1. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
V mesecu marcu se je začela prebujati narava, postalo je vse topleje, tako da smo več časa preživeli
na prostem in v gibanju. Poslušali smo veliko pravljic in se vživeli v knjižne junake. Pisali smo domače
naloge, se igrali, poslušali otroške pesmi in prepevali.
S pisanimi risbami in barvami smo
odgnali zimo stran.

Pomladanske cvetlice.

Ustvarjanje ob dnevu žena.
smo voščilnice in napisali lepe

Izdelali
želje.

Ustvarjanje ob prihajajočih velikonočnih praznikih.

Učenci 1. razreda in učiteljica Vanja Grišin Šertelj

2. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Pa je prišla pomlad. Srečni, veseli in zadovoljni, ker se lahko igramo na sončku. Zunaj so najbolj
priljubljeni nogomet in kolebnice. Lahko bi pa tudi rekli, da imamo preveč energije. Kar opazi tudi
učiteljica, ki točno ve, kdaj je vsega preveč in nas hitro spomni na pravila. Še vedno se tudi radi
igramo z lego kockami in poslušamo pravljice. Naši petkovi obiski knjižnice so postali že stalnica.
Med drugim smo ta mesec izdelali tudi pravo pravcato sliko za naše mamice.

Učenke in učenci 2. skupine PB z učiteljico Vanjo N.

3. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Mesec marec je minil izredno hitro. S prihodom pomladi smo postali še bolj živahni, nemirni,
klepetavi in nagajivi. Pravila obnašanja sicer zelo dobro poznamo, vendar jih slišimo in upoštevamo
samo, ko tako želimo, zaradi česar mora biti učiteljica včasih še bolj stroga . Veliko smo se tudi
pogovarjali o tem, kako se moramo obnašati do sošolcev in da prepire rešujemo mirno, tako da se
lepo pogovorimo.
Ta mesec smo ustvarjali, risali, barvali, predvsem pa se veliko igrali in sprostili tudi ob kakšni
risanki. Kadar je bilo vreme lepo, smo šli tudi na svež zrak in na šolskem igrišču igrali nogomet,
razne igre z žogo, skakali s kolebnico in se lovili. Učiteljica nam poleg pobarvank včasih prinese tudi
otroške križanke, sudoku in druge delovne liste, ki jih nekateri z veseljem rešujemo.
Ustvarili smo tudi izdelke (dva večja in nekaj manjših), s katerimi bomo okrasili šolsko jedilnico,
fotografija se nahaja spodaj.
Zares upamo, da se bo vreme čim prej otoplilo in da bo veter ponehal, saj si želimo čim več igre in
gibanja na prostem. Seveda nam po petih urah pouka to zares dobro dene.

Učenci in učenke 3. skupine PB z učiteljico Mišo Šmit

4. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Ah, pomlad prihaja! Vedno bolj jo je čutiti. Ljubezen je že v zraku, skupaj z njo pa tudi naša srčeca.
In kako težko je biti pri miru, ko pa nas včasih gledajo ravno tiste prave oči. Drugače se še vedno
veliko igramo, delamo naloge, včasih slabše slišimo navodila in ustvarjamo ... veliko ustvarjamo. Na
začetku meseca smo za dobrodelno akcijo ustvarili modra srca, jih navezli na verigo iz srčkov ter jih
izobesili pred učilnico. Ob 8. marcu smo se spomnili pomembnih žensk v našem življenju ter jim z
voščilnicami povedali, kako zelo jih cenimo. Risali smo tudi pomlad na dva različna načina. Pano pred
knjižnico smo okrasili s pisanimi (in malo zaljubljenimi) mucki. Za naše zlate mamice smo ustvarili
zapestnice iz Fimo mase. Pogovarjali pa smo se tudi o poklicih ter razmislili o tem, kaj bomo mi, ko
bomo veliki ter to tudi narisali.
Učenci 4. skupine podaljšanega bivanja in učiteljica Ana

5. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Mesec marec je bil za našo 5. skupino spomladansko ustvarjalen. Čeprav nas še vedno preseneti
kakšen zimski dan, smo se odločili, da se od zimskih motivov, ki so celo zimo krasili našo šolo,
počasi poslovimo. Zamenjali smo jih z bolj pisanimi spomladanskimi izdelki. Zunaj že veselo
pozdravljajo pomlad ptički, zato smo tudi mi izdelovali pisane ptičke. Naučili smo se narediti
preprosto vrtnico, ki smo jo lahko podarili ob dnevu žena. Z izdelki smo okrasili strop v razredu in
steno na hodniku.
V tem mesecu smo se tudi potrudili, da bi razveselili mamice za njihov praznik. Izdelali smo
kuverto, jo praznično okrasili, napisali kakšno lepo misel in jo podarili našim mamicam za
materinski dan.
Otroci (predvsem fantje) so bili v tem mesecu zelo razposajeni. Celo do te mere, da so vztrajno
preizkušali svoje meje dovoljenega. Zato je bil neizogiben tudi kakšen resen pogovor o upoštevanju
pravil šolskega reda.

Učiteljica Urška Juvan

6. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA

8. MAREC IN MATERINSKI DAN
Dan žena je mednarodni praznik žensk, ki ga po svetu že od leta 1911 praznujejo vsako leto 8.
marca. Na ta dan praznujemo ekonomsko, politično in socialno enakopravnost in dosežke žensk.
Pobudo za praznovanje 8. marca je dala nemška feministka in socialistka Clara Zetkin, rojena
Eissner (1857-1933).

Zato smo se tudi v naši skupini spomnili praznika ter se pogovorili o pomenu praznika. Lahko
rečem, da ni nihče vedel, namen praznovanja. Povedali smo, da je to praznik vseh žena, deklet… in
da je to tudi praznik učenk. Učenci so za svoje mamice, babice izdelali rožo iz barvnega papirja.

25. MAREC

Materinski dan, ki ga obeležujemo 25. marca, ima po mnenju mnogih poganske korenine in se
navezuje na čaščenje matere. Sodobno praznovanje materinskega dne izvira v ZDA, kjer ga
praznujejo od leta 1910, v Evropo je navada prišla po prvi svetovni vojni. Po podatkih republiškega
statističnega urada so med štirimi ženskami, starejšimi od 15 let, skoraj tri mame. V primerjavi z
Evropsko unijo pa so slovenske matere z majhnimi otroki najbolj delovno aktivne

Zato so z učenci narisali svojo družino, ter nekaj povedali o družinskih članih. Za mame pa so
pobarvali kamenček za spomin.

Mame morajo imeti tri pare oči…
En par, da vidijo skozi zaprta vrata.
Drug par, da vidijo nazaj
In en par spredaj, da vidijo otroka,
Ko ga kaj polomi in mu brez besed povejo:
Nič hudega, saj te imam rada.
(Erma Bombeck)

Učenci 2.b in 3.b razreda ter učiteljica Tanja Kozina Češarek

7. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Marec – mesec, ko se začne prebujati narava, začne se nov letni čas POMLAD. S
kratkimi verzi pa lepo opisuje otroke avtorica Nina Jelen:
SPOMLADI OTROCI PO ROŽAH DIŠIJO,
V TRAVI LEŽIJO, METULJE LOVIJO.
POSLUŠAJO PESMI, JIM POJEJO PTICE
MAMAM PA DAJO POLJUB TJA NA LICE.
Otroci pa ne le poslušajo pesmi, ampak znajo tudi
pomagati drug drugemu, priskočijo na pomoč, ko jo kdo
potrebuje. Vsaj eno tako dobro delo so zapisali na modro
srce, ki smo jih nato povezali v štiriperesno deteljico. Z
modrimi srci smo sodelovali v projektu Nivea – PODARI
MODRO SRCE.

S spomladanskim motivom smo polepšali tudi pano na
hodniku. Učenci so ustvarjali s papirjem in flomastri. Končni izdelek so bili ptički in marjetice.

V tem mesecu je naša skupina imela nalogo, da okrasi jedilnico. Skupaj z učenci smo ustvarili
gospodično Zvončico, vijolice, trobentice, vsi ti pa so prvi znanilci pomladi. Tako nam bo pri kosilu
prijetnejše. 

