OPB 1 - DECEMBER 2021 IN JANUAR 2022
Kljub temu, da nas je po novem letu presenetila karantena, smo uspeli pred novim letom in v
januarju nanizati kar nekaj prijetnih dejavnosti. Najbolj nas je npred novoletnimi počitnicami
razveselilo drsanje pri Rokodelskem centru, kjer smo uživali v igrivem razpoloženju na ledu in v
igri na snegu.

V razredu smo veliko ustvarjali s pomočjo
revije Zmajček, barveli po številkah,
rezali, lepili in risali po table.
Večkrat smo odšli tudi na vadbo v Športni
center, kjer smo se urili v različnih igrah
in raznih spretnostih. Kmalu nas čakajo
tudi težko pričakovane zimske počitnice.
UČENCI 1.B IN 1.C - OPB1 IN UČITELJICA JULIJA VALENTIĆ

2. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Novo leto smo pričeli zelo ustvarjalno. Veliko smo risali, slikali, barvali in izrezovali. Seveda pa ni
šlo brez petja in plesa. Kar cel mesec je bilo v naši učilnici živahno, še posebej pa, ko se je iz
zvočnika zaslišala pesem »Lučke, lučke«.
Na fotografijah si lahko ogledate, kako zelo smo se pri ustvarjanju trudili. Da smo okrasili vrata,
smo morali natančno izrezati smrečice, srnice in zajčke. Izdelali smo izgubljene rokavičke in kape,
ki pa niso običajne risbice, ampak čisto prave praskanke. Z vodenimi in tempera barvami smo
naslikali mucke na snegu. Ustvarili pa smo tudi sliko ptička na veji. Čisto na koncu meseca pa smo
še ustvarili ljubke pošasti. No, ja, ljubke samo dokler se jim ne približaš ;-)
Učenke in učenci 2. skupine PB in učiteljica Ana Krmpotić Wieczorek

3. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Vstopili smo v novo koledarsko leto, mesec januar smo preživeli pestro in zanimivo. Izkoristili
smo zimsko breme in se igrali na snegu. V razredu so bile aktualne družabne igre, kot sta enka in
spomin. Punce so uživale v »kozmetičnem kotičku«, fantje pa gradili iz kock. Veliko smo plesali
in prepevali ter se naučili nekaj novih pesmic. Kot po navadi smo bili tudi ustvarjalni. Izdelali smo
nekaj izdelkov na temo zima za razstavo v Domu starejših občanov. Obiskovali smo knjižnico in
brali pravljice. Skratka, imeli smo se lepo in raznoliko, čas nam v podaljšanem bivanju vedno zelo
hitre mine.

Učenci 3. skupine podaljšanega bivanja in učiteljica Vesna Bubnjič

4. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Januar, pregovorno zaspan mesec, je nam še zagodel s številnimi bolniškimi odsotnostmi. A
vendar smo nadaljevali s svojimi aktivnostmi. Januar je najbolj zaznamovalo branje knjig. Kot
veste, vsak dan, med čakanjem na kosilo, preberemo po eno pravljico ali zgodbo. Med branjem
povzemamo vsebino, se ustavimo pri kakšnih neznanih ali zanimivih besedah in jih razložimo. Po
pravljici pa prebrano zgodbo povežemo s svojim življenjem, učenci povejo, ali se jim je kaj
podobnega pripetilo, kako so se počutili, kaj bi lahko naredili, da bi bilo bolje itn. Razmišljamo o
vseh mogočih izidih in pustimo domišljiji prosto pot. Ob tem učiteljica ugotovi, da marsikdo
razmišlja zelo zrelo za svoja mlada leta.
Januarja smo počasi pripeljali h koncu projekt vezenja črk oz. imen učencev. Pri tem smo se
naučili dve pomembni lekciji: kako se natančno veze in vztraja in še bolj pomembno lekcijo: da
življenje ni pravično, saj imajo eni v imenu 3 črke, drugi pa kar 7! Učiteljica je imela namen
podati še tretjo lekcijo, namreč o črkah, glasovih itn, a so brihtneži to že vse vedeli.
Tako, januar in viruse smo pospravili, zdaj pa novim zmagam na proti!

