1. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA

Komaj smo prestopili šolski prag in zakorakali v šolske klopi, pa je mesec že naokoli. Joj, kako
hitro čas beži, Naj se vam predstavimo, v skupini nas je 26, smo igrivi, radovedni, radi
ustvarjamo, rišemo, plešemo in se seveda igramo. Mesec september smo namenili
spoznavanju drug drugega, naših imen, zato smo se veliko igrali spoznavne in socialne igre,
preko katerih smo se na zanimiv in prijeten način spoznavali in povezovali. Radi sestavljamo
kocke, se igramo družabne igre, plešemo in pojemo. Vsak dan gremo v Športni park, kjer
brcamo žogo, hodimo s hoduljami, preskakujemo kolebnico, skačemo gumitvist, rišemo s
kredami. Obiskali smo tudi šolsko knjižnico in si izposodili poljubne knjige. Nismo pa pozabili
na ustvarjanje, saj smo izdelali izdelke, s katerimi bo naslednji mesec okrašena šolska jedilnica.
Skratka, imamo se lepo, vsak dan je drugače obarvan, čas nam še prehitro mine. Nekaj naših
utrinkov pa si lahko ogledate na naslednjih fotografijah.

Učenci 1. skupine podaljšanega bivanja in učiteljica Vesna Bubnjič

2. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
ŠOLA SE PRIČENJA
Pločniki so polni
glasnega klepeta.
Šola se pričenja –
kaj, le kaj obeta?
(Zvezdana Majhen)
Kako vznemirljivo je bilo prvič prestopiti prag šole. Nekateri med nami smo prvič slišali za
podaljšano bivanje. Zdaj, po enem mesecu, že vemo, da niti šola niti pouk nista noben »bavbav«. V podaljšanem bivanju pojemo kosilo, se igramo, rišemo. Opravljamo pa tudi resno
delo kot se za prave šolarje spodobi: rišemo črte, rešujemo učne liste in poslušamo ter
ilustriramo pravljice.

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

3. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
September je mesec namenjen medsebojnem spoznavanju, kot tudi spoznavanju razrednih
pravil. Učenci so v skupini spoznali rutino, ki se začne s kosilom. Nad jedmi so večinoma
navdušeni, pravilo pa je, da tisto, česar ne marajo (vsaj tako pravijo), vsaj poskusijo.
Ker se učiteljici zdi, da je ob poznavanju razrednih pravil, zelo pomembna tudi pozitivna in
prijateljska klima v skupini, smo veliko časa namenili pogovorom o drugačnosti, sprejetosti in
prijateljstvu. Zato je izbor septembrskih zgodb za branje ustrezal tem temam. Prebrali smo
knjige: Uhlji, takšni in drugačni, Veveriček posebne sorte, Drugačen, Miška želi prijatelja.
Učenci so po prebrani zgodbi lahko na glas razmišljali o temi, povedali, kakšne občutke jim
vzbuja, ali so doživeli kaj podobnega, kako bi se počutili, če…. Ob predstavljanju je vsak
povedal, v čem je drugačen od ostalih. Tako smo zaključili, da smo si vsi v nečem različni in v
enem vsi enaki: vsi si želimo biti sprejeti in imeti prijatelje.
Po našem knjižno – debatnem krožku oddirjamo na igrišče ali telovadnico, kjer sprostimo
odvečni adrenalin. Včasih se učenci igrajo tako, da se sami morajo dogovoriti, kaj in kako se
bodo igrali. Včasih igro in pravila določi učiteljica. Tako se učenci naučijo nekaj novih iger.
V podaljšanem bivanju smo tudi ustvarjali in sicer na povsem ekološki in trajnosten način. Iz
odpadnega časopisnega papirja smo izdelali jesensko sadje. Ker gre za trganko, je bilo
potrebno vložiti veliko potrpljenja, natančnosti ter truda v delo.
Ker je učiteljica podaljšanega bivanja hkrati učiteljica nemščine, so se učenci mimogrede
naučil i še šteti do 10. Kar vprašajte jih  .

