2. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Prvi mesec je za nami in v tem času smo se že prelevili v prave šolarje. Naš korak nič več ni
negotov. Odločno stopamo po šolskih hodnikih, dvorišču in igrišču kot se za prvošolce
spodobi.
Radi rišemo, sestavljamo kocke, se igramo, lovimo po igrišču, včasih tudi malo divjamo, ampak
res ... čisto malo. Ne prestraši pa nas niti resno delo: ko je na vrsti risanje črt, reševanje učnega
lista ali poslušanje pravljice, se z vso resnostjo usedemo in opravimo svoje dolžnosti.
Predvsem pa se trudimo biti prijazni drug do drugega, tako kot je prijazna koala, maskota naše
skupine.

Učenke in učenci 2. skupine PB in učiteljica Ana Krmpotić Wieczorek

3. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA

Naj se vam najprej predstavimo. Smo skupina 27 učencev, precej glasnih, živahnih in igrivih
kot se spodobi za prvošolce. Po enem mesecu pouka, smo se hitro navadili na šolsko življenje
in tudi na potek podaljšanega bivanja. Po kosilu se po navadi umirjamo, sproščamo z raznimi
igrami, preko katerih se otroci spoznavajo in tkejo nova prijateljstva. Veliko se igramo v
Športnem parku, kjer uporabljamo različne rekvizite kot so obroči, kolebnice, gumitvist in
seveda tudi žoge. V razredu pa prevladuje predvsem igra s kockami, iz katerih nastajajo prave
umetnine. Zelo radi barvamo pobarvanke, rišemo, ustvarjamo in plešemo, seveda pa ob vsem
tem ne pozabimo tudi na domačo nalogo. Skratka, imamo se lepo, saj si vsak dan popestrimo
z različnimi aktivnostmi.

Učenci 3. skupine podaljšanega bivanja in učiteljica Vesna Bubnjič

4. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
September je gotovo mesec namenjen medsebojnem spoznavanju kot tudi
spoznavanju pravil, ki nam bodo pomagala preživljati čim manj stresa v šoli. Ko
smo spoznali, da šola ni prav nikakršen bav – bav, smo postali bolj
samozavestni in pogumni. V podaljšanem bivanju pa smo ogromno časa
preživeli zunaj na igralih ali športnem parku, kjer smo preizkušali različne
socialne in gibalne igre. Letos smo nabor športnih pripomočkov še obogatili,
zato so učenci lahko uživali v igrah z gimnastičnimi trakovi, hoduljami, frizbiji
itn. Veliko smo tudi ustvarjali, saj nas naslednji mesec čaka pomembna
razstava izdelkov v Domu starejših občanov. Čas namenjamo tudi branju zgodb
in pravljic, o katerih se vedno skupaj pogovorimo in povemo, kaj si o tem
mislimo, ali smo podobno doživeli itn. Ob branju knjige Sapramišja sreča smo
skupaj prišli do spoznanja, da so prijatelji najbolj pomembni v življenju. Zato se
trudimo predvsem biti prijatelji med seboj.

Skupina OPB4 in učiteljica Tajana Stevanović

10. skupina podaljšanega bivanja

Šolski zvonec je zazvonil in učenci so se po vročem poletju vrnili v šolske klopi. September smo
v OPB10 namenili spoznavanju in privajanju na pravila. V skupini so združeni učenci 3. e in 4.
a, ki postajajo že pravi prijatelji.
Učenci so vključeni v številne obšolske dejavnosti, zato smo potrebovali kar nekaj časa, da
smo se privadili na urnik. A bolj kot se mesec bliža koncu, bolje nam gre in sedaj že vsi vedo,
kdaj in kam morajo oditi.

