2. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Kako vznemirljivo je bilo prvič prestopiti prag šole.
Naši prvošolci so se najprej srečali s poukom. Po pouku pa so se prelevili v »delfinčke« - naša
skupina podaljšanega bivanja se namreč imenuje po tej prikupni živali. Res pa je, da so
nekateri med njimi prvič slišali za podaljšano bivanje. Zdaj, po enem mesecu pa že vedo, da
jo to čas, ko pojedo kosilo, se igrajo in rišejo ter seveda opravljajo bolj resno delo, kot se za
prave šolarje spodobi: rišejo črte, rešujejo učne liste in poslušajo ter ilustrirajo pravljice.

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

SEPTEMBER V TRETJI SKUPINI PODALJŠANEGA BIVANJA

September je bil v tretji skupini podaljšanega bivanja zelo pester, saj smo se še navajali drug
na drugega in se spoznavali. Ker skupino sestavljamo učenci prvega in drugega razreda, smo
navezali nove stike in nova prijateljstva.
Naučili smo se že kar nekaj stvari… Kako sestaviti kolono, iti na kosilo in ga kulturno pojesti,
pravil lepega vedenja v jedilnici (vadimo pa upoštevanje le-teh), medsebojne pomoči v
razredu, nenazadnje pa tudi več izvirnih načinov, kako in kam pospraviti masko, da je ne
izgubimo vsak dan znova.
Spet so tu domače naloge, ki jih vestno opravimo kar v šoli, da se potem lahko več časa
igramo in da brez slabe vesti odidemo na popoldanske dejavnosti. O, teh pa je veliiiko… Med
nami najdete plavalce, rokometaše, pevke, nogometaše, glasbenike, plesalke in pa tudi tiste,
ki urijo možgane na dodatnih uricah branja in računanja.
Najbolj smo veseli, ko sije sonce in gremo lahko ven na igrišče ali sprehod in se razgibamo po
vseh urah, ki jih presedimo v šoli. Velikokrat igramo košarko, nogomet ali si podajamo žogo,
rišemo s kredami, se lovimo, skrivamo in se igramo na igralih.
Seveda pa smo že začeli z ustvarjanjem, čeprav je šele prvi mesec šole! Naredili smo
hobotnice, ki nas spominjajo na konec letošnjega poletja, narisali varno pot v šolo, se
pogovarjali o zdravi prehrani in tudi narisali prelepe prehranske piramide. Vse naše izdelke
potem vestno prilepimo v zvezek za podaljšano bivanje ali pa z njimi okrasimo hodnike v
našem nadstropju.
Se že veselimo naslednjih mesecev!

4. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA

V mesecu septembru smo lovili in zaužili še zadnje tople sončne žarke in zato veliko časa
namenili igri zunaj. Najraje so se otroci igrali boj med dvema ognjema, nekaj pa se jih je igralo
ristanc/avionček, twister in še druge igre, ki so narisane pred šolo.
V razredu smo se sproščali s socialnimi in družabnimi igrami. Zelo radi so reševali zabavne
naloge in izzive, kot so križanke, uganke, labirinti, bingo itd.
Veliko smo se pogovarjali, na začetku pa smo spoznavali in obnovili šolska pravila. V
Evropskem tednu mobilnosti smo govorili o varni poti v šolo in obnašanju v prometu. Na to
temo smo reševali tudi kviz. V čast našima vrhunskima kolesarjema so učenci z navdušenjem
risali in barvali kolesa.
V povezavi s športom smo ponovili znanje o zdravi in nezdravi prehrani in nato to temo so
učenci v skupinah izdelali plakate.
Času primerno pa smo začeli tudi z jesenskim ustvarjanjem, prvi so bili na vrsti ježki, ki bodo
krasili naš pano pred razredom, skupaj z ostalimi jesenskimi motivi, ki jih bomo še ustvarili.

Učenke in učenci 4. skupine PB in učiteljica Vesna Bubnjič

7. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA

Sreča ni v glavi in ne v daljavi,
ne pod palcem skrit zaklad.
Sreča je, ko se delo dobro opravi.
In ko imaš nekoga rad.
(Tone Pavček)

Po nekoliko nenavadnem, a brezskrbnem in toplem poletju, je bil zopet tu prvi šolski dan. Prvi
teden je minil v znamenju spoznavanja, socialnih iger ter navajanja na razredna pravila in nove
ukrepe, kot so nošenje mask, odhodi domov, medsebojna razdalja ipd. Tako za učence kot za
starše in učitelje je bilo privajanje na nove posebnosti v teh časih kar zanimivo in pestro. Sedaj
pa, ko je september že skoraj za nami, menim, da nam je vsem skupaj dobro uspelo.

