PISMO VELIKONOČNEGA ZAJČKA
Dragi moji otroci!
Pišem vam poglavar velikonočnih zajčkov! Na moja velika ušesa mi je prišla vest, da je
planet Zemlja v tem času obolel in zaskrbljen zaradi virusa z imenom Korona. Vsa
pravljična bitja v našem pravljičnem svetu pozorno spremljamo vaše stanje, skrbimo za
vaše in naše zdravje, a svoje delo vseeno redno opravljamo, le nekoliko drugače.
Veliko se vas sprašuje, kako bo to leto s skrivnostjo velike noči, z ustvarjanjem barvnih
jajčk, s pripravo velikonočnega zajtrka in s težko pričakovano botrino pisanko. Veste,
dragi otroci, čar velike noči je skrit v vsakem izmed nas. Čar velike noči je v ljubezni, ki
jo čutimo v naših srčkih, toplem nasmehu in iskrivih očeh, v sladkem objemu staršev, v
sodelovanju celotne družine pri pripravi snopov, barvanju jajčk ali pojedini velikonočnega
zajtrka. Čar se skriva v odkrivanju in sprejemanju nauka, ki ga s seboj nosi praznik velike
noči.
Verjetno se sprašujete, kako pa bo glede pisanke to leto? Navsezadnje ste bili vestni in
si vsak od vas želi prejeti drobno pozornost, ob kateri vam bo tudi to leto poskočil srček.
Zaradi vseh zdravstvenih pregledov in uradnih dovoljenj, ki jih pravljična bitja moramo
opraviti oziroma pridobiti, da lahko vstopimo na vaš planet Zemlja, bo letošnja pisanka
prišla malce kasneje. Nič se ne bojte, pisanka, čeprav z zamudo, bo tudi to leto narisala
nasmeh na vaše obraze in obogatila že tako praznični čas.
Velikonočni zajčki obljubimo, da bomo ob prihodu v vaše domove poskrbeli za čiste tačke,
za zdravo dostavo dobrot in upoštevali vsa vaša zdravstvena navodila. Vendar pa morate
tudi otroci obljubiti, da upoštevate starše, skrbite zase in za vaše zdravje.
Vse dokler ne priskakljamo naokrog, bodite zdravi, nasmejani do ušes, igrajte se in
pomagajte staršem pri hišnih opravilih. Vzorno poskrbite za vaše šolske obveznosti,
četudi v teh časih ne obiskujete šole, velja? Obljubite?
V teh dneh, ko se pomlad prebuja in že pridno trka na vaša vrata, pa le naberite šopek
spomladanskega cvetja za mamico, prisluhnite petju ptičk, pobožajte rosno travico,
globoko vdihnite svež pomladni zrak in z otroško radovednostjo opazujte prebujanje
narave. Kaj veste, morda pa me opazite, ko vas obiščem s polno košaro dobrot.
Prijetne velikonočne praznike!
Zajčkov pozdrav!

