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ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA 3+4  

PETEK, 15. 5. 2020  

Pozdravljen! Pozdravljena! 

Kooooooooončno!!!      Pa smo ga le dočakali … Kaj? Ja, zadnji dan podaljšanega bivanja na 

daljavo!       Se že kaj veseliš? Jaz že komaj čakam, da pridem spet v šolo … khm … pardon, v 

službo.        A veš, kaj bi bilo pa še boljše? Če se še vreme uredi, da bomo lahko šli na sveži zrak. 

Bodimo iskreni, tale kisel teden se že predolgo vleče.   

Pa se dajva danes malo hitreje obrniti, da bo čim prej 

ponedeljek, se strinjaš? Ker se vreme ves čas spreminja, 

ta teden zagotovo nisi bil/bila veliko zunaj. Dajva se 

dogovoriti naslednje. Ker je danes petek, se lahko 

sam/sama odločiš kaj boš počel/počela, da boš 

poskrbel/poskrbela za telo in krepitev svojih mišic. 

Ampak … izberi si takšno dejavnost, ki jo lahko izvajaš tudi na svežem zraku. Dogovorjeno?  

So tvoje šolske obveznosti že zaključene? Si prepričan/prepričana? Si dokončal/dokončala vse? 

Ker vem, da vseh ocen zagotovo še nimaš, imaš danes čas, da snov tega tedna ponoviš in utrdiš. 

Kar loti se dela.   

Pa si že pri današnji dnevni nalogi. 

 
Tudi danes sem ti pripravila MATEMATIČNE UGANKE. Teh je danes nekoliko več kot po 
navadi, ampak nič hudega. Če želiš reši vse uganke. Lahko pa si izbereš samo eno ali dve, 
ki se ti zdita najbolj zanimivi.  

Vsa navodila in obe uganki sta pritrjeni na koncu dokumenta.  
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Če imaš možnost, si matematične uganke odnesi ven, na svež zrak in jih rešuj zunaj. Ne pozabi 

tudi na popoldansko malico, saj je zagotovo minilo že kar precej časa, odkar si imel/imela kosilo. 

Uspešno reševanje!  

Lep vikend ti želim, preživi ga čim lepše. Ne pozabi tudi na kvaliteten spanec, ker v ponedeljek 

bo treba zgodaj vstati iz postelje.  
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