
DRAGI PETOŠOLCI! 

Zakorakali smo v 6. teden šolanja na daljavo. Pred nami so prvomajske počitnice. Verjetno 

smo si vsi želeli in pričakovali, da po končanih prvomajskih počitnicah gremo nazaj v našo 

šolo na hribčku.  Žal temu ni tako in morali bomo stisniti še malo.  

Rada bi vas pohvalila, da ste zmogli teh 5 tednov opraviti to, kar sem vam naročila. Danes se 

zahvalite svojim staršem, da vas spodbujajo, vam pomagajo in vam stojijo ob strani tudi 

takrat, ko vam upade volja do dela. Veste, brez njih ne bi bili tako uspešni. 

Ponosna sem na vse vas, ki ste opravili domače branje prav tako uspešno, kot bi ga opravili v 

šoli. Morda ste se potrudili še bolj in to kljub temu, da so knjižnice zaprte. Obljubim, da si 

bomo vzeli čas in pogledali posnetke vseh vaših govornih nastopov.  

Danes sem bila v šoli...Šola sameva. Samo gospa ravnateljica je bila tam. Dala mi je ovojnice, 

v katere sem vstavila vaše delovne zvezke za slovenščino (2.del).  Odnesla sem jih na pošto, 

tako,  da bodo v naslednjih dneh pri vas.  Večino 1. in 2. poglavja smo že opravili in vam ne 

bo treba reševati nalog za nazaj, razen tistih, ki vam jih bom naročila. 

Dobro nam gre! Še se bomo potrudili in zmogli opraviti tudi to, kar nas še čaka. Med 

prvomajskimi počitnicami si bomo nabrali novih moči in potem bo šlo lažje. 

V tem tednu nas čaka EKO DAN. Naša Zemlja praznuje. V zadnjih petih tednih si je močno 

odpočila od prometa. V zahvalo nam je nasula kopico sončnih dni in s svojo prečudovito 

pomladno preobleko. Zahvalimo se ji z aktivnostmi, ki vam jih je pripravila gospa Mateja 

Štor. Imejte še en lep dan v naravi. Upam, da vam ne bo veter preveč kuštral lase 

V tem tednu sem nekoliko spremenila urnik 5.a.  

Danes boste namesto dveh ur slovenščine opravili samo eno uro, drugo uro slovenščine pa 

bomo nadomestili  NIT. Tako bomo lahko v tem tednu zaključili poglavje o vodi. 

Če želite, se lahko slišimo in vidimo preko skyp- a, zoom- a ali hangouts-a. Samo zapišite mi, 

da bi se želeli pogovoriti in jaz vas bom poklicala.  

Bodite zdravi, nasmejani in v dobri kondiciji. Predvsem pa, radi imejte življenje in pazite nase. 

    

Lep pozdrav od učiteljice Nevenke, ki je že zamenjala pnevmatike na svojem C3-ju.  

Priznam, z veeeeliko pomoči  Ja, vse se da, če se hoče in če imaš podporo. Zapomnite si to! 

 



 


