PODALJŠANO BIVANJE V 1.B
Ah, pomlad je tu!
Topli žarki so nas zvabili na igrišče, kjer se radi žogamo, lovimo, igramo nogomet ali
opazujemo, kako poteka gradnja novega zunanjega igrišča.
Knjigice postajajo naše dobre prijateljice. Enkrat na teden se odpravimo v knjižnico. Kakšno
veselje je, ko tam odkrijemo ravno tako knjigo kot smo si jo želeli. Poleg tega pa v
podaljšanem bivanju še vsak dan poslušamo zanimive pravljice in zgodbice. V tem mesecu
smo se lotili debele knjige, kjer so zapisane dogodivščine in lumparije Emila iz L önneberge.
Prav zabaven je s tisto svojo pokrivačo.
V podaljšanem tudi redno pišemo domače naloge. In seveda veliko ustvarjamo. Ob prazniku
žena smo izdelali voščilnice in jih podarili pomembnim ženskam v našem življenu. S prstki
smo barvali rožice, metulje in pikapolonice. Za materinski dan smo izdelali voščilnice, s
katerimi smo pokazali mamicam »kooooooliko« jih imamo radi. Nismo pa pozabili niti na
praznik ob koncu meseca: veliko noč. Pobarvali smo pobarvanke pirhov, jih zložili v košarice
in z njimi okrasili pano pred učilnico. Izdelali smo še prikupne zajčke, ki kukajo skozi okno na
hodniku.

Učenke in učenci 1.b in učiteljica Ana Krmpotić Wieczorek

3. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA

Marec je mesec, ko se vse prebuja, narava oživi in tudi mi smo imeli ogromno energije. Nekaj
smo jo porabili v telovadnici, kjer smo se lovili, skakali, premagovali razne ovire in se veliko
igrali. Veliko smo plesali, se smejali, skupaj brali in ustvarjali. Spoznali smo znanilce pomladi
in na to temo tudi ustvarjali. Za dan žena smo ustvarili zelo lepe pisane obešanke. Proti
koncu meseca pa smo mamice presenetili s čudovitimi tulipani in jim čestitali za njihov
praznik.

Učenke in učenci 3. skupine PB in učiteljica Dolores Arko

PODALJŠANO BIVANJE V 1. D RAZREDU
V naši skupini podaljšanega bivanja je bil marec poln ustvarjalnosti. Seveda smo se pustili
pobožati tudi vse toplejši pomladanski sapici ob igrah na igrišču. Natančno smo si ogledali tudi
železniško postajo v Ribnici in se pogovorili o vlakih. Žal pa vlaka ob našem obisku postaje
nismo dočakali, ker smo prej pozabili pogledati vozni red, upamo, da nam to uspe v
prihodnjem mesecu . Navdušeno smo sodelovali tudi pri pevskih vajah, ki smo jih imeli v
času podaljšanega bivanje in tudi sicer veselo in ubrano prepevali. V marcu smo se spomnili
mamic in očkov ter izdelali darilca in se jim na ta način zahvalili za vso skrb in ljubezen. Ob
koncu meseca smo okraševali lesene podstavke za pirhe, vmes pa razvijali ustvarjalnost na vse
mogoče načine. Pridno urimo tudi zapis črk in računanje. Se že veselimo naslednjih toplih
pomladanskih skupnih trenutkov!
Mateja Košir in učenci 1. d

Lilije za mamice

Radi zaplešemo.

Obisk železniške postaje

Velikonočno ustvarjanje

Pomladni dežniki

1.E V MESECU MARCU
Mesec marec je bil za našo skupino kar precej poseben, saj smo se v tem mesecu zamenjali
kar dve učiteljici. Temu primerno je bilo veliko spoznavanja in učenja drug o drugem. Veliko
časa smo namenili igri in ustvarjanju, gibanju na prostem, pogovoru, igri s kockami in
odkrivanju novega. Zelo radi igramo nogomet, skačemo v vrečah in zbijamo keglje. Prav tako
pa radi poprimemo tudi za škarje, barvice in flomastre. Ja, v naši skupini res ni veliko
prostora za dolgčas. 😊
Učiteljica Eva in učenci 1.e

