1. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA

Mesec februar je bil kulturno in umetniško obarvan. Staršem smo izdelali in podarili voščilnice za
Valentinovo ter jim povedali kako jih imamo radi. Pisali smo domače naloge, se igrali in se urili v
miselnih nalogah.
Ustvarili smo likovne izdelke in dokazali, da smo pravi umetniki.

Risanje zimskih športov.

Po branju slikanic smo nekatere tudi ilustrirali.
Zgodba o čarovnici.

O treh veveričkah.

O afriških živalih in čarobnemu drevesu.

Sodelovali smo pri projektu Nivea – podari modro srce. Naše izdelane srčke smo med seboj povezali
z volno. Vanje smo zapisali kako smo kdaj komu pomagali ali zanj/-o kaj lepega naredili.

Nekaj primerov:
Sošolcu sem pospravila liste pri LUM.
Prijatelju sem pomagal pospraviti sobo.
Sestrični sem pomagala pospraviti sobo.
Babici sem pomagal peči palačinke.
Mamici sem pomagal nositi vrečke iz trgovine.
Mamici sem pomagal pospravljati.
Bratrancu sem pomagal zgraditi hišo iz lesa.
Atiju sem pomagala sesati.
Bratcu sem pomagal na kolo.
Atiju sem pomagala kuhati.
Očiju sem pomagal kositi travo.
Mamici sem pomagala kuhati.
Bratcu sem pomagala pospraviti igrače.
Babici sem pomagala pospravljati.
Sestri sem pomagal pospraviti kocke.
Atiju sem pomagal narediti biskvit.
Babici sem pomagala sesati.
Mamici sem pomagal narediti palačinke.
Očiju sem pomagal kositi travo.
Mamici sem pomagal peči palačinke.
Atiju sem pomagal kuhati.
Sestri sem našel izgubljene ključe.
Bratcu sem pomagala poiskati mavrične liste.
Mamici sem pomagala obesiti perilo.

Učenci 1. razreda in učiteljica Vanja Grišin Šertelj

2. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Kako hitro je minil ta mesec. Malo šole in že so tu spet počitnice. Seveda smo razigrani kot vedno.
Učiteljica se zelo namuči, da nas umiri. Ampak ko hočemo, poznamo vsa pravila, ki se jih tudi
držimo. Hmm, lahko bi rekli, da kakšno pravilo pozabimo samo zato, da ni naši učiteljici dolgčas.
Drugače pa … igranje, risanje, sestavljanje lego kock, pisanje domače naloge, razgibavanje na
svežem zraku, branje pravljic, tako da ure v podaljšanem bivanju hitro minevajo. Začeli smo tudi z
ustvarjenjem modrih srčkov, s katerimi bomo sodelovali pri projektu Nivea – Podarimo modro
srce.
Učenke in učenci 2. skupine PB z učiteljico Vanjo N.

3. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
In je za nami tudi že februar. Saj ne moremo verjeti, kako hitro minevajo meseci. Sončni žarki zadnjih
dni so nas dobro ogreli in nam vlili še mnogo dodatne energije, ki smo jo z veseljem sprostili na
svežem zraku ob raznih igrah z žogo ali kolebnico. Kadar pa nam je po pisanju domače naloge ostalo
še dovolj časa, smo bili tudi ustvarjalni. Upamo, da je zdaj zime res konec in nas bo sonce še naprej
grelo, da bomo lahko še naprej čim bolj aktivni in navihani na šolskem igrišču.

Učenci 3. skupine OPB z učiteljico Mišo Šmit

4. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Najkrajši mesec v letu gre počasi h koncu in čeprav je uradno še zima, se mi že počutimo
spomladansko. Valentinovo nas je spomnilo na zaljubljenosti, na katere smo v zimskem času skoraj
pozabili. Z veseljem smo ustvarjali voščilnice ob tem prazniku ter risali pisane srčke. Toplo sonce nas
je razvajalo med igro na igrišču ter smo že začeli razmišljati o tem, kako okorna so zimska oblačila
ter kako lepo bi jih bilo zamenjati s poletnimi. Zdaj pa naše misli že počasi uhajajo k preganjanju
zime, kar bomo kmalu storili, ko se bomo našemili v maškare.
V glavnem, v naši skupini je živahno in zaljubljeno. Nas pa zaradi tega tudi občasno zanese ter
pozabimo na pravila lepega obnašanja v šoli.
Učenci 4. skupine podaljšanega bivanja in učiteljica Ana

5. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
V februarju smo praznovali dva praznika - kulturni dan (smrt pesnika Franceta Prešerna) in
valentinovo. V povezavi s tema dnevoma smo se z otroki pogovarjali in ustvarjali.
Brali smo zanimive zgodbe iz Prešernovega vsakdana. Spoznali smo, da je imel naš pesnik France
Prešeren zelo rad otroke in jim je pogosto dajal priboljške in celo denar. Ugotovili smo tudi, da so
najlepše Prešernove pesmi nastale, ker je bil Prešeren zaljubljen v Primičevo Julijo. Odšli smo tudi v
knjižnico, kjer nam je knjižničarka predstavila nekaj Prešernovih slikanic. Tekom tedna smo z otroki
izdelovali male knjižice in če so želeli, so vanje tudi kaj lepega zapisali.
Drugi teden je potekal v pričakovanju valentinovega. Pogovarjali smo se o tem, da je to dan za vse,
ki se imajo radi in da je lepo, če za ta praznik svojemu prijatelju/prijateljici podarimo kakšno
malenkost in mu/ji tako pokažemo, da ga/jo imamo radi. S tem namenom smo ustvarjali male
darilne škatlice, ki smo jih okrasili s srčki. Najprej smo z otroki vadili izdelavo iz mehkejšega papirja,
da smo osvojili tehniko prepogibanja. Ko so postali dovolj natančni, so otroci izdelali škatlico, ki so
jo lahko po želji podarili izbrani osebi. V izdelovanju škatlic so otroci zelo uživali.

Učenci in učiteljica Urška Juvan

6. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Praznik slovenske kulture in spomin na Franceta Prešerna

France Prešeren se je 3. decembra 1800 rodil v kmečki družini v Vrbi na Gorenjskem. Bil je tretji
otrok in prvi sin Mine ter Šimna. Kmetija Prešernovih je bila ugledna, zato so Franceta lahko šolali.
Mati si je želela, da bi postal duhovnik. Šolati se je začel leta 1808 pri stricu, duhovniku na Kopanju
pri Grosupljem, od leta 1810 pa je obiskoval ljudsko šolo v Ribnici, kjer je bil kot odličnjak zapisan v
zlato knjigo.
Okoli leta 1837 se je zapletel z Ano
Jelovšek, revno služkinjo pri Crobathovih,
ki je bila tedaj še mladoletna. Rodila mu je
tri otroke - Terezijo (15. oktober 1839-14.
maj 1840), Ernestino (18. december 18423. december 1917) in Franca (18.
september 1845-17. avgust 1855).
Učenci so naredili portret Franceta
Prešerna ali Primičeve Julije s svinčnikom.

Valentinovo - praznik zaljubljenih in tudi
prijateljstva, se je v znamenju podarjanja
ljubezenskih voščil, cvetja, slaščic in drugih
pozornosti uveljavil po vsem svetu. V obliki, kot jo poznamo danes, se je v Sloveniji pojavil šele ob
koncu 80. let prejšnjega stoletja, pred tem pa je sv. Valentin veljal zlasti za enega od prvih znanilcev
pomladi. Po rimski legendi je svetnik vrnil vid slepi poganski deklici, ki se je nato z vso družino dala
krstiti, zato je zavetnik za oči in za pravo spoznanje, po eni izmed legend pa je sveti Valentin tudi
zavetnik bolnikov z epilepsijo. Pri nas svetega Valentina najbolj slovesno častijo na Limbarski gori pri
Moravčah, njemu posvečena cerkev pa je tudi v Črnem Kalu. Spomnili smo se tudi tega praznika in
narisali in pobarvali srčke.
Pustovanje je eden izmed najstarejših ljudskih
običajev, ki izvira iz časa pred krščanstvom.
Veselimo se ga vsi, o njem pa pravzaprav ne
vemo prav veliko. V Sloveniji je bilo pustovanje
prvič omenjeno v 17. stoletju.
O pustu malo več naslednji mesec, učenci pa so
si že začeli izdelovati pustne maske, kajti
prihajajo počitnice in z njimi tudi pust.

Učenci 2.b in 3.b razreda ter učiteljica Tanja
Kozina Češarek

7. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Februar – za nas kratek in lep mesec, ker nas v zadnjem tednu v mesecu
čakajo zaslužene zimske počitnice. 
V tem kratkem mesecu smo bili z učenci, poleg pisanja domačih nalog,
veliko na svežem zraku, saj so nas razvajale že nekoliko pomladne
temperature in sonce. Seveda pa nismo pozabili na kanček ustvarjanja ob
dveh praznikih.
Ob kulturnem prazniku DR. FRANCETA PREŠERNA (8. februar) so učenci
risali z ogljem podobo pesnika na star papir.
Ob prazniku vseh zaljubljenih – VALENTINOVO, pa so si učenci izdelali
balone v obliki srčkov z različnimi mislimi o ljubezni.

