
V šoli smo dobili nalogo, da se za en dan izklopimo iz vseh tehničnih naprav. Obvezno smo 
morali opraviti vsaj dve uri v naravi, nato pa smo si lahko izbrali športne, kulturno – umetniške 
ali družinske aktivnosti. Odločila sem se, da bom naredila vsega po malo. 

Za obvezni del sem šla na sprehod z družino. Z avtom smo se odpravili na Ljubljansko barje, 
saj živimo v mestu. Po dolgem času smo si želeli obiskati naravo. Prehodila sem skoraj 10 km. 
Teh 9,9 km sem naredila v malo več kot 2 urah. Obisk narave mi je zelo prijal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danes je na urniku tudi moj trening odbojke preko Zooma. Trening zgleda tako, da se vsi 
zberemo na Zoomu in vključno z trenerjem telovadimo. Včasih so se mi zdeli treningi preko 
Zooma kar nekaj, ampak čez čas sem ugotovila, da je to edina rešitev, če želim videti svojo 
ekipo.  

  

Naredila sem tudi svojo mandalo, ki sem jo na koncu pobarvala z toplimi in hladnimi 
barvami. Med risanjem in barvanjem mandale sem se zelo sprostila. 



 

Moj naslednji cilj je bil speči prvi kruh. Pekla sem pirin kruh, ki je bil zelo dober, zato prilagam 
tudi recept. 

Sestavine : 

500 g moke 

250 ml mlačne vode 

 50 ml olja 

1 vrečka suhega kvasa 

Pol žličke sladkorja 

1 žlica soli 

Sestavine dobro premešamo in pregnetemo, če je preredko dodamo malo vode. Testo dva 
krat vzhajamo. Na pekaču iz testa oblikujemo hlebec in ponovno vzhajamo. Nato v testo 
poljubno zarežemo. Pečico segrejemo na 220 stopinj. Hlebec damo v pečico, po nekaj minutah 
zmanjšamo temperaturo na 170 stopinj. Pečemo 40 min do zlato rjave barve.  

 

 



Med tem, ko se je kruh pekel, sem se odločila, da bom napisala haikuje. V osnovni šoli smo jih 
veliko pisali in zdelo se mi je zabavno. Napisala sem 3 haikuje na temo narave : 

Nebo se zbistri.  Listje odpada.   Bleščeča luna 

Dežniki se zaprejo.  Veter premika veje.  Sova se odpravi spat 

Sonce zasije.   Zvončki kimajo.  Jutro se bliža 

 

Ko se je kruh spekel, smo se doma odločili, da bomo igrali monopoli. Menim, da igranje 
družabnih iger zelo poveže družino / prijatelje. Z družino se vedno zelo zabavamo ob igranju 
družabnih iger. Naše najljubše so Monopoli, Enka in Remi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideja za »Log out dan«  se mi je zdela zelo dobra, saj smo pred vsem mladi zelo veliko za ekrani, 
zdaj ko smo pa ves čas doma pa še toliko bolj. To je enkratna priložnost, da to presekamo.  


