1. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Lep in topel majski pozdrav vsem skupaj iz skupine delfinčkov!
Mesec maj nam je postregel s prekrasnim vremenom, zato moramo priznati, da smo ogromno
časa preživeli zunaj, v športnem parku, kjer smo se lovili, si podajali žogo preko mreže za
odbojko v mivki in se igrali igrico “Muhice”, ki je postala naša priljubljena igra. Žogo se učimo
metati, z njo zadevati cilj in tudi loviti. Do konca šolskega leta bomo že pravi profesionalci!V
razredu smo ustvarjalni del posvetili dnevu Romov in njim v čast osvetlili hodnik z barvnimi
lanternami, ki smo jih izdelali iz papirja.

Tudi sicer veliko prostega časa
namenjamo likovnemu ustvarjanju, učimo se risati svoje priljubljene predmete ali junake,
naravo in ljudi. V zvezkih, ki jih uporabljamo v podaljšanem bivanju

že skoraj

zmanjkuje prostora!
Obožujemo tudi
sestavljanke, kar poglejte si!
Učenci 1.c in 1.b z učiteljico
Julijo

2. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
V mesecu maju smo nadaljevali naš pogovor r o Zemlji in skrbi za njo. Vsak med nami si je zadal
eno od nalog, ki jo bo eno leto izpolnjeval: mogoče bo skrbel za deževnike, ali pa bo uporabljal
manj plastičnih vrečk, ugašal luči in druge elektronske naprave, ko jih ne bo potreboval ... Svojo
zaobljubo je potem še vsak narisal.
V tem mesecu smo se spomnili tudi majhnih živih bitij, ki jih najdemo, ko bolj podrobno
pogledamo med travnate bilke. Potem pa smo ustvarili še slike svojih žužkov.
Vsak teden prav z veseljem obiščemo našo šolsko knjižnico. Tam prebrane knjige vrnemo ter si
sposodimo nove. Preden pa se odločimo, katera bo ta teden šla z nami domov, prav z veseljem
listamo številne knjige. Naši knjižničarki pa se zelo trudita, da bi izpolnili vsako našo željo. Kako
»luštno« se imamo v knjižnici, si lahko ogledate na fotografijah.
Učenke in učenci 2. skupine PB in učiteljica Ana Krmpotić Wieczorek

3. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Najlepši pomladni mesec maj nam je tako kot vsi ostali meseci minil zelo hitro. Pa tudi vreme nam
je bilo več kot naklonjeno. Ponovno smo lahko sezuli in šli na mivko, kjer se učimo metati žogo
čez mrežo. Bili smo aktivni tudi na vseh delih Športnega parka: igrali košarko, uporabljali
kolebnice, obroče, gumitvist, risali po asfaltu. Tudi v razredu smo bili aktivni. Obeležili smo dan
čebel in ustvarili naprstno lutko čebelico. Izdelali smo še druge pomladno letne motive ter se radi
zavrteli v ritmu glasbe, ki nas prijetno sprošča in povezuje. Ogledali smo si tudi šolsko finale v
rokometu ter glasno navijali za ribniške devetošolce.

Učenci 3. skupine podaljšanega bivanja in učiteljica Vesna Bubnjič

4. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Mesec maj je bil eden daljših mesecev, minil pa je hitreje kot ostali.
Tudi tokrat smo ostali zvesti svojim stalnim temam:
1. Ustvarjanju – z zavedanjem, da prihajajo počitnice smo z mešanimi tehnikami ustvarjali podobe
pod in na morski gladini. Zabavno je bilo preučevati morska bitja in jih upodabljati na kolaž
papirju.
2. Gibanju – saj veste, brez tega enostavno ne gre. Ups, enkrat je pa moralo iti, saj so vse igrače v
razredu bile razmetane. Pa še ugotovili smo, da tega ni naredil nihče od nas. Potem smo čakali,
da vidimo, ali se bodo igrače same posravile. Med čakanjem pa je čas neusmiljeno spolzel in nam
zbežal. Zato ga je za odhod na igrišče zmanjkalo. En dan brez gibanja se je pa tako močno vtisnil
v spomin, da težav z nepospravljenimi igračami ni bilo več ☺.
3. Branju – veliko knjig smo prebrali, a Kokokoška Emilija je zmagala. Predvsem zato, ker je zabavna
in smo se ob poslušanju veliko smejali. Ampak kokokoška Emilija nas je hkrati naučila
pomembne lekcije v življenju: nič ni samoumevno, in če kaj dobimo, se spodobi, da smo za to
hvaležni.
4. Nemščini – tokratna tema so bile živali. Naučili smo se jih skozi pesmice, risanke, pantomimo in
igro spomina.