Učenci 3. skupine OPB in učiteljica Tajana Stevanović

PODALJŠANO BIVANJE OPB4

V podaljšanem bivanju smo se z otroci v mesecu septembru 2. teden ukvarjali predvsem z
likovnimi tehnikami. V tretjem tednu smo si ogledali se pogovarjali o učnih vsebinah (lepši
svet). V tednu mobilnosti smo predvsem ponovili in spoznali prometna pravila ter se veliko
sproščali in razgibavali.

Otroci so največje zanimanje izkazali za družabne igre, kot so pantomima, gnilo jajce,
skrivalnice…ipd ter igro na prostem. Med deževnimi dnevi so otroci poslušali pravljice in se
razgibavali ob glasbi. Najbolj se jih je dotaknila pravljica deklica z vžigalicami.

Skozi

praznovanje rojstnih dni so se otroci tudi poveselili, rajali in peli ter kasneje ustvarjali risbo
torte na katero bomo postopno dodajali imena otrok ki so že dopolnili 7 let. Otroci so
izdelovali tudi rojstnodnevne voščilnice. Deklice so veliko ustvarjale: predvsem zapestnice,
medtem ko so (večinoma) fantje ustvarili skupinsko risbo živali v gozdu. V 3. tednu smo si
ogledovali kratke poučne vsebine lepši svet na različne teme, (čistilna naprava, odpadki,
življenje brez elektrike, ipd.) S pogovorom smo spoznavali in odkrivali problematiko odlaganja
odpadkov in čiščenje vode. Največje zanimanje otrok je požela predvsem predstavitev
življenja nekoč in danes (z in brez elektrike). Kar so kasneje izrazili skozi risbo. Nismo pa spustili
tudi pisanja domačih nalog in se vsakodnevno podkrepili na kosilu.

Učenci 2.b in 2.d.

Tina Zabukovec Jezovšek

Ustvarjanje različnih izdelkov ter slika razgibavanja na prostem.

SEPTEMBER V SKUPINI 6
Našo skupino sestavljamo otroci iz 2. e razreda in nekaj otrok iz 2. c razreda ter učiteljica
Sara. Mesec september smo izkoristili, da smo se malo spoznali med sabo in spoznali našo
rutino preživljanja časa v podaljšanem bivanju. Dan v podaljšanem bivanju skoraj vedno
začnemo s kosilom, ker lačen res ne moreš preživeti še popoldneva na šoli ali pa s praznim
trebuhom oditi na dejavnosti.
V jedilnici smo se prvi teden malo iskali, nato pa smo ugotovili, da imamo vedno isto mesto
prosto, zato se zdaj že znajdemo. Jedilnica je postala tudi prostor za mahanje in
pozdravljanje vseh ostalih učencev, ki jih morebiti poznamo.
Po kosilu se zberemo v učilnici, da se pošteno pozdravimo, si povemo novice in poslušamo
zgodbico. Ta mesec je na vrsti knjiga Vihec iz Vrhovišnika, zato vsak dan malo poslušamo
nadaljevanje zgodbe in Vihčeve dogodivščine. Čaka nas še kar nekaj strani…
Po zgodbici in sproščanju je čas za domačo nalogo. Nekateri nas vmes že zapustijo, saj
obiskujejo plavanje, rokomet, glasbeno šolo, plesne.
Po nalogi končno nastopi čas za igro. Če je naloge malo, je še toliko bolje. V septembru smo
izkoristili vse sončne dni in se igrali zunaj na igralih, risali s kredo, skakali po talnih igrah in
igrali nogomet v športnem parku.

V deževnih dneh pa smo urili naše prste in se igrali s plastelinom ter ostalimi igrami (Jenga,
Mikado, Enka, Črni Peter, kocke).

In še končni izdelki:

Ker je bila večina dni sončnih, še nismo uspeli iti v telovadnico, zato nas to čaka v oktobru. Se
že veselimo prihodnjega meseca.

