1. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
NOVEMBER
Jesen je dodobra zakorakala tudi v našo malo, veselo skupinico delfinčkov. Lotili
smo se barvanja z vodenimi barvicami na temo jeseni in se pogovarjali o naravi, ki
nam v tem času natrosi obilo plodov in celo paleto barv.

Nekateri so uživali tudi v barvanju pobarvank na to temo.
Deklice delfinke zelo rade prepevajo, uspešnica meseca je bila (in je še ) pesem
Polkaholikov, Ko ti pade sekirca v med. Razvijali smo tudi grafomotoriko in
ustvarjali s kockami…

V pripravi na veseli december smo se lotili ustvarjanja za božični bazar, ki se v
okviru naše šole odvija vsako leto… Naučili smo se šivati blazinice in mošnjičke, ki
jih boste našli na naši božični tržnici. Ustvarili smo tudi celo paleto okraskov iz
gline in božičnih voščilnic. Za nami je tako zelo ustvarjalen mesec.

Učenke in učenci 1. skupine PB in učiteljica Julija Valentič

2. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Mesec november je za nas, koalice, postal mesec prijaznosti. Veliko časa smo namenili
pogovoru o prijaznosti, sočutju, razumevanju drug drugega. Brali smo tudi knjigice na te teme.
Da pa ne bi ostali le pri besedah, smo se lotili izdelovanja kamenčkov prijaznosti. Vsak med
nami je izdelal dva kamenčka. Enega je namenil svojemu sošolcu, katerega ime je izžrebal,
drugega pa podaril neznancu. Prve kamenčke smo si med seboj izmenjali, druge pa zbrali v
škatli, ki smo jo pustili na hodniku v šoli. Kdor si je želel, si je kamenček vzel.
Za dobrodelni natečaj Rišem za prijatelja, smo risali abstraktne vzorce z vodenimi barvami,
črno tempera barvo in rolicami. Pri ustvarjanju smo se zelo potrudili in upamo, da naš trud pri
komisiji natečaja ne bo ostal neopažen.
Učenke in učenci 2. skupine PB in učiteljica Ana Krmpotić Wieczorek

3. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA

In za nami je že tretji mesec, odkar smo sedli v šolske klopi. Kako hitro čas beži, mar ne!?
November je bil zelo pester in razgiban, kar se tiče dejavnosti v podaljšanem bivanju. Naj vam
en del tega na kratko opišemo v besedi, podrobneje pa razkrijemo s fotografijami. Naredili
smo izdelke za projekt »Veselo in kulturno na kosilo, s katerimi smo okrasili jedilnico, saj je bila
novembra na vrsti naša skupina. Barvali smo tudi »kamenčke prijaznosti«, ki smo si jih
izmenjali med sošolci, nekaj kamenčkom pa razstavili po šoli, kjer so si jih drugi učenci lahko
ogledali in tudi vzeli. Seveda smo bili tudi zunaj, kjer smo se igrali socialne igre, štafeto in tudi
nogomet, kjer so igrali tako fantje kot tudi punce. Zadnje novembrske dni pa nas je razveselil
sneg in smo lahko uživali v snežnih radostih. V razredu smo veliko plesali, gradili robote iz lego
kock ter seveda ustvarjali. Jesensko motive so zamenjali zimski, pričeli pa smo tudi že z
ustvarjanjem izdelkov za božični bazar, ki bodo na prodaj na božični stojnici pred šolo, o čemer
vas še obvestimo. 😊

Učenci 3. skupine podaljšanega bivanja in učiteljica Vesna Bubnjič

4. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Nevember je pri nas bil hiperproduktiven, saj smo pridno ustvarjali različne izdelke: za okrasitev
jedilnice in za naš božično – novoletni bazar. Za okrasitev jedilnice smo naredili snežinke. In to ne kar
ene snežinke. Mi smo ji izvezli na papir! Učenci so bili zelo motivirani za delo s šivanko, enako dečki
kot deklice. Učiteljica s šablonami skoraj ni mogla dohiteti želje učencev. Slike, povedo največ:

Za božično žito smo pripravili lončke:

Za novoletne želje smo pripravljali voščilnice:

In ob vsem tem delu nismo pozabili na razgibavanje, saj brez njega ni mirnega in osredotočenega dela
za mizo.

