16. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Februar je minil s svetlobno hitrostjo. Mesec je bil pester in naporen, tako in drugače. Vendar
na koncu meseca so nas pričakale zaslužene zimske počitnice.

V prvem tednu smo obeležili slovenski kulturni praznik, se preizkusili v kvizu o Francetu
Prešernu ter si ogledali nekaj videoposnetkov. Sledilo je valentinovo, ko smo izdelovali srčke
in si polepšali šolski hodnik. Nekaj srčkov smo izdelali tudi za domače in jim s tem polepšali
dan. V mesecu februarju je bilo v našem razredu pravo olimpijsko razpoloženje. Spremljali smo
naše športnike, jih imeli v mislih, se o njih pogovarjali in poustvarjali na to temo. Spoznali smo
olimpijske kroge – barve, kontinente, države ter olimpijski ogenj in maskoti. Podučili smo se o
zgodovini olimpijskih iger, olimpijskih disciplinah in dosedanjih dosežkih Slovenije. Zadnji dan
pred počitnicami smo se pogovorili, kaj bomo počeli med počitnicami in kakšno masko bomo
nosili, saj se bliža pust. Na koncu smo si ogledali animirani risani film Minioni in si zaželeli lepe
počitnice.

V podaljšanem bivanju se imamo na splošno lepo, pridejo dnevi, ko smo nerazdružljivi in tudi
dnevi, ko smo prepirljivi. Včasih radi ustvarjamo, največkrat pa se odpravimo ven, kjer se
igramo različne igre na svežem zraku – skrivalnice, podajamo si žogo, se igramo žabice, barvice,
čarovnica je izgubila klobuk in podobno. Ustvarjanje in igro prihranimo za konec, ko pojemo
kosilo in naredimo domačo nalogo. Naj fotografije v nadaljevanju povedo nekaj več …

Učenci in učenke 4.e in 5.e z učiteljico Laro Henigman

PODALJŠANO BIVANJE V 1.RAZREDU NA POŠ DOLENJA VAS
Še en mesec, ki je minil, kot bi trenil. Veseli, ker je dan že nekoliko daljši, smo prvošolci veliko
časa preživeli zunaj, kjer so učenci v peskovniku izdelovali cela mesta (se opravičujem, ker so
šli občasno domov bolj umazani kot čisti 😊), tekali po šolskem dvorišču in se igrali s žogo,
skakali z vrečami.. Kadar pa nismo bili zunaj, smo pridno delali domače naloge ter ustvarjali.
Za šolski hodnik smo dokončali valentinov plakat, kamor je lahko vsak prilepil svoj listek z
dokončano povedjo »Ko imaš nekoga rad..«. Ker imamo radi tudi svoje prijatelje, smo si
izdelali okrogle slike za naše skrivne prijatelje. Naučili smo se pesem Juhej si zapoj, plesali, se
igrali po kotičkih in z mislijo malo pobegnili že v čas po počitnicah, saj se bliža pust.
Učenci in učenke 1.f z učiteljico Evo Levstek

1. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA

Lep pozdrav vsem skupaj iz skupine delfinčkov! Ker nas zima tudi v februarju ni nagradila s
snegom, smo tale naš zimsko-pomladni mesec posvetili ustvarjanju. Najprej je bil na vrsti dan
zaljubljenih, valentinovo. Pridni prstki so izrezovali, lepili, barvali, pisali, predvsem pa mislili
na to, da je ljubezen potrebno negovati in se zanjo truditi. V ta namen smo izdelali voščilo za
ljubljene osebe v obliki srca, ki smo ga povezali v ljubko žuželko, pikapolonico.

Spomnili smo se tudi prisrčne Minattijeve pesmice Nekoga moraš imeti rad (pa čeprav trave,
reko, drevo ali kamen).

Ker je železo treba kovati, dokler je vroče, smo natrenirane prstke še malo razgibavali in se
izurili v izdelovanju simpatičnih kačic in požrešnih ribic. In bili prav vsi pri tem uspešni.

Nato pa je na vrsto prišel karneval. In kaj bi bilo boljšega, kot to, da si znaš sam izdelati
masko? Nič, prav nič. Zato smo ponovno zavihali rokave in nastalo je tole:

Konec meseca februrja pa je prišlo na vrsto najbojše: odpravili smo se na zaslužene
počitnice. Upamo, da ste tudi vi v mesecu februarju uživali tako, kot mi! Mahamo!!!

