
1. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA 

Ob koncu koledarskega leta pa vam prvošolci pošiljajo nekaj misli in svojih želja: 

Želim si: 

- srečo 

- da bom zdrava 

- da grem k babici na obisk 

- da bi bili vsi zdravi 

- da bi bili pridni 

- da bi bila srečna 

- da se ne bi s prijateljico več kregali 

- zdravje 

- da bi se igrala s prijatelji 

- da me obišče sošolec 

 

Učenci 1. skupine podaljšanega bivanja in učiteljica Vesna Bubnjič 



2. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA 

 

Božič in novo leto sta pred vrati. Ob tem pa sem nam porajajo različne želje. Vas zanima, kaj 

vse si želimo, da bi nam prinesel ta praznični čas? 

 

 

 

- Želim si, da se lepo imamo, tako lepo, da se bomo šli kam sami 

zabavat, mogoče na kakšno večerjo. Da se radi imamo. Da si naredimo 

lep božič. Novo leto pa naj bo veselo, praznično in dobrodušno. 

- Želim si, da bi bilo vse okrašeno, da bi bili veseli, da bi dobili veliko 

daril in da se imamo z družino lepo. 

- Za božič si želim plišasto igračo jelenčka Rudolfa. Dragemu Božičku 

želim srečno novo leto, naj ima srečne praznike in naj lepo skrbi za 

Rudolfa. Srečno novo leto želim tudi jelenčku Rudolfu. Vesele praznike! 

- Želim si, da bi preživeli lepe počitnice s prijatelji v Osilnici. Želim si, da 

bi me peljali na drsališče in na sladico. 

- Za božič si želim avto na daljinca. Novo leto naj bo srečno. 

- Za božič si želim, da bi se veliko igrali. 

- Za novo leto naj bi bilo čim več lučk in čim bolj okrašeno. Da bi bili 

srečni in zdravi v vsakem letnem času. Da bi bilo čim več snega, listja, 

da bi jabolka rasla, rožice cvetele in morje bilo toplo. 

- Srečno novo leto! 

- Želim si hiško igračo. Da bi velikokrat obiskala sorodnike. 

- Želim si monster truck na daljinca. Da bi bili srečni v družini. Da bi se 

veliko igral z bratcem. 

- Jaz si želim pištolo, sestrica pa dojenčka. Želim si še otroški šampanjec, 

da bom lahko praznoval novo leto. 

- Želim si velikega pliškota , večjega od šole, velikega do vesolja. 

- Želim si avto – morfa. Da bi bila sestrica pridna in da bi ji Božiček posul 

čarobni prah po glavi. 

- Želim si Hotwheels mesto. Novo leto naj bo srečno! 

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

 



 

 



3. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA 

 
Čeprav je december pregovorno vesel, smo se z  učenci pogovarjali o tem, kaj si želijo zase in 

svoje najbližje. Edina omejitev je bila, da naj ne naštevajo daril oz. stvari, ki si jih želijo. Naši 

šestletniki so si malone brez izjeme želeli zdravja zase in za druge.  

Tukaj je nekaj utrinkov:  

 
• zase in svoje domače si želim, da bi bili zdravi, da ne bi kadili in onesnaževali okolja.  

•  želim si gledati ognjemet in da bi se z bratcem lepo igrala.  

•  da bi bil zdrav. Drugega si ne želim.  

• da bi hitro zrastel, da so moji domači zdravi in da bi imeli lepe praznike.  

•  da bi v novem letu šel ribe lovit, moji domači pa da bi bili zdravi.  

• da bi jaz in moja družina bili zdravi in da bi bil še boljši v nogometu.  

•  da bi v novem letu bila večkrat sobota.  

• da bi bili srečni in da bi bil dober nogometaš.  

•  da bi se z bratcem skupaj igrala.  

•  da bom najboljše naredila špago in da bi vsi bili zdravi.  

•  da bi z družino šli skupaj na morje.  

• da bi bila pridna in zdrava in da bi bili tudi drugi pridni in zdravi.  

•  da bi z mamico in očijem šli na Sv. Ano.  

 

Ob obilici želja po zdravju, vam bo novo leto zagotovo postreglo z dobrim počutjem.  

SREČNO 2023! 

 

 
 

Skupina OPB3 in učiteljica Tajana Stevanović 



OPB 4 : Mesec december  

«Rada bi, da bi vsi bili prijatelji in se nebi kregali.«  

»Želim si da bi bili zdravi in imeli dobro srce. «   

»Želim si, da bi bili vsi bogati in spali v denarju«   

»Želim si, da bi bili zdravi in veseli.«  



DECEMBER V OPB 6 

V naši skupini si za prihajajoče praznike in v novem letu želimo: 

- sadje in čokoladice, 

- pomarančo, 

- mandarino in ''tavelik'' Bruder Fendt z vilicami in nakladačem in prikolico, 

- Barbiko, 

- žogo, 

- prstne rolke, 

- da smo za božič zdravi in veseli in še gumitvist, 

- da se imamo lepo in Barbi hišo, 

- da bi se razumeli z vsemi in z najboljšimi prijateljicami. 

