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ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA 3+4  

PONEDELJEK, 20. 4. 2020  

Pozdravljen!/Pozdravljena!  

Kako si preživel/preživela vikend? Si počel/počela kaj zanimivega? Kako je potekal petkov 

športni dan? Si ga uspešno izpeljal/izpeljala? So te od petkovega športnega dne bolele kakšne 

mišice? Ne? Potem si v odlični formi! 

Pred teboj je zadnji teden pouka na daljavo pred težko pričakovanimi prvomajskimi počitnicami. 

Zagotovo se jih veseliš. Preden pa se predaš sanjarjenju, kaj vse boš počel/počela med 

počitnicami, moraš zdržati še ta teden.  

Za začetek me zanima, kako daleč si svojimi dnevnimi šolskimi obveznostmi? Si opravil/opravila 

vse, kar je bilo za danes predvideno? Če si, odlično. V nasprotnem primeru pa se le loti še tistega, 

kar ti je ostalo.  

Zadnjič sem nekaj brskala po You Tube-u in našla nekaj ravno zate.      

Ker vem, da si »migec/migica« in si težko pri miru, sem našla tale 

posnetek. Mislim, da ti je pisan na kožo. Je nekoliko težji, ampak sploh 

ne dvomim vate, zagotovo ti bo uspelo osvojiti te plesne korake. 

Poskusi, presenečen/presenečena boš!  

Posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=9ca03EO-NMI 

Ni bilo pretežko, kajne? Zagotovo si se zasopihal/zasopihala, zato pojdi hitro popiti kakšen 

kozarec vode ali dva.   

Ker vem, da si tudi sladkosned/sladkosneda, in ti občasno paše kaj 

sladkega, predlagam, da se dogovoriš s starši, katero pecivo bi lahko 

pomagal/pomagala pripraviti. Ja, obstajajo tudi čokolade in sladice iz 

trgovine, ampak najboljše so tiste, ki jih pripraviš doma. Se strinjaš? 

Pomagaj pri peki peciva, zagotavljam ti, da bodo vsi navdušeni.  
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Pa sva že pri današnji nalogi.   

 

 

 

 

 

Veliko zabave pri reševanju! Lahko zaprosiš katerega od odraslih, da tudi zate pripravi 

osmerosmerko in imate pravo pravcato tekmovanje.  

Kdo bo prej našel vse besede in zmagal?  

 

Preživi lepo popoldne, pojdi na svež zrak in se bereva ponovno jutri.  

 

Danes boš malo napel/napela svoje možgančke. Vem, da radi rešujete številne uganke 

in premetanke, zato boš danes izdelal/izdelala svojo prvo OSMEROSMERKO.  

Vzemi list papirja in z ravnilom nariši mrežo 10x10 (10 stolpcev, 10 vrstic). Izberi temo, 

na katero se bodo nanašale besede, ki jih boš skril/skrila v osmerosmerko (živali, 

rastline, avtomobili, …) in jo zapiši pod naslov.  

V osmerosmerko vpiši besede (npr. 10 besed) v čim več smereh. Vsako besedo, ki jo 

skriješ, pod osmerosmerko tudi napiši, da bodo drugi vedeli, katere besede iščejo.  

Ko končaš, manjkajoče prostorčke zapolni s črkami po svoji izbiri. Si?  

Končan izdelek lahko rešujejo tvoji družinski člani. Preizkusi jih. Kako jim bo šlo? 

Če želiš, da je naloga nekoliko težja, skrij besede, ki jih morajo najti.  

Pa še namig: Spodaj sem ti pripravila mrežo osmerosmerke. Če želiš, jo lahko uporabiš.  
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MREŽA OSMEROSMERKE 

Tema: _______________ 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
Seznam besed:  
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