo nekaj 
idej, ki nam lahko pomagajo, 
da bomo bolj brezskrbni, 
sproščeni in razpoloženi.

ZA ZABAVO V NARAVO: 
Sprehod po gozdu, hoja po 

Nuša Černe
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GLASBA: Poslušanje najljubše glasbe, petje, igranje na 

glasbila in ples so naravna zdravila za našo dušo in telo. 

V hipu smo boljše volje in počutimo se sproščeno. Če pa 

to počnemo še s prijatelji, se vsi prijetno družimo in 

zabavamo. 

suhem listju, tek, opazovanje dreves in živali nas pomiri, 

saj lažje odmislimo morebitne skrbi in doživimo nova 

nepozabna doživetja. Vzemimo si vsaj pol ure ali uro na 

dan za gibanje na svežem zraku. Ko globoko dihamo, nas 

ta napolni s kisikom in poživi.
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PIJEM VEČ VODE: Vedno imej s seboj steklenico 

vode, tako nikoli ne boš žejen. Tekočina je zelo pomembna 

za normalno delovanje telesa, lažje razmišljamo in imamo 

več energije.

PIŠEM DNEVNIK: V svoj dnevnik, beležko ali pa kar 

na navaden list papirja napišem svoje misli, vtise, ki sem 

jih dobil tekom dneva, opišem tiste stvari, ki so mi najbolj 

ostale v spominu. Vprašam se, kako se počutim, kaj me 

je razveseli lo, morda spravilo v slabo voljo, razjezi lo in 

kaj si želim, da bi se uresniči lo. S tem, ko izrazimo svoje 

občutke, nam postane lažje.
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USTVARJAM: Z ustvarjanjem se lahko izražamo na 
različne načine. Risanje, slikanje, sestavljanje, pletenje, 
pomoč pri kuhanju in peki. S trudom, ki ga vložimo 
medtem, ko nekaj ustvarjamo, izdelamo nekaj novega in 
ob tem postanemo ponosni ter zadovoljni. 

NE POZABIMO NA SMEH: Star pregovor pravi, da 
je smeh pol zdravja. 
»Kaj je umetnost? Če se v okrogli sobi lahko skriješ v 
kot«. 
Zakaj je učenec pojedel svojo domačo nalogo? Ker mu je 
učiteljica rekla, da je »mala malica«. 
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Ura je 7.30, ko v mojo sobo prihrumi vihar, ki mu je ime 
mamica. Potrebno se je umiti in zajtrkovati, ker me čaka 
delo z računalnikom. 

Včasih sem ga imel rad, danes pa mi pošilja same naloge 
za učenje.
Moja predraga učiteljica Nataša mi vsako jutro pošlje 5 
kg nalog, 4 prepise, branje in 45 računov… uf. Poleg 
vsega pa moram poslušati še mamo ali sestro ali brata,  
ki si nalogo predstavljata čisto drugače kot jaz. 

Torej, ko rešimo del nalog sledi kratek počitek. Počitek 
ja…mislim športna vzgoja pri učitelju Goranu. Kako 
izgleda? Ne ravno obetavno. Naredim nekaj vaj, se 
posnamem in pošljem učitelju, da bo vesel in ponosen 

name.
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7., 8. in 9. razred
Napisala učiteljica Nataša za svoje otroke: Majo, 
Tatjano, Marušo, Jana, Roka M., Roka J., Marka in 
Robija



Pa spet nazaj, sedaj k učiteljici Barbari, ki od mene želi, 
da družini skuham kosilo ali pa vsaj sladico. Joj, joj…kot 
da se mi da. 

Kaj pravite na to?! Ne, ne nismo še končali. Nekje me še 
čaka učiteljica Bernarda. Od mene želi, da naredim 
izdelek iz naravnega materiala. No spet morem na teren. 
Iščem jesensko listje, veje in vejice, plodove, buče…
oziroma vse kar leži na tleh. 
In končno je ura….čas za kosilo. Kako omamno diši, ko mi 
mami postreže. Pogledam jo z velikimi očmi in jo na 
tihem prosim….a sva za danes naredila vse? Reci JA, reci 
JA, mami prosim reci da sva končala.
 In mama reče čarobne besede: » za danes je to vse….
hvala bogu! Pojdi se igrat.«