Ko tretješolci premagajo stopnice in se nam pridružijo v razredu 4. a, se pripravimo na kosilo
in ga skušamo čim bolj kulturno tudi pojesti. Po kosilu je čas za pedagoški mir. V tem času se
trudimo, da smo kar se da tiho, vendar nam to še vedno dela kar nekaj preglavic. Naredimo
vsak svojo domačo nalogo in vadimo branje. Med tem učiteljica kroži po razredu in razrešuje
dileme ter pregleduje točnost zapisanega. Lotili smo se tudi izdelovanja didaktične igre
poštevanke, s katero bomo skušali znanje še poglobiti in se poleg tega tudi malo zabavati.
Po opravljenih nalogah in učenju, se zelo radi igramo razne družabne igre kot je šah in
sestavljanke, preizkusili pa smo se tudi v potapljanju ladjic. Nekaj časa namenimo obnavljanju
poznavanja razrednih pravil in urejanju učilnice.
Ker je bil mesec bogat s soncem in toplim vremenom, smo čim več preostalega časa preživeli
na igrišču in se družili ob športnih igrah ali ustvarjanju v mivki.

Učiteljica Veronika Kos Turk

12. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
V šolskem letu 2021/22 obiskuje 12. skupino podaljšanega bivanja 24 učencev, ki so zbrani iz
dveh oddelkov, iz 4. c in 5. c. Vzgojno-izobraževalno delo vodiva: ob ponedeljkih, torkih in
sredah učiteljica Staša Ivanec, ob četrtkih in petkih učiteljica Mirjana Lipej. Ob 14.20 se 12.
skupina PB razdeli v dve podskupini. Ti se pridružita drugim skupinam podaljšanega bivanja.
V kolikor bi nas želeli obiskati, lahko pot do nas najdete tudi s pomočjo naslednje preglednice.
(Pod)skupina

Čas

Učilnica

Učiteljice

12. OPB

12.40 (ob čet.
11.50)–14.20
14.20–15.10
15.10–16.00
14.20–15.10
15.10–16.00

B12

Staša Ivanec (pon.–sre.)
Mirjana Lipej (čet. in pet.)
Veronika Kos Turk
Tanja Kozina Češarek
Mira Miše
Vesna Bubnjić

12.1
12.2

B14
B11
B15
BP5

In kako poteka program 12. skupine PB v osrednjem času do 14.20? Učenke in učenci
imajo kosilo, rešujejo domačo nalogo, omogoči se jim tudi sprostitvena dejavnost. Slednja se
je v mesecu septembru najpogosteje izvajala preko družabnih ali športnih iger. Kot je razvidno
iz priložene fotografije, iščemo v podaljšanem bivanju tudi prijetne trenutke medsebojnega
druženja.

Naj bo novo šolsko leto uspešno, zdravo, prijetno in zadovoljno!
Tekst in foto: Staša Ivanec

PODALJŠANO BIVANJE V 1.RAZREDU NA POŠ DOLENJA VAS

September je potrkal na vrata, z njim pa so v šolske klopi sedli tudi prvošolci. Učiteljice smo
bile zelo vesele otroškega živ žava, otroci pa so previdno čakali, kako bo potekalo življenje v
novem okolišu.. A previdnost ni trajala dolgo. V podaljšanem bivanju smo se med seboj
spoznavali, odkrivali kaj imamo radi in kaj ne, kaj nam je skupnega in kaj različnega. To smo
še posebej radi odkrivali preko tekaških iger, ki se jih konec meseca še kar nismo naveličali.
Ob slabšem vremenu smo se zadržali v razredu ter igrali razno razne družabne igre, zlagali
kocke ali pa ustvarjali. Dolgčas nam res ni bilo. Še posebej zanimive so bile vožnje s skiroji, ki
so na poligonu marsikomu predstavljale izziv. Seveda, vsi so z njim opravili uspešno. Ob
koncu meseca pa se že veselimo novih dogodivščin!

Prvošolci, prvošolke in učiteljica Eva

Podaljšano bivanje POŠ DOLENJA VAS
V mesecu septembru se je veliko dogajalo. Prve dneve smo namenili spoznavanju. Spoznavali
smo se z različnimi socialnimi igrami. Veliko časa pa smo namenili tudi spoznavanju pravil PB.
Vsakodnevno smo pisali domače naloge ter izkoristili lepo vreme. Lepo in sončno vreme smo
izkoristili z raznimi igrami, prosto igro ter elementarnimi igrami. Ob enem pa smo sončne
žarke, na željo učencev, izkoristili tudi tako, da smo domačo nalogo opravili zunaj. Ko pa nam
je vreme ponagajalo, smo obiskali telovadnico, kjer so se učenci izkazali kot odlični športniki
(igrali smo: boj med dvema ognjema, hokej, nogomet, štafetne igre itd.). V tem mesecu smo
se z učenci družili tudi preko družabnih iger (spomin, bingo, Človek ne jezi se), nekaj časa pa
smo namenili tudi ustvarjanju samostojnih risb, risanju risbe na temo Peš-bus, barvanju
pobarvank itd.

