OKTOBER NA POŠ SUŠJE
Kot bi mignil, je minil naš prvi mesec in že smo se znašli v oktobru. Zdaj se že kar dobro
poznamo.
Naši popoldnevi minevajo podobno. Po kosilu in nalogi sledijo igra, ustvarjanje ali bivanje na
prostem.
Prvošolci pridno trenirajo in vadijo grafomotorične vaje. Skupaj s tretješolci in učiteljico
Marijo pa so ustvarjali jesenska strašila in tako povadili še striženje, lepljenje ter pokazali
svojo ustvarjalnost.

Oktober nam je bil ponovno naklonjen z vremenom, zato smo veliko časa preživeli zunaj. Še
vedno je aktualna igra boj med dvema ognjema.

V Sušju imamo veliko možnosti za igro skrivalnic. Svoj kotiček najdemo tudi tam, kjer bi
odrasli lahko pomislili, da ni prostora za kaj drugega kot deblo in veje. Ampak otroška
domišljija in iznajdljivost nimata meja.

Toliko iz Sušja v oktobru, zdaj pa nas čakajo prve letošnje počitnice.

Učenci poš Sušje, učiteljici Marija in Sara

PODALJŠANO BIVANJE POŠ DOLENJA VAS
Tudi mesec oktober je minil podobno kot september. Kolikor se je le dalo, smo izkoristili lepo
vreme in uživali zunaj. Učenci so postali veliko bolj tekmovalni in natančni pri raznih športnih
igrah. Največkrat smo se igrali boj med dvema ognjema. Ko pa nam je vreme zagodlo, smo z
veseljem obiskali telovadnico, da smo porabili odvečno energijo. V telovadnici je večina
učencev najraje igrala hokej, smo pa se preizkusili tudi v drugih športih z žogo. Velikokrat pa
smo tekmovali v štafetnih igrah.
V času tedna otroka smo prisluhnili željam otrok oz. učencev. Sami so izrazili želje o raznih
družabnih igrah ter prosti igri in druženju med njimi. Pogledali smo si tudi risanko po njihovem
izboru. Ustvarjali smo papirnate zapestnice, barvali pobarvanke, risali po navodilih učitelja ter
ustvarili herbarij iz jesenskih listov. Ustvarili smo tudi nekaj »strašne dekoracije«. Preizkusili
pa smo se tudi v risanju portreta Primoža Trubarja. Menimo, da smo se kar dobro odrezali.
Seveda nismo pozabili na domače naloge, ki smo jih vsakodnevno pridno pisali. Reševali smo
tudi uganke, križanke in rebuse. Ostalo pa je tudi veliko časa za prosto igro in skupno druženje.

2. in 3. razred in učiteljica Aida Kreštić

PODALJŠANO BIVANJE V 1.RAZREDU NA POŠ DOLENJA VAS

Mesec oktober. Mesec, ki se je tako hitro obrnil naokoli, da ne vemo, kje bi začeli. To je bil
mesec otrok, mesec plesa in mesec ustvarjanja. Praznovali smo teden otroka, ko so se vsi
otroci spremenili v prince in princese, ples Waka waka obvladamo že tako dobro, da bi lahko
posneli videospot, peskovnik smo spremenili v mesto v malem in naše prstke zamotili s kar
nekaj različnimi materiali. Otroci so utrdili prijateljstva, se sprostili in tudi že kar nekaj naučili.
Včasih se skregamo, spet drugič si prisegamo, da bomo prijazni drug do drugega. Učimo se
socialnih spretnosti in samostojnosti, ob vsem tem pa se imamo seveda vedno maksimalno
lepo.
Učenci in učenke 1.f z učiteljico Evo Levstek

1. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA - DELFINČKI

V prvo skupino podaljšanega bivanja so vključeni učenci 1.c in del učencev iz 1.b,
skupaj 25 učencev.
V šolskem letu 2021/22 sem njihova učiteljica Julija Valentić, sicer profesorica
športne vzgoje.
Preživljanje časa v naši skupinici je zelo pestro, vendar ima nek svoj ritem, ki se
prilagaja kosilu, obiskovanju interesnih dejavnosti ter odhodu učencev iz šole.
Do časa, ko se piše tale prispevek, smo se tega ritma že dobro navadili pa tudi
spoznali drug drugega.
Skupaj obiskujemo šolsko knjižnico in beremo knjige, plešemo, telovadimo, se
igramo na mivki, igralih ali športnem igrišču, izdelujemo iz papirja in kock,
barvamo, se igramo družabne igre pa tudi kakšno risanko pogledamo tu in tam.
Večino časa nam je zelo lepo, razen, kadar se po nesreči raztrese kakšen pladenj,
obložen z ostanki kosila ali kadar je potrebno ohladiti kakšno buško, ki jo
pridelamo, kadar ne gledamo, kam tečemo... sicer pa tudi to mora biti, ker kako
bi drugače znali pobrisati polite ostanke juhe ali vedeli, da je potrebno razbito
koleno tudi malo popihati :)

Zelo radi poziramo, včasih pa učiteljica s kakšnim posnetkom tudi preseneti... kar
poglejte si:

SEPTEMBER

DRUŽABNE IGRE, PUZZLE IN KOCKE

OKTOBER

PROSTI ČAS NA IGRALIH

VOŽNJA S SKIROJI

PLES

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. Ob prebiranju knjige Dedijeve zgodbe smo se veliko
pogovarjali tudi o otroštvu nekoč in danes. Ugotovili smo, da so obstajale velike razlike, ampak
da nekatere stvari še vedno otroci radi počnemo: opazujemo vlake, hodimo bosi, se družimo
s prijatelji ... V tem mesecu smo ustvarili sliko pajka v svoji pisani mreži. Noči čarovnic pa smo
se spomnili 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 Wie

3. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Komaj smo se navadili na šolo in njen ritem, pa so že prišle počitnice, tokrat jesenske. Kot
rečeno, mesec oktober je minil zelo hitro, saj je bil tudi krajši. Počeli smo veliko raznovrstnih
stvari, povezanih z letnim časom, zato je bilo tudi naše ustvarjanje jesensko obarvano. Seveda
pa smo kar se da veliko časa preživeli zunaj, na svežem zraku, kjer so se lahko igrali s poljubnimi
rekviziti. Kadar pa nam vreme ni dopuščalo, pa smo odšli v telovadnico in se igrali gibalne,
socialne in elementarne igre, ki jih imajo učenci zelo radi. Skratka, imamo se lepo in vsak dan
je zase pester. Nekaj naših utrinkov si lahko ogledate na spodnjih fotografijah.

Učenci 3. skupine opb z učiteljico Vesno Bubnjič

4. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA

Meseca oktobra smo v naši skupini pospešeno ustvarjali jesenske izdelke, saj smo konec
meseca najlepše stvaritve oddali za razstavo v Domu starejših občanov.

Med bralnimi uricami smo prebrali nekaj knjig in se o njih pogovorili. Oktobra smo tudi
redno začeli obiskovati šolsko knjižnico. Naš termin je ob sredah, zato smo zmenjeni, da
otroci do srede v šolo prinesejo svoje prebrane knjige.

Smeh je pol zdravja, zato smo nekaj časa namenili smejanju in zabavanju:

Tudi gibanje je pol zdravja, zato smo izkoristili vsak dan za gibanje na zraku.

Ta mesec smo postopoma uvedli pedagoški mir. To je čas namenjen domačim nalogam in učenju.
Termin pedagoškega miru je odvisen od dnevnega urnika (angleščina, obisk knjižnice), vendar se
okvirno izvaja po kosilu in gibalnih uricah, od 13.30 – 14.20. Izvedli smo tudi aktivnosti za

merjenje bralne pismenosti in opravljanja domačih nalog.

Skupina OPB4 in učiteljica Tajana Stevanović

6. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA

Okolje ima velik vpliv na razvoj otrok, saj jim daje sveži zrak in prostor, v katerem se lahko
prosto gibljejo. Naravno okolje otroku ponuja neizmerno bogastvo, čutnih izkušenj in odprtih
materialov in objektov. Naravno okolje spodbuja tudi celosten razvoj otroka in omogoča
napredek na vseh razvojnih področjih.