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

5. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA

Mesec maj nas je obdaril s soncem, ki nas je vsak dan vabilo na igrišče in temu vabilu se nismo mogli
upreti. Takoj po kosilu smo pridno naredili domačo nalogo, potem pa veselo stekli na igrišče, kjer je čas
do odhoda domov hito minil v znamenju raznih iger (lovljenje, boj med dvema ognjema, nogomet, igre
na igralih, skakanje s kolebnico na 1001 način, skrivalnice … )😊
Nekaj časa pa smo namenili tudi ustvarjanju. Veliko smo risali in barvali pobarvanke, mandale, se
preizkusili v risanju in dopolnjevanju simetričnih oblik, s skupino OPB 7 pa smo konec meseca združili
svoje ustvarjalne moči in izdelali pisane ribice (v tehniki trganke), ki nam zdaj lepšajo hodnik in učilnico.

Učenke in učenci 2. a in 2. c razreda in učiteljica Lara Klinc

10. skupina podaljšanega bivanja
Mesec maj nam je v začetku postregel z nekoliko bolj pestrim vremenskim dogajanjem, zato smo
si kar v učilnici priredili tekmovanje v Twistru. Učenci so se trudili obstati na rokah in nogah v
nemogočih pozah in se pri tem zelo zabavali. Igrali smo se tudi z drugimi družabnimi igrami, ki jih
zelo radi prilagodimo po svoje. Učenke so zopet poskrbele za nastanek nove igre. Ko nismo imeli
možnosti za igro na prostem, smo izkoristili prostor v ŠCR in se dobro razmigali, da je šlo pisanje
nalog lažje od rok.
19. maja je potekalo državno prvenstvo v rokometu, ki smo ga spremljali z glasnim navijanjem in
tako pomagali fantom do naslova državnih prvakov.
Obeležili smo tudi svetovni dan čebel in se naučili nekaj zanimivih dejstev o čebelah. Ustvarili smo
dekoracijo za platna na hodniku, kamor smo ta dejstva zapisali in si jih lahko vsak prebere ter
nekaj novega nauči.
V zaključku meseca pa smo se lotili izdelave ribic, s katerimi bomo odštevali do prostih poletnih
dni. Poleg vsega naštetega pa smo predvsem izkoristili čas za velikoooo gibanja na prostem in
uživanja na toplem soncu, ki nas je razvajalo večino maja. Utrip našega dela lahko začutite tudi
ob ogledu fotografij.

Učenci in učiteljica Veronika Kos Turk

8. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA

Mesec maj je učencem 8. skupine podaljšanega bivanja prinesel spremembo. Sredi meseca se je
poslovil učitelj Samo in spoznali so njihovo novo učiteljico Tadejo. 😉
Prvih nekaj dni smo se spoznavali, se ponovno učili navodil in pravil, sama pa sem si morala
zapomniti nova imena učenk in učencev ter njihove dejavnosti, kar nas je vse po malo spravljalo
ob pamet. Ko smo omenjeno le usvojili, smo začeli uživati.
Kaj vse smo počeli? Veliko časa smo preživeli na igrišču, kjer smo se igrali različne igre z žogo ali
pa smo bili na igralih. Čas v podaljšanem bivanju smo namenili tudi pisanju domačih nalog, da je
bilo teh kar se da malo za doma.
Mesec maj je bil v tej skupini mesec sprememb. Spremembo je namreč doživel tudi hodnik v 1.
nadstropju stavbe A. Kaj se je zgodilo? Okrasili smo ga! 😊 Izdelovali smo ribe iz papirja, pa
morsko dno, veliko barvali in še in še … Ja, vsi smo z mislimi že pri počitnicah.