Učenci 7. skupine in učiteljica Lucija Knavs

10. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Meseca marca smo uspešno pregnali zimo in vse je že dišalo po pomladi …do snežink, ki so nas
presenetile že po nekaj zelo toplih dnevih. Tople spomladanske žarke smo izkoristili za igro na
svežem zraku. Še vedno se najraje igramo boj med dvema ognjema in nogomet.
Po pouku se fantje najraje sprostimo z igro z avtomobilčki in kartanjem. Včasih pa ti igri kar
združimo. Dekleta rada rišemo. Počasi mineva tudi manija »vodne manie«, saj smo skoraj vsi
učenci zbrali vse sličice.

Mesec marec je tudi mesec žena in naših mamic, zato smo obljubili, da bomo v tem času še
posebej pridni in delavni tako doma kot tudi v šoli.
Mamicam smo izdelali sporočila, v katerih smo se spomnili, zakaj jih imamo radi. Seznam je seveda
neskončen, zato celega nismo zapisali.
Učenci 4. b in 4. c razreda ter učiteljici Tina in Magda

PODALJŠANO BIVANJE NA POŠ SUŠJE

Po počitnicah smo se vrnili polni energije, dobre volje in delovne vneme. Mesec marec smo tako
kot naši predniki šteli za prehod v novo obdobje. Po obdobju zimskega mirovanja se zdaj začenja
nov ciklus in z njim nova rast. Začeli smo s pustovanjem in odganjanjem zime.
Izdelali smo modra srca, saj smo sodelovali v projektu Nivea-modro srce. Stkali smo verigo modrih
src, kjer smo napisali dobra dela ter tako podprli dobrodelno akcijo. V kontekstu z Niveino akcijo,
smo si tudi mi izbrali slogan meseca: »Najmočnejši smo takrat, ko pomagamo drug drugemu.«

V drugem tednu marca smo spoznali gregorjevo (12. marec), ko se po starem običaju ptički ženijo.
Praznik je bil povezan z daljšimi dnevi, ki so s seboj prinesli več dnevne svetlobe. Tako so lahko ljudje
dlje časa opravljali dela pri naravni svetlobi in ne več samo ob sveči. Tudi mi vsakodnevno čas
preživimo ob igrah na prostem.

Izdelovali smo prave gregorčke, plovila, ki smo jih želeli spustiti v reko, kot veleva običaj. Ker pa nam
jo je malo zagodlo vreme, naši gregorčki pa so postali prave arhitekturne mojstrovine, smo najprej
le-te postavili na razstavo v garderobo. Tudi za spust bo še prišel čas …
Nadaljevali smo s spomladanskim ustvarjanjem, saj smo šolske hodnike in učilnico odeli v pisane
(metuljčkaste) barve.

21. marca smo se prelevili v prave navijače, saj smo z različnimi navijaškimi rekviziti navijali za
smučarske skakalce (letalce) in si skušali pričarati vzdušje, kot so ga imeli v dolini pod Poncami.

Seveda nismo pozabili na naše mamice, ki so konec meseca imele svoj dan. Zanje smo pripravili
voščilnice ter jim tako izrazili hvaležnost z recitacijo Ksenje Šoster Olmer:
Na svetu je nešteto rož
in najmanj šest milijard otrok,
žena in mož
in dvakrat toliko je rok
in tisoč las na vsaki glavi
in tisoč žužkov v vsaki travi
in na milijone muc in kužkov
in na milijarde zrnc peska v puščavi
in mnogo rdečih makov v pšeničnem polju
in mnogo več kot sto planetov v vesolju
in stokrat sto milijonov kapljic vode v morju
in neprešteto zvezd ponoči na obzorju
in tristo petinšestdeset dni v letu.
A ti le ena si,
edinstvena na svetu.

Mesec marec pa je na splošno zaznamoval ples, saj se pridno pripravljamo na nastop v Domu
starejših občanov Ribnica, kjer bomo predstavili kar dve plesni točki. Zaplesali pa smo tudi na reviji
pevskih zborov v Loškem Potoku ob pesmi Klobučki sreče.
Učenci in učiteljica Živa Rigler

