
Podaljšano bivanje v POŠ Sušje 

 

V mesecu decembru smo bili zelo aktivni, sploh v prvi polovici meseca, saj smo se aktivno 

pripravljali na bazar, ki je potekal 10. 12. 2019 na POŠ Sušje. Otroci so se predstavili s 

pesmimi in recitali ter poželi velik aplavz svojih bližnjih. Sledila je pogostitev in prodaja 

njihovih izdelkov, ki so jih starši, babice, dedki in še drugi sorodniki ter prijatelji nagradili s 

prostovoljnimi prispevki.  

Poleg bazarja smo dosti časa posvetili še branju, sprehodom, športu v vseh načinih in 

oblikah, ter jasno, pisanju domačih nalog. Zdaj smo že kar homogena skupina in se dobro 

razumemo.  

Za konec bi vsem skupaj zaželel lepe praznike in uspešno, srečno ter polno zdravja leto 2020! 

 

To so naše snežinkice in sprejanje le-teh.  



  

Tudi rolice toaletnega papirja smo koristno porabili za izdelavo zvezdic, ki smo jih kasneje 

prebarvali v srebrno in zlato barvo. 

 

 

 

 

 



 

 

Okrasili smo tudi hodnike in garderobo šole.  

 

Učitelj Samo in učenci POŠ Sušje 

  



Decembrske želje iz Dolenje vasi 

 

Želim si … 

… da bi šla drsat. 

… it smučat, da bi bili srečni in se imeli lepo.  

… da bi imeli vsi otroci dovolj igrač. 

… da bi bili srečni in da bi imeli veselo novo leto.  

… da bi prižgali lučke tudi v nas samih.  

… da bi dobro nastopali.  

… veliko sreče. 

… srečo in da bi se imeli radi.  

… da bi bili srečni.  

… da bi imeli lepo srečo, da lepo sanjajo, da se veselijo božiča.  

… da vidijo utrinek, da bi lepo praznovali božič.  

… da bi imeli lepe praznike.  

… da bi bili zdravi, da bi se čim manj kregali, da bi se imeli radi, da bi bil na svetu mir.  

… da bi padal sneg.  

… da bi praznike preživeli skupaj s tistimi, ki jih imamo radi in da bi novo leto vsem prineslo 

miru, zdravja, sreče in ljubezni.  

 
Učenci 1. f in 2. e razreda z učiteljico Tanjo 

 





 

 

  



1. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA 

V začetku meseca decembra smo še vneto ustvarjali za našo božično stojnico. Predvsem smo 

imeli veliko opravka s slanim testom in fimo maso. Nismo pozabili niti na naše redne 

aktivnosti  kot so:  sproščanje v telovadnici, branje pravljic in razglabljanje o življenjskih 

stvareh v njih. Ta mesec smo se vsi razveselili Miklavževih daril, vendar smo se na koncu vsi 

strinjali, da imamo še veliko želja, ki nam jih dobri možje ne morejo podariti. Ali pač?  

Preberite in presodite sami:  

Želim si, 

  da bi bila zdrava. Jaz in cela moja družina. 

 da bi mojega prijateljčka prestavili v naš razred. 

 da bi imel veliko prijateljev. 

 da bi dobil srečo (Učiteljica: Kaj pa to pomeni? – Učenec: da bi bil bolj priden.) 

 da bi učiteljica bila pridna (Učiteljica ne sprašuje, kaj to pomeni.) 

 da ne bi bilo domačih nalog. 

 da bi za novo leto izdelovala sama stvari in bi jih podarjala naprej. 

 da bi z mamico spekli piškote in se skupaj igrali družabne igre. Da bi bolj pogosto 

hodili skupaj na sprehode. 

 da bi skupaj z očijem naredila leseno ptičjo hišico. 

 da bi skupaj praznovali božič.  

 

 

 



 

 

  

 

Učiteljica Tajana Stevanović in 1. skupina OPB 



2. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA 

 

Mesec je mineval v pričakovanju treh dobrih mož. Miklavž nas je že obiskal ter nam prinesel 

sladkarije in kraguljčke, zdaj pa čakamo še na preostala dva moža. Smo pa v tem času začeli 

razmišljati, kakšne so naše želje. Nekaj jih je zapisano spodaj.  

 

Kaj pa smo še počeli v tem prazničnem času? Ustvarili smo voščilnice za bazar. Pano pred 

učilnico smo okrasili s sneženimi možmi in sneženimi dekleti. Risali smo novoletni ognjemet. 

O, in poslali pismo Božičku. Zdaj nestrpno pričakujejo njegov odgovor.  

        

 

 

Želim si ... 

..., da bi dobili dojenčka. 

..., da bi se prijatelj kmalu vrnil s poti in da bi dobil tank na daljinca. 

... sanke in sneg. 

..., da bi moja mami manj delala. 

..., da bi skupaj okrasili smrečico, da bi dobil največjo torto na svetu 

in igračo gasilca. 

