
1.e v podaljšanem bivanju 

V mesecu aprilu smo žal vsi podaljšanci (pa seveda tudi vsi ostali) podaljšali bivanje doma, a 

ko smo se končno spet videli, je bilo veselo. Spremljali so nas Minioni, živ žav na prostem in v 

učilnici, skratka, včasih nam je za vse vragolije skoraj zmanjkalo časa. :) Naredili smo si svoj 

lasten spomin, spoznavali smo življenje na kmetiji in se pozanimali, kaj vse lahko 

doprinesemo k "zdravju" naše drage Zemlje. Te dejavnosti je spremljalo veliko domišljije in 

še več dobre volje! 

 

prvošolčki in učiteljica Eva 

 

 



PODALJŠANO BIVANJE V POŠ DOLENJA VAS 

 

Zaradi izrednih razmer smo bili spet nekaj dni primorani ostati doma, vendar smo se zelo 

razveselili, ko smo se ponovno srečali v šoli. V aprilu sta nam tako ostala le dva tedna za 

ustvarjanje, igro, športne dejavnosti in seveda pisanje nalog. Pri pisanju domačih nalog smo 

zelo natančni, radi pa si tudi pomagamo. Naloge najraje najprej samostojno rešimo, nato pa v 

paru preverimo rešitve. V podaljšanem bivanju smo skozi cel teden gledali film o dečku in 

njegovem novem psičku. Film je bil zelo poučen. Pogovorili smo se o skrbi za živali, o 

spoštovanju, pravičnosti, pomoči drugim ljudem ter o tem, da si lahko nekaj privoščimo le s 

trdim delom in trudom, saj denar ne pade z neba.  

Zadnji teden pred počitnicami, oz. natančneje 22. aprila, smo se spomnili tudi na poseben dan, 

in sicer na Dan Zemlje. Ker ta dan nismo imeli domače naloge, smo imeli dovolj časa za pogovor 

in ustvarjanje plakatov. Najprej smo se pogovorili o pravilnem ločevanju odpadkov ter o 

ukrepih, s katerimi lahko poskrbimo za čist in »zdrav« planet. Ogledali smo si tudi različne 

risanke in posnetke s to tematiko. Učiteljica nas je razdelila v skupine. Skupaj s sošolci smo 

najprej zbirali ideje, nato pa s skupnimi močmi ustvarili čudovite plakate, ki zdaj krasijo hodnik 

naše šole. V petek smo se poslovili od učiteljice Eme, ki odhaja na delo v OŠ Ribnica, se 

posladkali ter odšli ven na šolsko igrišče, kjer smo se igrali različne zabavne igre. Zaželeli smo 

si lepe počitnice in se vsak ob svojem času odpravili domov na zaslužen počitek.  

 

Učenci in učenke 3. e ter učiteljica Ema Oražem 

  
 



  
 

 

 

 
 

 
 



Mesec april je hitro minil, saj so bile pred nami počitnice. Vreme je bilo muhasto, zato smo 

veliko časa preživeli v učilnici, kjer smo delali domače naloge, se pogovarjali, gradili velike hiše 

s kockami ter se igrali različne družabne igre.  

Ob dnevu Zemlje smo si tudi ogledali kratek filmček Kapljica in Listek, ki veliko raziskujeta. Npr. 

kam gredo vsi odpadki, ko jih odvržemo in kako deluje čistilna naprava.  

Na črno podlago smo ustvarjali s kredami in dobili zanimive slike. Učenci so bili tako navdušeni, 

da je učiteljici skoraj zmanjkalo kred, da bi lahko kakšno nalog napisala tudi na tablo.  

 

Učiteljica Maja in učenci podaljšanega bivanja 

 

 

 

 



PODALJŠANO BIVANJE V 1. D RAZREDU 

Za nami je še en mesec, ki je hitro minil. April je bil v skupini OPB 1. d obarvan v temo varovanja 

okolja in narave. Pogovorov na to temo je bilo kar veliko, trudili pa smo se predvsem, da smo 

vsakodnevno naredili tisto, kar je v naši moči: varčevali z vodo, ločevali odpadke, bili pozorni, 

da nismo ustvarjali nepotrebnih odpadkov. Razmigali in razpeli smo se ob različnih glasbeno-

didaktičnih igrah, se sprehodili okrog DSO Ribnica in se urili v pozdravljanju mimoidočih. Uživali 

smo ob ustvarjanju živopisanih metuljev in spoznavali, da ima prav vsaka žival na tem planetu 

svojo nalogo. Domišljija pri igri s kockami res nima meja, gradili smo tankerje in ladje.  V 

preteklem mesecu vreme ni bilo najbolj naklonjeno igram na igrišču, zato smo se večkrat 

odpravili v telovadnico, kjer zares uživamo.  

