
1.SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA 

Minil je že tretji mesec, odkar smo postali šolarji in zasedli šolske klopi. Saj ni čudno, da tako 

hitro čas mineva, ko pa se imamo lepo v šoli. Veliko časa vedno namenimo gibanju, preživimo 

ga zunaj ali v telovadnici, kjer se razgibamo in se igramo razne igre. Punce rade skačejo 

gumitvist ali preskakujejo kolebnico, fantje pa se podijo za žogo in igrajo nogomet. Vsi pa radi 

sestavljajo kocke in iz njih izdelajo prave umetnine. V mesecu novembru smo veliko ustvarjali, 

začetek meseca je bil še jesensko obarvan, barvali smo listje, risali in izdelovali  buče, ježke, 

lisičke in druge jesenske motive. Sredi meseca smo obeležili dan tradicionalni slovenski zajtrk 

ter izdelali lutko čebelico. Barvali smo tudi »kamenčke prijaznosti«, si jih izmenjali med seboj, 

nekaj pa smo jih razstavili po hodniku, kjer so si jih lahko vzeli tudi ostali učenci. Druga polovica 

meseca pa je bila že praznično obarvana, saj smo začeli z ustvarjanjem izdelkov, ki jih 

pripravljamo za božični bazar, na katerega ste vsi prav lepo vabljeni.  

 

            

                                                                                 

                     



           

            

 

     

      

 

Učenci 1. skupine podaljšanega bivanja z učiteljico Vesno Bubnjič 



2. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA 

 

Mesec november je postal mesec prijaznosti. Veliko časa smo namreč namenili pogovoru o 

prijaznosti, sočutju in razumevanju drug drugega. Brali smo tudi knjigice na te teme. Izdelali 

pa smo tudi kamenčke prijaznosti. Kamenčke smo nato pustili na različnih koncih šolskega 

hodnika, da si jih je vzel, kdor je želel. S tem pa smo novemu lastniku kamenčka polepšali 

dan. 

 

Ker se nam približuje december, mesec obdarovanja, smo pričeli tudi z ustvarjanjem za naš 

šolski bazar. Pisane lesene perlice smo nizali na vrvico, da so nastale lepe zapestnice. 

 

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

 

 

 

 



3. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA 

 

 
Mesec november je bil nadvse ustvarjalen. Decembra nas, namreč, čaka naš božični bazar, za 

katerega smo pridno ustvarjali različne izdelke: okraske za smreko, keramične lončke za 

božično žito, knjižna kazala, nakupovalne vrečke iz blaga... 

 

     
 

         
 

 

      
 

 



 

 

Ne glede na to, kako veliko dela imamo, čas za gibanje vedno najdemo. Tudi tokrat ni bilo 

drugače.  

 

 

           
 

              
 

 

                 
 

 
                     

 



Med bralnimi uricami smo z zanimanjem poslušali dogodivščine Bolka in Lolka in se jim 

pošteno nasmejali. Da jih ne bi pozabili, smo jih v zvezek narisali.  

Pri nemščini smo spoznali  živali in jih povezovali z barvami, ki jih že obvladamo.  

Sedaj samo upamo, da je Miklavž opazil, kako pridni smo bili 😊. 
 

 

Skupina OPB3 in učiteljica Tajana Stevanović 



PODALJŠANO BIVANJE OPB4  

 

Z učenci 2.b in 2.d razreda smo v mesecu novembru veliko ustvarjali. Pred prvim novembrom 

smo z učenci izdelovali duhce in ostale primerne izdelke na palici iz papirja. Na učenkino željo, 

smo  pripravili tudi krajši koncert, kjer smo se ob zvokih violine sprostili in poveselili. Izdelovali 

smo tudi mašnice, ter okraševali razred. Pri izdelovanju so bili učenci samostojni, potrebovali 

so le malo pomoči. Za božično stojnico so otroci izdelovali okraske iz slanega testa, se učili 

izdelovati kitke ter natikali zapestnice in verižice iz perlic. Pri okraševanju razreda smo si 

pomagali z vato in papirjem, iz katerih smo pripravili čisto prave snežake, škratke,  okraske  ter 

božične nogavice. Otroci so prosti čas porabili tudi za prosto igro. Nismo pa pozabili tudi na 

kosilo in domače naloge.  

