1. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Da smo lahko aktivni in dejavni tudi v januarju ter ne spimo kot medvedi, smo dokazali v naši skupini.
Lotili smo se najrazličnejših izdelkov, bili ustvarjalni, se igrali socialne igre, pridno pisali domače naloge
in grafomotorične vaje. Obiskovali smo šolsko knjižnico, poslušali zgodbe, listali knjige in si jih izposodili.
Zelo radi smo se igrali z namiznimi igrami, risali in se pogovarjali.

Nekaj izdelkov z zimskim motivom.

Pano pred učilnico.

Sodelovali smo na natečaju Rišem za prijatelja.

Olepšali smo našo šolsko jedilnico.

Učenci 1. razreda in učiteljica Vanja Grišin Šertelj

2. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Zopet se oglašamo, tokrat že v novem letu. V šoli se ni nič spremenilo. Malo se igramo, malo se učimo,
vsak dan poslušamo pravljico, ustvarjamo ter odvečno energijo puščamo zunaj na igrišču. Moramo
priznati, na začetku leto smo malo pozabili pravila, a nas je učiteljica zelo hitro spomnila nanje. Saj ne
da radi kršimo pravila, ampak saj veste, otroška razigranost je močnejša od nas samih. Smo pa ta
mesec veliko ustvarjali, med drugim tudi sodelovali na natečaju Rišem za prijatelja 2019 …
Učenke in učenci 2. skupine PB z učiteljico Vanjo N.

3. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Novo leto smo začeli polni energije in veselja, saj smo zelo živahna skupina. Prav tako kot pretekle
mesece smo bili tudi v mesecu januarju pridni s pisanjem domačih nalog, čeprav nas je učiteljica včasih
morala opozoriti, naj med pisanjem ne klepetamo ter naj bomo bolj zbrani in natančni. Ja, tako je, včasih
smo prave klepetulje, ampak kaj, ko se dopoldan zgodi toooliko zanimivega in moramo zadeve po pouku
tudi kdaj predebatirati in se jim nasmejati!  Če imamo pri pisanju domače naloge težave, nam
učiteljica tudi pomaga oziroma nam snov dodatno obrazloži. Nalogo radi naredimo v podaljšanem
bivanju, saj nam tako ostane več prostega časa za doma.
Čas, ki nam ostane po pisanju domače naloge, dobro izkoristimo za razne razvedrilne in sprostitvene
dejavnosti. Učiteljica nam vsakič prinese prazne liste papirja za risanje ter več vrst zanimivih pobarvank,
na voljo pa imamo tudi razne družabne igre. Zadnje tedne so nam še posebno pri srcu link in lesene
kocke ter družabna igra Lotti Karotti. Kadar nam vreme omogoča, gremo zelo radi ven, da se nadihamo
svežega zraka in sprostimo vso odvečno energijo, najbolj veseli pa smo snega, ki ga je končno zapadlo
dovolj, da lahko naredimo sneženega moža ali iglu ... no, mi si vseeno želimo še več snega!
Ne uide pa nam niti ustvarjanje. Zadnje dni smo zaposleni z izdelovanjem dekoracije za šolsko jedilnico,
saj smo meseca februarja na vrsti mi, da popestrimo njene prostore. Učiteljica nas spodbuja pri
ustvarjanju, vendar nobenega ne sili k le-temu in zato pri slikanju sodelujemo tisti, ki si tega sami želimo,
ostali pa se ta čas igramo družabne igre. Ko bo jedilnica okrašena, jo bo učiteljica fotografirala in
fotografije objavila v naslednjem prispevku, upamo, da vam bo všeč! 
Učenci 3. skupine OPB z učiteljico Mišo Šmit

4. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
V mesecu januarju smo veliko ustvarjali ter vsakič znova presenetili učiteljico, kakšni umetniki smo. Že
takoj na začetku meseca smo se pridružili dobrodelni akciji Rišem za prijatelja, kjer smo risali naravo.
Nato smo ustvarili snežene može in z njimi okrasili pano pri knjižnici. Narisali smo tudi tak čisto pravi
zimski avtoportret, z velikimi rokavicami in kapami in snežinkami, ki nas obdajajo. Pri svojem ustvarjanju
pa smo se spomnili tudi na živali: na ptičke na vejah ter na speče medvede. Hodnik pred učilnico smo
poskusili spremeniti v zimsko pokrajino s snežinkami iz vate in z nekaj visečimi sneženimi možmi. Z vsem
tem zimskim ustvarjanjem pa nam je končno uspelo priklicati tudi pravi sneg. Zdaj vsak dan komaj
čakamo, da pride tisti del dneva, ko se odpravimo ven in se veselo igramo na snegu.
Učenci 4. skupine podaljšanega bivanja in učiteljica Ana

5. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA

ZIMA JE PRIŠLA
Zima je prišla,

Mraz prihaja z njo,

Mrazek, prava reč,

sneg leti z neba,

hud možak je to,

je puščava zemlja vsa.

nam pa nič hudo ne bo. pa ne moreš nam nič več

mi gremo za peč,

Babica Zima je v svojo belo lesketajočo obleko odela naravo. Izkazala se je v vsej svoji lepoti in nas
zvabila v svoje naročje. Igre na snegu so nam pobarvale lička in noske. Se spomnite vriskov v otroških
letih, ko ste drseli po klancu navzdol ali pa ko ste bežali pred prijateljem, ki vam je želel zalučati kepo.
Današnji otroci niso drugačni od nas, tudi oni vriskajo, tudi oni se kepajo, delajo angelčke, bežijo in se
prešerno smejijo.

