
1.SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA 

Z novim letom smo si izrekli želje in si voščili. Čas v podaljšanem bivanju pa je tekel po 

ustaljenem urniku in že poznanih dejavnostih. Veliko smo se pogovarjali, brali zimske 

pravljice, ustvarjali zimske motive. Praznično okrasitev razreda smo zamenjali z zimsko 

tematiko. Zadnji teden januarja pa smo bili umetniško navdihnjeni, saj smo risali risbe za 

natečaj Rišem za prijatelja. Igrali smo se družabne igre in gradili razne umetnije iz kock. 

Lepo vreme smo izkoristili za igro na igrišču, večino časa pa smo se sproščali v telovadnici. 

Tam smo spoznali in se naučili tudi kakšno novo igro. Zelo radi se igramo igre z žogo. Vsakič 

bolje vržemo, ujamemo in ciljamo z žogo, saj vsi vemo, da vaja dela mojstra.  

 

        

 

           

 



       

 

 

 

 

 

1.skupina podaljšanega bivanja z učiteljico Vesno Bubnjič 



2. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA 

 

Naj vam opišemo, kako poteka naš dan v podaljšanem bivanju.  

 

Nekatere dni imamo takoj po pouku krožke ali angleščino. Takrat nas učenci, ki se jih 

udeležujejo, zapustijo, mi pa izkoristimo čas za igranje, risanje, sestavljanje kock, klepetanje, 

ali na kratko – za same prijetne reči. Ko smo ponovno vsi skupaj, pojemo kosilo. To 

naredimo kar v svoji učilnici. Po kosilu nas spet nekateri sošolci zapustijo, saj odidejo ali 

domov ali na športne dejavnosti. Sedaj čas izkoristimo za pisanje domačih nalog, poslušanje 

pravljic, ustvarjanje in (ko so vse obveznosti narejene in nam je vreme naklonjeno) za igro 

zunaj. Nato spet pride čas, ko nekateri sošolci odidejo domov, toda tokrat se nam pridružijo 

učenci 5. razredov. Pogovori postanejo resnejši, saj se pogosto igramo šolo, kjer so učenke 

petih razredov naše učiteljice. Včasih pa se igramo »vroče – hladno«. Pa tudi pogovarjamo 

se veliko. Toda veselja je kmalu konec in večina nas odide domov. 

 

V tem mesecu smo ustvarjali za likovni natečaj Rišem za prijatelja. Poglobili smo se v slike 

španskega slikarja Joan Mirója in poskušali še sami naslikati sliko v njegovem stilu. Menimo, 

da nam je kar dobro uspelo. 

 

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

  



  



 



3. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA 

 
 

 

Januar nam je postregel z obilico snega. Mi smo pa ga  izkoristili predvsem za prebiranje 

zanimivih zgodb in ustvarjanje. Prebrali smo veliko knjig in za vsako ustvarili ilustracijo. 

Velikokrat smo priredili tekmovanje v ugibanju ugank. Imamo kar nekaj talentov! 

Likovni natečaj Rišem za prijatelja nas je spodbudil, da smo se pomudili z likovnim 

ustvarjanjem. Čeprav je tema letos bila kar zahtevna (Znana umetniška dela v sodobni 

preobleki), smo najprej samo opazovali dela znanih slikarjev in se nato pogovarjali o tem, 

kako bi jim dali sodoben pridih. Tako je nastala Zvezdna noč v centru mesta.  

Čeprav je dogajanje v skupini precej razgibano in zaradi obilice dejavnosti učencev, miru ni, 

nam je uspelo zopet povabiti našega nemškega prijatelja Hansa Haseja. Z njim smo se (zopet) 

pogovarjali o družini in družinskih članih.  

Ta mesec smo s svojimi izdelki okrasili jedilnico, za bolj sproščano in domače vzdušje 

učencev, ki tam kosijo.  

Za svoj osebni bonton pa smo ponovili pravila kulturnega prehranjevanja, predstavili v 

sličicah, ki sedaj visijo na tabli kot kratek opomin pred kosilom. Bolj poglobljeno smo se 

ukvarjali z uporabo noža in ugotovili, da je rezanje z nožem učasih kar zahtevno, vendar vaja 

dela mojstra. Zato je dobro, da učenci tudi doma uporabljajo jedilni pribor, če se le da 

samostojno.  