... smuči zase in avtomobilčke za bratca. 

... igračo Monkart in novo peresnico. 

..., da bi veliko ustvarjala, sladoled in božične okraske. 

... avtodom za Barbie in da bi se s sestrico skupaj igrali. 

..., da bi imeli doma koalo in akvarij ter da bi naša družina skupaj 

okrasila hišo. 

... tri Kinder jajčke, da bi imel pograd in igralni kotiček »šola«. 

... transformer avto na daljinca, Kinder jajčke, peresnico in barvice, 

da bi z atijem dirkal z motorjem, da bi se z bratcem lepo igral, da bi 

imel svojo sobo, da bi lepo znal pisati številke. 

..., da bo sestrica hitro zrasla, da se bova lahko skupaj igrala z Lego 

kockami in da jo bom naučil pisati. 

... novo hišo in bazen, napihljivo blazino v obliki pice in sestrico. 

..., da mi bratec ne bi več nagajal. 

... kužka. 

 

  



  



SREČNO, ZDRAVO IN VESELO NOVO LETO 2020! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

  



3. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA 

Krepko smo že zakorakali v mesec december. Bližajo se prazniki in z njimi naše druge 

počitnice. Kaj naj rečemo? Še vedno se trudimo biti pridni, vendar nam vedno ne uspe. Še 

vedno pišemo domače naloge, beremo pravljice, se igramo in obiskujemo knjižnico. In še 

vedno se ob prihodu staršev občasno sliši: »Pa ne no, prehitro si prišla, mami.« 

Smo pa ob prihajajočih praznikih tudi sami malo razmislili, kaj si želimo, da se nam uresniči. 

Tukaj je nekaj naših želja … 

Želim si … 

… , da bom srečen. 

…, da dobim oblekice za punčko Barbie. 

… avtomobilčke. 

…, da bom priden. 

…, da bi dobil lego kocke. 

… barve za obraz. 

… bleščeč lak. 

…, da bi bila vesela. 

…, da se imamo lepo. 

…, da bi bila zdrava. 

… igrače. 

… karte. 

… kulije z bleščicami. 

     Učenke in učenci 3. skupine z učiteljico Vanjo Novak 

 

 



 

 

 

 

 

  



4. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA 

Mesec december nam je zelo hitro minil, saj smo se v podaljšanem bivanju veliko igrali in 

ustvarjali božično-novoletne izdelke. Izdelovali smo pingvinčke z igluji, Božičkove kape, pa 

tudi Miklavža, parkeljne in angelčke. Pogovarjali pa smo se tudi o tem, kakšne so naše 

novoletne želje: 

- Veliko učencev si želi novega hišnega ljubljenčka (mucka, kužka, hrčka…) 

- Nekateri si želijo, da bi lahko obiskali salon in si naredili lepe nohte 

- Želijo si doživeti masažo 

- Več učencev je izrazilo željo, da bi šli v toplice 

- Peljali bi se s helikopterjem 

- Radi bi se več igrali 

- Nekatere učenke si želijo, da bi se lahko namazale po obrazu 

- Veliko učencev pa si želi kakšne nove igračke, kot je helikopter, playstation,  avto… 

- Nekateri pa so izrazili željo, da bi bili manj časa v šoli. 

  

Učenci 4. skupine PB in učiteljica Anja Mladenović 



6. skupina OPB: mesec december 

 

Začetek meseca decembra se je nadaljeval z ustvarjanjem za božično novoletno stojnico. 
Izdelali smo še obeske za ključe s pisanimi volnenimi cofki. Sedaj je stojnica uspešno za nami 
in hvala vsem, ki ste kakorkoli podprli naše ustvarjanje. 

Nato pa nas je čakalo še eno ustvarjalno delo, kajti čas je bil, da poskrbimo za bolj času 
primerno dekoracijo. Našo steno sedaj krasijo pisane novoletne smrečice in beli snežaki. 

 

Veseli december pa nikakor ne sme iti mimo brez božično novoletnih in ostalih priljubljenih 
pesmi. Tako je tudi pri nas glasba v tem mesecu večkrat zaigrala in če nam je bila še posebej 
všeč, smo tudi veselo zapeli. 

 

Razveselile so nas tudi prve snežinke. Žal je bela idila kmalu minila. Le še majhen kup snega 
je ostal pred šolo, ki pa je kljub vsemu, otrokom prinesel nekaj zimske radosti na snegu. 

