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ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA 3+4  

PETEK, 8. 5. 2020  

Pozdravljen!/Pozdravljena!  

Pa je ponovno petek. Kako si kaj? Si kaj utrujen/utrujena od vseh obveznosti, ki so vsak dan pred 

teboj? Malo še zdrži, saj se z nekaterimi že kmalu vidimo.   

Pred nami so čudoviti sončni dnevi, ki jih občasno pokvari 

kakšna ploha, zato je potrebno vsako dobro vreme 

maksimalno izkoristiti. Danes se odpravi na sveži zrak. Kaj boš 

počel/počela? Predlagam ti, da najprej povprašaš starše, če 

potrebujejo kakšno pomoč pri zunanjih opravilih? Mogoče 

lahko priskočiš na pomoč očku, ki se je odločil, da bo pokosil 

travo ali pa mamici, ki se je odpravila na vrt. Če te ne 

potrebujejo, pa si zapolni popoldne z igranjem z žogo, 

preskakovanjem kolebnice, mogoče greš celo na krajšo vožnjo s kolesom.  

Kako pa si s šolskim delom? Je že končano? Je še kaj malega ostalo? Ne pozabi 

opraviti tudi tega, da boš imel/imela vikend prost in se boš lahko 

posvetil/posvetila svojim aktivnostim. Ne pozabi, da moraš pri določenih 

predmetih pridobiti še kakšno oceno, zato le vzemi zvezek v roke in prični z 

učenjem.  

 

Ne pozabi tudi na kosilo oz. malico. Priskoči na pomoč članom družine, ki 

pripravljajo današnje kosilo. Vsaka pomoč je dobrodošla, tudi če skočiš na 

vrt po kakšno zelenjavo, olupiš krompir, pripraviš solato ali pa pripraviš mizo 

ter jo po zaključenem obedu pospraviš za seboj.  
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Pa še današnja naloga.  

 

 

 

 

 

 

Pred teboj je čudovit, sončen vikend. Izkoristi ga maksimalno in se ponovno bereva naslednji 

teden. Do takrat pa …  

 

 

 

 

Ker je danes petek, je čas, da se malce sprostiš. Pripravi se za poslušanje RADIJSKE IGRE.  
Klikni na spodnjo povezavo, se udobno namesti in prisluhni radijski igri Kamen modrosti.  

Kratek opis: 

Oskar, ki si želi postati detektiv, zaradi te želje zelo natančno opazuje svojo okolico in 
kmalu opazi nenavadne dogodke in ljudi, ki jih drugi prebivalci ljubljanskega blokovskega 
naselja ne. Nad šolo ni navdušen, matematika mu ne leži, stežka se uči brati in zato 
sklepa, da preprosto ni dovolj pameten. Ko pa se po naključju znajde v draguljarni med 
ropom… 

Povezava do posnetka: https://4d.rtvslo.si/arhiv/rio-radijska-igra-za-otroke/174657691 
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