Učenci 4. skupine podaljšanega bivanja in učiteljica Tajana Stevanović

10. skupina podaljšanega bivanja

Po praznikih smo se vrnili v šolske klopi in si izmenjali dogodivščine, ki smo jih doživeli med
počitnicami. Komaj smo se dobro ogreli, pa je pol skupine odšlo v karanteno. Ko smo se zopet
vrnili, smo zavihali rokave in pričeli z izdelovanjem izdelkov za bazar, ki nas čaka v decembru.
V učilnici je bilo že pravo praznično vzdušje. Preizkusili smo se v šivanju, lepljenju z vročo
pištolo, izrezovanju … Z iglami smo se nekajkrat zbodli v prst, a vedno bolje nam je šlo in nastali
so čudoviti izdelki. Veseli bomo, če nas boste v decembru obiskali na praznični stojnici, kjer
vam bomo lahko predstavili izdelke. Morda boste našli tudi kaj zase. 😊
Ko zaključimo z domačimi nalogami in učenjem, zelo radi rišemo in se igramo družabne igre.
V šahu smo že pravi mojstri. Tudi v omari z družabnimi igrami smo se naučili vzdrževati red in
le redko še potrebujemo opozorilo učiteljice, da jo bo potrebno urediti.
Vsaj nekaj časa skušamo nameniti igri na prostem. Konec meseca smo dočakali prvo pošiljko
snega, ki smo se ga zelo razveselili. Nastali so snežaki, imeli pa smo tudi pravo bitko s snežnimi
kepami. Veselje do iger z žogo je tako veliko, da nas ne ustavi niti nekoliko zasneženo igrišče,
le malo bolj previdni moramo biti.

Učenci OPB10 in učiteljica Veronika Kos Turk

12. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
»Na svetu nismo zato, da bi gledali drug skoz drugega,
ampak da bi drug drugemu pomagali.« (Peter de Vries)
Mesec november je za 12. skupino podaljšanega bivanja potekal v znamenju likovnega in
pisnega ustvarjanja. Učenke in učenci so uspešno sodelovali kar v treh ustvarjalnih
dejavnostih: v projektu Kamenčki prijaznosti, natečaju Rišem/pišem za prijatelja in oblikovanju
šatuljic za božično-novoletni bazar.
Projekt Kamenčki prijaznosti je vseslovenski projekt, ki je nastal na pobudo predsednice
društva Humanitarček Ninne Kozorog. Osnovna ideja projekta je spomniti in spodbuditi ljudi,
da bi z majhnimi dejanji lepšali svet ljudem okoli sebe. Ta ideja naj bi še posebej močno zaživela
na mednarodni dan prijaznosti, ki ga obeležujemo 13. novembra. Naša skupina je namesto
kamenčkov oblikovala oblačke prijaznosti. Nanje so učenke in učenci napisali citate in svoje
misli o prijateljstvu in prijaznosti. Oblački prijaznosti sedaj krasijo stopnišče stavbe B z željo,
da bi nagovorili čim več mimoidočih.
Natečaj Rišem/pišem za prijatelja je namenjen mladim ustvarjalcem, ki poteka pod krovno
organizacijo trgovskega podjetja Office&more. Učenke in učenci 12. skupine so se odločili za
sodelovanje v likovnem natečaju, pri čemer so risali in slikali na temo svetovnih ali slovenskih
znamenitosti ali avtorskih vzorcev.
Za prihajajoči božično-novoletni bazar smo se v 12. skupini PB odločili, da bomo okrasili
šatuljice v obliki src. Te smo pobarvali z rdečo ali belo barvo in po njih posuli drobne bleščice.
Drobne bleščice pomenijo zvezdice sreče, ki jih namenjamo novim lastnikom šatuljic in tudi
vsem vam, dragi bralci.
»Prijatelji ne živijo samo, kot pravijo nekateri,
v harmoniji, ampak v melodiji.« (Henry David Thoreau)
Za opravljeno ustvarjalno delo je prišla nagrada iz samega neba. V ponedeljek, 29. 11. 2021,
je zapadel prvi sneg in pobelil pokrajino. Prinesel je novo veselje in prižgal iskre radosti v
očeh učenkam in učencem. Nekaj zimskih radosti smo si privoščili tudi v 12. skupini
podaljšanega bivanja.
Več o novembrskem dogajanju si lahko ogledate na priloženih fotografijah, mi pa vas do
prihodnjega snidenja vse lepo pozdravljamo!

Učenke in učenci 12. skupine PB ter učiteljica Staša Ivanec

Oblački prijaznosti:

Rišem za prijatelja:

Prvi sneg:

Šatuljice:

PODALJŠANO BIVANJE V 1. RAZREDU NA POŠ DOLENJA VAS

In je še en mesec za nami.. V novembru smo se s prvošolci nekoliko bolj posvetili ustvarjanju,
saj smo imeli kar nekaj dela z risanjem za natečaj Rišem za prijatelja, nato pa je en, dva, tri,
veseli december že trkal na vrata. Ustvarjali smo s papirjem, flomastri, čopiči, lepilom in še in
še (no, saj so slike kar zgovorne), vmes pa nismo pozabili na gibanje na svežem zraku in v
telovadnici, kjer se zelo radi igramo razne tekaške igre (igre z žogo se nam še malo upirajo
😊). Konec meseca nam je popestrila snežna pošiljka, kar smo izkoristili za zimske radosti,
sedaj pa nestrpno pričakujemo novo...