 

Vsem vam in nam pa želimo vse lepo v letu 2023.

 



Želje učencev 7. skupine OPB 

Želim si, da bodo moji starši ostali zdravi. 

Želim si sreče in darila. 

Želim si veselja in pridnosti. 

Želim si srečno novo leto. 

Želim si, da bomo zdravi, veseli in srečni ter da bomo imeli srečo. 

Želim vam srečno novo leto 2023 in srečne praznike. 

Želim si električni skiro, telefon, lepo zimo in lepo novo leto. 

Želim si, da bomo v družini zelo veseli in uživali v novem letu. 

Želim vam srečen božič in srečno novo leto. 

V novem letu si želim, da bi bili zdravi, srečni in našli zadovoljstvo v sebi. 

V novem letu si želim, da bom zdrav. 

Želim vam srečno novo leto 2023. 

Želim si led lučke. 

Jaz si želim biti v Ljubljani, da se ponovno preselimo tja. 

Želim vam veliko zdravja. 

Želim si srečno novo leto. 

Želim si veliko zdravja. 

Želim vam zdravja. 

 

Srečno 2023! 

učenci in učiteljica Tadeja Šmalc 



 

 

 

 

 

 

 

Želje učencev 9. skupine podaljšanega bivanja 

V novem letu želim veliko sreče. 

Želim, da imamo v novem letu srečne ljudi. 

V novem letu želim, da preživljamo čas skupaj z družino. 

Želim, da bi izginila korona in da bi bili vsi srečni in bi se imeli radi. 

Želim si, da je na svetu mir in da se vojna v Ukrajini čim prej konča. 

Želim si, da bi bili vsi zdravi, zase pa si želim pravega konja. 

V novem letu si želim, da bi bili moji starši veseli. 

Želim si, da bi bili vsi zdravi in veseli. 

Želim si, da bi bili vsi zdravi in da se ne bi lagali. 

Želim, da boste imeli veliko sreče in zdravja ter srečno novo leto 2023. 

Želim si, da bi bilo mirno. 

Želim si, da bi bili vsi srečni, zdravi, pogumni in prijazni drug do drugega! 

 



11. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA 

 

»So dnevi, so leta in so pomladi,  

ko se imamo preprosto radi. 

So trenutki, ko je treba na novo začeti in so  

ljudje, ki jih je treba preprosto objeti!« 

(neznan avtor) 

 

Mesec december je vsako leto znova zapolnjen z različnimi dejavnostmi in pripravami na 

bližajoče se praznike. Decembra smo z učenci 4. razreda ustvarjali voščilnice, reševali 

praznične uganke, igrali družabne igre ter si ogledali božičen film – The Grinch.  

Poleg tega pa smo imeli tudi čas za pogovor o učenčevih osebnih željah ter željah, ki jih želijo 

svojim najbližjim v prihajajočem novem letu. 

Želje, ki so jih učenci izpostavili so predvsem male pozornosti, ki ne zahtevajo denarja, 

temveč le ljubezen ter čas drug za drugega.  

 »Želim si, da bi bili zdravi« 

 »Želim si, da bi se doma veliko družili in se imeli radi«. 

 »V novem letu si želim dobre ocene«. 

 »Jaz si želim, da bi se lahko čimprej spet igral z očijem in da bi čim hitreje okreval in 

vrnil iz bolnice«. 

 »Želim si, da ne bi imel poškodb«. 

 »Želim si, da bi z rokometnim klubom osvojili pokal«.  

 »Želim si, da bi bili starši zdravi in da bi preživeli veliko časa skupaj«.  

 



 

 

 

Učenci 4.b in 4.c vam želijo srečno, zadovoljstva in zdravja polno leto, ki prihaja! 

 

Učenci in učenke 4.b in 4.c z učiteljico Nastjo Tomsič 

 



13. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA 

 

Ko hodiš, 

pojdi zmeraj do konca. 

Spomladi do rožne cvetice, 

poleti do zrele pšenice, 

jeseni do polne police, 

pozimi do snežne kraljice, 

v knjigi do zadnje vrstice, 

v življenju do prave resnice, 

v sebi do rdečice čez eno in drugo lice.  

A če ne prideš ne prvič, ne drugič do krova in pravega kova 

poskusi: vnovič in zopet in znova. 

(Tone Pavček) 

 

 

V naslednjih vrsticah pa vam razkrivamo nekaj učenčevih osebnih želja ter želje, ki jih želijo 

svojim najbližjim v prihajajočem novem letu. 

  »Želim si, da bi bili vsi srečni in zdravi«. 

 »Želim si, da bi se vsi vrnili srečni po novem letu«. 

 »Vesel Božič in srečno novo leto«. 

 »Jaz si želim, da bi bili za novo leto vsi doma«. 

 »Bodimo vsi veseli«. 

 »Želim vse dobro«.  

 »Želim si, da bi dobil motor«.  

 »Naj bo leto 2023 zabavno, iskrivo in polno dogodivščin«. 

