1. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
November je mesec, ko je gospa jesen, takšna kot jo poznamo iz šolskih knjig, prav zares
prišla. To je pa za nas bil velik problem. Ko smo začenjali s podaljšanim bivanjem, polni
energije (ki bi jo nekako radi spravili v gib), smo se žalostno gledali…. Kaj pa zdaj? Igrišče je
mokro, zunaj dežuje in ni nič kaj prijetno. Pa smo po kratkem obupu ugotovili, da imamo
športni center! Zdaj skoraj vsak dan tam urimo gibčnost, tovarištvo in tudi glasilke.
Ker nas kmalu čaka naša božična stojnica, smo v tem mesecu pridno ustvarjali novoletne
izdelke, za katere upamo, da vam bodo všeč, ker bomo z vašo pomočjo podprli šolski sklad.
Tukaj so se našle novoletne voščilnice, okraski iz lesa in slanega testa, cvetlični lončki in še kaj
(no, sedaj pa res ne bomo vsega izdali!).
Kljub veliko dejavnostim in tudi domačim nalogam, ki jih je malo več kot na začetku, smo
vsak dan našli čas, da se skupaj igramo in smejimo. Ugotovili smo, da je prijateljstvo
pomembno in mi ga krepimo tudi s tem, da skoraj vsak dan sošolcu »spečemo pico«.
Učiteljica Tajana Stevanović in 1. skupina OPB

2. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Kdor pravi, da vreme vpliva na razpoloženje, se moti. Nas siv in deževen november ni prav
nič motil. Kot vedno smo bili razigrani in dobre volje. Res pa, da bi se bilo fino večkrat igrati
zunaj, ampak smo pa zato več risali vzorčke V tem času so tudi bolj resno začele domače
naloge. Veliko pa smo tudi ustvarjali.
Za dobrodelni projekt Rišem za prijatelja smo risali ogrožene živali. Za našo božičnonovoletno stojnico pa smo ustvarili voščilnice, dišeče škratke (napoljneni so namreč s sivko)
in obeske za na jelko v podobi sladkornih paličic. Nastali pa so tudi uhančki.

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

3. 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 so po nas prihajali starši. Se
sprašujete, zakaj nam je tako lepo v podaljšanem bivanju? Vam izdamo skrivnost? Veste,
malo se igramo, malo pišemo nalogo, malo poslušamo pravljice. Tudi v knjižnico hodimo –
vsak četrtek kot glasne miške čebljamo in si izbiramo nove knjige. Ta mesec smo tudi
ustvarjali voščilnice in novoletne izdelke, ki jih bomo ponudili na božični stojnici v času
decembrskih govorilnih ur. Lepo vabljeni k naši prvi božični stojnici!

Učenke in učenci 3. skupine z učiteljico Vanjo Novak

4. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
V mesecu novembru smo imeli z učenci veliko dela, saj smo kar hitro začeli z izdelovanjem
izdelkov za božično-novoletno stojnico. Izdelovali smo različne vrste voščilnic, okraskov za na
jelko ter izdelke za nego kože (sladkorni piling).
Sodelovali smo tudi pri projektu »Rišem za prijatelja,« kjer smo se potrudili z risanjem
različnih živali. Ker smo imeli veliko dežja, pa smo risali tudi dežnike različnih barv.
Kljub mrazu smo se poskušali (ko ni deževalo) igrati tudi na svežem zraku, kjer smo se
ogrevali z različnimi športnimi igrami.

