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Pozdravljen!/Pozdravljena!
Pa smo nazaj.
Kako si preživel/preživela velikonočne praznike? Ti je velikonočni zajček
prinesel kakšno darilo? Upam, da je bilo kaj takšnega, kar ti bo prišlo prav v prihajajočih dneh in
mesecih.
Zdaj pa bo potrebno zavihati rokave. Pred tabo je še slabih štirinajst dni pouka, nato te čakajo
prvomajske počitnice. Se jih že veseliš? Jaz tudi.
Zunaj je že toplo, dnevi se daljšajo, tebe
pa zagotovo že konkretno vleče ven, na svež zrak.
Tudi to te čaka. Okrog hiše se vedno najde ogromno dela. Mogoče ne bi bilo
slabo, da bi danes pomagal/pomagala svojim staršem pri zunanjih opravilih.
Zagotovo je potrebno kaj opleti, pograbiti travo, kaj urediti na vrtu, … Izbira je
tvoja.
Pa da ne boš pozabil/pozabila na popoldansko malico! Pripravi jo za vso družino,
prinesi na sveži zrak in pomalicate lahko kar zunaj. Prav veseli bodo, da malo
poskrbiš zanje, saj tudi starši ves čas skrbijo zate in za tvojo dobrobit.
Kaj pa šolske obveznosti? Si dokončal/dokončala že vse, kar je zate pripravila učiteljica? Če še
nisi, se jih hitro loti, da boš imel/ime la prosto popoldne. Kaj pa učenje? Moraš še kaj ponoviti
oz. se naučiti? Kar začni.
Pa poglejva, kakšna je tvoja današnja naloga.
Vem, da si polno zaseden/zasedena, zato sem ti za danes pripravila malce lažjo nalogo.
Reševal/Reševala boš SUDOKU.
Naloge so pritrjene spodaj. Saj znaš to igro, kajne? Če ne znaš, so tukaj kratka navodila.
Navodila: Kvadrat izpolni s števili od 1 do 9. Števila vpisuješ tako, da se ne ponovijo v
nobeni vrstici, stolpcu ali poudarjenem področju.
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Pa je konec najinega druženja za danes.
Preživi čudovit dan (po možnosti na zraku), pazi nase in na svojo družino in se ponovno bereva
jutri.
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SUDOKU
LAŽJI SUDOKU

TEŽJI SUDOKU
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