Prve šolske dni smo med drugim izdelali knjigo z risbami in zapisom pravil ter z obrisi rok
obljubili, da jih bomo upoštevali. Izdelovali smo fotoaparate z utrinki poletja, v tednu
mobilnosti smo naredili mavrična kolesa z zgibanjem, v tednu pričetka jeseni pa smo izdelali
ježke na podoben način kot kolesa, z zgibanjem barvnega papirja. Zadnji teden smo čas
posvetili medosebnim odnosom.

Poleg ustvarjanja smo se vsak dan veliko gibali, delali domače naloge in jedli kosilo. Vsak dan
se pogovarjamo, kaj novega naučimo, predvsem pa se trudimo biti čim bolj pozitivni do sebe
in drugih ter tako vzpostaviti pozitivno razredno klimo.

učenci 7. skupine podaljšanega bivanja
z učiteljico Laro Henigman

8. Skupina podaljšanega bivanja
September je mesec, ko se vsi na novo spoznamo. Učenci spoznajo novo učiteljico, včasih
tudi kakšnega novega sošolca. Spoznajo nov razred in nova pravila, ki so pravzaprav stara, a
so vsak dan nova. Vsi skupaj smo spoznali, kaj pomenijo nova pravila zapuščanja OPB, ki so
nam povzročila nekaj preglavic.
A sedaj ob koncu meseca, že skoraj vsak od nas pozna svoj urnik popoldanskih obveznosti in
dnevi postajajo bolj mirni. V podaljšanem bivanju sedaj pred kosilom imamo ravno toliko
časa, da se pozdravimo, pokljukamo in preberemo en del naše knjige, ki ji učenci prav z
zanimanjem prisluhnejo, saj govori o treh prijateljih in njihovih dilemah, težavah in
razmišljanju.
Po kosilu si vzamemo čas za pedagoški mir. Pomeni, da smo čisto tiho – včasih nam družbo
dela samo tiha sproščujoča glasba. Učenci se posvetijo svojim nalogam, učiteljica pa kroži po
razredu in pomaga pri težavah. Če je kdo zelo hiter z nalogo, si med ponujenimi učni listi
poišče nalogo za svojo dušo in v tišini nadaljuje.
Kmalu zatem pride čas za odhod »prve runde« domov. Tisti, ki ostanemo, se razdelimo na 2
skupini. Ena skupina končuje domačo nalogo, druga pa si izbere eno od ponujenih nalog, ki
pa tokrat ni »šolska«. Učenke si velikokrat izberejo kvačkanje (no, pri kvačkanju smo šele pri
1.lekciji, a vnema zato ni nič manjša), učenci pa kreativno ustvarjajo s kockami.
Ko vsi končajo naloge, si privoščimo kakšno gibalno igro, kot je noč- dan, kipci itn.

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

9. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
V mesecu septembru je bilo dogajanje v 9. skupini zelo pestro. Našo skupino sestavlja 27
učencev, od tega kar 21 fantov. Šolsko leto smo začeli s spoznavanjem in navajanjem na
pravila. Pogovarjali smo se o željah in pričakovanjih glede življenja v podaljšanem bivanju,
ustvarjali smo praktične igrače in predmete, s katerimi smo razmigali naše prste. Da smo si
odpočili po napornih dneh, smo si privoščili tudi ogled kakšne risanke ali skupno prebiranje
knjige. Veliko časa smo preživeli zunaj na igrišču ter se podili za žogo, ko pa nam je bilo
vreme manj naklonjeno, smo se brez težav zamotili z raznimi družabnimi igrami.

Učenci in učenke 9. skupine podaljšanega bivanja in učiteljica Eva

10. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Skupina OPB 10 je preko začetniškega usklajevanja in spoznavana na začetku postala konec
septembra že dobro uigrana ekipa. Učenke in učenci te skupine pridno razvijajo svoje talente
pri mnogoštevilnih interesnih dejavnostih, zato v skupini veliko gledamo na uro in pazimo, da
smo ob pravem čas na pravem mestu. Mesec september nam je od začetka postregel z lepim,
skorajda poletnim vremenom, zato smo veliko časa izkoristili za igre na igrišču. Brez skrbi,
poskrbeli smo tudi za čas, da smo pisali domače naloge in uredili šolske potrebščine. Seveda
nismo šli mimo uspeha naših kolesarjev na Dirki po Franciji, športno smo navijali, ob tem pa
se naučili tudi nekaj o kolesarstvu in spoznavali Francijo. Konec septembra pa nas je svežina v
zraku opomnila, da se je jesen počasi že prikradla v naše konce. Ustvarjali smo jesenske
dežnike in se urili v šahu.
Učiteljica Mateja Košir

