
 

POUK NA DALJAVO 

RaP- ZNAMO BITI SOLIDARNI 

HVALEŽNOST 

3. teden: 30. 3. 2020- 3. 4. 2020 

Učiteljica: Julija Grm 

 

Pa začnimo  3. teden pouka na daljavo s pozitivnimi mislimi, ki vas bodo spomnile, da je 

svet kljub vsemu lep. Če verjamemo v dobro, to pričakujemo in si ustvarjamo pozitivno 

vzdušje, se nam začnejo dogajati čudeži prav vsak dan! 

“Življenje je darilo. Darilo se spodobi sprejeti, si ga ogledati, pa tudi prejeti, občutiti, 

povohati, okusiti, uživati in uporabiti. Darila so namenjena v dobro. Vsak dogodek, tudi velik 

problem v sebi nosi darilo – izkušnjo, doživetje, smisel življenja.”   T. Križnar 

“Človek nikoli ne bi smel reči: Prepozno. Vedno je čas za nov začetek.”  K. Adenauer 

Namesto, da razmišljate o pomanjkanju, začnite razmišljati o blaginji. Povabite uspeh v svoje 

življenje.”   Louise L. Hay 

“Tvoje vizije bodo postale čiste, ko boš pogledal v srce. Kdor gleda zunaj, sanja; kdor gleda 

notri, se prebudi.”    C.G. Jung 

“Neuspehi so vaje za uspeh.”   The Times, London 

“Negujte svojo moč, svojo ustvarjalnost, svojo rahločutnost, svojo samozavest in svojo 

ljubezen do lepote.”   Louise L. Hay 

“Vedno se zavedaj, da je tvoja odločenost, da boš uspel, pomembnejša od vsega 

drugega.”   A. Lincon 

 

“Kdor ni zadovoljen s tem, kar ima, ne bi bil zadovoljen s tistim, kar bi imel.”   Sokrat 

“Povej srcu, da je strah pred trpljenjem hujši od trpljenja samega. Nobeno srce ni nikoli 

trpelo kadar je šlo za svojimi sanjami.”    P. Coelho 

“Svoje omejitve premagujte tako, da se z njimi soočite z ljubeznijo in pogumom.”   Louise L. 

Hay 

“Razmišljajte o sebi kot o zmagovalcu in storite tisto, česar se bojite.”    Jeff Keller 

 

https://www.facebook.com/pages/Abraham-Lincoln/112391058775572
https://www.facebook.com/pages/Abraham-Lincoln/112391058775572


 

Pa nadaljujmo s pravljico. Danes bo to pravljica Hvaležni medved, ki si jo boste pogledali na 

https://www.youtube.com/watch?v=HbOHAx85KRg.  

Kako je v pravljici medved pokazal šivilji, da je hvaležen? Kako bi ji to še lahko pokazal? 

Kaj pravzaprav pomeni hvaležnost? DA SE ZAVEDAŠ DA OBSTAJA DOBROTA IN TO 

TUDI POKAŽEŠ.  

 

Ali so lahko hvaležne tudi živali? V katerem primeru so živali hvaležne ljudem? Oglej si 

fotografije in še sam povej nekaj primerov.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HbOHAx85KRg


Ali je lahko tudi človek hvaležen živalim? 

 

 

PES POMOČNIK, KI POMAGA INVALIDOM NA INVALIDSKEM VOZIČKU:  pes 

pobira stvar, odpira/ zapira predale, pritiska na gumbe, pomaga pri oblačenju, … 

  

 

PSI POMOČNIKI ZA SLEPE IN SLABOVIDNE: so naučeni, da vodijo osebo po znanih 

poteh, nakazujejo ovire in talne ovire na poti… 

 

V teh dneh še posebej občutimo, kako je pomembna naša družina. Vaša naloga ta teden 

je, da vsak dan vsakemu družinskemu članu poveste zakaj ste mu hvaležni!!! 

V pomoč naj vam bodo naslednje besede: 

Danes mi je bilo lepo, ko… 

Hvala, ker… 

Želim ti… 

 



 

 

 

 

 
 


