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Pozdravljeni prijatelji!

Nekaterim sem že odgovoril, potrudil se bom, da tudi
ostali ne čakate predolgo.
Večina vas je napisala, da preživljate kar zanimive
dneve. Prav tako kot jaz, pa pogrešate pouk in
druženje s prijatelji.
Sem pa dobil eno čisto drugačno pismo, ki sem se ga
odločil deliti z vami. Upam, da mi pošiljateljica ne bo
zamerila.
Pisala mi je ena od vaših mam.
Dragi zmajček Trma
Vem, da pričakuješ pisma otrok, pa sem se vseeno odločila, da se oglasim in ti zaupam,
kako preživljam zadnje dneve. Veš, tudi jaz zelo pogrešam šolo in službo.
Sem mama dveh pridnih, a živahnih šolarjev. Oba obiskujeta tvojo šolo in te dobro
poznata. Bila sta zelo vesela, ko sem jima pokazala tvoje pismo.
Moj dan se začne, preden se zdani, kave si zadnje dni niti ne utegnem skuhati. Malo
pospravim po kuhinji in hitro sedem za računalnik, kjer pregledam službeno pošto in
skušam opraviti čim več službenih obveznosti. Medtem se poslovim od moža, ki je cele
dneve v službi in si skušam predstavljati, kaj vse me čaka v prihajajočem dnevu.
Ko vstaneta še otroka, hitim pripraviti zajtrk, vmes pa imam navadno še kakšen klic iz
službe, ki ne more počakati. Hitro pojem zajtrk in se spremenim v učiteljico, kolikor pač
zmorem, vmes pa opravljam svoje službene obveznosti, kuham in pospravljam. Dostikrat
se zgodi, da imam na enkrat v rokah kuhalnico, telefon in učbenik. Preden se sploh
zavem, se dan nagiba proti večeru. Vmes mi po navadi uspe ukrasti nekaj časa, da se z
otrokoma sprehodimo po svežem zraku.
Sploh si ne moreš misliti, kako si želim, da bi se lahko za nekaj minut usedla in v miru
popila kavo.
Smo pa vsi dobro in zdravi, imamo se radi in se dosti smejimo in družimo, kot prava
družina. Upam, da se čimprej spet srečamo v šoli. Otroka že močno pogrešata druženje s
prijatelji in učitelje. Lepo te vsi pozdravljamo in te prosimo: »OSTANI V ŠOLI!«

Hmm, sem se kar malo zamislil. Mame so res junakinje v teh časih, no, tudi
očetje, da mi ne bo kdo zameril.
Veste kaj, ljubi učenci. Jutri je prav poseben dan, MATERINSKI DAN. Lahko bi
vsak od vas naredil nekaj, da bi bil ta dan za mame prav poseben praznik.
Razmislite in se potrudite, da si bodo mame ta dan zapolnile za celo življenje.
Prepričan sem, da zmorete, če boste utegnili, pa mi prosim le napišite kaj ste
pripravili, drugače me bo kar zvilo od radovednosti.

Tukaj je še nekaj rožic in čebelica za mame z moje strani. Ostanite doma in se
imejte neskončno lepo.

Pozdravlja vas vaš zmajček Trma

