
Dragi učenci, dragi starši, dragi sodelavci! 

Za nami so prvi dnevi, ko smo doma. 

Doma med svojimi, domačimi, tam, kjer smo si večkrat želeli, pa ni bilo časa. 

Zdaj čas imamo. 

Razporedimo si ga za vse aktivnosti, za  katere včasih ni bilo časa. A ne pozabite: vključite 

lahko le svoje domače.  A ni to krasno? 

Starši vas lahko naučijo kako igro, ki so jo sami poznali in bi zdaj bil čas za njo: se spomnite, 

kako smo se igrali ime, priimek, žival, rastlina, mesto, država…na vsako črko…in kdo bo 

hitrejši… 

Pa monopoli, človek ne jezi se, štiri v vrsto…potegnite jih iz predalov in jih skupaj zaigrajte. 

Tudi če bo padla kaka solzica, pa huda beseda...nič ne bo narobe…to je dom, to je družina. 

Na nas starejših pa je, da otroke naučimo potrpežljivosti, zmage, poraza, delitve…veselja, 

prijaznosti…ljubezni. 

Potegnite iz predalov stare albume, naj vam starši povedo, kaj je to, kdo je na slikah…in 

prisluhnite zgodbam ob starih fotografijah sorodnikov, spoznajte svoje prednike, družinske 

posebnosti…zanimivo bo, verjemite. 

Pomagajte pomiti posodo, pomesti kuhinjo, obesiti perilo…ali iti na sprehod, pospravite 

svoje omare (uh, kaj se vse najde v njih), pa svoje sobe, predale, pospravite po garaži. Cela 

družina. Malo bo upiranja, pa joka in stoka, a bo že šlo.  

Skupaj smo lahko na vrtu, še vreme nam je naklonjeno, v domačem hlevu je tudi delo za 

otroke, pa na domačem dvorišču prav tako. Pa kolesarjenje, sprehodi…z domačimi. Skupaj 

lahko kuhamo, pospravljamo, pečemo, delamo na vrtu, v hlevu, v sadovnjaku…naučimo se 

peči kako domačo pogačo, enostavne jedi…pač letom otrok primerno. Naberimo regrat, 

otroke naučimo, katere spomladanske rože rastejo v našem okolju, poiščimo jih. Prisluhnimo 

pticam.  

Otroci  zmorejo.  

Starejši otroci lahko poskrbite za mlajše bratce in sestrice. Naučite jih kake igre, kakega dela 

ali znanja, ki ga sami obvladate. Pomagajte jim pri branju, to je znanje za vse poklice in za vse 

življenje.  

Pa kako knjigo vzemite v roke in jo začnite brati. Ugotovili boste, da je branje lahko zabavno. 

Res je. Ni šment, da se doma ne bi nahajala kaka že pozabljena knjiga. Poiščite jo in odprite 

prvo stran…in padli boste vanjo.  

Tudi revija se kaka valja doma, nič zato, če je lanska, v vsaki se najde kaka zanimivost. Le 

preverite… 

Pa križanke, logične igre…Ko gre kateri starejši v trgovino, naj vam jih nabavi.  



Dedke pa babice, ki so starejši pa vsak dan pokličite po telefonu. Veseli bodo tega. Če pa 

živijo z vami, upoštevajte navodila. 

PA ŠOLA in ŠOLSKE OBVEZNOSTI? 

Delamo doma. Starši, vi samo  spodbujajte, preglejujte, ni pa vam potrebno sedeti zraven, 

saj so učitelji pripravili toliko, kolikor otroci zmorejo. Verjemite, da je tako. Starši le naredite 

urnik otrokovega šolskega dela: mogoče od 9.00 – do 12.00; lahko tudi kako drugače.  

Delajte po urniku in navodilih, ki  so vam jih pripravili vaši učitelji na šolski  spletni strani, vsi 

so napisali tudi kontakte in čas, kdaj so dosegljivi: napišite   jim, kaj ste že naredili, javite, da 

ste zdravi…povprašajte, da vam kaj razložijo, svetujejo, pomagajo…napišite jim, kaj ste 

naredili…pošljite jim kako fotografijo opravljenega dela, pa tudi kaka lepa misel ne bo odveč. 

Če  potrebujete kake kopije, javite. Vam jih pošljem. 

breda.zunic@guest.arnes.si                       041 354 909 

Verjemite, da bomo zmogli. Slovenija. Evropa. Svet. 

A najprej moramo doma: ostajati doma, kihati, smrkati, kašljati v robček, umivati roke, zračiti 

prostore…upoštevati navodila NIJZ, vlade, zdravstvenih domov. 

Uspelo nam bo. 

Vsem. A vsi moramo zdaj delati drugače. Vse se da.   

Šola doma. A ni to zanimivo? 

Pa saj ne bo predolgo trajalo….a le, če  bomo upoštevali vse potrebne ukrepe. 

BODIMO DOMA in OSTANIMO ZDRAVI. 

Zdravje je zdaj najpomembnejše.  

Uspelo nam bo.  

Ravnateljica Breda 
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