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ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA 3+4  

PONEDELJEK, 6. 4. 2020  

Pozdravljen!/Pozdravljena!  

Kako si kaj danes? Vikenda je konec, spet je pred tabo dooooooolg ponedeljek.  

Ne skrbi, še prehitro se bo teden obrnil in pred tabo bo spet vikend. Si bil/bila ta vikend kaj na 

svežem zraku? Si si v krogu družine privoščil/privoščila kakšen sprehod?  

Vem, da si bil/bila danes že priden/pridna, saj te je 

zagotovo čakalo cel kup obveznosti, ki so ti jih dodelili tvoji 

učitelji. Današnji ponedeljek boš zato začel/začela nekoliko 

počasneje. Za začetek se boš malo razgibal/razgibala. 

Poišči si mesto, kjer boš lahko izvajal/izvajala gimnastične vaje. Pojdi ven, na sveži zrak. Če te 

možnosti nimaš, lahko greš na balkon. S seboj vzemi žogo. Danes boš svoje telo 

prebudil/prebudila tako, da boš v gimnastične vaje vključil/vključila žogo (npr. žogo primi v obe 

roki, stopi razkoračno in naredi 10 predklonov, žogo imaš v tem primeru ves čas v rokah). Izberi 

si 10 vaj in skušaj vanje vključiti tudi žogo. Vsako vajo ponovi najmanj 8x.  

Kako si bil/bila danes uspešen/uspešna pri opravljanju vsakodnevnih šolskih obveznostih? Je 

ostalo še kaj nedokončanega? Hitro se loti dela.  

Malo sem radovedna …            Povej, ti je uspelo skuhati tvoje najljubše 

kosilo ob pomoči staršev? Kako je šlo? Kje si imel/imela največ težav? Si 

starše poprosil/poprosila za pomoč? Se ti je pripetila kakšna neljuba 

situacija? Verjamem, da si se v zadnjih tednih priučil/priučila ogromno o 

hišnih opravilih. Danes ti dajem izbiro. Izberi si hišno opravilo, ki ti najbolj 

ustreza in ga opravi namesto staršev. Lahko posesaš, mogoče pobrišeš 

prah, pomagaš pri obrokih, … skratka, izbira je tvoja!  

Da pa ne boš že prvi dan v tednu polno obremenjen/obremenjena, sem ti za danes pripravila 

enostavno nalogo.  

 

 
Torej … danes si izberi in reši eno izmed spodnjih  KRIŽANK.  Veliko uspeha pri reševanju! 
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KRIŽANKA 1: 

Vodoravno: 

4. Če vozimo kolo brez rok 
7. Z njimi lahko hitro ustavimo kolo 
8. S spreminjanjem barv ustavlja in spušča 

promet 
9. Barva zadnje luči na kolesu 
11. Naprava na kolesu za opozarjanje ljudi, 

da prihajamo 
12. Barva sprednje luči na kolesu 
13. Namenjen je samo pešcem 

Navpično: 

1. Oblika prometnega znaka za nevarnost 
2. Vozilo,  ki ne onesnažuje okolja 
3. Brez besed nas obveščajo, opozarjajo in 

nam prepovedujejo (piši skupaj) 
4. Kraj, kjer ustavi avtobus 
5. Varuje nas pri padcih in jo nosimo na glavi 
6. Bele črte za prehod čez cesto 
10. Z njimi poganjamo kolo 
14. Svetilo 
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KRIŽANKA 2: 

MNOŽIMO NA PAMET 

 

 

 

 

 

 

VODORAVNO: 

1. Maja je vsak večer umila 32 kosov posode. Koliko kosov posode je umila v enem tednu? 

3. Tine ima 5 prijateljev. Vsak od njih ima 33 frnikol. Koliko frnikol imajo vsi skupaj? 

5. V hotelu so dobili goste. V vsako sobo so jih dali po 4 in napolnili 93 sob. Koliko gostov so imeli? 

6. Janez je za svoj rojstni dan prinesel v šolo bonbone. Vsakemu od 21 sošolcev je razdelil 8 bonbone.  

Koliko bonbonov jim je razdelil? 

7. Uredi in zapiši števila 552, 65, 91 in 886 od najmanjšega do največjega. 

NAVPIČNO: 

2. Uredi in zapiši števila 30, 265, 19 in 28 od največjega do najmanjšega. 

3. Sanja je kupila 6 čokoladic. Vsaka je stala 17 centov. Koliko je plačala zanje? 

4. Izračunaj, koliko je 65 x 9. 

7. Koliko je 8 x 8? 

8. Miha bo na vrtu posadil sadike paradižnika. V vsako od 25 vrst bo dal 8 sadik. Koliko sadik bo posadil?  
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Pa je ponedeljek za teboj! Spočij se, pojdi odigrat kakšno družabno igro ali igro s kartami in se 

bereva ponovno jutri! 

Uživaj!  

 

 