Učenke in učenci 3. a in 3. c z učiteljico Tadejo Šmalc

16. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Mesec maj je bil poleg veliko gibanja na svežem poletnem zraku tudi mesec pomladnih gozdnih
izzivov. Naš cilj je bil, da jih opravimo čim več.

V naravi smo iskali svojo najljubšo barvo, se igrali igro Čarovnica je izgubila klobuk malo drugače,
vonjali rože, opazovali smo cvetenje drevja, tekli čez travnik, kolikor so nas nesle noge, poslušali
naravo in se igrali različne igre na travi. Težko vam vse ubesedimo, a bilo je lepo. V tem mesecu
smo se veliko smejali, postali pravi športniki in obeležili dan papirnatih letal, poleg tega pa smo si
ogledali svetovni rekord v najdaljšem metu papirnatega letala.

Priznamo, da nam je v mesecu maju že zadišalo po počitnicah, saj nam je vreme postreglo z zelo
visokimi temperaturami in obilo sonca. Učenci 4. in 5. razreda iz oddelka podaljšanega bivanja
smo jih s pridom izkoristili in veliko časa preživeli zunaj, kar lahko povedo že spodnje fotografije.

RISANJE IN BARVANJE JE ZA NAS PRAVO
ZABAVANJE.

POSKUSI BITI MAVRICA V OBLAKU NEKOGA.

SONC JE NA ZEMLJI IN NEBU, DA JIH
NIHČE NE PREŠTEJE.

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

PODALJŠANO BIVANJE V 1.RAZREDU NA POŠ DOLENJA VAS
V mesecu maju nam zagotovo ni bilo dolgčas. Punce so našle navdih pri prstnih lutkah in nam
čisto, ampak zares čisto same zaigrale predstavo Živali v gozdu. Odlična je bila! Nato smo se
seznanili s poklicom kuharice. Obe kuharici sta nam prijazno razkazali kuhinjo in svoje delo, pri
čemer smo izvedeli, kam potujejo vsi odpadki, ki jih med kosilom pridelamo. Tokrat smo malo
manj ustvarjali, smo pa veliko več časa posvetili gibanju na prostem. Obiskal naj bi nas gusar
Berti, ki se je nekje po poti sicer izgubil, a kljub temu nam je uspel dostaviti skriti zaklad, ki so ga
učenci ob pomoči namigov uspešno našli. Ja, bil je kar sladek zaklad 😊. Preizkusili smo se v
vožnji s skiroji in kar malo pozabili na čas, ki je minil kar prehitro. Utrujeni smo si ogledali
Prijaznega Dina, proti koncu meseca pa v mislih (no, nekateri tudi zares) pobegnili na morje...
nastalo je kar nekaj čudovitih ribic!
Učenci in učenke 1.f z učiteljico Evo Levstek

Učenci in učenke 1.f z učiteljico Evo Levstek

UTRINKI IZ PODALJŠANEGA BIVANJA V DOLENJI VASI – 2. IN 3. RAZRED
Mesec maj smo začeli s slabim vremenom, zato smo se domislili izdelovanja štampiljk iz
različnih materialov. Najprej smo se lotili izrezovanja srčkov, kron, metulja … iz krompirja. Ni
bilo najbolj enostavno. Za pomoč smo prosili učiteljico, ki nam je pomagala pri izrezovanju. Na
voljo smo imeli osnovne barve temper in začeli smo eksperimentirati. Mešali smo barve med
seboj in dobili odtenke vijolične, zelene … in ugotovili, da smo primešali preveč črne barve. Tako
smo dobili precej temne odtenke. Zato smo se odločili za rdeč okvir, ki bo naše mojstrovine
malo poživil. Ravnokar pa smo izdelali štampiljke s pomočjo odsluženih rolic. Naš namen je bil
narediti rožnati travnik. Ustvarjalnost smo izkazali tudi z ustvarjanjem pikapolonic, ki
pregovorno prinašajo srečo in tudi mi smo si zaželeli ogromno želja, ki pa naj ostanejo skrivnost,
da se bodo lahko uresničile!
Učenci PB in učiteljica Vanja Ropret

