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ČETRTEK, 7. 5. 2020

Pozdravljen!/Pozdravljena!

Kako si kaj danes? Upam, da dobro in da te tale prvi teden po počitnicah ni preveč izčrpal. V teh
dneh ste nekateri že dobili informacije o ocenjevanjih znanja v mesecu maju, nekateri pa jih še
boste. Verjamem, da imate večino ocen že pridobljenih in upam, da moraš v tem mesecu urediti
le še malenkosti. Zato se potrudi po svojih najboljših močeh, verjamem vate in vem, da ti bo
uspelo.
Preden se lotiš opravljanja šolskih obveznosti, se moraš
najprej sprostiti. Poišči svojo najljubšo glasbo ali pesem
(lahko tudi izvajalca oz. pevca) in v stanovanju poišči
prostor, kjer lahko zaplešeš. Daj si duška, zraven lahko
tudi zapoješ, saj boš z gibanjem in petjem
prebudil/prebudila svoje možgane, da bodo pri
reševanju nalog delali s polno paro.
Si se prebudil/prebudila? Kaj pa tvoji možgani? Zdaj pa brž za zvezke. Hitro
se loti neopravljenih nalog, da boš čim prej končal/končala. Ne pozabi! Pri
delu bodi zbran/zbrana in z delovnega prostora odstrani vse moteče
dejavnike, ki ti otežujejo tekoče opravljanje nalog.
Si že kdaj poskusil/poskusila vročo limonado? Vem, da trenutno ni ravno
obdobje za pitje vroče limonade, ampak sama sem si jo zadnjič naredila, ko je bilo nekoliko
hladneje in povem ti, da je bila odlična. Če želiš, lahko preizkusiš spodnji recept.
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VROČA LIMONADA
Limone operi in jih zloži v veliko skledo. Zalij jih
z vročo vodo in pusti, da se namakajo 10 minut.
Na kuhalnik pristavi kozico z vodo in počakaj,
da zavre. Po 10 minutah limone vzemi iz vode
in jih povaljaj po pultu. Tako se meso sadeža
loči od lupine in boš sok lažje iztisnil/iztisnila iz
sadeža.

Potrebuješ:
✓ 2 limoni
✓ 30 g sladkorja
✓ voda

Limone prereži in iz polovic iztisni sok. V veliki
kozici zmešaj sladkor in 0,5 l vode. Kozico
pristavi na kuhalnik in segrevaj, dokler se
sladkor povsem ne stopi. Občasno premešaj.
Dodaj limonin sok.
Tik preden limonada zavre, jo odstavi.
Limonado precedi in natoči v skodelice ali
kozarce iz stekla, ki je odporen na visoke
temperature. Še vročo limonado postrezi.

Pa še današnja naloga.
Za danes sem ti pripravila KRIŽANKO na temo živali. Mislim, da pri reševanju ne boš
imel/imela večjih težav.
Tako, to je bilo za danes vse. Ostani vesel/vesela in nasmejan/nasmejana do jutri …
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KRIŽANKA

natasa.kerznar1@guest.arnes.si

