Nenavadno šolsko leto 2020/2021 je za nami. Oh, kako hitro čas beži … Bilo je lepo, ampak
moramo priznati, da smo vsi skupaj komaj čakali počitnice in naš prvi skok v morje.
V mesecu juniju smo se z učenci pogovarjali, kaj radi delajo med počitnicami in kam bodo s
starši odšli na morje. Barvali smo pobarvanke in risali. Tudi hodnik smo okrasili z morskimi
živalmi kot so rakci, hobotnice, morski psi, ribice …
Uživali smo na sončku, v senčki sestavljali s kockami, vendar je bilo zadnje dni kar malo prevroče.
Tako smo odšli v razred, si ogledali film ter si zadnji teden privoščili tudi kokice. 

Mesec junij je naokoli, zato vam ob
koncu šolskega leta vsem
skupaj želim lepe, mirne ter brezskrbne počitnice.

Učiteljica Maja Lavrič

1.E IN 2.F
In ko smo se končno lahko združili z drugošolci, se je šolsko leto končalo.... Želimo vam
vesele, sončne in lepe počitnice!!!! 😊

Učiteljica Eva s prvošolci in drugošolci (POŠ Dolenja vas)

3.d Poletje, pozdravljeno in nasvidenje šolskim klopem do septembra!
Učenci so že skoraj zakorakali v najdaljše šolske počitnice, a se v oddelkih podaljšanega
bivanja na Osnovni šoli dr. Franceta Prešerna še vedno z otroki preizkušamo v
najrazličnejših aktivnostih, a pri tem nikoli pozabili na domače naloge, ki pa so bile za
nekatere učence pravi izziv, predvsem zaradi visokih temperatur v začetku tega meseca
in želji po igranju ter razvedrilu. Izvedli smo pa tudi plavalni tečaj, kjer smo se učili plavanja.
Vsakodnevno smo brali berila, se pogovarjali o poletju in počitnicah, pridno delali naloge ,
barvali pobarvanke na temo poletja, reševali zabavne naloge in se medsebojno merili v
družabnih ter razvedrilnih igrah. Punce so se lotile tudi šivanja razglednic, da bodo lahko
pošiljale unikatne razglednice iz dopusta. Obiskali smo tudi Dom starejših upokojencev in
jim razdelili naše kamne prijaznosti, ter jim zaželeli lepo poletje in jim zapeli Kekčevo
pesmico.
Zadnji dan smo pa zaključili v grajski slaščičarni, kjer smo si vsi skupaj privoščili slasten
sladoled, se poslovili in zaključili to šolsko leto.

Učiteljica Mirjana Lipej z učenci 3.d

3. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Pa smo veselo in z zelo veliko truda prišli do konca šolskega leta. Leto je bilo zelo pestro in
polno novih dogodivščin, zato odhajamo sedaj na zaslužene počitnice.
Vsem želimo lepo poletje in veliko novih dogodivščin.
Učenke in učenci 3. skupine PB in učiteljica Dolores Arko

PODALJŠANO BIVANJE V 1.B
Učenci podaljšanega bivanja iz 1.B se POSLAVLJAMO od tega šolskega leta.
V tem letu smo postali višji, pametnejši, iznajdljivejši in močnejši. Veliko smo se naučili,
pridobili smo si nove prijatelje, veliko smo ustvarjali, se igrali, žogali, plesali in sestavljali
kocke. Zdaj pa odhajamo na zaslužene počitnice.
Se vidimo v 2. razredu!

Učenke in učenci 1.b in učiteljica Ana Krmpotić Wieczorek

VROČINA, SLADOLED IN MICI V 2.E RAZREDU
Z učenci smo zadnje šolske dni preživljali ob prebiranju dogodivščin male pošasti Mici in tako
dobili ogromno idej za zabavo med počitnicami. Naučili smo se tudi nekaj novih iger (ime,
priimek, mesto, žival; bingo; vidim nekaj; zamisli si žival) , ki nam bodo krajšale poletne
počitnice, saj jih zagotovo poznajo tudi naši starši, ki se bodo lahko igrali z nami.
Komaj čakamo počitnice!
Nasvidenje, in ko se naslednjič srečamo, bomo že tretješolci!
Učenke in učenci 1.b in učiteljica Mateja

PRISPEVEK ZA JUNIJ
Skupina 1.a OPB vas vse lepo pozdravlja in želi lepe počitnice.

UČENCI 3.A
V skupini OPB 7 je bilo 8 deklic in 10 dečkov 3. a razreda. V skupini so otroci med seboj lepo
sodelovali, vestno opravljali domače naloge in druga dela po navodilih. Sprostitveno
dejavnost smo izkoristil za razne razvedrilne igre, večkrat smo čas preživeli na prostem. Ves
čas smo spodbujali lepo vedenje, ponavljali pravila in šolski bonton. Spodbujali smo
prijateljski duh in se trudili za dobro počutje vsakega učenca.

PODALJŠANO BIVANJE: 4. SKUPINA (2.a)

Kako hitro je šel zadnji mesec, smo se čudili tako učenci kot tudi učiteljica. Mesec junij nam je
bil naklonjen z vremenom, zato smo kar se da večina časa preživeli zunaj. Seveda nismo
pozabili na domačo nalogo, ki so jo učenci vse leto vestno opravljali v podaljšanem bivanju.
Od vseh iger so učenci celo leto najraje igrali boj med dvema ognjema, pri katerem so vsi
tehnično zelo napredovali in ga dodobra usvojili. Obvladajo metanje in ujemanje žoge, kar je
bilo jeseni pri nekaterih še težava. Igrali smo tudi nogomet, fantom so se pri brcanju žoge z
veseljem pridružile tudi punce. Igrali smo se razne socialne in gibalne igre, od družabnih iger
pa jih je zelo prevzel šah. Tudi ustvarjali smo bili kot po navadi, panoje in stene smo okrasili s
poletnimi motivi, ki so nas vsak dan spominjali na to, da se približujejo poletne počitnice, ki
jih najbrž vsi nestrpno pričakujemo. Da pa bo zaključek čim slajši in prijeten, smo skupaj odšli
na sladoled, pa tudi na skupno fotko nismo pozabili.
VSEM SKUPAJ ŽELIMO VESELE, AKTIVNE IN SPROŠČUJOČE POČITNICE!

učenke in učenci 2.a ter učiteljica Vesna Bubnjič

