
 

 

Pozdravljen! 

 

V tem tednu pri matematiki spoznavate MNOŽICE. 

Da bo vso potrebno znanje zbrano na enem mestu ti pošiljam 

povezavo do razlage o množicah. Meni se je zdela odlična in 

prepričana sem, da bo tudi tebi prišla prav. 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=30298 

 

Ker za naloge utrjevanja poskrbi učiteljica, ti jaz ponujam le 

oporo, če jo boš potreboval. Če potrebuješ dodoatno razlago ali 

usmeritev v razmišljanju se obrni name ali na učiteljico 

matematike. 

 

 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=30298


 

Jaz pa ti za danes pošiljam tole: 

Danes bi s teboj delila najprej zgodbo, v nadaljevanju pa sledi 

naloga. K zapisu zgodbe so me spodbudili vaši zapisi o tem 

kako pogrešate pouk v šoli, sošolce, kako ste že naveličani 

takšnega načina dela … 

 

Zgodba: 

Čez vikend sem se odpravila na sprehod, v samoto, v gozd. 

Med opazovanjem dreves, živali, poslušanjem različnih zvokov 

in drugega … sem začela razmišljati o korona virusu, izolaciji in 

vseh tegobah, ki jih prinaša situacija. Med tem časom sem 

prišla do manjšega jezera.  



Spontano sem se odločila in začela v reko, ob izražanju vseh 

negativnih misli, metati manjše in večje kamne.  

''Pogrešam prijatelje!'', ''Toliko dela imam za službo.'', ''Premalo 

časa se druživa s sinom'' in podobno…  

 

Ob vsem metanju, jezi in pačenju sem, isto spontano, prešla na 

pozitivne misli.  

''Všeč mi je, da sem videla veveričko.'', ''Všeč mi je, ko me 

učenci pokličejo.'' …   

 Tako sem si zaželela, da bi tudi ti imel možnost metati kamne 

in se potem počutiti boljše.   

  

 



Naloga zate: 

Zato je pred tabo malo posebna naloga. Če in ko se v tebi 

nabere jeza, neprijetni občutki, nemoč, žalost, ko te malo tišči 

… pa naj bo zaradi zdajšnje situacije ali česa drugega. Pojdi 

metati kamne! Ali kričati na samo, v gozd! Zmečkaj kak list, ga 

raztrgaj ali vrži v steno (list, ne družinskega člana). Piši po listu 

tako močno, da bo skozenj luknja. Lahko tudi nanj kaj napišeš, 

če se boš tako počutil boljše. Lahko boksaš v blazino ali vanjo 

kričiš. Lahko si (morda na slušalke) na glas naviješ najboljšo 

pesem in zraven kot nor skačeš. Počni karkoli, kar ne škodi tebi 

ali tvojim bližnjim, samo daj ven. Meni je bilo lažje.   

 

Želim ti prijetne, sproščene prvomajske počitnice. 

Učiteljica Iris



 