Učenci 2. razreda in učiteljica Sara

7. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA

Pozdravljeni vsi tisti, ki berete prispevek o dogodivščinah 7. skupine OPB. Sestavljajo jo učenci
2. c in 3. b razreda. Učenci 2. razreda morajo za začetek premagati kar nekaj stopnic, da se
pridružijo učencem v 3. razredu, a po koncu enega meseca je zanje to že mala malica. Mesec
september je bil precej razburljiv, pa ne za to, ker bi počeli nenavadne reči, ampak zato, ker
smo se morali naučiti, kdo ima kdaj kakšno dejavnost, se po njej vrne v OPB ali gre domov, gre
zaradi dejavnosti na kosilo s skupino ali sam. Ker so v skupini združeni učenci iz dveh razredov,
pa je bil izziv tudi to, saj so se morali navaditi na nove sošolke in sošolce. Po mesecu dni so
postali že pravi prijatelji, ki si priskočijo na pomoč. Ne boste verjeli, pri domačih nalogah ne
pomagajo le starejši mlajšim, ampak tudi obratno. Skratka, med njimi so se spletle že prave
prijateljske vezi. No, in kaj smo počeli v tem čudovitem mesecu septembru? Ker je bilo
polovico meseca lepo vreme, smo veliko časa preživeli zunaj. Ko vreme tega ni dopuščalo, pa
smo svojo ustvarjalnost izražali na različne načine, obiskali knjižnico, reševali uganke, brali in
se igrali. V tednu mobilnosti smo se pogovarjali o prometu, varni poti v šolo, učenci so se
preizkusili na poligonu in spoznavali prometne znake. Pozabili pa nismo niti na pisanje domačih
nalog in učenje.

Učenci 7. skupine OPB z učiteljico Tadejo Šmalc

8. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Pozdravljena, šola!
Nastopila je koledarska jesen in znova smo sedli v šolske klopi. Slovo od počitnic, priznamo,
je bilo grenko, a je tudi sedaj nadvse zabavno. Vsakodnevno spoznamo kaj novega, bistrimo
svoj spomin in raziskujemo neznane svetove. Tako v podaljšanem bivanju rešujemo uganke,
igramo Male sive celice, beremo pravljice, obiskujemo knjižnico in rešujemo domače naloge.
V zadnjih dneh nam vreme ni preveč naklonjeno za zabavo z žogo na šolskem igrišču in tako
smo se lotili izdelovanja posebnih ježev. Ja, ti ježki nimajo bodic, ampak srčke, ki so pozitivni
simbol, kadar želimo nekomu povedati, da smo radi v njegovi družbi in nam veliko pomeni in
k temu stremimo tudi v podaljšanem bivanju. Ob koncu pa bi vam radi zaupali, da nam je
najbolj všeč, da si med seboj pomagamo.
učenci iz 8. skupine PB in učiteljica Vanja Ropret

9. SKUPINA ODDELKA PODALJŠANEGA BIVANJA

Zopet se je začel september…
V letošnjem letu OPB 9 obiskujejo učenci 3.a, 3.b in 4.a.
V tem preteklem mesecu smo se spoznavali, urejali odhode in prihode ter pošiljali učence na
zunajšolske dejavnosti (tudi pomote so se zgodile

).

Velik poudarek smo dali narejenim domačim nalogam in prosti igri v telovadnici (ko je slabo
vreme) ali na igrišču. Tudi kakšno risanko smo si ogledali.
Spodaj si lahko ogledate nekaj utrinkov iz naše skupine.
DOMAČA NALOGA