Učenci 4. skupine PB in učiteljica Anja Mladenović

6. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Ta mesec smo v podaljšanem bivanju veliko ustvarjali, namreč pripravljamo se na vsakoletni
tradicionalni božično-novoletni bazar. Tu bomo predstavili svoje izdelke. Začeli smo z
izdelavo male knjižice. Čeprav je knjižica preprosta, smo morali pokazati kar nekaj spretnosti
pri natančnem prepogibanju papirja. Nato smo se zelo potrudili izdelati darilno škatlico. Te
so nam bile tako všeč, da smo komaj kakšno pustili za bazar, saj bi jih najraje imeli kar sami.
Izdelali smo tudi dve vrsti prazničnih voščilnic. Eno s smrečico in drugo z motivom
simpatičnega snežaka.
Seveda veliko časa preživimo tudi v gibanju zunaj na igrišču. Ta mesec večinoma merimo
svoje moči z igro Boj med dvema ognjema. Včasih se nam pridružijo tudi tretješolci in takrat
še posebej radi pokažemo, kakšni zagrizeni borci smo.
Da domače naloge vestno opravljamo, pa ni potrebno posebej poudarjati.
Toliko na kratko o mesecu novembru. Drug mesec pa upam, da se vidimo na že omenjenem
bazarju.

Učiteljica Urška Juvan in učenci

7. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA

Mesec november smo začeli tako, da smo sončne dni, kolikor jih je bilo, izkoristili za igro na
igrišču, ko pa nam vreme tega ni dopuščalo, smo se razgibali kar v učilnici, telovadili smo in
plesali! Vsak dan smo naredili domačo nalogo in uredili šolske potrebščine. Za to smo že kar
vešči in delo opravimo precej hitro. V tem mesecu smo se pogovarjali o različnih poklicih in
učenci so narisali poklic, ki si ga želijo opravljati v prihodnosti. Če tega še ne vedo, pa so
narisali poklic, ki ga opravlja eden od staršev. Ker je jesen čas, ko se narava umirja, nekatere
živali pa se pripravljajo na zimsko spanje, smo na to temo naredili plakat in si ogledali nekaj
poučnih posnetkov o zimskem spanju živali. Ta mesec smo morali dokončati risbe za projekt
Rišem/pišem za prijatelja, zato smo s svetlobno hitrostjo risali in barvali, da smo svoje risbe
lahko pravočasno oddali. Proti koncu meseca smo začeli z izdelovanjem voščilnic in izdelkov
za božično stojnico, ki bo v začetku decembra. To nam je vzelo kar nekaj časa, a ponosni
smo, da smo še pred rokom naredili vse, kar je bilo potrebno! Odločili smo se, da z
ustvarjanjem nadaljujemo. Tako smo naredili še nekaj voščilnic in pričeli z izdelavo zimske
dekoracije, ki jo bomo izobesili na hodniku. Zadnji šolski dan v tem mesecu pa smo si ogledali
še risani film.

Učenci 7. skupine podaljšanega bivanja in učiteljica Tadeja Šmalc

Movember je mednarodno gibanje, katerega cilj je osveščanje javnosti o zdravju in boleznih,
ki prizadenejo moško populacijo. Člani svojo podporo gibanju izražajo z nošenjem brk v
mesecu novembru, od koder tudi ime. Gibanje se je leta 2003 začelo v Avstraliji in preraslo v
globalno gibanje, ki po celem svetu, tudi v Sloveniji, združuje več kot 5 milijonov ljudi.
Člani svetovnega gibanja Movember z opuščanjem britja brkov opozarjajo in informirajo o
moških boleznih. Ime gibanja Movember je kombinacija angleške besede za brke
(moustache) in imena meseca novembra, v katerem si člani gibanja pustijo rasti brke. Mesec
"movember" (prej poznan kot november) začnejo člani z britjem celotnega obraza, nato
opustijo britje brkov za ves mesec, v tem času pa zbirajo prostovoljne prispevke in
informirajo o moških boleznih, še posebej pa izpostavljajo rak prostate.
Tudi v našem podaljšanem bivanju smo širili podporo temu gibanju in ustvarjali različne
oblike brčic in brad v ta namen ter na takšen način izrazili našo podporo gibanju ter
ozaveščali o tem.
Ravno tako smo novembra zaključili s projektom Rišem za prijatelja in nekaj kopij risbic tudi
izobesili v učilnici. Sedaj pa samo še počakamo na zaključno ocenjevanje in morebitne
nagrade. Držite pesti za naše!

