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ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA 3+4  

TOREK, 5. 5. 2020  

Pozdravljen!/Pozdravljena!  

Najprej en lep sončen pozdrav vsem skupaj. Upam, da ste pretekle dni preživeli na svežem zraku, 

kljub temu, da je za nami nekaj dni slabega vremena. Kakor kaže, se bomo kmalu videli, zato je 

potrebno zdržati samo še malo.         Vem, da nekateri že nestrpno čakate, da se ponovno vrnete 

v šolo in pozdravite svoje prijatelje. Naj vam zaupam, da tudi jaz že nestrpno čakam in upam, da 

se kmalu vidimo. 

Preden se lotiš svojih šolskih obveznosti, se danes odpravi 

na krajši sprehod. Če imate doma psa, ga vzemi s seboj. 

Sprehod mu bo prijal. Zbistril/Zbistrila si boš glavo, telo se 

bo razgibalo in dobil/dobila boš dodatno energijo za 

nadaljnje delo. Nabrati si je potrebno dodatnih moči, saj je 

pred tabo še dober mesec pouka in v tem času bo potrebno 

še nekajkrat dodobra zavihati rokave.  

Loti se svojih šolskih obveznosti. Si že vse opravil/opravila? Zagotovo si kakšno obveznost 

dal/dala na stran za kasneje. Zdaj je čas, da se je lotiš. 

Kakšno je bilo današnje kosilo? Si ga že imel/imela? Upam, da nisi 

pozabil/pozabila na higieno umivanja rok pred obrokom. Vem, da si že 

vajen/vajena pripravljati mizo pred obrokom, tudi pospravljanje po 

obroku ti ni tuje. Kaj če bi danes pomil/pomila in pobrisal/pobrisala 

posodo? Če pa imate doma pomivalni stroj, danes ti prevzemi 

odgovornost in zloži vanj umazano posodo ter jo pospravi, ko bo 

oprana. Mami ti bo zagotovo hvaležna.  
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Pa si pri današnji nalogi.  

 

 

 

 

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. 

 

 

 
 

 

Danes boš reševal/reševala SUDOKU. Vem, da si ga že, vendar bo ta nekoliko drugačen. 

Namesto da vpisuješ števila od 1 do 9, boš danes vrisoval/vrisovala sličice.  

Še kratka navodila za tiste, ki niste vešči reševanja te matematične uganke.  

Navodila: Kvadrat izpolni s sličicami, ki se pojavljajo v vsaki matematični uganki posebej. 

Sličice narišeš tako, da se ne ponovijo v nobeni vrstici, stolpcu ali poudarjenem področju.  
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SUDOKU 

LAŽJI SUDOKU 

  

TEŽJI SUDOKU 
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NAJTEŽJI SUDOKU 
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