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November – mesec preventive (šolsko leto 2019/2020) 

Obvestilo za starše 

 

NOVEMBER 2019 – MESEC PRIJAZNOSTI  
 

Spoštovani starši! 

 

Zaključili smo z zadnjim, četrtim tednom prijaznosti. Na začetku tedna so nam učenci 

prostovoljci prebrali Zgodbo o hiši in tesarju, ob kateri smo se zamislili o svoji poštenosti. 

 

Dnevne spodbude za tretji teden: 

 Ponedeljek, 25. 11. 2019: Imaš dobro srce. Zato bodi pošten pri igri in delu. 

 Torek, 26. 11. 2019: Misli na drugega, ne samo nase. Kako bi lahko nekomu 

polepšal dan? 

 Sreda, 27. 11. 2019: Danes presenetite učitelje in ostale delavce šole z risbo ali 

sporočilom zahvale za njihovo delo. Zagotovo bodo veseli! 

 Četrtek, 28. 11. 2019: Danes pohvali svoje sošolke in sošolce. 

 Petek, 29. 11. 2019: Bodi prijazen do okolja. Če vidiš smeti, jih poberi. Tudi doma 

lepo skrbi za naravo. 

 

Pripravili: Maja Cimerman Franjić in Katja Nastran 
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ZGODBA O HIŠI IN TESARJU 
 

 

Živel je bogat človek, ki je rad delal dobro. Nekega dne je opazil v kakšni revščini živi ubog 

tesar. Bogataš ga je poklical k sebi in mu zaupal gradnjo imenitne hiše. »Uporabljaj le 

najžlahtnejše gradivo in delo zaupaj le najboljšim mojstrom! Nič naj ti ne bo predrago!« 

Rekel je še, da gre na potovanje in upa, da bo hiša končana, ko se vrne. 

Tesar je spoznal v naročilu veliko priložnost. Skoparil je pri gradivu, delo je zaupal 

nemarnim delavcem, ki jih je slabše plačeval, njihove napake pa prekril z oblogami ali 

barvami, in kjerkoli se je dalo, je stene skrajšal ali zožil. 

Ko se je bogati mož vrnil, mu je tesar prinesel ključ in rekel: »Držal sem se tvojih navodil 

in zgradil sem tako hišo, kakršno, si mi naročil.« 

»Vesel sem,« je rekel bogataš, vrnil ključe graditelju in dejal: »Tu imaš ključe. Tvoji so. To 

hišo sem dal graditi zate. Poklanjam jo tebi in tvoji družini.« 

V prihodnjih letih je tesar vidno obžaloval, ker je tako ogoljufal samega sebe. »Ko bi bil 

vedel,« si je govoril, »da hišo gradim zase!« 

 

 

 

 

 

 


