ČETRTEK, 23. 12. 2021
Dragi učenec, učenka, ali veš, da je današnji dan zadnji šolski dan v letu 2021?
V septembru smo imeli v soboto Pozdrav ptic miru, zato imaš jutri že prost
dan in s tem se začnejo za tebe in tvoje starše zaslužene počitnice, ki ste jih že
tako dolgo čakali. Ste navdušeni, kajne?
Učiteljice smo za danes pripravile poseben dan.
Najprej vas vabimo, da si pogledate kratek kulturni program, (povezavo
objavimo takoj, ko jo prejmemo tudi učitelji), ki so ga pripravili na šoli, saj bo
26. decembra zelo pomembna obletnica za našo Slovenijo. Pred 31. leti smo se
Slovenci enotno odločili, da bo naša država postala samostojna in neodvisna
Slovenija. Na to smo lahko zelo ponosni. Ne pozabi na kulturno obnašanje ob
spremljanju programa.

ČUSTVA: strah, jeza, veselje, sreča…
Občutimo. Vendar jih ne vidimo.
Pa so zato manj resnična?

SLOVENŠČINA:
PRISLUHNI (klikni na spodnjo povezavo):
https://www.youtube.com/watch?v=ywPdIkGHEK8&feature=share&fbclid=IwAR1118InL9ZVFNFyDkC
_podRja7QGpAYU7N8rBDpxDvySzElHpHQB-gQCYo&ab_channel=anjadivjak

Dvojčka Liza in Jošt se neke nevihtne noči prebudita in prestrašena stečeta k
mamici. Želita si njene bližine. Ko mamica otrokoma pove, da smo vsi povezani
z nevidno nitjo, ji vztrajno ugovarjata, ker je ne vidita. Vseeno pa hočeta
izvedeti več. »Kakšna nit je to, mami?« Odgovor je preprosta resnica, ki nas vse
povezuje:
Nevidna nit ljubezni. Čeprav je ne vidiš, jo čutiš v srcu in veš, da boš vedno
povezan s svojimi najdražjimi.
1. Razmisli, s kom si ti povezan preko nevidne niti?
2. Ilustriraj v zvezek sebe in svojo nevidno nit. Zapiši tudi avtorico in naslov.
3. V PPT dokumentu preberi pravljico na glas. Lahko jo zapišeš in pošlješ
knjižničarki Metki za poročanje za bralno značko.
Če želiš še več ustvarjanja, lahko:
 Izdelaš svojo lutko in domačim uprizoriš pravo pravcato predstavo
 Spečeš kruh ali žemljice ali slastne rogljičke… mmmm, kako bo v vaši hiši
dišalo.
 Užiješ preostanek dneva po svoje.
Vam je bil všeč današnji dan, ki je bil malo drugačen? Globoko zadihajte in na
glas zakličite počitnice so tu! Zaslužili ste si jih. Odpočijte se, sprostite se,
veliko časa preživite s svojo družino in na svežem zraku, v igranju družabnih
iger, pečenju piškotov, odvijanju daril… proti koncu počitnic pa le pokukajte v
zvezke in ponovite, kar smo se že naučili.
Lepe praznike vam želimo in predvsem zdravo in srečno leto 2021!
Učiteljice

