
1. skupina podaljšanega bivanja 

Čeprav smo januarja hoteli biti nadvse pozitivno naravnani, so nam pohodi različnih virusov 

malo pokvarili načrte. Vendar se nismo povsem prepustili malodušju, saj nas je februarja 

čakalo okraševanje jedilnice. Zato smo se lotili ustvarjanja na temo pusta in ljubezni, ki bosta 

zaznamovali mesec februar.  

Odkrili smo tudi novo družabno igro, ki je na začetku nismo marali, ker zahteva veliko 

osredotočanja in mirno roko, a smo jo na koncu tako vzljubili, da smo jo dobivali  za nagrado 

po dobro opravljenem delu. To je bilo smejanja! Čas smo si krajšali tudi z ostalimi 

»miselnimi« igrami. Viruse pa smo odganjali zunaj, na dvorišču.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učiteljica Tajana Stevanović in 1. skupina OPB 

 

  



2. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA 

 

Mesec januar se je dobro pričel, nato pa ... bolezen. Vsak dan nas je bilo manj v šoli.  

 

Tisti, ki smo vztrajali ali pa smo se že opomogli, pa se nismo vdali malodušju. Pogumno smo 

šli naprej. V tem mesecu smo se veliko pogovarjali o zimi in njenih zanimivostih: o zimskih 

športih, zimskih oblačilih, o živalih v tem letnem času.  Na te teme smo tudi ustvarjali. Za 

steklena vrata v naši garderobi smo ustvarili zimsko pokrajino s srnicami in zajčki, pano pa so 

prekrile kape in rokavice, ki smo jih izdelali kot praskanke. Ptički na naših slikah so se veselili 

sneženja. Mesec pa smo zaključili v skrbi za ptice, saj smo za njih pripravili pogače iz 

sončničnih semen.  

 

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

 

  



 

  



3. 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. Na začetku leta smo malo sicer 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 iz lego kock … 

Učenke in učenci 3. skupine PB z učiteljico Vanjo N. 

 

 

 



 

 

 

      

 

 

  



 

  



6. skupina OPB: mesec januar 
 

Hitro mineva ta čas. Kdo bi si mislil, da smo že na polovici šolskega leta. Tudi čas v 
podaljšanem bivanju zelo hitro mine. Pa vendar imamo dovolj časa za sprostitev in igro, 
ustvarjanje in predvsem  za resno delo, ko pišemo domačo nalogo. Tako nadaljujemo tudi v 
mesecu januarju. 
Še vedno hodimo v TVD Partizan. V skupini imamo nekaj učencev, ki jih neizmerno privlači 
oder. Zato smo se zmenili, da je na odru lahko samo tisti, ki bo pripravil kakšno zanimivo 
točko. In res se je opogumilo nekaj deklet, ki so nam pripravile pravo modno revijo zimskih 
oblačil. Imamo tudi nekaj nadebudnih plesalk, ki rade pokažejo, kaj so se naučile na plesnih 
vajah. 
Naše fante pa tovrstne aktivnosti ne veselijo preveč. No, so pa zato toliko bolj zagrizeni 
športniki, ki svojo energijo najraje sprostijo z nogometom ali igro Med dvema ognjema. 
Tudi ustvarjalni smo bili. Izdelali smo uro, ker je že čas, da se naučimo prepoznati, kaj nam 
kažejo kazalci na uri, da potem ne bomo tako neutrudno spraševali ali je že čas za nogomet, 
ples, glasbeno šolo... Naučili smo se izdelati kuverto. In če več kuvert povežemo, dobimo 
praktične žepke za shranjevanje slikic in kartic, ki jih nekateri učenci tako radi zbirajo. Tretji 
izdelek, ki smo ga izdelali pa je denarnica iz papirja. 
Veliko učencev je velik del meseca januarja preživelo kar doma, saj so okrevali po bolezni, 
zato si želimo, da bi preostanek leta vsi skupaj preživeli čili in zdravi. 
 

Učiteljica Urška Juvan in učenci 
 
  



7. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA 

 

Januar je mesec, ko se leto na novo začne, zato smo se odločili, da v prvem tednu naredimo 

oddelčni koledar, kamor smo zapisali vse pomembne datume za vsak mesec posebej. Tako 

ne bomo nikoli pozabili, kdaj ima kdo rojstni dan, kdaj so počitnice in ostali pomembni dnevi 

v letu. V povezavi s koledarjem in meseci, ki prihajajo, so učenci ustvarili risbe za vsak mesec 

posebej. Ker pa snega in prave zime ta mesec nismo dočakali, smo si zimo pričarali kar sami. 

Pogovarjali smo se o zimskih športih, zimskih oblačilih, prebirali pravljice in ustvarjali. Učenci 

so risali zimske športe, s papirja oblikovali zimska oblačila in barvali pobarvanke z zimsko 

tematiko. No, pravih zimskih temperatur in snega ta mesec res ni bilo, smo pa zato bili več 

zunaj, kjer nas je prijetno grelo sonce. Na igrišču smo se včasih igrali sami, spet drugič smo se 

pri igrah pridružili še kakšni skupini. Ko se nam ni ljubilo na igrišče, smo ostali v razredu, kjer 

smo se sproščali ob glasbi, se igrali socialne ali družabne igre, odpravili pa smo se tudi v 

telovadnico.  

 

Učiteljica Tadeja Šmalc in učenci 7. skupine OPB 

 

 



 

 



 

 



                                     9. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA 

 

Novo leto 2020 smo začeli  kako pa drugače, kot z novoletnimi obljubami in željami. Napisali 

smo jih in sedaj se bomo trudili po naših najboljših močeh, da jih izpolnemo do naslednjega 

leta. 

 

Sončno in izredno toplo januarsko vreme je poskrbelo, da smo bili čisto vsak dan zunaj, na in 

ob športnem igrišču, kjer smo bili celo tako pridni, da smo počistili okolico in pobrali vse 

smeti, ki so jih odvrgli nemarni škornji. Igrali smo se razne športne igrice in uživali v tekanju 

po travniku. Izdelali smo tudi stenski koledar s starimi slovanskimi imeni mesecev in  tako 

ponovili, kar smo se učili že v drugem razredu. “Quod scribit bis legit,” pravi latinski 

pregovor. Pomeni, da če nekaj zapišeš, je to kot da bi dvakrat prebral. Znanstveniki so 

ugotovili, da si tisto, kar zapišemo z roko, bolje zapomnimo kot tisto, kar natipkamo. Zato 

smo obeležili teden pisanja z roko, kjer smo poudarili pomembnost ročnega pisanja za učenje 

ter raznovrstnosti pisalnih stilov in kaj nam pisava lahko razkrije o posamezniku. Veliko 

učencev je sredi meseca podleglo virusu gripe, ki je zajel našo šolo, tako da smo  preostali ta 

čas preživeli združeni v eni skupini opb. 

Na koncu meseca smo spet vsi ozdraveli in se pogumno vrnili v šolske klopi, kjer smo 

ustvarjali  nakit z nizanjem kroglic ter utrjevali poštevanko in urili risanje.  

Učiteljica Mina z učenci 



 



 

 