 

 

                             
 

 



           

 

    

 

 

 

     

Skupina OPB3 in učiteljica Tajana Stevanović 



PODALJŠANO BIVANJE OPB4  

 

V podaljšanem bivanju smo se z otroci v mesecu Januarju veliko pogovarjali o:  Vesolju, Zemlji, 

Evropi in Sloveniji,  ter se veliko sproščali in razgibavali na prostem. Naredili smo Slovensko in 

Evropsko zastavo, ter barvali zemljevid sveta. Ogledali smo si tudi krajši dokumentarni film o 

vesolju ter spoznavali znamenitosti Slovenije. Razred smo okraševali z snežinkami, ki smo jih 

izrezovali in barvali iz papirja. V sklopu projekta; »Rišem, pišem za prijatelja« smo v drugem 

tednu z vodenimi barvicami ustvarili moderno verzijo risbe Pabla Picassa, stari kitarist. Učenci 

so nekaj časa porabili tudi za prosto igro, domače naloge, ter kosilo.  

 

 

Učenci 2.b in 2.d.  

 

Tina Zabukovec Jezovšek  

 



 

 

 

 



 



DECEMBER 

BOŽIČNI  BAZAR 

 

Leto gre proti koncu in v zraku kar poka od napetosti. Prihaja mesec december, ki ga 

mnogi poimenujejo najboljši mesec v letu, mesec obdarovanj, čarobni mesec ali mesec 

darežljivosti. Naj zima še tako stiska zobe, mesec december prinaša toplino, ki nas 

ponese v obdobje brezskrbnega otroštva, saj smo prav takrat nestrpno pričakovali 

prihod dobrih decembrskih mož. Vsak se veseli, Miklavža, božiča, novega leta, daril… 

Danes so ti prazniki najlepši in najbolj priljubljeni. Vsak jih ima rad, še posebej pa se 

vsak razveseli daril. Prazniki so tu. Naredimo si jih čim bolj tople, vesele. Naj nam bo 

kljub mrazu zunaj vedno toplo pri srcu.  

V decembru smo izdelovali izdelke za božični bazar. Uživali pa smo tudi, ko je zapadel 

sneg. 

 

 

 

 

 

 

Bliža se najlepši čas v letu. 

Čas, ko se spominjamo preteklosti                       

in pričakujemo prihodnost.  

Čas, ko se želja po sreči, 

zdravju in uspehu 

seli iz srca v srce. 

 

Učenci 2.a in 2.d razreda ter učiteljica Tanja Kozina Češarek 
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JANUAR 

ZIMA JE PRIŠLA 

Zima je prišla,                         Mraz prihaja z njo,            Mrazek, prava reč, 

sneg leti z neba,                     hud možak je to,                  mi gremo za peč, 

je puščava zemlja vsa.           nam pa nič hudo ne bo.    pa ne moreš nam nič več 

Babica Zima je v svojo belo lesketajočo obleko odela naravo. Izkazala se je v vsej svoji 
lepoti in nas zvabila v svoje naročje. Igre na snegu so nam pobarvale lička in noske. 
Se spomnite  vriskov v otroških letih, ko ste drseli po klancu navzdol ali pa ko ste bežali 
pred prijateljem, ki vam je želel zalučati kepo.  Današnji otroci  niso  drugačni od nas, 
tudi oni vriskajo, tudi oni se kepajo, delajo angelčke, bežijo in se prešerno smejijo. 

V  januarju, pa nas je obiskala prava zima. Nasula nam je veliko snega, mi smo se 
jezili, ker smo morali čistiti, otroci pa so uživali v zimski idili. Smo pa tudi plesali in se 
zabavali ob različnih koreografijah.  

 

 

 

 

 

 

Učenci 2.a in 2.d  razreda ter učiteljica Tanja Kozina Češarek 

 



JANUAR V 6. SKUPINI PODALJŠANEGA BIVANJA 

Novo leto, nova učiteljica v podaljšanem bivanju 2. e in 2.c razreda. Učiteljico Saro je 

nadomestila učiteljica Nastja, zato je bil začetek leta namenjen medsebojnemu spoznavanju. 

Hitro smo se navadili en na drugega ter skupaj pričeli ustvarjati spomine.  

V mesecu januarju smo nadaljevali z vestnim pisanjem domačih nalog, igrali smo družabne 

igre, veliko smo ustvarjali ter se gibali.  

