2. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Oktober je minil kot bi mignil. V tem mesecu se je narava že odela v pisane barve in kar nekaj
časa smo namenili pogovoru o jeseni. Veliko smo tudi ustvarjali, naši izdelki pa so večinoma
odražali ta del leta. Sprva smo sicer odleteli v nebo s pisanimi baloni. Le-te pa so nato
nadomestili pisani jesenskimi listi. Lepi, bleščeči, rjavi kostanji so postali noski ježkov. Za
konec pa smo se spomnili še dveh praznikov, ki prihajata. Dan spomina na mrtve smo
obeležili, ko smo z voščenimi in vodenimi barvami ustvarili slike svečk. Noč čarovnic pa z
ustvarjanjem strašnih mumij, v katerih bomo prižgali svečke, da bodo lahko prestrašile
naključne mimoidoče.

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

JE ZA NAMI ŽE DRUGI MESEC ŠOLE?!

Kako je oktober minil v 1.c in 2.d? V začetku smo hodili na ogromno dejavnosti, potem pa so
vse odpadle zaradi virusa… Ojoj, kaj pa potem?! Plesati smo začeli in poslušati pravljice. Ja,
tako je, imeli smo več časa in energije, zato smo se usmerili v kulturo in ustvarjanje, čeprav
tudi na gibanje nismo pozabili.
Kadar je bilo lepo vreme, smo pohiteli ven na igrišče ali na sprehod po naši lepi Ribnici
(čeprav smo na koncu že morali nositi maske), kadar pa je padal dež, smo bili notri in gledali
gledališke predstave, ki so jih zaigrali učenci sami, prepevali, plesali in se igrali.
Pred tem pa smo seveda vsakič vestno naredili domače naloge, ki nam grejo čedalje bolje od
rok. Urili smo se v poslušanju navodil, v tem, da učenci sami sebe preštejemo po vrsti in
tekmovali, kdo ima najboljše plesne gibe.
Ker smo zakorakali v jesen, smo se pogovarjali o tem letnem času, kaj nam prinaša, od kdaj
do kdaj traja, kakšne barve prevladujejo jeseni, katere pridelke pobiramo, se učili o gozdu,
drevesih, drevesnih listih, jesenskih plodovih, nekaj besed pa smo namenili tudi praznikom in
počitnicam, ki se bližajo z vratolomno hitrostjo. Dvakrat smo obiskali knjižnico, saj zelo radi
beremo in poslušamo zgodbe, da smo si naredili zalogo za počitnice- čtiva pa ja ne sme
zmanjkati!
Upamo, da se bomo po počitnicah lahko vrnili v šolo, saj smo zelo radi skupaj in se radi
družimo, tega pa v teh čudnih časih vsekakor primanjkuje- pristnega, človeškega stika brez
bojazni pred virusom in sumničavih pogledov. Čeprav- mi se ne damo in ostajamo pozitivni,
maskam in vsem ukrepom navkljub.
Se vidimo kmalu! Mi gremo na počitnice! 
Učenci 1.c in 2.d z učiteljico Saro Hočevar

4. SKUPINA OPB
Tudi mesec oktober smo preživeli podobno kot september. Kolikor se je le dalo, smo izkoristili
lepo vreme in uživali zunaj, predvsem v igrah z žogo. Če se slučajno kdo prejšnji mesec ni rad
igral boja med dvema ognjema, je to sedaj drugače. Učenci se igro igrajo zelo radi, zelo so tudi
izboljšali tehniko metanja žoge čez polje, postali so bolj spretni tako pri zbijanju kot pri
izmikanju. Res je, vaja dela mojstra…
Za teden otroka smo se veliko pogovarjali, si namenjali lepe misli in igrali socialne igre. Trikrat
v enem tednu so učenci risali po mojih navodili, barvali ali dopolnjevali dano risbo. To so počeli
zelo radi, pri tem pa so bili tudi precej uspešni in dosegli dobre rezultate.
Učenci so radi ugibali uganke in risali po ugankah, tekmovali po skupinah in reševali miselne
in zabavne naloge.
Tudi na ustvarjanje nismo pozabili, tu so prevladovali aktualni jesenski motivi: prstna zgibanka
iz papirja »strah«, oblikovanje živali iz jesenskih listov in plodov, ki so jih učenci nabrali,
barvanje listov, buče in čarovnice.

Učenci 4. skupine OPB in učiteljica Vesna Bubnjič

7. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA

Jesensko listje, kam hitiš?
Ujeli bi te radi,
ko z vetrom rajaš in vrtiš
kot zlato se kolo.
(Joseph Haydn)

Tako kot jesensko listje, tudi čas hitro teče in mesec oktober gre že proti koncu. V tem mesecu
smo bili zelo ustvarjalni. Tudi domače naloge smo pridno reševali in se trudili, da jih rešimo do
konca. Kljub vsemu se bomo še naprej spodbujali, da jih bomo opravili čim hitreje. Tako bomo
imeli doma več časa za rajanje na svežem zraku, sedaj, ko je narava tako lepa in barvita.

