Pozdravljeni šestošolci!
Začel se je že tretji teden pouka na daljavo? Kako ste kaj? Kako vam grejo šolske stvari? Imate kašno
težavo? Vprašanje? Bi mi želeli kaj sporočiti? Lahko mi pišete na naslov: renata.lesar@sola.velike-lasce.si .
vesela bom vsakega vašega sporočila.
Spomnila bi vas še na domačo nalogo: zapis/risanje - vživljanje v družinskega člana ene izmed 8-ih
družin. Rok: 10. 4. 2020.
Nekateri ste nalogo že odlično opravili! Bravo!
Tokratna naloga je vezana na tvoje prednike. Idejo in zapis sem si sposodila pri: Prof. Boštjanu Kerncu.
OKO SPOMINA DALEČ SEŽE …
Zanimivi drobci moje družinske zgodovine
»Vsaka mladost je polna sreče in radosti, sijajnega sonca in prešernega smeha. Vsaka mladost. Ako v
poznih letih in v grenkih urah pogleda človek nanjo s tujimi, hladnimi očmi, se mu zdi morda nevesela, kelih
krivičnega trpljenja in prezgodnjega spoznanja. Ali težko je tako pogledati nanj. Nenadoma se razmakne, s
v nič raztopi megleni zastor in zasmeje se mlado sonce, vse ljubezni in vse hvaležnosti vredno. Spomin je
sladek kakor pesem; prsi napne vzdih, zastro se oči in ustnice boža smehljaj.
Oko mojega spomina seže daleč, prav do …« (Ivan Cankar)
Ivan Cankar tako začenja pripoved o svojih otroških in mladih letih. Domislil se je namreč, da je v njegovem
življenju marsikatera dogodivščina, ki je vredna spomina.
Menimo, da je v življenju naših prednikov marsikatera dogodivščina, ki je vredna spomina.
V teh dneh imamo čas, da pobrskamo po njih: pogovorimo se s starši, starimi starši, poglejmo kakšno
staro fotografijo, spominek, predmet …, ki nas poveže z zgodbo.
Kaj vse so doživeli, kod vse jih je nosila usoda, kaj vse so znali in kaj postali moji predniki?
Kdo so (bili) v resnici ljudje, ki se nam danes zdijo stari, za časom, ali le še s spoštovanjem beremo
njihova imena na nagrobnikih? Kakšno življenje jih je oblikovalo?
Prisluhni spominom, naj se raztopi megleni zastor, izberi najzanimivejše dogajanje, potem pa ga oblikuj in
zapiši v zanimivo zgodbo oziroma predstavitev. Predstavi jo starše, starim staršem, ..
Meni je NE rabiš pošiljati! Če želiš mi jo boš pokazal v šoli.

Zdravo in srečno vsem!
Renata LH
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