Učenci 1.c in 1.b z učiteljico Julijo

2. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Mesec februar nam je naklonil kar nekaj sončnih dni. Kako lepo se je bilo pogreti in poigrati
na soncu! Lovljenje pa je vsekakor naša najljubša igra. Ko smo v učilnici, pa zelo radi
sestavljamo kocke in tudi rišemo, kar tako ... po svoje.
Drugače pa smo ustvarjali tudi vsi skupaj. Z izrezovanjem smo ustvarili sliko hišk, ko na njih
padajo bele snežinke. Pusta smo se spomnili z izdelovanjem maske lisičke. Za valentinovo pa
smo postali kar malo zaljubljeni. Izdelali smo voščilnice in jih podarili svojim ljubljenim. Khm,
tudi zaljubljena sporočilca niso manjkala ;-)
Učenke in učenci 2. skupine PB in učiteljica Ana Krmpotić Wieczorek

3. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Mesec februar je že tako najkrajši mesec, pa še kulturni praznik in zimske počitnice imamo
takrat. Kljub temu smo ga dobro izkoristili, posvetili smo se aktualnim temam in dogajanju.
Spomnili smo se našega največjega pesnika Franceta Prešerna, po katerem se imenuje tudi
naša šola. V pop art tehniki smo ustvarjali Prešerna, poslušali slovensko himno Zdravljico in
spoznali slovensko zastavo. Za valentinovo smo ustvarjali srčkaste motive za naše najdražje.
Zunaj smo radi uporabljali športne rekvizite, kot so kolebnice, obroči, hodulje, frizbi. Ob
slabem vremenu pa smo odšli v telovadnico in se igrali socialne igre.
Preden pa smo odšli na zimske počitnice, smo okrasili panoje na hodnikih s pustnimi motivi,
izdali smo klovne, ki nas bodo veselo pričakali, ko se vrnemo v šolo. Juhuhu, se že veselimo
pustnega torka, ko bomo zaplesali in se zabavali v maskah. Kakšne maškare pa bomo, izveste
v prispevku naslednji mesec, če nas boste prepoznali. 😊

Učenci 3. skupine podaljšanega bivanja in učiteljica Vesna Bubnjič

4. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Februar, najkrajši mesec, ki smo nam ga še bolj skrajšale zimske počitnice, se je (kakopak) končal
prehitro.
Poleg pridnega pisanja domačih nalog, smo se skupaj smejali, ko smo brali dogodivščine Bolka in
Lolka. Ugotovili smo, da sta se velikokrat znašla v skoraj nevarnih situacijah, a sta dobra in iznajdljiva
prijatelja, ki jima nikoli ni dolgčas. Iz svojih dogodivščin se tudi veliko naučita.
Prebrali smo tudi knjigo Ti si nekaj posebnega in se pogovarjali o tem, zakaj je vsak od nas nekaj
posebnega. Opazovali smo svoje prstne odtise in odkrivali svoje supermoči. Če se je nismo spomnili in
ker vemo, da jo imamo, saj jo ima vsak, so nam pomagale kartice, na katerih so predstavljene in
opisane supermoči. Vsak je žrebal svojo in ugotovil, da je naključje hotelo, da je izžrebal prav svojo
resnično supermoč.
Naučili smo se tudi novo pesmico v nemščini o delih telesa (Wo sind meine Hände?). Znamo že skoraj
vse imenovati. Da se hkrati še malo razmigamo, zaplešemo Kopf, Schulter, Knie und Fuß. Smejanje
obvezno!
Pa čeprav govorimo o najkrajšem mesecu, smo bili tudi super ustvarjalni. V pozdrav smo pomahali
zimi s ptičjimi hiškami, sramežljivo smo pozdravili pomlad s piščančki, ki se valijo iz jajc. Pri tem smo
vadili fino motoriko, saj je bilo treba piščance »okrasiti« s koruznimi zrni.

Učenci 1.b in 1. e in učiteljica Tajana Stevanović

7. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Letošnji mesec februar je bil zelo ustvarjalen saj je bil obarvan kulturno in umetniško zato
nismo nič počivali. Poleg pisanja domačih nalog, branja pravljic, risanja, igranja …smo
ustvarjali kar na tri teme : kulturni dan, valentinovo in priprave na pust.

Za kulturni dan so učenci spoznavali življenjsko pot našega največjega pesnika dr. Franceta
Prešerna, nesrečno zaljubljenega v bogato Primičevo Julijo. Na to temo so ustvarjali portret
pesnika z ogljem in spoznali njegovo najbolj poznano pesem Zdravljica. Poleg tega pa so se
še naučili veliko novega o našem največjem slovenskem pesniku.

Na Valentinovo, praznik zaljubljencev, smo izdelovali valentinčke – ljubezenska pisemca v
obliki srca. Vsak je izdelal toliko srčkov kot je hotel.

Zadnji teden pred počitnicami so sledile priprave na pust. Izdelovali smo pustne maske iz
papirnatih krožničkov in jih poslikali s tempera barvicami ali flomastri. Učenci so pustili svoji
domišljiji prosto pot in izbrali tehniko, ki jim je najbolj ustrezala.