 

Tina Zabukovec Jezovšek  

 



  

 



7. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA 

 

Po počitnicah smo se polni energije vrnili v šolske klopi. Ker smo se že kar malo pogrešali, smo 

se v podaljšanem bivanju veliko pogovarjali in igrali. Če je vreme dopuščali smo še vedno šli 

na svež zrak, drugače pa smo se razgibali v učilnici ali telovadnici. V novembru je šolsko 

jedilnico krasila naša umetnina, ki smo jo izdelovali že oktobra, ta mesec pa smo ustvarjali na 

temo jesenskih plodov, tradicionalnega slovenskega zajtrka, največ časa pa smo posvetili 

izdelkom za božično stojnico. Izdelali smo venčke, okraske za na smrečico, obeske za ključe in 

lasne sponke. Poleg igranja, pogovarjanja in ustvarjanja, pa smo čas namenili branju poučnih 

pravljic, o katerih smo se pogovarjali in vsebino prenesli v vsakdanje situacije. Zdaj pa že komaj 

čakamo december! 

 

 

 

 

 



 

 

Učenci 7. skupine OPB in učiteljica Tadeja Šmalc 

 

 

 

 

 



12. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA 

Ja no, kaj naj rečemo – dočakali smo 

svoje prve počitnice. Jupi! Ampak, ko 

smo se vrnili v šolske klopi … 

podaljšano bivanje in zopet 

razočaranje, ko je bilo treba iti domov. 

Vam izdamo skrivnost, zakaj nam je 

tako lepo v podaljšanem bivanju? 

Veste, malo se igramo, malo pišemo 

nalogo, malo poslušamo pravljice. 

Naše pridno branje je na začetku 

meseca tudi s svojim obiskom 

nagradila pisateljica Biljana S. 

Crvenkovska. Z njo smo se pogovarjali 

o njeni knjigi Nevidna hiša, o njenem 

življenju, predvsem pisanju ter ji tudi 

narisali našo predstavo nevidne hiše.   
Učenke in učenci 12. skupine PB z 

učiteljicama Leo Bracovič in  

Vanjo Novak 

 

 

 



 

 

 

 



13. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA 

Mesec november je bil v 13.skupini OPB zelo pester. No začeli pa smo ga z 

počitnicami, našimi prvimi v tem šolskem letu. Ko smo se vrnili, smo ustvarjali 

kamenčke prijaznosti, saj je 13.11. potekal dan prijaznosti. Kamenčke smo podarili 

ljubi osebi ali prijatelju. Deležni smo bili tudi obiska našega štirinožnega kosmatega 

prijatelja, s katerim so nekateri lahko tudi utrjevali branje. Obiskala pa nas je tudi 

pisateljica Biljana S. Crvenkovska, s katero smo se pogovarjali o njeni knjigi Nevidna 

hiša, pogovor pa je tekel tudi o pisanju in poklicu pisateljice.  Proti koncu meseca  

nam je bila zaupana tudi okrasitev šolske jedilnice, katero smo praznično  polepšali in 

pripravili na prihod najbolj veselega in radostnega meseca v letu.    

Učenke in učenci 13. skupine PB z učiteljico Dolores Arko 

 

 

 

 

 



 

 

                        

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 NOVEMBER 2022 OPB 14 

Po krompirjevih počitnicah in prekrasni indijanski jeseni sledi že predzadnji mesec v letu, 

mesec november. Novembra smo  po pričakovani po-počitniški razposajenosti bili res pridni 

kot čebele - dobesedno. 13. 11. 2022 smo obeležili  mednarodni dan prijaznosti in v ta namen 

urili prijaznost do naključnih ljudi in seveda tudi eden do drugega. Namreč, biti prijazen je 

nekaj kar zmore vsak in včasih se premalo zavedamo, kako lahko nekomu polepšamo dan s 

samo eno lepo izrečeno mislijo ali dejanjem. Pobarvali smo kamenčke, jih opremili z lepimi 

mislimi in podarili. Tradicionalni slovenski zajtrk je osrednje dogajanje Dneva slovenske hrane, 

ki ga je razglasila Vlada Republike Slovenije in ga obeležujemo tretji petek v novembru. Letos 

je to bilo v petek, 18. novembra. Otroci so zajtrkovali črn kruh, med, maslo, domače mleko in 

jabolko – vse slovenskega porekla. Veliko smo se pogovarjali o pomenu čebel- brez čebel ni 

življenja, na kakšen način lahko pomagamo čebelam in si tudi zapeli eno zimzeleno - Čebelarja 

od Lojzeta Slaka. 

   

   

 

 



 

           

 

       

Po "medenem “tednu, smo pa zavihali rokave in se lotili izdelovanja voščilnic in izdelkov za 

našo tradicionalno božično stojnico. Vreme nam je služilo, saj so  bili skoraj vsi popoldnevi v 

novembru deževni, sivi in turobni. Izdelali smo sivkino kopalno sol, okraske iz lesa, božične 

magnetke, zapestnice prijateljstva,…Vse to vam pokažemo v živo!:)  Za narejene Izdelke bomo 

zbirali prostovoljne prispevke na naši stojnici, ki bo 1. v gradu, 13. in 12. decembra na stavbi 

A in B, tako da pridite! Zbiramo sredstva za šolski sklad.                