USTVARJANJE PO OPRAVLJENI DOMAČI NALOGI

PROSTA IGRA NA IGRIŠČU

11. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Zopet so se odprla vrata šole in mi se že veselo družimo, pišemo, rišemo in veliko gibamo. V
mesecu septembru smo se četrtošolci v oddelku podaljšanega bivanja predvsem igrali na
prostem. Nogomet je bil večinoma na prvem mestu, tako za deklice kot za dečke. Ostali pa
smo tekli, telovadili in uživali na sončku (kolikor nam ga je še ostalo). Ob mednarodnem dnevu
miru, 21. septembra, smo poslušali pesmico Mi se imamo radi in ustvarjali. Nekaj svojega časa
smo posvetili tudi evropskemu dnevu jezikov, v okviru katerega smo poslušali pesmi v različnih
jezikih in se šli igrico Ugani, kateri jezik je to? V prvih jesenskih deževnih dneh pa smo si
pogledali film in se igrali družabne igre.
Učenci 4. b in 4. c z učiteljico Rebeko Žagar

12. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Ja, če verjamete ali ne, še nekaj dni in že bomo oddelali 1 mesec pouka. Kako hitro
gre čas. Pretekli mesec je bil mesec spoznavanja, predvsem učiteljic. Z njima pa so
seveda prišla tudi pravila, ki smo jih poleti tako z veseljem pozabili. Res, da smo že
4. razred, ampak upoštevati vsa pravila je izredno zapletena naloga. Skoraj vsak dan
nas morata učiteljici spomniti na kakšno pravilo. Drugače pa gremo vsak dan na
kosilo in pišemo domačo nalogo. Ne boste verjeli, tudi branju posvečamo kar nekaj
pozornosti. Kako tudi ne, saj sta naši učiteljici učiteljici slovenščine, zato se še
posebej potrudimo in rešimo vse naloge bralnega razumevanja. Pa da ne bo zdaj to
zvenelo, kot da samo delamo. Ne, pomerimo se tudi v kakšni družabni igri, naše
trenutke v podaljšanem bivanju pa vedno spremlja smeh.
P. S.: Ker smo zelo resni učenci, nam v tem mesecu ni uspelo pozirati za fotografije.
Obljubimo, da napako popravimo v naslednjem prispevku.
Učenke in učenci 12. skupine PB z učiteljicama Leo Bracovič in Vanjo Novak

13. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
JUHU ŠOLA JE TU!!!
Pa smo znova sedli v šolske klopi. Dobili smo novo učiteljico podaljšanega bivanja Dolores in
se razveselili svojih sošolcev. Komaj smo dobro začeli smo se že odpravili na kratek oddih v
šolo v naravi v Ankaran, ko pa smo se vrnili smo resno zavihali rokave in se lotili nove snovi in
novih dogodivščin v šoli. Prve tedne smo namenili spoznavanju in privajanju na pravila.
Dodobra smo morali osvojiti urnik in dodati ogromno interesnih in obšolskih dejavnosti.
Drugače pa se v podaljšanem bivanju radi pozabavamo in veliko smejimo, najprej pa seveda
domačo nalogo naredimo ter na kosilo odhitimo.

Učenke in učenci 13. skupine PB in učiteljica Dolores Arko

OPB 14 SKUPINA SEPTEMBER 2022
Septembra smo ponovno zakorakali v šolske klopi in pričeli s še enim novim šolskim letom.
Prišli smo spočiti, polni sveže energije in motivacije za šolsko delo. Prvi mesec, ko se na novo
oblikujejo skupine podaljšanega bivanja smo izkoristili za medsebojno spoznavanje in igranje,
saj je bilo šolskega dela še relativno malo. Namen delavnice – SPOZNAJ JUNAKA, KI… je bil,
da učenci čim bolje spoznajo, da so sami odgovorni za svoja dejanja in za posledice svojih
dejanj. Zato smo narejene plakate izobesili v hodnik, da si junake lahko ogledajo tudi drugi
učenci naše šole. 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.

Nato smo v okviru podaljšanega bivanja poskušali olepšati učilnico in predstaviti vsakega
izmed nas in našo skupino, ki jo sestavljajo junakikar treh oddelkov 5. Razredov, in sicer a, b
in d. Seveda smo se občasno tudi morali potruditi, da bi pregnali počitniško razposajenost,
ki je trmarila z nami vse do konca meseca septembra. Večkrat smo se pogovarjali o pravilih in
o mejah dovoljenega, včasih smo morali tudi glasneje govoriti kot običajno.

