
Dragi učenci! 

 

Minilo je že kar nekaj časa odkar smo se nazadnje videli. Slišim, da vam 

je bilo lepo delati z gospo Suvado, kar me zelo veseli. Zdaj bom 

ponovno z vami jaz in upam, da se našega sodelovanja veselite vsaj 

tako kot jaz. 

Žal nam višja sila ne dovoli, da bi se srečali v živo v »naši pisarni«, zato 

se bomo še nekaj časa družili virtualno. 

Upam, da vam delo oziroma učenje na daljavo ne dela prehudih 

preglavic, če pa boste kdaj potrebovali pomoč ali nasvet, me lahko 

kontaktirate preko maila stanka.gorsic@guest.arnes.si. Skušala vam 

bom stati ob strani in vas voditi; lahko se dogovorimo tudi za videoklic, 

če imate to možnost in bi bilo to za vas lažje. 

Naše delo bo usmerjeno bolj v sprostitvene dejavnosti in upam, da boste 

radi posegali po njih. Narejene izdelke mi prav tako lahko pošiljate na 

zgornji e-mail naslov; z veseljem si jih bom pogledala, prebrala in vam 

sporočila moja razmišljanja ob tem. 
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Ta teden boste vsi učenci dobili isto nalogo. 

 

Od torka pa do petka si vzemite nekaj minutk in narišite dnevnik za ta 

dan. Ja, prav ste prebrali, NARIŠITE dnevnik. Najprej poiščite in si 

nastavite svojo najljubšo glasbo/pesem, naj bo to glasba, ki jo poslušate, 

ko ste veseli. Nato vzemite list papirja, pomislite na lepo stvar, ki ste jo 

doživeli ta dan in to ob poslušanju glasbe narišite. Če se nikakor ne 

spomnite lepe stvari, pa naj vas glasba popelje v lepa občutja, ki jih 

prenesite na papir. Mogoče se kdo med vami spomni, da smo podobne 

vaje že delali. Ko dokončate risbo, na njo napišite nekaj lepega. Lahko je 

tudi samo beseda. Vesela bom, če boste risbe fotografirali in mi jih 

poslali na mail. Seveda to ni obvezno. Ko se bomo ponovno srečali v 

šolskih klopeh, bomo imeli dovolj časa, da vaše izdelke pogledamo in se 

ob njih pogovorimo. Lahko pa mi po mailu pošljete tudi samo besedo ali 

misel, ki vas je ta dan vodila.  

 



To bi bilo za ta teden dovolj. Upam, da vas bo naloga sprostila in 

zabavala  ter v vas vzbudila veliko pozitivnih občutij in vam pomagala 

podoživeti lepe dogodke, kljub temu, da je trenutna situacija drugačna 

od tiste, ki smo je navajeni. 

 

Bodite dobro in ostanite zdravi. 

Lepo vas pozdravljam,  

 

Stanka Goršič 

 