 

 

 



 

Učenci 13. skupine podaljšanega bivanja in učiteljica Dolores Arko 

 

 



DECEMBER 14 SKUPINA OPB 

Praznični december je našo pokrajino ovil v belo, snežno odejo in nam pripeljal dolgo 

pričakovani sneg in hladne temperature. Vse to je pripomoglo k čarobnem prazničnem 

vzdušju, zato smo z veliko vnemo ustvarjali in okraševali šolske prostore. 

Imeli smo tudi Božično stojnico, kjer smo se trudili, kar najbolje prodati izdelke, ki so jih izdelali 

učenci v oddelkih podaljšanega bivanja. Bili so zelo uspešni. 

Naj to leto zaključimo z željami naših učencev: 

-  da bi bili vsi otroci na svetu pridni in da bi bili vsi prijatelji, zase pa želi, da bi napredovala v 

šesti razred. 

- Za druge želi, da bi bili srečni, ko prejmejo darilo. Zase pa želi, da bi bil vesel in zdrav. 

- Vsem želi srečno Novo leto in vesel Božič!  Zase želi petko pri naravoslovju. 

- Želi, da bi bili vsi na svetu srečni in zdravi. Zase si želi, da bo srečen in zdrav. 

-  da bi bili vsi prijazni do drugih, pa da bi vsi dobili darila za Novo leto. Zase želim štirko pri 

angleščini. 

- Zase si želi, da bi uspešno zaključila in nadaljevala šolo. Za druge si želi, da bi dobili to, kar 

sami potrebujejo. 

- Si želi, da bi se vsi imeli radi. Zase pa želi, da bi znala dobro jezditi. 

- Si želi, da bi tisti, ki dobijo malo daril, dobili veliko daril. Zase pa želi, da bi bili z družino več 

skupaj. 

- Za vse otroke želi, da bi imeli svojo družino in da bi preživeli lepo Novo leto. Pa da bi bila 

njena starša spet skupaj. 

- Za druge otroke si želi, da bi bili več zunaj in da se veliko družijo. Zase pa želi, da bi s svojo 

družino bili čimveč skupaj. 

 

 

14 SKUPINA OPB Z UČITELJICO MINO. 



 



16. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA  

OPB DV 2 

Ker je december zadnji mesec v letu, bo tudi naš prispevek malo drugačen.  

Strnili smo naše želje in misli, za katere želimo, da jih, tako kot mi, začutijo in  

slišijo vsi ljudje okoli nas. 

 

Želimo vam … 

lepe praznike, lepe počitnice, lep božič in lepo novo leto.  

da boste imeli lepo življenje.  

veliko sreče, zdravja in lepe praznike.  

da smo prijatelji in prijazni drug do drugega. Želim vam lepo, očarljivo novo 

leto, mir in da se imate lepo za vse praznike.  

lepe praznike in da se boste imeli radi.  

da bi črnci živeli normalno, tako kot mi v Sloveniji.  

srečno novo leto, da se boste imeli lepo in boste srečni.  

da boste veseli, zdravi in da se boste imeli radi.  

da bi se imeli lepo, da bi bili veseli in bi šli s prijatelji na igrišče. 

lep božič in lepe praznike. 

lepe praznike, lepe počitnice, lep ogled predstave in da se imate za novo leto 

lepo. 

da so vsi na svetu dobri in prijazni in vam vsem želim vesel božič in srečno 

novo leto 2023. 

veliko snega in čim manj odpadkov. Vesele praznike! 

 

Učenci 2. in 3. razreda z učiteljico Laro Henigman 

 

 

 



 

 

 

 

 

NAJLEPŠI DNEVI SO MAJHNI KOT ŠKRATKI –  

KAR NAPREJ RASTEJO, A SO VEDNO PREKRATKI! 

ŽELIMO VAM LEPE PRAZNIKE  

TER SREČNO IN USPEŠNO NOVO LETO, KI PRIHAJA! 

 

 



1. Skupina POŠ Dolenja vas 

 

Otroci 1. in 3. razreda, podaljšanega bivanja vam želijo: 

“Srečno Novo leto in da se imate radi.”  

“Srečno Novo leto.”  

“Lepe praznike.”  

“Želim vam avto.”  

“Srečno Novo leto.”  

“Lep Božič vsem.”  

“Želim si, da bi lahko vsem kupila sladkarije.”  

“Želim, da se imate doma lepo.”  

“Želim si, da bi bili veseli.”  

“Srečen Božič.”  

“Želim vam veliko lego kock.”  

“Želim vam novo šolsko tablo.”  

“Srečno Novo leto.”  

“Lepe praznike.”  

“Želim, da se imate med prazniki lepo.”  

“Lep Božič.”  

“Srečno Novo leto.”  

Predvsem pa, da bi srečo našli tam, kjer jo iščete in najbolj potrebujete. 

Vse lepo v prihajajočem letu! 

Učiteljica Tajda  



 

SKUPINA OPB IZ SUŠJA 
 
 

 