Učenci in učenke 1.f z učiteljico Evo Levstek

16. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
September, oktober, november … kako hitro beži čas.

Skupaj smo že tretji mesec. November je bil za nas zelo prijeten mesec, poln pričakovanj in
novih spoznanj. Kot skupina smo se že navadili eden na drugega in se povezali.

Dnevi potekajo enako, in sicer najprej pojemo kosilo, nato sledi reševanje domače naloge ter
ustvarjanje in igra. V razredu imamo našo novo najljubšo družabno igro – kartanje s kartami o
avtomobilih. Zunaj smo opazovali jesen in se igrali športne igre. Največkrat smo se igrali igro
»Zemljo krast«. Pogovarjali smo se tudi o varčevanju in hrani, na katero smo bili ta mesec še
posebej pozorni. Sodelovali smo v projektu »Rišem za prijatelja«, kjer smo risali vzorce in
znamenitosti za tisk na zvezke. Med ljudi smo širili prijaznost – izdelovali smo »Kamenčke
prijaznosti«. Kamenčke smo okrasili, jih opremili z besedilom in tako nekomu polepšali dan.
Nekaj kamenčkov smo razdelili sosedom, prijateljem, sorodnikom … nekaj pa smo jih pustili
na hodniku šole. En teden je minil v znamenju različnosti in svetovnega dneva pozdrava. Takrat
smo spoznavali različne jezike sveta, raziskovali, koliko jezikov ima posamezna država in se
igrali BINGO z besedami v tujih jezikih. Proti koncu novembra je že zadišalo po čarobnemu
decembru, zato smo izrezovali snežinke in snežne deklice ter okraševali okna po hodniku naše
šole. Ko smo se začeli pripravljati na božični bazar, je v našem razredu zadišalo po sivki.

Zelo smo uživali in lahko bi rekli, da nam je bilo polnjenje in okraševanje sivkinih mošnjičkov
kar najbolj všeč. Toliko o dogajanju v mesecu novembru, več pa bodo povedale fotografije.

Učenci in učenke 4.e in 5.e z učiteljico Laro Henigman

Podaljšano bivanje POŠ DOLENJA VAS
Mesec november je mesec, ko se začnemo pripravljati na mesec december. Vendar
pa smo poleg priprav na mesec december, počeli veliko več. Najprej se moramo
pohvaliti s tem, da smo pridno pisali domače naloge in reševali razne učne liste. Naše
gibalne sposobnosti smo znova in znova preizkušali v telovadnici ter na prostem (igre
lovljenja, igre z žogo, ples ter prosta igra).
V tem mesecu smo se veliko pogovarjali o prijaznosti, pisali smo razna lepa sporočila
ter ustvarjali kamenčke prijaznosti. 13. novembra pa obeležujemo MEDNARODNI
DAN PRIJAZNOSTI. Ob enem pa v tem mesecu, in sicer 21. novembra, obeležujemo
tudi MEDNARODNI DAN POZDRAVA. Tudi o tej temi smo se veliko pogovarjali in
spoznali različne mednarodne pozdrave.
Kot smo že zgoraj zapisali, se bližamo mesecu decembru. Najprej smo se morali
dodobra pripraviti za ustvarjanje. Zbrali smo steklene kozarce različnih velikosti, jih
oprali in posušili. Bilo je potrebno ustvariti še sneg iz stiropora. Nato pa se je začelo
veselo ustvarjanje. Ustvarili smo kar nekaj izdelkov, ki jih bomo ponudili na naši stojnici
na BOŽIČNEM BAZARJU ter na naših prireditvah v mesecu decembru. Začeli pa smo
tudi že z izdelavo okraskov iz slanega testa, ki bodo viseli na naši razredni smrečici.
Čaka nas še veliko dela, saj imamo še veliko izdelkov za ustvariti. Vendar pa ob vsem
tem nismo pozabili na živali, ki morajo prebivati v tem hladnem vremenu. Za ptice
stalnice smo ustvarili ptičje krmilnice in jih obesili v bližini šole.
Sedaj pa se, z veselim pričakovanjem decembra, vračamo k ustvarjanju.

Učenci 2. in 3. razreda in učiteljica Aida Kreštić