 

   MINA Z UČENCI OPB 14 



 

 



1. Skupina podaljšanega bivanja POŠ Dolenja vas 

 

V začetku meseca novembra, so se otroci srečali z menjavo učiteljice, zato smo prve dneve 

namenili spoznavanju – vendar, nismo potrebovali dolgo, da smo se navadili  

drug na drugega   

Pogovarjali smo se o živalih in izdelovali jesenske sove, s katerimi smo polepšali garderobo 

petoošolcev. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naredili smo družabno igro »facomet«, 

 ki so jo otroci sami poimenovali  

»igra smešnih obrazov«.  

Preko nje so se urili v grafomotoriki in se 

hkrati zabavali. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ob dnevu tradicionalnega slovenskega zajtrka, ki je sestavljen iz kruha, masla, medu, in 

mleka,... smo se pogovarjali o pomenu zajtrka in o tem, kaj sami najraje jedo za »dobro 

jutro«.  

Tisti dan jih je obiskal tudi čebelar, zato smo s pobarvanimi čebelicami  

okrasili razredno obešanko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsak dan smo namenili tudi gibanju - in kadar je jesensko vreme še dopuščalo, smo ga 

izkoristili za igro na šolskem dvorišču, drugače pa smo se razgibali v telovadnici.  

Trudimo se, da skrbimo za red ter primerno obnašanje v času kosila in se urimo v pisanju 

domačih nalog. 

Sedaj pa smo že v pričakovanju snega in decembra, ki bo prineslo k nam malo prazničnega 

vzdušja. 

Učenci 1. in 3. razreda, z učiteljico Tajdo 

 



16. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA 

OPB DV 2 

 

Novembrski čas je na naši šoli minil kot bi mignil. 

Prevladovalo je že nekakšno praznično vzdušje, saj smo 

pričeli z izdelovanjem izdelkov za božično-novoletni bazar. 

Poleg tega smo se spomnili na to, kako lepo je biti prijazen 

in nekomu polepšati dan. V okviru projekta Kamenčki 

prijaznosti smo barvali polžje hišice in lesene ploščice. 

Operemili smo jih z besedilom, verzom iz pesmi pisateljice 

in pesnice Bine Štampe Žmavc – Prijateljstvo. Kamenčke 

smo lahko odnesli domov ali jih razdelili zaposlenim na 

šoli/prijateljem. Tako smo polepšali dan sosedom, prijateljem , sorodnikom … Ob svetovnem dnevu 

pozdrava smo se pogovarjali smo spoznali različne pozdrave sveta. Kolikor je vreme dopuščalo, 

smo čas preživeli na svežem zraku. Sedaj urnik podaljšanega bivanja že dobro poznamo, včasih 

pa ure trenutnemu prilagodimo počutju in vremenu, da smo kar najbolj učinkoviti in nam je 

lepo. Konec novembra smo se posvetili tudi okraševanju naše šole, ker sedaj pa lahko že 

rečemo, da je zima pred vrati. Z zimsko pokrajino nam je uspelo okrasiti naš pano na hodniku. 

 

Fotografije vedno spregovorijo več kot besede, zato si jih poglejmo. 

Radi se učimo risanja …  

   



… igramo se na svežem zraku ali v telovadnici. Najraje imamo igro v 

peskovniku, hokej, … 

  

  

… ko nam postane dolgčas razvrščamo igrače, beremo, se igramo z lego 

kockami … 

   

 

 



… nikoli ne pozabimo na pisanje domačih nalog, poleg tega pa smo zelo radi 

ustvarjalni, … 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… zato naš pano pred razredom sedaj izgleda takole. :) 

 

Učenci 2. in 3. razreda z učiteljico Laro Henigman 



 

OKTOBER IN NOVEMBER V OPB NA POŠ SUŠJE 

 

V mesecu oktobru smo večino prostega časa preživeli na šolskem igrišču in na 

igralih. Učenci se zelo radi igrajo tudi s kockami in gradniki, nekateri pa najraje 

rišejo in ustvarjajo razne umetnine. 

 

 



 

 

 

Pogovarjali smo se o delu in življenju v jesenskem času ter praznikih, ki jih 

praznujemo v oktobru in novembru. 



V mesecu novembru pa smo ve prosti čas porabili za ustvarjanje izdelkov za bazar. 

Z delom pridno nadaljujemo in sicer do 12. decembra. 

 

Učenci lupijo jabolka in jih pripravljajo za sušenje. 



Nastajajo različni uporabni in lični predmeti. 

 

 

                                                                          Za OPB Sušje zapisala Marija Lovšin 

 

 