Meseca novembra smo bili res pridni kot čebele- dobesedno. Celo panj smo
izdelali:) Namreč, 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, 17. novembra.
Otroci so zajtrkovali črn kruh, med, maslo, domače mleko in jabolko – vse
slovenskega porekla. Veliko smo se pogovarjali o pomenu čebel, ustvarjali iz
čebeljega voska 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 in sivi. Izdelali smo sivkino kopalno
sol, medeni balzam za ustnice, ter samo naš adventni kolendar, katerega bomo
skupaj na skrivaj polnili do božično- novoletnih praznikov. Nato bo vsak izžrebal
svojo številko in se razveselil skromnega darilca. Narejene Izdelke bomo pa tudi
prodajali na naši stojnici, ki bo 4. in 9. decembra na stavbi A in B, tako da pridite!
Zbiramo sredstva za igrače v oddelkih podaljšanega bivanja.

UČENCI OPB 9 Z UČITELJICO MINO

10. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Mesec november v letnem koledarju zavzema posebno mesto, saj je predzadnji mesec v letu.
S tem nas opominja, da bo koledarsko leto kmalu naokrog, in nas spodbuja, naj čimprej
pospravimo z odvečno staro šaro iz iztekajočega se leta ter se z veseljem pripravimo na nove
začetke in nove priložnosti.
November je bil za 10. skupino podaljšanega bivanja vseskozi delaven in ustvarjalen, saj so
učenke in učenci poleg vseh ustaljenih obveznosti ustvarjali še risbe in pesmi za projekt
Rišem/pišem za prijatelja. Enako velja za učenke in učence 11.2 skupine, ki se nam pridružijo
ob 14.20. Naj o tem več spregovorijo priložene fotografije izdelkov. Zadnji teden v mesecu
novembru pa smo se vsi skupaj spoprijeli tudi z izdelovanjem voščilnic in se na ta način
pričeli pripravljati na prihajajoči december.
Vsem pošiljamo ustvarjalne in energije polne pozdrave!
Učenke in učenci 10. skupine PB ter učiteljica Staša Ivanec

NOVEMBRSKO PODALJŠANO BIVANJE V DOLENJI VASI
Po počitnicah smo se razigrani vrnili v šolske klopi in nekateri so že malo pozabili, kaj naj bi
tam sploh počeli  Vendar so jim sošolci prijazno pomagali in kmalu smo bili spet
pripravljeni na nove podvige. V podaljšanem smo hiteli napisati naloge, saj smo potem šli
lahko ven. Dokler nam je vreme dopuščalo smo se sproščali na svežem zraku. Na igrišču smo
včasih dobili obisk kužka Falota, ki včasih pride sam do nas, malo pomahlja z repom, se
podruži z nami in steče stran. Zgodilo pa se je tudi, da smo med kamenčki pod igrali iskali
izpadel zob; žal smo bili pri tej nalogi neuspešni. Po igri na šolskem dvorišču je bilo na naših
čevljih veliko blata in naučiti smo se morali, da moramo čevlje očistiti in da jih pustimo na
pripravljenem kartonu pri vratih. Blatna šola res ni nobenemu všeč. Ko pa vreme ni bilo na
naši strani, smo včasih odšli v telovadnico, včasih smo si pogledali kakšno risanko, smo pa
tudi ustvarjali in se veliko igrali. Najbolj všeč nam je bilo risanje z vodenimi barvicami ter
barvanje pobarvank. Fantje imajo seveda radi traktorje in druge stroje, punce pa plesalke,
vile, punčke. V zadnjih dneh se pripravljamo tudi na praznični čas. Umetnine, ki nastajajo
izpod naših prstov, bodo krasile stene in pričarale praznično vzdušje. Naj več povejo še
fotografije.
Tanja Knavs in učenci 1.f ter 2.e