Začetek oktobra je minil v znamenju tedna otroka. Takrat smo si ogledali projekcijo z naslovom
Otroci sveta ter spoznavali pesmi in plese različnih držav po svetu. Odpotovali smo v Maroko,
Rusijo in se vrnili v našo prelepo Slovenijo. Ogledali smo si posnetek otrok, ki pozdravljajo v
različnih jezikih, najbolj nam je v spominu ostal pozdrav z Japonske: »Konichiwa!«. Na koncu
smo s pomočjo posnetka zaplesali še na pesem We are the world in refren zapeli v slovenščini.

Mi smo ta svet, mi smo otroci,
mi delamo srečnejše dni, zato darujmo,
ena smo družina, pomagajmo si vsi,
zgradili bomo lepši svet za nas vse.

Tudi v podaljšanem bivanju imamo kdaj domačo nalogo. Čez vikend smo nabirali jesensko listje
različnih barv in oblik ter jesenske plodove. Z malo domišljije so nastale prave umetnine.

Naši portreti ...

… in dežniki.

Skupaj se trudimo, da vsak dan veselo in
kulturno hodimo na kosilo.

Kdor domačo nalogo hitro naredi, naprej z reševanjem križanke hiti.

Med drugim smo naredili tudi obrise rok in na vsak prst napisali eno svojo pozitivno lastnost,
barvali smo sadje in zelenjavo ter se pogovarjali o zdravem načinu življenja, v zadnjem tednu
pa smo se posvetili prihajajočim praznikom pri nas in drugod po svetu. V podaljšanem bivanju
ni manjkalo niti gibanja na svežem zraku.

učenci 7. skupine podaljšanega bivanja z učiteljico Laro Henigman

8. Skupina podaljšanega bivanja
Oktober, mesec, ki se hitro konča in nas vselej preseneti. Letos nas je najprej presenetil s
hladnim in deževnim vremenom. Žalostno smo gledali skozi zaprto okno in si želeli, da bi se
lahko podili naokoli. A smo se potrudili, da nam je tudi v razredu bilo lepo. Odkrili smo, da
pravzaprav radi sestavljamo sestavljanke, da si pri tem pomagamo in dajemo nasvete
sošolcem.
Ko smo se že skoraj navadili na »notranje« delo, nas je presenetilo lepo in sončno vreme.
Nemudoma smo hitro končali nalogo in se zapodili na igrišče. Tam smo poskušali stare
spretnostne igre in odkrili nekaj novih, nad katerimi smo bili nadvse navdušeni. Takšna je bila
preprosta igra, kjer sta učiteljici vrteli kolebnico, učenci so pa en za drugim stekli pod
nenehno gibajočo se kolebnico in poskusili ujeti njen ritem. To so padali rekordi v številu
poskokov!

Učenci 3. c in 3. d razreda in učiteljica Tajana Stevanović

9. SKUPINA V MESECU OKTOBRU
V mesecu oktobru smo se v 9. skupini imeli zelo pisano – kot je bilo ta mesec tudi vreme. Ko
je bilo sonce, smo se pozabavali na igrišču, igrali boj med dvema ognjema, nogomet, skakali
čez kolebnice in skoznje tudi tekli. Kadar pa nas je dež zadržal v učilnici, smo si sonce narisali
kar sami – z družabnimi igrami, gradnjo stolpov iz kock, turnirjem v Enki ter ustvarjanjem. V
tem mesecu smo si v tednu otroka izdelali sproščujoče žogice, ustvarjali smo jesenske
umetnine s pomočjo Mekola, soli ter barv, za ustvarjanje smo uporabili tudi lubje…uganete,
kaj je nastalo iz njega? 
Učenci in učenke 9. skupine PB z učiteljico Evo

10. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Oktobrski dnevi v podaljšanem bivanju so bili barviti, razgibani in živahni. Četrtošolci in
petošolci so zavzeto zagrizli v šolsko delo. Kar nekaj učencev v skupini je zavzetih bralcev in
učenci radi obiskujejo šolsko knjižnico. To je seveda vredno pohvale. V oktobru smo seveda še
posebej pazili, da so bile roke za kosilo natančno umite. Po opravljenih obveznostih pa je čas,
da damo prostor ustvarjalnosti. Hit meseca oktobra je bilo ustvarjanje z volno. Učenci so
izdelali »cofke« in si z njimi okrasili obeske za ključe, tisti vztrajnejši pa so izdelali tudi
hobotnico ali figurice iz volne. Dobro je uspelo tudi risanje simetrije. Med ustvarjanjem učenci
radi prisluhnejo glasbi in prepevajo. V pogovoru smo se posvetili čustvom, ugotovili smo, da
jeza ni nič slabega, le izraziti jo je potrebno na primeren način. Vreme je dopuščalo, da smo
skoraj vsak dan nekaj časa preživeli na šolskem igrišču. V tem mesecu je bil v ospredju
nogomet. Naši streli so že precej natančni in upamo, da jih bomo novembra lahko še izpilili.
Učiteljica Mateja Košir

