
POSLALI STE: 

V začetku tedna se nam je oglasil Marinell. Poslal je pravilno 

rešitev uganke in še cel kup fotografij svojih izdelkov. Poleg tega 

pridno pomaga pri gospodinjskih opravilih, pelje pse na sprehod 

in vsak dan pripravi zajtrk ter večerjo. 

 

 

 

  

  



Vse skupaj nas pozdravlja Manca. Menda je zelo PRIDNA (taka, 

kot jo tudi mi poznamo). Specializirala se je za pripravo zajtrkov; 

tudi ona vsako jutro pripravlja zajtrk za celo družino. Spekla je 

še pecivo in piškote, ki so ji odlično uspeli. (Malo me že skrbi, da 

kuharic v šoli kmalu ne bomo več potrebovali?) 

  



Zopet se je oglasil Marinell in poslal sliko svojih medvedov. Kar 

cele družine! Najmlajši je š čiiistooo majhen. In čeprav je pred 

nami podaljšan vikend (in še malo presenečenje v naslednjem 

tednu) Marinell sporoča, da je že pripravljen za nove naloge! 

Bravo! 

  



 

Arja nam pošilja čisto svoj, unikaten izdelek, ki ga je izdelala v 

tem tednu. 

  



Ajda je poslala kar celo pismo. 

Pošiljam šolske stvari in še nekaj slik kaj počnem. Prejšnji vikend sva bili s Hano zelo pridni. 
Skuhali  sva najino najljubše kosilo. Zrezki v beli omakici in riž. Kuhali sva čisto sami, mami je le 
malo asistirala. Potem pa sva si privoščili še kampiranje, kar v sobi na tleh in pred spanjem pogledali 
še gledališko predstavo, ki jo je izbrala Tanja. Veliko predstav sva si ogledali odkar smo doma. 
Najbolj mi je bila všeč 4 muzikanti iz lutkovnega gledališča. 
 
 

Včeraj smo ustvarjali. Najprej ptička �, pote pa še dve sliki s sadjem����.  Prejšnji teden smo 
posejali v lonček pšenico in sedaj je žito že zelo zraslo. Pobarvali pa smo tudi nekaj jajčk. 
Pri angleščini sem začela pisati tudi svoj prvi slovar, vsak dan napišem 5-10 besed. Te dni je super, 
ker mami dovoli, da s Hano rešujeva naloge na učimse.com in lilibi. Super so tudi Tanjini namigi za 

naloge in plese. Vsako jutro pred učenjem plešem par minut za ogrevanje. �. Popoldan s Hano pred 
blokom na travniku postaviva blazino, prineseva pliškote in revije ter žoge in loparje. Zelo je zabavno. 
 
Lepe praznične dni. 
 
AJDA 

 

 

 

 

  



Med prazniki je bil Marinell delaven v kuhinji. Mmmmm ☺ 

Tako se peče potica (Marinell je spekel kar tri!): 

                  

 

Barvanje pirhov: 

  



Kje se skrivate ostali, kaj počnete? Očitno se bomo še kar nekaj 

časa družili le takole, preko spleta. Vem, da pridno opravljate 

naloge. Res bom vesela, če se mi boste oglasili in poslali 

fotografijo kakšne dejavnosti! 

Jaz sem doma. Veliko se pogovarjam z drugimi učitelji. Iščem in 

pripravljam naloge, ki vam bodo v veselje in z njimi lahko 

preganjate dolgčas (upam, da uspešno). Tudi sama sem v tem 

času že marsikaj novega odkrila in se naučila. 

Sicer pa se vsak dan za nekaj časa še vedno spremenim v 

učiteljico, tokrat za moja šolarja doma. Pa v vzgojiteljico za 

najmlajšo hčer. Pa v kuharico, čistilko, včasih tudi hišnika… Še 

najraje bi bila doma ravnateljica, ampak mi še ni uspelo. ☺ 

Imam to srečo, da živim v hiši na vasi, tako da z družino veliko 

časa preživimo in se gibamo na dvorišču in na travniku ob hiši. 

Še vrt me je po dolgem času spet videl. 

Dolgčas mi torej ni in verjamem, da mi še nekaj časa ne bo. 

Pogrešam pa vaše nasmejane obrazke, navihane ideje in ves živ-

žav, ki ga doživimo samo v šoli. Zato še enkrat, PIŠITE MI! 

 

Lepo vas pozdravljam in vam želim vse dobro! 

učiteljica Tanja 


