1. Skupina podaljšanega bivanja
Februar je mesec, ki ga je zaznamoval pust. Seveda smo zato veliko ustvarjali. Toliko, da smo
pozabili vsega ujeti v objektiv. Lotili smo se pustnih mask in kodrastih ovčk. Čeprav je še
prezgodaj za pirhe, smo eksperimentalno poskusili narediti praskanko, ki bi bila najbolj
primerna za praskanje. Ta poskus nam je prinesel veliko veselja, a včasih tudi malo
razočaranja. Tudi tokrat smo veliko časa preživeli zunaj in sproščali odvečno energijo. In tudi
tokrat smo pridno vsak dan prebrali pravljico in se ob njih dotaknili mnogih pomembnih tem.
Modrovali smo o tem, ali je pomembno zmagati, kaj naredimo z občutki, ki se pojavijo ob
tem, ko ne zmagamo. Ob knjigi Srečni ježek smo se pogovarjali, kaj pomeni biti srečen.
Občutek sreče smo poskusili priklicati kar s tem, da smo, brez da bi potrebovali veliko stvari
ali dosežkov.
Dočakali smo tudi težko pričakovane počitnice. Juhuhu! Po počitnicah smo nekateri imeli
malo domotožja, ampak so objem, stisk in igra s prijateljčki naredila svoje. V šoli je lepo!

Učiteljica Tajana Stevanović in 1. skupina OPB

2. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
V tem mesecu smo veliko časa posvetili pogovoru. Pogovarjali smo se o Francetu Prešernu in
njegovi pesmi Povodni mož, o pustu in pustnih maskah in o pošastih, ki bi jih bilo mogoče najti
pod našimi posteljami. Podobo pošastkov smo tudi spravili na papir: nekateri so imeli tri oči,
drugi samo eno nogo, tretji pa tipalke. Ob prazniku zaljubljenih smo usvarjali voščilnice. V
pustnem času pa smo veselo rajali. V glavnem, imeli smo toliko dela, da smo potrebovali
počitek. Še sreča, da so bile sredi meseca počitnice.
Učenke in učenci 2. skupine PB in učiteljica Ana Krmpotić Wieczorek

3. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Kako hitro je minil ta mesec. Malo pouka in malo počitnic. 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.
Učenke in učenci 3. skupine PB z učiteljico Vanjo N.

4. skupina podaljšanega bivanja
Kratek mesec, vendar veliko lepega. Učenci sicer že v pričakovanju počitnic, pa vseeno … Za
nami je februar in v tem mesecu smo se spomnili tudi na ljubezen. V naši skupini smo jo širili
z izdelovanjem valentinovih dreves ter barvanjem srčkov različnih velikosti in oblik. Spomnili
smo se tudi, kako je lepo, če ljubljenim osebam poveš, da jih imaš rad in se jim zahvališ za
njihovo skrb ter občutek varnosti.
Čas v podaljšanem bivanju hitro beži, mi pa se veselo igramo na igrišču, kar imamo seveda
najraje, kljub temu, da nas učiteljica kar velikokrat opozori, naj bomo previdni in skrbimo za
varnost. No, saj ga, ampak, saj veste, navdušenje na svežem zraku je preveliko. Ko nam je
ponagajalo vreme, pa smo ostali v učilnici, kjer smo po opravljeni nalogi poslušali glasbo, risali,
barvali, ustvarjali in igrali s kockami …
Ko pa že govorimo, kako hitro čas beži, tako hitro so minile tudi počitnice in pred nami je bil
še zadnji teden v mesecu februarju, ki ga je zaznamoval pustni torek – dan, ki je bil predvsem
čas veselja ter norčavosti.

Sedaj pa že počasi kličemo pomlad …
Učenke in učenci 4. skupine podaljšanega bivanja z učiteljico Majo L.

6. SKUPINA OPB: mesec februar
Začetek meseca februarja je zaznamoval kulturni praznik. Tudi v podaljšanem bivanju smo se
spomnili na našega največjega pesnika Franceta Prešerna. Omenili smo, da pesniki uporabljajo prav
poseben pesniški jezik, da izrazijo svoje misli, in Prešeren je bil v tem pravi mojster. Mi najbolj
poznamo rime, zato smo se malo preizkusili v ustvarjanju rim. Rimali smo svoja imena. Ugotovili
smo, da lahko z rimo na prav zabaven način o nekom nekaj povemo.
Poskrbeli smo tudi za novo stensko dekoracijo s srčki in pisanimi ptički, seveda, v stilu
Valentinovega praznika.
Proti koncu meseca smo razmišljali tudi o različnih poklicih. In sicer tako, da smo barvali
pobarvanke in reševali uganke na dano tematiko poklicev. Še vedno pa radi izdelamo kakšno
denarnico iz papirja.
Zelo radi hodimo tudi v knjižnico, se veliko igramo zunaj in pridno delamo domače naloge. Te so
postale že kar zahtevne, saj je vedno več branja, pisanja in računanja. Zato se moramo zelo
potruditi, da jih zbrano opravljamo in naredimo, tako kot je treba.
Kot bi trenil je minil februar. Kako tudi ne, saj smo bili vmes tudi na počitnicah.
Učiteljica Urška Juvan in učenci

7. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA

Meseca februarja nismo počivali, saj je vsak teden prinašal nekaj novega. Najprej smo
obeležili kulturni dan in se spomnili na našega največjega pesnika Franceta Prešerna.
Poslušali smo slovensko himno in še nekaj drugih njegovih pesmi. Učenci so svoje znanje o
Francetu Prešernu preverili z reševanjem križanke, njegov portret pa so skušali kar najbolje
narisati. Komaj smo si oddahnili in si novih moči nabrali z igrami na svežem zraku, že se je
bližal praznik ljubezni. Ustvarjali smo voščilnice za tiste, ki jih imamo radi, izdelovali srčke in
ptičke iz papirja, se pogovarjali o ljubezni in se preprosto imeli radi. Tik pred koncem počitnic
se nas je kar nekaj udeležilo pustnega sprevoda po Ribnici, kjer smo predstavljali različne
maske. Po pustni soboti pa je sledil pustni torek, no, pri nas smo imeli kar pustni teden.
Ustvarjali smo klovne in maske, ob tem pa se nismo pozabili posladkati. V naši skupini nam
nikoli ni dolgčas, ko ne pišemo domačih nalog ali ustvarjamo, smo na svežem zraku, se
prosto igramo ali pa se pomerimo v namiznih igrah.

Učenci 7. skupine OPB z učiteljico Tadejo Šmalc

10. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
»Vsak dan ponuja kakšno redkost …
Lahko bi jo dala v vazo
in občudovala,
prvi regrat na primer …«
(Margaret Lawrence)
V februarju so se v podaljšanem bivanju zgodile določene organizacijske spremembe. To velja
tudi za 10. skupino PB, ki jo po novem vsak delavnik do 13.30 vodijo razredničarke 4. razreda.
Navedena organizacijska sprememba ne vpliva na program vzgojno-izobraževalnega dela
skupine, učenke in učenci pa so se nanjo že takoj privadili.
Tokrat želim učenke in učence 10. in 11.2 skupine PB, ki se nam pridruži vsakodnevno ob 14.20,
posebej pohvaliti za likovno ustvarjanje, saj smo se skoraj ves mesec vsi skupaj intenzivno
pripravljali za marčevsko okrasitev šolske jedilnice. S tem namenom smo izdelovali papirnate
cvetlice in metulje.

Kot februarsko posebnost naj izpostavim še obisk pustnih maškar. Nekaj izmed njih je bilo zelo
pogumnih in so se dovolile fotografirati, druge so bile plašne in tega niso dovolile. Nekaj
drobnih utrinkov iz opisanega dogajanja je razvidno iz spodaj priloženih fotografij.

Vsem bralkam in bralcem naše spletne strani pošiljamo prijazne in vedre pozdrave!

Učenke in učenci 10. skupine PB ter učiteljica Staša Ivanec

PODALJŠANO BIVANJE V DOLENJI VASI
Po mesecu januarju, ko je bilo veliko učencev odsotnih, smo mesec februar začeli spet v polni
postavi. Podaljšano bivanje je potekalo naprej po ustaljenih tirnicah. Po kosilu smo skoraj vsak
dan, če je le vreme dopuščalo, odšli na šolsko igrišče in se tam veliko igrali. Najraje smo ''zemljo
kradli'' in skakali ''ristanc'', v peskovniku smo gradili predore in ceste, igrali smo nogomet ter
se na šolskem travniku veliko lovili. Domačo nalogo smo poskušali čim hitreje in čim bolje
napisati, tudi če je bilo včasih kar težko. Ko smo končali, smo z veseljem reševali različne
miselne in matematične igre, ki nam jih je pripravila učiteljica. Tudi ustvarjali smo, saj je v
februarju bilo tako valentinovo kot tudi pust. Naj pa več o tem, kaj smo počeli, povejo slike.
Učenci 13. skupine in učiteljica Tanja Knavs