DRAGE SUPER MAME IN SEVEDA TUDI 

OČETJE HVALA ZA TRUD IN POMOČ.
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Učiteljice Stanka, Mojca in Loriana se 
tako kot vi učenci trudimo s šolanjem na 
daljavo. Vsak dan učencem PP1 pripravimo 
nalogo, ki jo pridno opravijo. V prvem 
tednu šolanja na daljavo so učenci 
spoznavali jesenski gozd. Preko videa so 
se z nami učiteljicami sprehodili po gozdu 
in iskali škratke. S škratki smo tudi 
zaplesali. Poleg pa smo se veliko naučili, 
čeprav doma. Računali smo, šteli, pisali, 
brali in ustvarjali. Nastala so lepa 
jesenska drevesa in sovice Oke.

Učiteljice vsem učencem želimo veliko 
dobre volje, razigranih trenutkov doma in 
novega znanja. Vse učence lepo 

pozdravljamo in koooooomaj čakamo, da 
vas vidimo.

Šola na
daljavo v PP1
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Učenke posebnega programa so se šolanja na daljavo 
hitro privadile. Doma so zelo pridne in ustvarjalne, saj 
so v prvih dveh tednih naredile veliko izdelkov.

Šola na
daljavo v PP2
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13. november smo praznovali Mednarodni dan prijaznosti. 
Na ta dan so tudi učenke imele nalogo, da naredijo nekaj 
prijaznega.

V znak prijaznosti so tudi barvale kamenčke in jih 
podarile svojim bližnjim. V drugem tednu so odlično urile 
svoje spretnosti v kuhinji. Nastale so sladice, juhe, 
tradicionalne slovenske jedi in še kaj. Ker pogrešajo 
šolo in prijatelje, se večkrat vidimo tudi preko ZOOM-a. 
Imamo se super, vendar vsi upamo, da se lahko kmalu 
spet vidimo v pravi šoli.
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Pozdravljeni učenci, 
pošiljam vam fotoutrinke iz 
Novega mesta, kjer preživljam 
svoj prosti čas, ko zaključim z 
delom učiteljice na daljavo. Veliko 
časa preživim na svežem zraku, se 
igram s svojo hčerko ter 
preizkušam nove recepte za svoje 
učence. Tudi v prostem času mislim 
na vas.
Pošiljam vam pozitivno energijo 
za premagovanje izzivov pri pouku 
na daljavo. Vem, da zmorete. 
Pomoč in podporo vam poleg 
učiteljev nudijo tudi starši. 
Namenite jim velik objem.

POVABIM TE
k sebi domov v Novo mesto

Se vidimo kmalu, učiteljica barbara
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Tudi pouk gospodinjstva na daljavo je lahko zabaven. 
Učencem sem pripravila kuharski izziv. Po receptu so 
pripravili pecivo s črto. Zanimivo ime, kajne?
Fotoutrinki učencev 7. in 8. razreda prikazujejo, kako 
okusno pecivo izgleda. Se tudi tebi cedijo sline? Da 
bo tudi pri tebi lepo dišalo, natančno preberi recept, 
zavihaj rokave in veselo na delo.
1. 150 g stopljenega masla, 2 jajci,1 vrečko vanilijevega 
sladkorja in 80 g sladkorja stresite v posodo in vse skupaj 
penasto zmešajte z električnim mešalnikom.

2. k že zmešanim sestavinam v posodo nato stresite še 300 g 
moke in vrečko vanilijevega puding v prahu (če pudinga nimate 
pri roki, ga lahko nadomestite z moko). vse skupaj ročno 
zamesite v testo. testo položite v hladilnik počivat za približno 
1 uro. 
3. po 1 uri testo vzemite iz hladilnika in iz njega naredite 4 svaljke, ki jih z roko rahlo potlačite. z ročajem od 
kuhalnice po sredini naredite globljo črto. nastale vdolbine (črte) napolnite s poljubnim nadevom (marmelada 
ali čokoladni namaz). 
4. pečico prižgite in nastavite na 200 stopinj in pecivo pecite 15 minut. še mlačno pecivo razrežite na rezine in 
poskusite. 

POUK GOSPODNIJSTVA
dobrote iz domače kuhinje

na daljavo
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Malo za šalo, malo zares!
avtor : The Closh! vir: ekopercopidistra.si