 

Sedaj pa je čas, da se počasi poslovimo od leta 2019 in zakorakamo v novo leto z lepimi 
željami naših otrok. Kaj so si zaželeli, pa si preberite v naslednjih vrsticah:  

 

 Želim si, da bi padal sneg. 
 Želim si, da bi dobila bratca. 
 Želim si , da bi padal sneg in bi bili srečni. 
 Da bi bili, vsi veseli. 
 Želim si nove drsalke in da bi s sestrico drsali na drsališču. 
 Da mi bratec ne bi več nagajal. 
 Želim si, da bi bili vsi prijazni. 
 Da bi s Svenom in Erazmom ostali najboljši prijatelji. 
 Da bi bili vsi prijatelji in bi se imeli radi. 
 Da bi bila šola bolj prijazna in radovedna. 
 Želim si, da bi začela igrati klavir. 
 Rad bi imel jaslice. 
 Da se v šoli ne bi prepirali. 
 Želim si, da bi v šoli celo leto ubogali. 
 Da ne bi imeli veliko domače naloge. 
 Da bi bila moja družina vesela. 
 Da bi dobil za novo leto prijaznega kužka. 
 Jaz bi tudi imel prijaznega kužka. 
 Želim si, da bi bila moja sestrica bolj pridna in prijazna. 



 

Naj se vam v novem letu izpolnijo vse želje- še posebej tiste resnične srčne želje.  

Miren Božič in srečno Novo leto vam želim. 

 

Učiteljica Urška Juvan in učenci. 

 
 

 

  



7. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA 

December je mesec, ko zaključujemo stvari in se ozremo nazaj, da naredimo prelet leta, ki se 

bo kmalu poslovilo in premislimo, ali celo zapišemo želje, ki jih imamo v prihajajočem letu. Z 

učenci 7. skupine podaljšanega bivanja smo se tako pogovorili, kaj je bilo v tem letu dobro in 

kaj malo manj ter kakšne so naše želje za prihodnje leto. Ugotovili smo, da imajo učenci 

različne želje. Nekateri si želijo več materialnih stvari, spet drugim je pomembno tisto, česar 

se ne da kupiti. Objavljamo kratek seznam želja. 

Želim si: 
 motokros KTM 
 da mi sošolec ne bi nagajal 
 da bi bila zdrava in da bi se imeli vsi v družini še naprej tako radi 
 pametno uro 
 da bi bil uspešen v šoli 
 da bom na plavanju uspešen 
 playstation in igrico 
 da bi se imeli v šoli in doma lepo 
 xbox 
 družabno igro 
 da bi bili veseli in zdravi 
 lego kocke, policijsko postajo  
 da bi bil vsi člani družine zdravi, 
 novo peresnico, Rubikovo kocko in lego kocke 
 družabne igre, kuhinjo za igranje, knjigo 
 da bi bil pri plavanju uspešen in da bi bil zdrav 
 slušalke 
 da bi bili vsi v družini veseli in zdravi 

 

V decembru so bili učenci zelo ustvarjalni, saj so v začetku meseca končevali z izdelovanjem 

izdelkov za božični bazar, naredili so voščilnice in okraske, ki so jih odnesli domov, skupaj 

smo ustvarili dve novoletni jelki in ju okrasili. Ker zunaj ni več snega, smo si zimsko vzdušje 

pričarali z izdelovanjem sneženih mož in snežink. Ker se bližata božič in novo leto, pa smo 

izdelali še Božička in nekaj slik na to tematiko. Vse to smo počeli ob spremljavi božično-

novoletnih pesmi, ki smo jih tudi prepevali in na njihove takte zaplesali. Za konec meseca, tik 

pred počitnicami, pa se bomo vsi skupaj zabavali na prednovoletnem rajanju, kjer bomo peli, 

plesali in se malo posladkali. 

 

Učiteljica Tadeja Šmalc in učenci 7. skupine OPB 



 

 



 



10. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA 

 

Decembrski vrvež, pričakovanja in presenečanja so zajela 10. skupino podaljšanega bivanja. 

Prva polovica meseca je bila zaznamovana s pripravo izdelkov za božično-novoletno stojnico 

ter deloma tudi z izvedbo same stojnice. V drugi polovici meseca pa so na plan že prišli 

radostni upi učenk in učencev, da se nam bližajo božično-novoletni prazniki in počitnice ter z 

njimi nove dogodivščine. In kakšne so novoletne želje učenk in učencev? Nekateri si želijo, da 

bi dobili kakšno domačo žival, kužka ali vsaj morskega prašička. Drugi si želijo raznovrstnih 

igrač, vključno s 'pametno tehnologijo'. Tretji si želijo dres svojih športnih junakov. Toda vsi 

bi bili veseli, če bi v času počitnic našo pokrajino pobelil sneg, za novo leto pa bi na nebu 

zažarel velik ognjemet.  

S skupno željo otrok, da bi vsi ljudje imeli lepe božično-novoletno praznike, se poslavljamo 

od leta 2019 in trkamo na vrata, za katerimi se skriva novo leto. Naj novo leto 2020 vsem 

prinese veliko zdravja, sreče, uspehov, osebnega zadovoljstva, radostno upanje ter 

izpolnitev tistih želja, ki prinašajo pravo srečo srca. Vse dobro! 

 

Učenke in učenci 10. skupine PB ter učiteljica Staša Ivanec     

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Kužek na obisku –  
presenečenje z dne 20. 12. 2019  

.  
    


