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Pozdravljen!/Pozdravljena!
Pa ti je uspelo! Kaj? Ja, dočakati prvomajske počitnice!!!
Tvoj »šolski dan« se počasi preveša
h koncu in čakajo te počitnice. Zaslužil/Zaslužila si si jih. Zadnje tedne si večino časa
preživel/preživela pred računalnikom in prav je, da si odpočiješ. Naj bodo te počitnice
namenjene oddihu, nabiranju novih moči in igri. V prihajajočem tednu si vzemi nekaj trenutkov
zase, posveti se predvsem tistim stvarem, ki jih imaš rad/rada in jih nisi imel/imela časa
opravljati.
Upam, da si do sedaj uspel/uspela opraviti že vse šolske obveznosti, saj nihče ne počne tega rad
med počitnicami. Če ti je še kaj ostalo, pa pohiti in se loti dela. Časa je še dovolj.
Vsak dan opraviš tudi kakšno športno aktivnost, saj dobro veš,
da je v tem času potrebno poskrbeti tudi za svojo kondicijo.
Danes ti dajem pri športni aktivnosti proste roke. To ne pomeni,
da ne rabiš početi ničesar, ampak si izberi aktivnost, ki ti ustreza
in jo izvedi. Privošči si kakšno igro z žogo s starši ali brati in
sestrami, vzemi kolebnico in delaj poskoke, lahko se igraš igro
»Fuč« na domačem dvorišču, … Izbira je danes tvoja.
Današnja naloga … hmm … Ne povem še.
Predlagam ti naslednje. Preden izveš, kakšna je
današnja naloga, si pripravi nekaj za pod zob. Pojdi
v kuhinjo, poglej malo naokoli in si pripravi
popoldansko malico. Pripraviš si lahko tudi
domačo osvežilno pijačo. Pobrskaj po domačem
hladilniku in poglej, če najdeš pomaranče ali
limone. Lahko si pripraviš domačo limonado ali
sveže iztisnjen pomarančni sok.
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Pa si KOOOOOONČNO pri današnji nalogi.
Odločila sem se, da poskrbim tudi za tvoje kulturno udejstvovanje, zato si boš danes
ogledal/ogledala GLEDALIŠKO PREDSTAVO.
Žal so vsa gledališča zaprta, zato boš danes vstopil/vstopila v čarobni svet lutk kar s
svojega fotelja. Ne verjameš?
Udobno se namesti in odpri spodnjo povezavo. Uživaj v ogledu!
Zelišča male čarovnice: https://4d.rtvslo.si/arhiv/lutkovne-predstave-lutkovnegagledalisca-maribor/174679128

Si užival/uživala? Verjamem, da ti je bilo všeč. Na spletni strani RTV Slovenija lahko najdeš še
ogromno drugih gledaliških predstav, ki si jih lahko po želji tudi ogledaš.
Pa sva pri koncu. Uspešno si zaključil/zaključila že s 6. tednom pouka na daljavo. Bravo! Zdaj pa
si res zaslužiš počitnice.
Uživaj v prihodnjem tednu, preživi dneve čim bolj aktivno in raznoliko in ne pozabi na zabavo!
Ostani zdrav/zdrava in se bereva ponovno meseca maja.
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