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November – mesec preventive (šolsko leto 2019/2020) 

Obvestilo za starše 

 

NOVEMBER 2019 – MESEC PRIJAZNOSTI 
 

V mesecu novembru bomo s prijaznostjo, dobro voljo, hvaležnostjo in dobrimi deli 

premagovali nesramnost, slabo voljo, lenobo in žalost. 

Vsak ponedeljek na začetku prve šolske ure bodo učenci poslušali kratko zgodbo, ki jih 

bo spodbudila k dobremu. Zgodbo bodo prebrali učenci prostovoljci na matični šoli ter 

petošolci na podružnici. Tekom tedna bodo na oglasnih deskah po šoli za vsak dan 

objavljene dnevne spodbude. Učence in učitelje bodo zgodbe in dnevne spodbude 

spodbujale k prijaznosti, dobroti, hvaležnosti, empatiji, pomoči ipd. 

Ob koncu meseca bomo nekatere razrede prosili za evalvacijo.   

 

Dnevne spodbude za prvi teden: 

 Ponedeljek, 4. 11. 2019: Objemi tiste, ki jih imaš rad – sošolke in sošolke, prijatelje, 

starše in ostale sorodnike, itn. 

 Torek, 5. 11. 2019: Poglej naokoli, če kdo v šoli ali doma potrebuje pomoč. Z 

veseljem pomagaj! 

 Sreda, 6. 11. 2019: Pri vseh nalogah in dejavnostih, ki te čakajo danes, se potrudi 

po svojih najboljših močeh. 

 Četrtek, 7. 11. 2019: Iskreno se opraviči, če si nekoga prizadel s svojimi besedami 

ali dejanji. 

 Petek, 8. 11. 2019: Danes ali med vikendom pomagaj pri hišnih opravilih: pomij 

posodo, odnesi smeti, posesaj, pospravi igrače, zalij rože, zloži čista oblačila ipd. 

 

Pripravili: Maja Cimerman Franjić in Katja Nastran 
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ZGODBA O TREH SINOVIH (Afriška zgodba) 
 

Tri ženske se srečajo pri vodnjaku, kamor so tako kot vsak dan prišle po vodo. Začnejo 

so se pogovarjati o svojih sinovih. 

“Morali bi slišati mojega sina! Kako prekrasno poje, kot slavček!” reče prva. 

Druga ženska se pohvali: “Da samo vidita mojega sina, kako je visok in močan! Ko vrže 

kamen v zrak, se skoraj dotakne oblakov!” 

Tretja ženska samo molči. 

Nato jo pričneta prvi dve zbadati: “Kaj pa tvoj sin?” 

“Ne vem, kaj bi vam povedala. Moj sin je mlad, navaden dečko, tako kot mnogo drugih.” 

Ženske se odpravijo proti domu in nosijo težko breme na glavi. Tretja ženska še naprej 

molči in se poleg drugih dveh počuti nelagodno. Sonce vse bolj pripeka, breme pa je 

vse težje. Naenkrat pa ženske na vhodu v vas zagledajo svoje tri sinove. 

“Poslušajte, kako moj sin lepo poje,” vzklikne prva in pokaže na svojega sina, ki je sedel 

pred hišo in pel. 

“Poglejte mojega sina,” vzhičeno spregovori druga, “kako visoko danes meče kamne. 

Čudovito!”Tretji sin pa steče k svoji materi in ji vzame težek tovor z glave.  

 

 


