
 

Spoštovani starši, 

na OŠ bratov Letonja smo virtualno glave staknili in se dogovorili, da bomo učencem poseben dan privoščili, in sicer 

dan brez računalnika in digitalnih naprav za vse učence od 1. do 9. razreda. 

Predlagamo, da s tem presenetite vaše otroke in jim sporočite, da jutri ne bo pouka na daljavo, niti video konferenc, 

prav tako ne nobenega ocenjevanja ali objavljenih gradiv pa tudi domače naloge ne. 

Jutri bo pouk potekal brez računalnika po posebnem urniku in se ne bo pričel ob 8.20, temveč takrat, ko bo vsak sam 

želel.  

Učenci imajo na voljo 6 dejavnosti, izmed katerih izberejo tri. 

Urnik dneva presenečenja je sledeč: 

1. ura – Vsaj ena ura gibanja na prostem. Med sprehodom poiščite stopinje in sledi gozdnih živali. Nikoli se ne ve, 

morda srečate kakšno čarobno bitje.  Druženje na igrišču ni dovoljeno! 

2. ura – Izdelovanje okraskov za praznično okrasitev sobe in doma. Ne pozabite povabiti družinskih članov. 

Okraske lahko izdelate iz časopisnega papirja in revij. Ideja je priložena spodaj. 

3. ura – Družinske karaoke. Ali je lahko kaj bolj zabavnega kot prepevanje znanih napevov, pa še nihče ne sme 

težiti, ker se derete po stanovanju, saj je to šolsko delo.  

4. ura – Vsaj ena ura branja knjige. Zraven si privoščite čaj, kakav ali vročo čokolado, ki si jo pripravite sami. 

(mlajši učenci prosite nekoga za pomoč)  

5. ura – Ena ura družabnih iger z družinskimi člani. Še bolj bo zabavno, če si igro izmislite in izdelate sami. 

6. ura – Peka piškotov. Nič ni lepšega kot dom, ki omamno diši po piškotih.  

Recept: https://okusno.je/recept/cimetovi-polzki P. S. Res so zelo dobri. 

Vmes pa seveda ne sme manjkati čas za malico in kosilo. Kdaj? Ko se oglasi želodček ali pa reče mama. Pa ne 

pozabite pripraviti pogrinjka za vso družino. Pri zlaganju prtičkov uporabite domišljijo. Saj veste, da le-ta nima 

meja. 

Spoštovani starši, naj bo jutrišnji dan resnično brez računalnika in pametnih naprav. Naj se otrok sprosti, poveseli in 

prepusti radostim. V primeru, da je kdo bolan, naj opravi tisti del aktivnosti, ki jih lahko. 

 

         Kolektiv OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki 

 

 

 

https://okusno.je/recept/cimetovi-polzki


Smrečica iz revije  

 

Za takšno prikupno smrečico potrebujemo:  

- 2 reviji (lahko sta 2 reklamna kataloga …)  

- lepilo za les  

- čopič  

- bleščice  

- modelček za piškote – zvezdaste oblike  

- univerzalno lepilo  

Revijo začnemo zlagati v trikotnik. Najprej prepognemo do prvega roba.

 

Nato prepognjen del še enkrat do roba …  



   

in 

končamo tako, da spodnji trikotnik prepognemo navzgor. 

Tako prepognemo vse liste v obeh revijah. Nato jih na sredini (platnice) zlepimo in dobimo smrečico.  Po želji 

jo lahko utrdimo tako, da jo premažemo z lepilom za servietno tehniko in posujemo z  bleščicami. Na vrh 

smrečice lahko prilepimo modelček za izrezovanje piškotov v obliki zvezde, lahko  pa zvezdo tudi naredimo iz 

papirja. Po želji ...  

 

Takih smrečic boste lahko veliko našli tudi na spletu, saj so bile v lanskem letu pravi hit med ustvarjalci.  

 

 