Seveda pa ne smemo pozabiti na nekatere učence, ki so bili cel mesec zvesti zbiralci sličic albuma
VODNE MANIE – JEZERA IN REKE, in so poleg zbiranja sličic vedeli veliko povedati tudi o
najrazličnejših živalih, ki se nahajajo ob in v rekah in jezerih. Nekateri pa so prosti čas izkoristili z
lesenimi kockami, iz njih zložili različno visoke stolpe, ter se ob podiranju le-teh zelo zabavali. 

Učenci 7. skupine in učiteljica Lucija Knavs

8. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
V mesecu februarju je že zadišalo po pomladi in zaljubljenosti. Sredi meseca praznuje tudi sveti
Valentin - prvi spomladin (pomladni svetnik) - prinese ključ do korenin, zato se po
starem kmečkem koledarju na ta dan začne prvo delo v vinogradih in na vrtovih. V nekaterih
kulturah pa si na valentinovo zaljubljenci izkazujejo ljubezen - največkrat s pošiljanjem voščilnic
(pogosto anonimnih) in izmenjavo daril. Tudi mi smo se spomnili na ta praznik in izdelali zajčke iz
samih srčkov. En zajček je sestavljen iz kar 9 srčkov.
Ta mesec je padla vrsta na našo skupino, da pripravimo razstavo za jedilnico ter tako polepšamo
čas med kosilom. Za motiv smo torej vzeli zaljubljence in srčke. Izdelali smo že omenjene zajčke iz
srčkov ter veliko rdeče, modrih in vijola srčkov, ki smo jih sestavili v en velik srček balon.
V času pisanja DN še vedno nadaljujemo z zbiranjem točk, ki si jih učenci prislužijo, ko rešijo
dodatne naloge. Učenci so zelo motivirani in so zbrali že veliko dodatnih točk.
Radi se sprostijo z igranjem igre Activity pri kateri sodeluje cela skupina. Besedo pokažejo s
pantomimo, risanjem ali opisom, kar jim gre že zelo dobro.

Čas v podaljšanem bivanju je torej namenjen tudi temu, da se učenci sprostijo po naporenm pouku,
gibajo na svežem zraku ter ustvarjalno preživljajo prosti čas. Vsega tega v naši skupini res ne
manjka!

Učiteljica Urša J. Žagar

PODALJŠANO BIVANJE NA POŠ SUŠJE
Mesec februar je minil s svetlobno hitrostjo. V skupini smo veliko ustvarjali, ob tem pa se tudi
zabavali. Stene v garderobi pogosto menjajo motive, saj vedno radi pokažemo naše izdelke.
Izkoristili smo nenavadno toplo vreme in čim več časa preživeli zunaj, kjer puščamo odvečno
energijo. Ves čas se je kaj dogajalo, od kulturnega dneva in nastopa na prireditvi ob prazniku do
počitnic, ki smo jih komaj čakali. V mesecu februarju smo se tudi pripravljali na plesne točke, ki jih
bomo zaplesali v mesecu marcu v DSO Ribnica. Tudi vas kaj srbijo pete? Naj z vami podelimo nekaj
naših trenutkov in dogodivščin.
Učenci in učiteljica Živa Rigler
Ob kulturnem prazniku ….

… smo se pogovarjali o kulturi…
KAJ JE KULTURA?
Otrok mamo vpraša,
kaj je to kultura,
kdo se z njo ponaša?
Le ta začudena obstane,
saj resno jo vprašanje gane.
Skromno mu obrazloži,
in takole odgovori:
kultura nas sprejme,
ko se rodimo,
raste z nami,
ko se igramo,
hodimo v šolo,
v službo hitimo.
Ko smo veseli,
z nami se smeje,
ko žalostni smo,
nam dušo ogreje,
pesmi in knjige nam piše,
slike nariše,
les obdeluje,
kamen oblikuje,

pravljice bere,
solze izpere,
se z lutkami igra,
iz ekrana smehlja,
naravo ohranja,
stavbe vzdržuje,
staro z novim povezuje.
Prijazno z vsemi se rokuje,
prešerno poje, lepo pozdravlja,
ob odhodu se poslavlja,
je naša zgodovina
in domovina.
Od rojstva do smrti z nami živi,
kultura sem jaz, si ti, smo mi vsi.
(Ida Semenič – ADISA)

V času Valentinovega smo izdelovali srčne verige…
…učili pa smo se tudi angleško pesem Na kmetiji je lepo

Imeli smo pravi frizerski salon in domov odhajali z novimi pričeskami….

Naredili smo družinska
drevesa ….

Pred počitnicami pa tudi že izdelali pustne maske in okrasili hodnike
…

