
PONEDELJEK, 21. 12. 2020 (ena lepa misel za današnji dan: "Da se dobra 

ideja realizira, je potrebno mnogo truda, vztrajnosti, poguma in včasih tudi 

prepira." Božidar Eržen) 

 

Če se ti zdi, da potrebuje vaša domača novoletna jelka/smrečica popestritev, lahko narediš nekaj 

zanimivih okraskov. Poglej: https://zastarse.si/veseli-december/okraski-za-jelko-ki-jih-lahko-

naredijo-tudi-otroci/ 

Vzemi eno ali dve cimetovi palčki. V gozdu naberi smrekove vejice, za okras pa si priskrbi nekaj 

manjših, starih gumbov. potrebuješ še škarjice, lepilo in vrvice. Naredi tako, kot vidiš na sliki: 

 
 

TOREK, 22. 12. 2020 (ena lepa misel za današnji dan: "Uspejo potrpežljivi in 

vztrajni, drugi pa ne." Leung Čie Lau) 

 

Mentolovi užitni modelčki 

Potrebujete mentolove bombone, ki jih 5-10 minut 

topite na cca 170 stopinj (odvisno od mase). Maso vlijte 

v najljubše modelčke za peko, na vrhu pa lahko dodate 

okraske. Tako dobite slastne, zdrave, mentolove 

okraske, s katerimi lahko okrasite jelko in se kasneje z 

njimi tudi posladkate.  

 
 

 

SREDA, 23. 12. 2020 (ena lepa misel za današnji dan: "Ljubezen ima dve 

spremljevalki: dobroto in potrpežljivost." Dante Alighieri) 

 

Ne pozabi si še enkrat pogledati filmčka Zbrali smo pogum: http://www.zbralismopogum.si/ 

 

ČETRTEK, 24. 12. 2020 (ena lepa misel za današnji dan: "Um išče, srce najde."  

(neznan avtor) 

 

Zanesljivo bo danes poseben družinski večer: zbrani v dnevni sobi, nekaj dobre hrane, veliko dobre 

glasbe, kakšen lušten film in morda darila pod smreko. A samo za "ta pridne"….. 

 
Zima je, snega pa od nikjer. Nestrpnost je čutiti v zraku, saj je zadnji dan pred počitnicami in prazniki. 
Vzemite nadzor v svoje roke in napravite dve dobri stvari hkrati. Izdelajte snežinke – pričarali si boste 
zimsko vzdušje ter zaposlili svoje misli in roke, da bo čas hitreje minil. Sledite povezavi 

https://www.youtube.com/watch?v=lT2oeNkTOAk za natančnejša navodila. 

https://www.youtube.com/watch?v=lT2oeNkTOAk


 
 

PETEK, 25. 12. 2020 (ena lepa misel za današnji dan: "Če bi rad bil srečen, 

bodi." Lev Nikolajevič Tolstoj) 

PRAZNIK: danes je božič, družinski praznik. Želimo ti miren, topel, dišeč in zdrav dan! 

Poslušaj kakšno lepo, praznično glasbo. Res se letos ne smemo veliko družiti, objemati, a lahko se 

veselimo, skačemo, pojemo, plešemo….. 

 
 

SOBOTA, 26. 12. 2020 (ena lepa misel za današnji dan: Življenjska sreča je 

sestavljena iz trenutkov - majhnih, hitro pozabljenih dobrotljivosti, kot so 

poljub ali nasmeh, prijazen pogled ali iskren poklon." Samuel Coleridge 

 

PRAZNIK: danes je dan samostojnosti in enotnosti, slovenski državni praznik. sam ali skupaj s  

starši lahko pogledaš tole: https://www.youtube.com/watch?v=8tiQg-yHVv8 
 
Lahko pa si še enkrat ogledaš šolsko proslavo (na daljavo).  

 

NEDELJA, 27. 12. 2020 (ena lepa misel za današnji dan: "Nekatere ljudi 

ljubimo zaradi določenih lastnosti, druge ljubimo kljub določenim 

lastnostim." Arabski pregovor) 

 

Zapiši na velik list, z različnimi barvami, kaj si želiš v naslednjem letu. Ne piši o materialnih 
dobrinah. Razmišljaj širše in zapiši tisto, kar je res pomembno. List obesi v svoji sobi nad posteljo, 
da se boš večkrat spomnil na želje, morda katero dodal, morda se potrudil, da se katera hitreje 
izpolni. (primeri: 
Želim, da  bo babi zdrava in bo spet lahko pekla tiste svoje dobre piškote.   

https://www.youtube.com/watch?v=8tiQg-yHVv8
https://www.youtube.com/watch?v=lT2oeNkTOAk


Res želim, da bo navdušil prijatelje, da zberemo eno veliko škatlo šolskih pripomočkov za sošolca, ki jih 

potrebuje. 

Želim, da bi vsi ljudje upoštevali navodila, da bi se Covit-19 končno umiril in umaknil!) 

 

 

PONEDELJEK, 28. 12. 2020 (ena lepa misel za današnji dan: "Ljubezen sta 

prostor in čas, merjena s srcem." Marcel Proust) 

 

Preberi tole pesem naglas. Preberi jo še potiho. Dvakrat. Trikrat. Nato NARIŠI eno stvar v zvezi 
s to pesmico: 

POLŽ JE OZNANIL 

Polž je oznanil: »šel bom po svetu. 

Najbrž se vrnem enkrat ob letu. 

Vem, da takrat bom velik gospod! 

Kdo bi si upal z mano na pot?« 

 
Tiho je muren, tiho čebela. 

Bela metulja stran sta zletela. 

Muha odkimava, mravlja molči, 

trot pa leži in se dela, da spi. 

 
Čmrlj se čudi z bližnje cvetlice: 

»Ko bi pa imel vsaj hitre nožice…« 

Polž pa pomaha in se poda 

čisto počasi, 

čisto počasi, 

čisto počasi do konca sveta. 

                                    (Anja Štefan) 

 

TOREK, 29. 12. 2020 (ena lepa misel za današnji dan: "Izobražen je tisti 

človek, ki ve, kje bo našel tisto, česar ne ve." Georg Simmel) 

 

Pogovarjaj se z mamo, bratom, sestro, babi …, in sicer tako, da vsak začne svoj del dialoga z 

naslednjo črko v abecedi- 

(Primer: 

A ni danes en prijeten dan? 

Bi bil, ja, če ne bi toliko snežilo. 

Cel dan že sneži, res je. Ampak meni je to všeč. 

Čeprav te bo zunaj zelo zeblo in boš premočen v noge?) 

 

  



SREDA, 30. 12. 2020 (ena lepa misel za današnji dan: "Več ko znaš, več sreče 

boš imel." Burmanski pregovor 

 

Na spletu najdi motiv mandale, ga natisni in pobarvaj. Če nimaš tiskalnika, pa nariši s svinčnikom svoj 

motiv in ga lepo, previdno, NATANČNO pobarvaj.  

 

spletni vir: https://vegilandija.si/wp-content/uploads/2017/11/Pobarvanka_za_odrasle_Mandale_Vegilandija.si_.pdf 

 

ČETRTEK, 31. 12. 2020 (ena lepa misel za današnji dan: "Bolje se je naučiti 

nepotrebnih stvari kot ničesar." Seneka) 

VSTOPI V NOVO LETO S POSPRAVLJENO SOBO. Bo šlo?  

Srečno 2021! 