PODALJŠANO BIVANJE: 4. SKUPINA (2.a)
Mesec marec je vseboval kar nekaj praznikov, zato je tudi v naši skupini minil precej v
ustvarjalnem vzdušju, saj smo bili skoraj vsak dan kreativni in kaj ustvarili. Za dan žena in
materinski dan so učenci izdelali voščilnice za svoje mamice, pri čemer so se zelo potrudili. S
pomladnimi znanilci pa smo okrasili naš pano pred razredom, na katerega so se naselili razni
ptički in rožice. Zadnje dni v marcu pa smo namenili izdelovanju velikonočnih motivov. Učenci
so ustvarili tudi pomladne risbe in izdelke za razstavo v DSO. Vsak ponedeljek smo obiskali
knjižnico, da so učenci še bolj osvojili navado sposojanja in vračanja knjig. Obiskala nas je tudi
učiteljica glasbe, Nataša Arko, s katero so se učenci naučili zapeti slovensko ljudsko pesem
»Ob bistrem potoku je mlin«. Seveda kot že celo šolsko leto smo se sproščali na igrišču,
večinoma igrali boj med dvema ognjema, ki se ga igrajo radi prav vsi učenci, učiteljica pa igro
spremlja v vlogi »športne sodnice«. Igrali smo se tudi socialne in družabne igre. Skratka, marec
je bil vsebinsko pestro in raznovrstno obarvan, zato je minil še toliko bolj hitro.

učenci 2.a in učiteljica Vesna Bubnjič

3.d smo že marca?
Zvončki in trobentice, mačice, vijolice in še bi vam lahko naštevali, saj smo znanilke pomladi
kar dodobra spoznali tudi v okvirju opb . Marca pa smo dobili tudi novo učiteljico Mino do
konca leta. Kljub ukrepom, ki ostajajo v veljavi, smo se v preteklem mesecu skupaj zabavali,
se igrali, družili, pogovarjali, pisali domače naloge, telovadili, skupaj jedli kosilo, se gibali na
prostem in še in še… Dolgčas nam zagotovo ni bilo! Mamice pa so bile sigurno ta mesec tudi
presrečne, saj so bile kar nekajkrat obdarovane, saj ta mesec zaznamujeta dva pomebna
praznika za naše mamice in žene, to je dan žena in materinski dan. Pri igrah z žogo na
šolskem igrišču smo se pa velikokrat razburjali, saj smo ugotovili, da si vsak pravila igre
razlaga po svoje. Vseeno je prevladala dobra volja in sodelovanje ekip na koncu. Mesec
marec smo zaključili z velikonočnim ustvarjanjem iz slanega testa. Zaželeli smo si še lepe
praznike in odšli v t.i. »lockdown« in srčno upamo, da pridemo kmalu nazaj v šolske klopi, pa
čeravno z maskami.

Učiteljica Mirjana Lipej

PODALJŠANO BIVANJE NA POŠ DOLENJA VAS
Mesec marec bi lahko opisali kot mesec praznikov in običajev. Veliko smo ustvarjali, in sicer
pripravljali pomladne okraske za šolski hodnik, izdelali voščilnice za dan žena, okrasili ptičke za
gregorjevo ter naredili izdelke za naše mamice. Pri izdelovanju smo morali biti precej natančni.
Pokazala se je tudi povezanost med nami, saj smo hitro priskočili na pomoč drugim, ki so imeli
z izdelavo nekaj težav.

Nekaj časa smo namenili tudi opazovanju narave in njenega prebujanja v okolici šole ter igri
na šolskem igrišču. Zelo radi igramo boj med dvema ognjema, vendar je to včasih težko zaradi
majhnega števila učencev v naši skupini. No, se pa igramo kaj drugega, npr. muhice, črnega
moža, skrivalnice, nogomet ali pa si izmislimo čisto svoje igre.
Upamo, da se po praznikih kmalu vrnemo v šolo.

Učenci in učenke 3. e ter učiteljica Ema Oražem

Mesec marec je mesec, ki je bil namenjen ustvarjanju. Pred nami je bil 8. marec – dan žena,
21. marec – prvi pomladni dan ter 25. marec – materinski dan.
Pogumno smo zavihali rokave ter ustvarjali različne izdelke. Za mamice rožice in srčke, okrasili
smo hodnik s prvimi znanilci pomladi ter različnimi cvetlicami, iz lesenih žličk izdelali metuljčke.
Iz vate pa smo že naredili velikonočne zajčke (tukaj smo se kar namučili 😊), saj so tik pred
nami bili velikonočni prazniki. Naša naloga bo še okrasitev dreves z različnimi cvetovi, saj sedaj
skozi okno že opazimo, da so drevesa začela cveteti.
Po domači nalogi, nekaj dodatnimi nalogami in ustvarjanju, smo odšli na igrišče. Še vedno nas

je grel sonček, skoraj že za v kratke rokave. Tega smo bili zelo veseli.
V podaljšanem bivanju se imamo super, sedaj pa smo spet ostali doma. V upanju, da se kmalu
vrnemo nazaj, vam želim lepe ter mirne velikonočne praznike.

Učiteljica Maja in učenci podaljšanega bivanja