PODALJŠANO BIVANJE NA POŠ DOLENJA VAS
Poletne počitnice so minile in spet se je začela šola. Tudi na šoli v Dolenji vasi so hodniki spet
polni otroškega živžava. V septembru je imela naša skupina kar nekaj dela, saj je bilo potrebno
prvošolcem razkazati šolo in njene prostore ter jim povedati, kaj in kako počnemo v
podaljšanem bivanju. Drugošolci so po njihovem mnenju seveda poznali že vsa pravila, vendar
smo kmalu ugotovili, da jih morajo tudi oni ponoviti skupaj s prvošolci. Kar nekajkrat je morala
učiteljica govoriti o tistih stvareh, ki nam ne grejo najbolj v ušesa: da jemo v tišini in da se tudi
med pisanjem domače naloge ne pogovarjamo. Nam pa se je zdelo, da je vse, kar smo si želeli
povedati, nujno in da moramo to prav takrat deliti z drugimi. Mi bi se radi igrali in klepetali. Še
dobro, da v septembru še ni bilo veliko nalog. Prvošolci smo se veliko trudili z vzorčki,
drugošolci pa z branjem in računanjem. Ugotovili smo, da je najbolje prvo dokončati nalogo,
saj se potem lahko igramo.
V septembru smo poskušali čim več časa preživeti zunaj. Veselo smo raziskovali šolske
površine in se igrali v peskovniku, na igralih, na travniku. Ko nam je bilo vreme manj naklonjeno
smo uspeli tudi nekaj malega ustvariti. Najraje pa smo barvali pobarvanke in se igrali v kotičkih.
Iz lego kock in drugih ploščic so nastale prave umetnine. Upamo, da bo jesen sončna in
prijetna, saj se veselimo novih dogodivščin v podaljšanem bivanju.

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

Joj, pa je že konec
počitnic.
Res je hitro minilo. Ampak,
saj v šoli ni tako hudo! Sploh v
podaljšanem bivanju!

Kaj pa delate v
podaljšanem bivanju?

PODALJŠANO BIVANJE NA POŠ SUŠJE
Veliko stvari … Je že res, da so počitnice hitro minile. Tako pa je tudi hitro minil mesec
september. Veliko novega … tako za učiteljico, kot tudi predvsem za prvošolčke, ki so letos
prvič prestopili prag naše šole.
Skupino podaljšanega bivanja sestavljajo učenci 1., 2., 3., 4. in 5. razreda. Torej je naša skupina
sestavljena od najmlajših vse do najstarejših učencev na šoli. Vsi so se med seboj že poznali,
je pa res, da so tudi naši prvošolčki želeli spoznati ostale. Torej je bil mesec september
posvečen medsebojnemu spoznavanju ter osvajanju in upoštevanju pravil znotraj skupine, na
igrišču, pri igri, pri kosilu, v razredu … No, osvajanju in upoštevanju pravil bomo posvetili še
kar nekaj časa.
Naša pravila v podaljšanjem bivanju pa imamo tudi prilepljene na omari, tako da
na le-te, ne bomo pozabili!

Mesec september nam je prinesel še nekaj

, zato smo to tudi izkoristili. Po končani domači

nalogi, seveda. Ja, domača naloga je pomembna, torej jo po kosilo najprej naredimo,
posvetimo še nekaj časa učenju, branju, pisanju … potem pa malo »možgančke na off« in je že
čas za igro. Najraje igramo boj med dvema ognjema … Borimo se kot levi, včasih celo preveč.
Tako močno, da stečemo tudi izven našega polja, daleč, predaleč stran, ampak, se še učimo …
bi rekla naša prvošolka, ki ji je igra postala zelo všeč!
Zunaj pa tudi zelo radi rišemo s kredami, igramo na naši hiški in se igramo še druge igre z žogo.
Tudi če bomo stopili na lužo, izgubili ne bomo … 😊

Pravi mojstri so tudi v risanju s kredami … 😊

Lepo vreme smo tudi izkoristili tako, da smo izbrali še en sončen dan v času Evropskega Tedna
Mobilnosti in odšli na glavno cesto Žlebič, kjer so učenci šteli promet v obe smeri. Ob tem so
se zelo zabavali. Šteli so, koliko prevoznih sredstev (avto, tovornjak, avtobus, motor …), prevozi
v smeri Ribnica <->Ljubljana, Ribnica<->Sušje. Našteli smo jih zeelooo veliikooo …

S 1. razredom pa smo še ponovili, kako pravilno čez prehod za pešce.

Ker pa vemo, da bodo kmalu prišli tudi tisti mrzli, deževni dnevi, smo si v podaljšanjem bivanju
izdelali tudi osebne mape, kamor bomo spravljali vse stvari, ki jih bomo naredili, medtem, ko
bodo na naša okna kapljale dežne kaplje.

Notri se že skriva kar nekaj stvari: pobarvanke,
grafomotorične vaje, risbice naših mojstrov … 😊

Zdaj pa je že pred nami gospa jesen in smo že pripravljeni na jesensko okraševanje naše šole.

Učenci in učiteljica Maja Lavrič

