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Pozdravljen!/Pozdravljena!
Prepričana sem bila, da nam bo s skupnimi močmi uspelo, pa … žal ni bilo tako. Ni nam uspelo
priklicati malo večje pošiljke snega. No, vsaj v mojih koncih je snega bolj malo. Je pri tebi kaj
bolje? Si predstavljaš? Če bi zapadlo malo več snega, bi lahko za spremembo letos namesto
snežakov gradili velikonočne zajčke!
Pa velikonočne pirhe, pa …
Ah, bolje, da neham.
Skratka, pred vrati je vikend!
Se ga veseliš? Verjetno komaj čakaš, da se lahko malo naspiš.
No, ker je danes petek, sem se odločila, da bo današnja naloga nekoliko drugačna. Preden pa ti
povem kakšna, ne pozabi na svoje vsakdanje obveznosti.
Koliko šolskih obveznosti si že končal/končala? Si mogoče med tistimi, ki so že včeraj zaključili,
ker so v prejšnjih dneh naredili malo več? Če še nisi končal/končala, se le loti nalog, da bosta
prihajajoča dneva v vikendu le zate in te ne bodo morile še te stvari.
Si imel/imela danes kakšno jutranjo telovadbo? NISI?
Potem pa gremo
kar skupaj. Zaženi spodnji posnetek in se gremo malo razgibat. Pripravljen?
Greeeeeeemoooooooo ….
https://www.youtube.com/watch?v=L_A_HjHZxfI
Uffff, tole je pa pasalo, kajne? Že vidim, da prekipevaš od energije.
Torej … naloga, kaj? Danes je poseben dan … petek … Za teboj je uspešno zaključen drugi teden
šolanja na daljavo. Verjetno si tudi že malo utrujen/utrujena.
Da se malo razbremeniš … je tvoje današnje popoldne namenjeno BRANJU ZA ZABAVO.
Vem, v tem času knjižnice niso odprte, vendar nič za to. Pobrskaj po domači knjižnici.
Zagotovo najdeš knjigo zase. Nič hudega, če si jo že prebral/prebrala, loti se je znova. Če
pa najdeš kakšno, ki se je še nisi lotil/lotila, pa toliko bolje!
Tudi jaz bom danes imela knjižno popoldne. Se mi je »zaluštalo.«
natasa.kerznar1@guest.arnes.si
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Počakaj, ne moreš kar tako. Kdo si bo pa malico pripravil?
Pojdi pokukat v kuhinjo in si za prigrizek pripravi sadni krožnik. Poišči več
vrst sadja, ga dobro operi in si ga nareži na krožnik. Odnesi si ga tja, kjer
boš imel/imela svoj današnji bralni kotiček. Lahko je to sedežna, lahko
greš tudi v svojo sobo. Mogoče je to še najboljša ideja, ker te nihče ne
bo motil.
Ne pusti se motiti in VELIKO BRALNIH UŽITKOV TI ŽELIM!
Lepo preživi prihajajoči vikend, poskrbi zase in za svoje drage.
Se bereva ponovno naslednji teden!
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