Priključili smo se natečaju »Rišem za prijatelja«, zato  smo z učenci znana umetniška dela 

malo preoblikovali. Prav tako smo bili zadolženi za okrasitev jedilnice za mesec februar, zato 

smo z učenci izdelovali pustne maske, naredili smo velikega klovna ter barvno verigo, ki bo 

krasila jedilnico. Skoraj je že pust!! 

Za še lepši konec meseca pa nas je razveselila še velika pošiljka snega, ki smo se ga vsi zelo 

razveselili. Sneg smo izkoristili za kepanje ter ustvarjanje snežakov in iglujev. Držimo pesti, da 

zasnežena pokrajina čim dlje obstoji.  

Še nekaj utrinkov… 

 

 



 

  

 

Učenci 2.e in 2.c razreda z učiteljico Nastjo Tomsič 



12. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA 

Zopet se oglašamo, tokrat že v novem letu. V šoli se po počitnicah ni nič spremenilo. 

Malo se beremo, malo pišemo domačo nalogo, čeprav nas med domačo nalogo bolj 

mika pogovarjanje in igranje. Saj vemo, ne bi smeli in tudi učiteljici nas hitro spomnita 

na to. Ne boste verjeli, učiteljici imata izredno učinkovit način, da nas utišata – 

pisanje povedi. Samo omenita pisanje povedi in že smo pridni kot mravljice. Nekako 

pa ti dve uri z učiteljicami hitro mineta, tako da … malo nam primanjkuje časa za 

ustvarjanje. Morda pa nam kaj uspe narediti v naslednjem mesecu … 

Učenke in učenci 12. skupine PB z učiteljicama Leo B. in  Vanjo N. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 



13. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA 

Novo leto smo v naši skupini začeli zelo veselo. V začetku leta smo se znova prilagajali na 

stare tirnice, od pisanja domačih nalog do branja in risanja. Vseskozi pa smo skrbeli za 

aktivno preživljanje prostega časa. Tako smo izkoristili lepe dni za igre na prostem, ko pa 

nam je vreme ponagajalo pa smo bili aktivni v športnem centru, kjer smo se poleg štafetnih 

iger posvetili tudi kar nekaj časa igram z žogo. Tako so bili naši popoldnevi res aktivno 

preživeti. Sedaj pa na zaslužene počitnice, da izkoristimo zimske radosti.  

 

 

Učenke in učenci 13. skupine PB z učiteljico Dolores Arko.  



PB 14  Novo leto, nove priložnosti 

Piše se leto 2023 in končno smo dočakali prvo pravo pošiljko snega zaradi katerega, smo se v 

preteklem mesecu skupaj zabavali, se igrali, družili in  pogovarjali. Vsak dan  smo pridno pisali 

domače naloge, telovadili, skupaj jedli kosilo ter sodelovali v projektu rišem za prijatelja. To je 

kreativno-dobrodelni natečaj Rišem/Pišem za prijatelja, ki letos poteka že 6. leto 

zapored! Tema letošnjega natečaja 2022/23: ZNANA UM ETNIŠKA DELA V SOD OBNI 

PREOBLEKI ,  mi  smo se  od loč i l i  z a  preob leko  M ichea la n ge lovega  D av id a .  

Nast a le  so  res  z an imive  u metn in e .  

 V zadnjem tednu meseca smo pa izvajali tudi meritve akcijskega načrta. Dolgčas nam zagotovo 

ni bilo! Lotili smo se tudi recikliranja plastenk in jih preobrazili v plastenka za učenje čustev ali 

po angleško emotions- EMOJI-JI😊Učenci so na zabaven način spoznavali izraze za čustva po 

angleško, računanje matematičnih izrazov in osnov geometrije. Po napornem ocenjevalnem 

obdobju nas čakajo najprej zaslužene počitnice nato pa  kmalu  začnemo s pripravami na pust 

in Gregorjevo. 

P.S. Ne vemo, če nas boste februarja prepoznali 

 



   

 

      

                             

 



 

 

  

 

 

 

UČITELJICA MINA Z UČENCI OPB 14! 



16. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA 

OPB DV 2 

 

Tako … pa je prvi mesec v novem letu naokoli in čas je, da poročamo o dogodkih v mesecu 

januarju. Ta mesec je bil zelo pester, vendar smo ga kljub temu uspešno premestili. Ko smo se 

videli, smo si poskusili pričarati dobro vzdušje in mislimo, da nam je uspelo. Upamo, da smo 

ta mesec še komu pričarali takšno vzdušje in nasmeh na obraz, saj smo se prelevili v prave 

slikarje. Najprej smo z našimi zimskimi škrati okrasili DSO Ribnica, nato pa nas je čakal že nov 

projekt – Rišem za prijatelja – kjer smo se preizkusili v risanju portretov na umetniški in hkrati 

sodoben način.  

 

Poleg umetniškega ustvarjanja smo se zelo trudili s pisanjem domačih nalog in se vsak dan 

naužili svežega zraka, tokrat v pravi zimski idili. Trudimo se, da se čim več gibamo, če se le da 

in vreme to dopušča, smo na svežem zraku. Vsako snežno pošiljko smo s pridom izkoristili in 

zares uživali. Konec meseca smo nekaj dni posvetili kulturi in našemu prihajajočemu 

slovenskemu kulturnemu prazniku. 

 

Tako, na kratko, več pa naj spregovorijo fotografije. 

 

RISALI SMO »ZA PRIJATELJA« … 

 



… SE IGRALI RAZLIČNE IGRE – FRCOMET, NOGOMET,  BRALI KNJIGE … 

    

 

JUHUUU, SNEG JE TU! 

 



NAŠI ŠKRATI IN OSTALE UMETNIJE V NASTAJANJU … 

 

IN ZA KONEC: ŠKRATOVA SNEŽNA RAZSTAVA 

 

Učenci in učenke 2. f in 3. d razreda z učiteljico Laro Henigman 



 

JANUAR V OPB NA POŠ SUŠJE 

 

Mesec januar nas je po praznikih razvajal s soncem in toplim vremenom, zato smo 

ves prosti čas preživeli na prostem. Najraje se igrajo z žogo na šolskem igrišču in 

na igralih.  

Pri samostojnem učenju se trudimo v miru in tišini napisati domačo nalogo, brati 

in utrjevati poštevanko. 

 

 

 

 



 

Ko je zapadel sneg, pa smo se veseli podali na strmino.  

 

 

Z učenci pa smo se dogovorili in se odločili, da bomo sodelovali na natečaju Rišem 

za prijatelja. Še predno je zapadel sneg, smo si ogledali umetniške slike in se 

dogovorili o poteku dela. 

Ko je zapadel sneg in nastopil mraz so pričeli z ustvarjanjem. Počasi nastajajo 

prave umetnine.  

Upam, da bomo uspešno preživeli še ta teden do počitnic. 

 

                                                                                   Za OPB Sušje zapisala Marija Lovšin 

 

 



1. Skupina 

podaljšanega bivanja 

POŠ Dolenja vas 
Januar je bil zelo pester in raznoliko obarvan. 

Poleg urjenja v pisanju domačih nalog in navajanje na šolska pravila in 

upoštevanje navodil (ki nam včasih še vedno delajo malo težav ;) ), smo bili v 

skupini podaljšanega bivanja zelo aktivni. 

Veliko večino časa smo preživeli zunaj na prostem, kjer smo se igrali športne 

igre. 

Potem, ko nas je s snežno odejo presenetilo še vreme – smo izkoristili vsako 

priložnost za prave zimske radosti. 



 

Na hribčku pri 

šoli smo si 

uredili pravo 

malo sankališče, 

ki je redko kdaj 

samevalo.   

 

 



Prvi sneg smo izkoristili tudi za izdelovanje snežakov. 

 

Med preživljanjem časa zunaj smo ugotovili, da sneg pa le ni vsem všeč. 

Pogovarjali smo se o tem, kako nekatere živali težko pridejo do hrane, zato smo 

pticam izdelal i male hranilnice iz storžev, ki smo jih obesili na grm pred okno 

naše učilnice. 

 

Tako smo lahko ptice opazovali čisto od blizu. 



Mesec zaključujemo ustvarjalno – risali smo snežake, s katerimi smo okrasili 

šolski pano na hodniku. 

 

 
 

In smo v nizkem štartu pred začetkom šolskih počitnic, da si spočijemo in 

naberemo nove energije. 

 

Učenci 1.e in 3.d, ter učiteljica Tajda P. Perovšek 

 