1. E in 2. F VAS POZDRAVLJAMO IZ DOLENJE VASI

Prvi pravi jesenski mesec je hitro prišel in tudi hitro minil, pred vrati so počitnice. V tem mesecu
smo se že dobro naučili pravil podaljšanega bivanja, poskušamo čim lepše počakati v vrsti za
kosilo, se lepo preobuti in za seboj pospraviti stvari, ko se vračamo z dvorišča. Najraje tekamo
na prostem, brcamo žogo, se lovimo in ustvarjamo na peskovniku. V tem mesecu pa smo
praznovali tudi teden otroka, ko je bilo polno zanimivosti tako med poukom, kot tudi v
podaljšanem bivanju. Ogledali smo si risanko, imeli športne igre in se veliko igrali. Pogovarjali
smo se tudi o tem, kaj radi jemo in kaj je zdravo jesti, saj smo 16. oktobra praznovali svetovni
dan hrane. Ob tej priložnosti smo narisali naše najljubše jedi.
V zadnjih tednih smo se veliko pogovarjali o virusu, ki se potuhnjeno smuka med nami.
Natančno smo si umivali in razkuževali roke, razkuževali mize in uporabljali maske, a vseeno
so našo šolo nekaj dni pred počitnicami zaprli. Upamo, da bodo počitnice vsem koristile. Za to,
da si bomo odpočili, da bomo ozdraveli, predvsem pa si nabrali novih moči na ponovno vrnitev
v šolo.

Učenci 1. e in 2. f razreda ter učiteljica Tanja Knavs

PODALJŠANO BIVANJE NA POŠ DOLENJA VAS
Drugi mesec pouka je zabeležil odhod učiteljice Sonje, od katere smo se lepo poslovili.
Nasledila jo je učiteljica Ema. Prvi teden smo se še malo spoznavali, vendar si je učiteljica hitro
zapomnila naša imena.
Ker je bilo zunaj precej toplo, smo veliko časa namenili igri oz. kar mi najraje počnemo – igramo
boj med dvema ognjema. Čeprav smo zelo borbeni, igro prilagodimo tudi mlajšim učencem, ki
se nam želijo pridružiti. Teden otroka nam je bil zelo všeč, saj smo bili skoraj cel teden brez
domače naloge! Poleg tega pa smo si vsak dan ogledali del filma o slonih, ki se nam je vtisnil v
spomin. Lepo bi bilo, če bi bil namesto tedna takšen kar cel mesec. 😊
Tudi naslednji tedni so bili nekaj posebnega. Po kosilu in opravljeni domači nalogi smo se
posvetili risanju, ustvarjanju jesenskih okraskov in igri naših najljubših družabnih iger.
Učiteljica je načrtovala tudi tekmovanje v izdelovanju in spuščanju papirnatih letal. Najprej
smo izdelali letala, jih podpisali in okrasili. Določili smo kriterije za ocenjevanje in priredili
pravo tekmovanje v telovadnici, da nam veter ne bi pokvaril rezultatov. Dobili smo tri
zmagovalce. Komaj čakamo, da izvemo, kaj zanimivega bo učiteljica spet pripravila po šolskih
počitnicah. Omenila nam je, da bomo risali oz. pisali za natečaj Rišem/pišem za prijatelja. Še
dobro, da bodo počitnice, da si bomo lahko odpočili in se vrnili v šolo polni idej in energije.
Učenke in učenci 3. e, 4. e in 5. e ter učiteljica Ema Oražem

Mesec oktober je minil zelo hitro. No, nismo še čisto pri koncu. Vsi vemo (sploh pa naši učenci),
da so v mesecu oktobru še težko pričakovane počitnice.
V jesenskem mesecu smo se posvetili okraševanju našega šolskega hodnika. Izdelovali smo
ježke, jesenska drevesa, pobarvali in ustvarili posebne gozdne živali izdelali nekaj gob ter
barvnih jesenskih listov, da smo še bolj popestrili naš hodnik. Sicer smo pa zelo veseli, saj nas
sonček še vedno vabi na igrišče, kjer se po našem ustvarjanju sprostimo.
Glede pravil v podaljšanem bivanju, se še čisto malo lovimo, velikokrat pa imamo težave s
pospravljanjem stolov in svoje mize, ko gremo iz razreda. Včasih že zapustimo šolo, pa
učiteljica čez okno zakliče naše ime in že vemo, koliko je ura …

.

Pogovarjali pa smo se tudi o zdravi/nezdravi prehrani, saj je bil 16. 10., Svetovni dan hrane.
Povedali smo, da je dobro, da jemo zdravo ter raznoliko hrano, pri kosilo vzamemo toliko,
kolikor bomo pojedli, ne pijemo veliko sladkih sokov in gaziranih pijač itd. Risali pa smo tudi
na temo: Kako izgleda tvoj krožnik? Na krožniku je bilo prisotno veliko sadja, zelenjave, se je
pa našel tudi kakšen »pohan šnicl« in pomfri.

No, saj lahko priznamo, da je tudi to okusno.

Vsi vemo, da so naši učenci že skoraj na počitnicah in to se opazi tudi pri njihovem delu in
motivaciji.
Vam pa zato želim, da jih preživite čim lepše ter zdravo.