Prve dni smo se spoznavali,
pogovarjali kako smo lahko
prijazni, povedali smo kar nekaj
prijaznih besed. Nato smo
izdelali žabice. Vsak otrok je na
njo zapisal prijazno besedo.

Gozd je drevje, hlad, tišina … gozd je jurček, jagoda, malina … gozd je gnezdo, brlog, duplina
… gozd je zajček, srnica, milina … gozd je mrak, skrivnost, globina … (učenka osnovne šole)
Upamo, da bo ta pesem spodbudila učence k razmišljanju

Vsaka vrsta drevesa ima
različno oblikovane liste.
Večino dreves najlažje
prepoznamo prav po
njihovi obliki. Večina
listov je zaradi zelenega
barvila kloroﬁla zelenih.
V listih nastaja hrana v
zapletenem procesu, ki
ga imenujemo
fotosinteza. Za nastanek
hrane so potrebni
sončna svetloba, voda z
mineralnimi snovmi, ki
pride iz zemlje, in plin,

imenovan ogljikov dioksid, ki ga listi sprejmejo iz zraka. Sončno svetlobo sprejme kloroﬁl. Pri
fotosintezi nastaja tudi kisik, ki se sprošča v zrak. Mnoga drevesa v jeseni izgubijo liste.
Imenujemo jih listopadna drevesa. Spomladi jim zrastejo novi listi. Nekatera drevesa imajo
liste tudi pozimi. Imenujemo jih vednozelena drevesa. Njihovi listi so običajno majhni in
vsebujejo veliko zaščitnih snovi, da lahko kljubujejo ostrim zimskim razmeram. Velikokrat so
spremenjeni v iglice. Tudi ti listi sčasoma odpadejo.

Jeseni listi spremenijo barvo iz zelene v rumeno ali rdečo.
Potem drevo liste odvrže in se pripravi na zimsko obdobje mirovanja.
Vse to smo skušali opazovati v VI skupini. Učenci so nato barvali liste hrasta in javorja v
jesenskih barvah. Listi na drevesih pa še kar vztrajajo, ponavadi odpadejo veliko prej oziroma
se obarvajo v jesenske barve. Učenci so nato listke nalepili na drevo, ki krasi šolski hodnik. Z
učenci smo se pogovarjali tudi o pomenu dreves za naš ekosistem. Spoznali so tudi nekaj vrst
dreves in zanje značilno obliko listov.

Učiteljica Tanja Kozina Češarek

10. skupina podaljšanega bivanja

Jesen je že pokazala svoje prave barve in oktober nam je zopet postregel s precej sončnim in
toplim vremenom. V naši skupini PB smo imeli pestro dogajanje. Po opravljenih nalogah,
treningu branja in razumevanja ter ostalih učnih nalogah, smo čas namenili različnim
dejavnostim. Ustvarjali smo jesenska drevesa, igrali družabne igre, risali, barvali, pospravljali,
gledali zabavne posnetke in predvsem veliko časa namenili igri na prostem.
V oktobru je teden otroka in tudi v naši skupini smo mu namenili pozornost. Učenci so prinesli
svoje najljubše igrače in videli smo, da se naši interesi in zanimanja zelo razlikujejo, a se med
seboj prav dobro povezujemo. Tako smo se lahko igrali z ogromnim roza avtobusom in kužki,
ki spominjajo že na prave hišne ljubljenčke, saj znajo celo hoditi in lajati. Igrali smo se za
zdravnike in učenke so poskrbele, da so vsi učenci vključno z učiteljico dobili pravo medicinsko
oskrbo. Na drugi strani pa smo imeli cel vozni park traktorjev in priključkov in izkazalo se je, da
učenci že sedaj vedo veliko o delu s stroji.
Ker je v skupini tudi nekaj glasbenikov, so nekateri prinesli svoje inštrumente (harmoniko,
citre, violončelo) in zaigrali sošolcem, mi pa smo z veseljem zraven zapeli Veselega Ribn'čana,
Abraham 'ma sedem sinov in druge.
Enega izmed sončnih dni smo izkoristili tudi za vožnjo s skiroji. Na dvorišču šole smo postavili
pravi poligon, si nadeli čelade in veselo pognali skiroje. Zelo smo se zabavali.
Sedaj pa se odpravljamo na počitnice, da si naberemo novih moči za vse dogodivščine, ki nas
čakajo v novembru.