Učenke in učenci 7. skupine PB
in učiteljica Mojca Rački

10. skupina podaljšanega bivanja

Mesec februar je minil kot bi trenil. Tudi ta mesec smo se veliko pogovarjali, delali domače
naloge, brali, ustvarjali, preživljali čas na šolskem igrišču in igrali šah. Nekaj besed smo
namenili kulturnemu prazniku in nekaj valentinovemu, poleg tega pa glasno navijali ter
trepetali za uspeh naših športnikov na olimpijskih igrah v Pekingu. Vsak dan olimpijskih iger
smo poskrbeli, da smo bili na tekočem s sporedom tekmovanj. Če smo imeli srečo in je bil
prenos ravno v času podaljšanega bivanja, smo imeli prenos na »velikem« platnu. Učenci so
seštevali medalje in skrbeli, da so sošolci in učiteljica vedeli na katero mesto smo uvrščeni po
številu medalj.
V razredu je zopet zavladala Rekordomanija in odločili smo se, da pričnemo z izpolnjevanjem
razrednega albuma. Učenci skupaj z učiteljico prispevamo sličice, si jih izmenjujemo in se
učimo novih zanimivosti.
Po počitnicah pa z novimi močmi in svežo energijo stopimo novim izzivom naproti. Le kaj nas
čaka v marcu?

Učenci in učiteljica Veronika Kos Turk

12. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Februar se je v spominsko knjigo 12. skupine podaljšanega bivanja zapisal v znamenju
spremljanja zimskih olimpijskih iger in kot likovno ustvarjalen mesec.
Zimske olimpijske igre so potekale od 4. do 20. februarja v Pekingu. V tem času smo vsi
v skupini še posebej močno stiskali pesti in srčno navijali za slovenske športnike. Na velikem
platnu v učilnici smo spremljali neposredni televizijski prenos ravno tedaj, ko so slovenski
smučarji skakalci na ekipni tekmi osvojili srebrno medaljo. Sedma medalja za Slovenijo na
letošnjih olimpijskih igrah je bila osvojena prav na valentinovo.

Poleg olimpijskih iger nas je torej še posebej nagovoril
sv. Valentin. Ta po starem kmečkem koledarju prinaša
»ključe do korenin« in nam naznanja, da bo v deželo
kmalu prišla pomlad. Ob tem pa nam še sporoča, da je
lepo, če smo si ljudje naklonjeni med seboj. Slednja
misel je zaznamovala februarska likovna ustvarjanja.
Učenke in učenci so si na valentinovo iz barvnega papirja
izdelali valentinovo girlando.

Naslednja foto utrinka prikazujeta izdelke 12. skupine, ki so nastali v času poučevanja učiteljice
Mirjane Lipej.

Z 21. februarjem so nastopile zimske počitnice. Učenke in učenci so se jih razveselili in jim šli s
pozitivnimi pričakovanji naproti.
Do ponovnega snidenja v šoli pošiljam vsem lep zimski počitniški pozdrav!
Učiteljica Staša Ivanec

3, 4: Mirjana Lipej
1, 2, 5: Staša Ivanec

Februar na POŠ Sušje
Mesec februar nam je v Sušju zelo hitro minil. Ni brez razloga najkrajši mesec v letu. Vseeno
pa smo imeli čas, da smo naš skupni čas preživeli na različne načine.
Igrali smo igrice na "računalniku".

Ustvarjali smo nove in nove izdelke iz kock.

Prosti čas smo preživeli ob skupni igri na blazini.

Spremljali
smo
olimpijske igre in
navijali
za
vse
tekmovalce,
še
posebej pa smo držali
pesti
za
naše
tekmovalce.

Sončne popoldneve smo izkoristili za športne igre na igrišču.

Pred počitnicami pa smo še pustno okrasili šolo, da nas po počitnicah počaka pripravljena na
maškare in pustni torek.

Učenci POŠ Sušje in učiteljici Marija in Sara

PODALJŠANO BIVANJE – 2. IN 3. RAZRED IZ DOLENJE VASI
Drugošolci in tretješolci iz Dolenje vasi smo mesec februar preživeli kulturno – v znamenju
našega največjega pesnika Franceta Prešerna. Raziskovali smo njegovo življenje, igrali
družabno igro, preko katere smo izvedeli veliko zanimivosti. Med drugim, da so Mino,
Prešernovo mamo, klicali nemška solata zaradi znanja nemščine, ki v takratnem času ni bilo
nekaj samoumevnega. Ali ste bili pozorni, da je na kovancu za dva evra Prešeren? Seveda
smo tudi brali njegove pesmi. Osredotočili smo se na Povodnega moža, ki smo ga brali preko
slikanice Jelke Reichman. Po branju smo se lotili risanja s temperami in tako ilustrirali zadnje
verze pesnitve:
»Vrtinec so vidli čolnarji dereč,
Al` Uršike videl nobenen ni več.«
Zapisala: Vanja Ropret