Učenci 1.b in 1. e in učiteljica Tajana Stevanović

10. skupina podaljšanega bivanja
Novo leto prinaša nove izzive in novo energijo. Polni vtisov in zanimivih prigod smo se v začetku
januarja vrnili v šolske klopi. Tudi ta mesec smo deloma preživeli v karanteni, vendar se počasi
vsi vračamo v šolo. Šolska pravila so sedaj za nas že mala malica in večinoma je dovolj že pogled
učiteljice ali sošolcev, pa hitro ugotovimo, da nekaj ni tako, kot smo dogovorjeni. V razredu imamo
tudi škatlo prijaznih besed. Ta »poje« vse besede, ki ne spadajo v razred (žaljivke, kletvice) in
pokaže samo tiste, ki si jih vsi želimo slišati (oprosti, hvala, prosim, izvoli …). S tem, ko se škatla
polni, je v našem razredu res opaziti, da se besedni zaklad učencev nekoliko spreminja.
Ko zaključimo z domačimi nalogami in učenjem, posežemo po knjigah ali didaktičnih in družabnih
igrah, ki jih večinoma izdelamo skupaj. Šah je še vedno številka 1 in učenci so postali že mentorji
svojim sošolcem v takšni meri, da starši sprašujejo, od kdaj imamo v šoli šahovski krožek. Menda
jim tudi doma ni nihče več kos. Lahko vam izdam skrivnost, da jim je uspelo učiteljico premagati
v štirih potezah. Morda se bo morala tudi ona vključiti v šahovski krožek OPB 10.
Ustvarjali smo na likovnem področju in okrasili hodnik pred učilnico s skodelicami vročega čaja,
ki nas pogrejejo vsakič, ko gremo mimo.
Ob četrtkih skupaj obiščemo knjižnico, kjer najraje posežemo po knjigah rekordov. Potem
tekmujemo v tem, kdo si zapomni več rekordov in neverjetnih spoznanj.
Skoraj vsak dan smo lahko odšli tudi na igrišče, kjer se dobro nadihamo zraka in naberemo
vitaminov z igro na soncu. Ko vreme ni najbolj primerno za igro na prostem, pa ustvarjamo v
učilnici. Izdelali smo si igro, ki smo jo poimenovali »Žogomet«. Na plakat smo nalepili papirnate
kozarce in nato s papirnatimi žogicami mečemo v kozarčke. Nekaj utrinkov smo ujeli tudi v
objektiv fotoaparata.

Učenci OPB10 in učiteljica Veronika Kos Turk

7. SKUPINA OPB
PROSINEC - JANUAR
Minil je veseli december in vkorakali smo v januar. December, mesec novih pričakovanj in
januar uresničitev želja,…
In želja se je uresničila: "Pa smo ga le dočakali, sneg!" Bilo ga je bolj malo a smo ga bili veseli,
tako učenci, kot odrasli.
Po kosilu smo veselo hiteli pisati domače naloge, saj so sledile igre na prostem – na snegu,
čeprav je še zmeraj najbolj priljubljena igra z žogo, "med dvema ognjema."
V bodoče, držimo pesti, da zasnežena pokrajina čimdalje obstane.
Preostali prosti čas smo namenili tudi obisku šolske knjižnice, poslušanju pravljic, likovnem
ustvarjanju in družabnim igram.
To je za mesec januar za enkrat vse…
Učenci OPB7 in učiteljica Mojca Rački

12. SKUPINA
Novo leto, nove priložnosti
Piše se leto 2022 in kljub ukrepom, ki ostajajo v veljavi, smo se 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! Karantene nam tudi niso preprečile,
da bi se dobro imeli. Pri igrah z žogo na šolskem igrišču smo se pa velikokrat razburjali, saj smo
ugotovili, da si vsak pravila igre razlaga po svoje. Vseeno je prevladala dobra volja in sodelovanje
ekip na koncu. Januarja smo obeležili mednarodni teden pisanja z roko, kjer je vsak učenec napisal,
zakaj rad piše z roko in zakaj se njemu zdi pisanje z roko tako pomembno. Veliko smo vezli in si
tako krepili pozornost in koncentracijo ter se veliko pogovarjali o medsebojnih odnosih. Učenci
so na zabaven način spoznavali računanje matematičnih izrazov in osnov orientacije. Kmalu pa se
bodo začele priprave na pust in Gregorjevo.
P.S. Ne vemo, če nas boste februarja prepoznali☺

Učiteljica Mirjana Lipej

16. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA

Novo leto, mlado leto,
kaj prineslo boš, povej,
v svoj skrivnostni plašč odeto,
se nam zdiš kot čarodej.
Pa je prvi mesec v novem letu naokoli in čas je, da poročamo o dogodkih v mesecu januarju. Ta
mesec je bil zelo pester in naporen za vse, zaradi vseh odsotnosti, karanten, bolezni, novih
ukrepov … Kljub vsemu pa smo si v podaljšanem bivanju poskusili pričarati kar se da dobro
vzdušje in mislimo, da nam je uspelo.
Naša dnevna rutina je še vedno enaka, na kar smo se že dodobra privadili. V prvem tednu smo
obujali spomine na staro leto, preizkusili smo se v iskanju besed, se igrali spomin, zelo radi se
igramo v telovadnici (štafetne igre, poligon, boj med dvema ognjema). Veliko časa smo preživeli
zunaj, kjer so bile na sporedu zimske radosti. Trudimo se, da se čim več gibamo, če se le da in
vreme to dopušča, smo na svežem zraku. Zimsko veselje na snegu je bilo nepopisno. Konec meseca
smo nekaj dni posvetili kulturi in našemu prihajajočemu slovenskemu kulturnemu prazniku.
Tako, na kratko, več pa naj spregovorijo fotografije.

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

PODALJŠANO BIVANJE V 1. RAZREDU NA POŠ DOLENJA VAS
Ja, tudi mesec januar je imel tako svoje vzpone kot padce. Zagotovo je bil največji ta, da je v
neke trenutku manjkala kar več kot polovica otrok v razredu!! Ampak nismo se dali, časom
navkljub smo se v podaljšanem bivanju gibali, urili naše možgančke, se kdaj skregali, krasili
garderobo in razred z našimi umetninami in delali to, kar imamo najraje – se igrali. Za več
podrobnosti pa si oglejte naše fotografije 😊
Učenci in učenke 1.f z učiteljico Evo Levstek

