
POZRAVLJENI, MOJI PRVOŠOLCI!  

PRED NAMI JE ŽE TRETJI TEDEN, KO BOMO ŠOLSKO DELO SPET 

OPRAVILI KAR DOMA. JOOOOJ! KAR SLIŠIM VAS, KAKO VZKLIKATE. 

NE, NOČEM! JAZ BI ŠEL V ŠOLO! POGREŠAM SOŠOLCE!  

VEM, TUDI SAMA BI BILA RAJE Z VAMI V ŠOLI IN ZELO, ZELO, ZELO 

VAS POGREŠAM. 

HVALA, KER STE ME PREJŠNJI TEDEN RAZVESELILI S SVOJIMI 

SLIKICAMI. ČE VAS DOBRO POGLEDAM, SE MI ZDI, DA STE KAR MALO 

ZRASLI. PA KAKŠEN ZOBEK TUDI MANJKA V USTIH. UPAM, DA VAS 

ZOBNA MIŠKA PRIDNO OBISKUJE. 

ŠE MALO POTRPITE, ŠOLARJI MOJI! UŽIVAJTE NA SONČKU ALI DEŽKU 

IN PRIDNO DELAJTE NALOGE, KI SEM VAM JIH PRIPRAVILA. 

RADA VAS IMAM. 

UČITELJICA JANJA     

 

 

Spoštovani starši! 

Ne najdem besed, s katerimi bi lahko opisala, kako sem vam hvaležna 

za vse, kar doma delate s svojimi otroki in mi pomagate, da skupaj 

pogumno korakamo naprej. Prejšnji teden ste se mi skoraj vsi oglasili 

na različne načine in mi poslali izdelke vaših otrok. Vidim, da jim gre 

delo odlično od rok. Vas pa sploh lahko samo občudujem, saj poleg 

dela doma in nekateri tudi v službi, pridno sledite navodilom in nam 

pomagate pri šolskem delu. 

Ker vam želim olajšati povratno informacijo, se za v prihodnje 

dogovorimo, da mi pošljete le tisto, kar otroci pišejo v zvezke, 



obravnava novih črk, račune, ki jih prepišejo in izračunajo, likovne 

izdelke, pa kakšna fotografija vašega otroka mi bo tudi polepšala dan. 

Delo v DZ, kjer je potrebno povezovati ali samo pobarvati, vam ni treba 

pošiljati. Te stvari bomo skupaj pogledali, ko se vrnemo v šolo. 

Še nekaj, nekateri ste mi napisali, da je dela preveč, nekateri, da je dela 

premalo, nekateri, da je vsega ravno prav. Sposobnosti otrok so 

različne, pa tudi navdušenje za delo v takšnih okoliščinah je različno. 

Popolnoma razumem. Ne skrbite, delo prilagodite otroku, da se mu ne 

bo preveč zamerilo. Karkoli bo rešil, zapisal, se naučil ali ustvaril, bo 

super. Pomembno je, da jih skupaj zaposlimo in, da naredijo vsaj tisto 

najnujnejše.  

Tudi z branjem imajo nekateri težave. Spet nič narobe, saj se šele 

učimo. V spletno učilnico vam bom naložila naloge, ki so povezane 

samo z branjem. Tako bomo skupaj, potrpežljivo naredili še kakšen 

korak naprej tudi na tem področju. 

Hvala vam in naj velja še naprej: glavo gor, nasmeh na obraz in 

pogumno naprej. Mi to zmoremo! 

 

 

 

 

 