Sončne popoldneve smo v podaljšanem bivanju izkoristili za igranje na šolskem igrišču ter za
ustvarjanje jesenskih buč in lisičk iz naravnih materialov (listi od dreves), kjer so učenci
ustvarjali krasne izdelke in pokazali veliko mero ustvarjalnosti.

Zadnji teden pa je seveda potekal pod vplivom trajnostne mobilnosti in smo se veliko
pogovarjali o prometu, kako se obnašamo v prometu in sočasno s tem smo se z učenci
pogovarjali o “prometu” na šolskih hodnikih; npr., da tišje govorimo, da ne tečemo po šoli,
ipd.

Učiteljica Mina z učenci opb 14.

SEPTEMBER V OPB NA POŠ SUŠJE
Poslovili smo se od počitnic in se že navadili na šolsko delo v OPB. Razdeljeni smo v dve
skupini, ki so po odhodu drugega kombija združita. Do takrat se igramo, pojemo kosilo,
napišemo domačo nalogo, beremo in se učimo.
Kadar ne dežuje, se najraje igramo na šolskem igrišču, na igralih ali skačemo po talnih igrah.
Ker je bila letos jesen darežljiva s sadjem , smo kuhali marmelado. Ponudili jo bomo na
božično – novoletnem bazarju.

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

Obe skupini učencev in vse učiteljice smo po modelu učiteljice Nike , ki letos prihaja v drugio
skupino POŠ Sušje ob torkih, barvali in izrezovali izdelke in z njimi okrasili šolska okna.

V tednu mobilnosti so se naši učenci pomerili in preizkusili v spretnostni vožnji s kolesi in
skiroji. Na šolskem igrišču je ga. Katja postavila poligon in pripeljala potrebne skiroje. Hvala!

Kadar pa nam vreme ne dopušča igre na prostem, pa se razgibamo v naši telovadnici.

Zapisala Marija Lovšin

PODALJŠANO BIVANJE V 1.SKUPINI NA POŠ DOLENJA VAS

Končno je prišel september, ko smo učiteljice spoznale naše letošnje prvošolčke. Sprva malo
zadržani smo se spoznavali, kmalu pa skupaj počeli že prav vse mogoče. Našo skupino
sestavlja tudi 6 tretješolcev, ki se v vlogi starejših odlično znajdejo. 😊 Igrali smo se
spoznavne igre, se družili v kotičkih, oponašali žabice, raziskovali telovadnico in šolsko
igrišče, ustvarjali in celo pripravili svojo prvo razstavo za v Dom starejših občanov.. Kaj več,
pa si oglejte na slikah.

Prvošolci, prvošolke, tretješolci in učiteljica Eva

16. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
OPB DV 2
Jesen je čas, ko se topli dnevi počasi poslavljajo od nas … Naše
delo v podaljšanem bivanju se je na koncu meseca
septembra prav dobro ustalilo. Kot skupina smo se lepo
povezali. Poznamo pravila, ki se jih poskušamo kar se da
dobro držati, ob tem pa ne manjka zabave, ustvarjalne in
delavne energije. Ta mesec smo se veliko posvečali
športnim aktivnostim in izkoristili vsak sončni žarek. Prav
tako smo obeležili teden mobilnosti in si privoščili vožnjo
po poligonu s skiroji na šolskem dvorišču. Poleg domačih
nalog zelo radi rešujemo naloge za razgibanje možgančkov.
Ob prebiranju knjig poskrbimo tudi za razvijanje naše domišljije.

Najbolje, da si kar pogledamo utrinke meseca septembra.
Ko smo se vrnili v šolo, smo se spomnili utrinkov poletja in izdelali fotoaparat,
ki je ujel vse naše lepe trenutke, katerih se bomo tako lažje spominjali.

Domišljija brez meja …

Lisica, kaj rada ješ?

Zemeljska umetnost (land art)

Obeležili smo teden mobilnosti z vožnjo s skiroji.

Učenci 2. in 3. razreda z učiteljico Laro Henigman