Učenci in učiteljica Veronika Kos Turk

OPB 12 SKUPINA OKTOBER 2021
Oktober smo igrivo začeli s Tednom otroka, ki letos prinaša sporočilo” razigrano užij dan”, kar
je vsaj za en teden postal tudi naš moto v podaljšanem bivanju. Kot protiutež epidemiji,
šolanju od doma in posledicam, ki iz tega izhajajo, smo želeli poudariti pomen igre in igranja.

Igra in igranje prinašata veselje in sproščenost, burita našo domišljijo, nas povezujeta,
navdihujeta. Tudi odrasli ne bi smeli pozabiti na igrivost, saj je to eden najmočnejših osebnih
virov moči, ki nam lahko izjemno pomaga v času strahu in pritiskov.
Seveda nismo pozabili na opravljanje domačih nalog in utrjevanje znanja, z učenci smo tudi
preverjali razumevanje prebranega in kolikokrat opravijo domačo nalogo v podaljšanem
bivanju v okviru meritev akcijskega načrta aktiva OPB.
Spodaj nekaj utrinkov izdelovanja sluzi, igranja z “legicami” (lego kockami), igre vlog, pikado,
…

Še pred tednom otroka smo izvedli delavnico spoznavanja- Kaj imamo skupnega. Namen
delavnice – Kaj imamo skupnega je bil, da se z učenci čim bolje spoznamo, pa tudi učenci
med seboj.
Poleg tega je namen delavnice tudi, da se učenci začnejo zavedati svojih pozitivnih lastnosti,
stvari, ki so jim na njih všeč, stvari, ki jih znajo dobro opraviti in tako razvijajo dobro
samopodobo.
Velik poudarek je tudi na razmišljanju o stvareh, ki jih znajo dobro opraviti njihovi sošolci in
sošolke ter na iskanju njihovih dobrih lastnosti. Nekateri otroci imajo pri razvijanju lastne
dobre samopodobe in pri prepoznavanju drugih v pozitivnem smislu precej težav, zato prve
ure namenimo tem vsebinam. Učencem poskušamo dati spoznanje, da je vsak od njih dober
in pomemben.

Sončne popoldneve smo v podaljšanem bivanju izkoristili za igranje na šolskem športnem
igrišču, kjer smo ponavadi igrali košarko in odbojko.
Zadnji teden pa smo z veseljem odšli na zaslužene” krompirjeve” počitnice, vrnemo se spet
novembra.

Učiteljica Mirjana Lipej

16. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA

Oktober je mimo in poletje se je prevesilo v obarvano jesen …

Mesec je zopet naokoli in že so tu zaslužene jesenske počitnice. Prvi teden v oktobru je v naši
skupini podaljšanega bivanja minil v znamenju tedna otroka. Tu smo še posebej poudarili igro
in upoštevali sporočilo: »Razigran uživaj dan!«. V teh časih nam igra, sprostitev in druženje
vsem veliko pomeni. Pogovarjali smo se tudi o hrani in prehranjevanju ter pri kosilu poudarjali,
kako pomembno je, da hrane ne zavržemo. Izvedli smo tudi aktivnosti za merjenje bralne
pismenosti in opravljanje domačih nalog. Ta teden smo se še posebej potrudili, da smo
domačo nalogo opravili v celoti. V zadnjem tednu pred počitnicami smo se pogovarjali o
praznikih pri nas in drugod po svetu, barvali, risali, plesali in se igrali štafetne igre zunaj na
igrišču.
Posebni smo v tem, da obožujemo pobarvanke in se nam zdijo vse prej kot dolgočasne.

»V 4. in 5. razredu
radi barvamo, ker
zelo redko še
uporabljamo
barvice.«

Najraje se kratkočasimo z Rubikovo kocko, pri srcu nam je tudi Pop it ...

… kartanje in druge družabne igre.

Predvsem pa poskrbimo, da je naša domača naloga čim prej narejena, …

… da nam ostane čas za športne igre na svežem zraku.

Toliko za mesec oktober, se zopet beremo v novembru!

Učenci 16. skupine podaljšanega bivanja z učiteljico Laro Henigman