IZDELALI SMO PTIČJE HIŠICE IN OTROCI SO JIH ŽE OKRASILI S POMLADANSKIM PRIDIHOM
Ko zapade snežna odeja, je čudovit občutek opazovanje ptic, ki se pridejo hranit v našo ptičjo hišico.
Če zima ni premrzla, ptice lahko najdejo dovolj hrane v naravi. Ko pa so temperature zelo nizke ali je
snežna odeja debela, pa bodo vesele naše pomoči.

IZDELAVA POGAČE IZ KOKOSOVE MASTI
Osnovna sestavina vsakega obroka v krmilnici je zrnje. V specializiranih trgovinah za male živali,
semenarni ali cvetličarni, prodajajo že pripravljeno ptičjo hrano. Sicer pa ptice niso izbirčne. Vesele bodo
vsake mešanice zrnate hrane, še najbolj pa bučnic, sončnic, konoplje, ječmena, prosa, oljne repice in
maka. V hudem mrazu potrebujejo tudi maščobo, zato jim lahko zraven običajnega zrnja ponudimo še
margarino, svinjsko mast, ostanke slanine, mastne kose šunke ali koščke sira. Občasno jih lahko tudi
razveselimo z lojno pogačo. Z otroki smo izdelali pogačo iz kokosove masti in zrnja.

2b, 3b Tanja Kozina Češarek

7. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Januar – začetek novega koledarskega leta, novih zaobljub, ... Narava se je pokrila z belo odejo, nam
pričarala pravo zimo z nizkimi temperaturami in snegom. Z učenci smo tudi ta mesec bili kar se da na
svežem zraku, se igrali na igrišču, na snegu. Preostanek časa pa so bili učenci pridni pri pisanju domačih
nalog in tudi pri ustvarjanju zimskega panoja na šolskem hodniku.
Učenci so izdelali snežne krogle, v njih naslikali zimski motiv, da pa je čarobnost snega prišla še bolj do
izraza, so le-tega rahlo posuli z bleščicami. Pa naj bo pesmica z naslovom JANUARJA (Vojan T. Arhar)
uvod za razstavo snežnih krogel. 

Vsepovsod je prava zima,
bel snežak pa nosa nima.
Zajec, ki ni dolgo jedel,
mu ponoči ga je snedel.
Vsepovsod je prava zima,
bel snežak pa lonca
nima.
V piskru zdaj lisica suha,
vrano za večerjo kuha.
Vsepovsod je prava zima,
bel snežak pa metle nima.
Burja z njo po zraku leta,
žvižga, snežni prah pometa!

Učenci

7. skupine in
učiteljica Lucija Knavs

8. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Mesec januar nas navdušuje z zimsko idilo in nekaj zime smo ujeli tudi v snežne krogle, ki smo jih
izdelovali. Krasijo naš pano pred učilnico. Učenci so na moder papir z vatiranimi palčkami odtiskovali
belo barvo ter nastala je zimska idila. Časa za ustvarjalno preživljanje prsotega časa imamo malo,
vendar se ga učenci veselijo in radi sodelujejo.
V času pisanja DN še vedno nadaljujemo z zbiranjem točk, ki si jih učenci prislužijo, ko rešijo dodatne
naloge. Učenci so zelo motivirani in so zbrali že veliko dodatnih točk.
Radi se sprostijo z igranjem igre Activity pri kateri sodeluje cela skupina. Besedo pokažejo s
pantomimo, risanjem ali opisom, kar jim gre že zelo dobro.

Učiteljica Urša J. Žagar

PODALJŠANO BIVANJE NA POŠ DOLENJA VAS

Končno je prišlo novo leto in z njim nove dogodivščine, izdelki in domače naloge. Ker nam domače
naloge ne dišijo najbolj, smo najprej te odpravili, nato pa uživali na snegu in v telovadnici. Kdaj smo
uspeli tudi kaj ustvariti. Tudi učiteljic se je kar nekaj zamenjalo, zato je bil ta mesec zelo pester in
zanimiv.
V nadaljevanju še sliki izdelkov učencev 1. in 2. razreda.

Učiteljica Mojca Klun

PODALJŠANO BIVANJE NA POŠ SUŠJE
V januar smo se vrnili dobre volje in polni energije. Delo v skupini poteka po ustaljenem ritmu. Še vedno radi
plešemo, se spoznavamo in utrjujemo naše odnose. Tudi sneg in malo nižje temperature nas niso ovirale, zato
smo januarske dneve izkoristili za igro na igrišču. Zunaj smo igrali igre z žogo, še vedno pa se radi igramo na novih
talnih igrah, ki smo jih s kidanjem tudi očistili snega. V razredu si z veseljem čas vzamemo za družabne igre
(Activity, vislice, »ime, priimek, žival…«, štiri v vrsto…). Po skupinah so učenci izdelali tudi personalizirane
koledarje za leto 2019. Radi vadimo različne matematične računske operacije (seštevanje, odštevanje, množenje
in deljenje) v obliki »pošastnih dirk«. Mlajši otroci pišejo črke in številke z različnimi materiali, najraje pa po mivki.
V začetku januarja smo sodelovali tudi v projektu »Rišem za prijatelja«, kamor smo poslali naše štiriperesne
deteljice.
Učenci in učiteljica Živa Rigler