Učiteljica Mateja in učenci 1. d 

 

           Izdelovanje venčkov iz marjetic.                             Tanker 

 

 

                   Igra z baloni v telovadnici 

 



PODALJŠANO BIVANJE: 4. SKUPINA (2.a) 

Mesec april je res hitro minil, saj smo bili krajši čas v šoli. Kljub temu pa smo ga v podaljšanem 

bivanju dobro in raznovrstno izkoristili. Ob lepem vremenu smo bili zunaj in igrali igre z žogo, 

ob dežju pa smo obiskali telovadnico, kjer so prišle na vrsto še druge gibalne igre. Ponovno 

nas je obiskala učiteljica Nataša Arko, s katero so imeli učenci krajši pevski zbor, naučili so se 

novo pesmico. Kot po navadi, smo po narejeni domači nalogi veliko ustvarjali, se igrali 

družabne in socialne igre ter plesali. In že so prišle pričakovane prvomajske počitnice… 

 

                       

 

                      

       

4. skupina OPB z učiteljico Vesno Bubnjič 

 



8. Skupina podaljšanega bivanja 

 

April –  je bil zaradi počitnic in praznikov krajši mesec, pa vendar smo v podaljšanem bivanju 

uspeli početi različne stvari. Dejavnosti smo še posebej posvetili dobrim medsebojnim 

odnosom. Igrali smo zabavne igre (kot npr. En stol manjka) in se pošteno nasmejali. Ob 

mikadu smo se učili, kako odmisliti, koliko točk prinese ena palčka in hkrati sproščeno uživati 

v igri. V športnem centru smo ob deževnih dnevih, ki jih aprila ni manjkalo, sproščali odvečno 

energijo. Ob sestavljanju sestavljanke smo se učili spoštljivo pomagat drug drugemu. Pa da 

ne mislite, da se nismo nič učili… Skoraj vsak dan smo se potili z nalogami razumevanja 

besedila, saj smo se pripravljali na ocenjevanje bralnega razumevanje, ki smo ga tudi 

uspešno prestali. 

Učenci 3. c razreda in učiteljica Tajana Stevanović 

 

                    



3.d in muhasti april 

Kljub včasih »muhastim« ukrepom vlade , ki še ostajajo v veljavi, smo se vseeno v preteklem 

mesecu skupaj zabavali, se igrali, družili, pogovarjali, pisali domače naloge, telovadili, skupaj 

jedli kosilo, se gibali na prostem in še in še… Dolgčas nam zagotovo ni bilo! Po začetnem 

pouku na daljavo smo končno spet prišli v šole in upajmo, da smo tokrat  zadnjič izvajali pouk 

na daljavo!  Vreme je bilo pa tudi zelo muhasto ampak precej tipično za april, tako da smo 

mnogokrat bežali pred nevihto, nato pa že čez par minut spet tekali na sončku. Ta mesec 

smo tudi veliko utrjevali in ponavljali, tako da smo bili uspešnejši pri ocenjevanjih in 

preverjanjih. Je pa res, da nam je za ustvarjanje ostalo bolj malo časa. Mesec april smo 

uspešno zaključili s prvomajskimi počitnicami, kjer  si bomo dodobra odpočili po muhastem 

aprilu in se pripravili na zadnjih 8 tednov pouka.  Zaželeli smo si še lepe praznike in odšli  

počitnicam naproti… 

      

 



       

    

 

  

 

Učiteljica Mirjana Lipej 



 
 
 
 
 

3. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA 

 

V aprilu smo se na začetku še vedno veliko pogovarjali o spomladanskih rožicah in jih 

poskušali z fižolčki ponazoriti. Velik poudarek smo dali gibanju in našo energijo sproščali v 

telovadnici in zunaj na igrišču. Boj med dvema ognjema nam gre že odlično. Naučili smo se 

nekaj novih družabnih iger kot so double in zlaganje likov po skicah. Pogovarjali smo se tudi o 

svetovnem dnevu Zemlje, ki je bil 22.aprila in na to temo narisali zelo lepe risbe. 

 

Učenke in učenci 3. skupine PB in učiteljica Dolores Arko 

     

 

 



PODALJŠANO BIVANJE V 1.B 

 

Mesec april je hitro minil. Upamo, da je s seboj vzel svojo muhavastov ter nas v prihodnjih 

dneh čakajo topli majski dnevi. 

 

Še vedno radi ustvarjamo. Sredi meseca smo se lotili ustvarjanja slike ptička na veji. Ptička 

smo najprej skicirali s svinčnikom. Ko smo bili s svojo risbo zadovoljni, smo črte prevlekli s 

črno voščeno barvico ter ga nato celega pobarvali z voščenimi barvami. Ozadje pa smo 

pobarvali z vodenkami. Učiteljica nas je pohvalila, da so nastale res prave umetnine.  

Muhastega meseca aprila pa smo se spomnili z izdelavo trodimenzionalne slike dežnika. Pri 

ustvarjanju smo se prav zabavali. 

 

Čisto na koncu meseca aprila pa nas je v šolskem nabiralniku čakalo presenečenje. Učenci 

podaljšanega bivanja iz podružnične osnovne šole Orehek so nam poslali pismo, v njem pa 

presenečenje. Za vsakega od nas so izdelali zapestnico. Zdaj že ramišljamo, s čim bi lahko mi 

presenetili njih. 

 

 

Učenke in učenci 1.b in učiteljica Ana Krmpotić Wieczorek 

 

 

 

  



 

 

 