Poleg vseh dejavnosti, ki smo jih opravljali skozi tedne, v mesecu septembru, smo se veliko
tudi pogovarjali ter poskušali biti pozitivni do sebe in drugih.

Učenci in učenke 2. in 3. razreda in učiteljica Aida Kreštić

16. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA

Na svetu si, da gledaš sonce,
na svetu si, da greš za soncem,
na svetu si, da sam si sonce
in da s sveta odganjaš sence.
(Tone Pavček)

September je minil, kot bi mignil in že je tu čas za pisanje o dogajanju v podaljšanem bivanju.
Prvi teden je minil v znamenju spoznavanja, socialnih iger ter ponavljanja razrednih pravil.
Bolj pestro dogajanje je sledilo v drugi polovici meseca septembra, ko smo v znamenju tedna
mobilnosti izvajali različne aktivnosti. Med drugim smo v podaljšanem bivanju organizirali
poskusno vožnjo s skiroji in nato še poligon. V podaljšanem bivanju skrbimo za redno športno
aktivnost, najljubša pa nam je še vedno igra Boj med dvema ognjema. Če je deževen dan in ni
veliko naloge, si radi ogledamo tudi kakšen slovenski film, ustvarjamo ali barvamo, predvsem
pa se radi družimo in ob igri zabavamo. Tudi v podaljšanem bivanju pa ne pozabimo na šolsko
delo, saj po kosilu vsak dan določen čas posvetimo reševanju domačih nalog.

Vseh trenutkov nismo uspeli ujeti v objektiv, pa vendar smo zbrali nekaj utrinkov.

Učenci 16. skupine podaljšanega bivanja z učiteljico Laro Henigman

MESEC SEPTEMBER V PODALJŠANEM BIVANJU NA POŠ SUŠJE
September je prvi mesec novega šolskega leta, za nekatere izmed nas čisto prvi mesec. To so
naši prvošolčki, ki so letos prvič pogumno prestopili šolski prag. Mesec september je zato bil
mesec spoznavanja in uvajanja.

Naše skupno popoldansko druženje se prične s kosilom, kjer starejši učenci prijazno odstopijo
prednost prvošolcem, ki potrebujejo malo več časa, da lahko vsi v miru pojejo kosilo. Po kosilu
nekateri že odidejo na kombi in avtobus, ostali pa pričnemo s pisanjem domačih nalog. Včasih
je malo več naloge, zato nam to vzame več časa. Prvošolci, ki hitreje zaključijo z nalogami, zato
malo vadijo grafomotorične vaje, da bo pisava potem lažje in hitreje stekla in bodo črke ter
številke usvojene 1, 2, 3. Ko zaključimo s ''težjim'' delom, sledi sprostitev in igra. Vsi se zelo
radi igramo, še posebej prvošolci, ki veliko časa preživijo na blazini, ob kockah in sestavljanju.
September nam je bil zelo naklonjen z vremenom, zato smo vsak dan odšli ven. Šli smo na
krajši sprehod, da smo novi učiteljici razkazali okolico šole, skakali gumitvist, se igrali na igralih,
se gugali in se spuščali po toboganu. Na igrišču smo se šli različne igre z žogo, največkrat igro
med dvema ognjema.
Držimo pesti, da nam bodo tudi prihodnji meseci naklonjeni z vremenom, da bomo lahko vsak
dan zunaj, kjer se lahko razgibamo, koristno porabimo energijo in krepimo odpornost z
bivanjem na svežem zraku.

Kljub temu, da nam je prvi mesec zelo hitro minil, nismo pozabili na jesensko okrasitev šole.
Čeprav je bilo vreme večino časa še čisto poletno, smo si mi izrezali jesenske listke in dežnike,
da smo pričarali jesen v šoli.

Učenci poš Sušje ter učiteljici Marija in Sara

