MAREC v OPB 1
Lepi pomladni pozdravčki iz prve skupine podaljšančkov ☺ Mesec marec se je začel prav
zabavno, s počitnicami ☺ Nato pa je sledil še zabavnejši Pust krivih ust, ki smo ga zelo veselo
praznovali, oblečeni v svoje najljubše like.

Tudi ustvarjalni smo bili. Izdelali smo pisane maske in jih okrasili s perjem in konfeti. Tako smo
se veselo odgnali zimo in se razveselili pomladi, ki je prišla v velikem slogu z najbolj sončnim
vremenom, ki smo ga dobro izkoristili za igro zunaj.
Naučili smo se izdelati žabo, krokodila, kačo, polžka in lisičko iz papirja in okrasili pano na
hodniku. Veliko smo se igrali s kockami, plesali in sestavljali puzzle.

Učenci 1.c in 1.b z učiteljico Julijo Valentić

2. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
O, mesec marec je bil naravnost čudovit! Začel se je z maškarami - le kaj boljšega bi si lahko
želeli?! Tisti dan v šolo niso prišli otroci, ampak so prišli okostnjaki, princeske, miške, ninje,
srnice in druga čudovita bitja. Bil je res dober dan, saj smo cel dan rajali.
Veliko časa smo posvetili pomembnim ženskam v našem življenju, sploh mamam. Za mamice
smo porisali stekleničke, da so nastale lične vazice. Čez leto pa bomo pridno nabirali rožice, ki
jih bodo mamice lahko hranile v našem darilcu in bodo vedele, kako zelo jih imamo radi.
Prišla pa je tudi pomlad – ne le koledarska, ampak čisto prava. Postalo je toplo, prve rožice so
pokukale iz zemlje in tudi prvi žužki so že prišli na plan. V travi smo tudi našli nove prijatelje –
šuštarčke. No, sicer včasih poskušajo od nas pobegniti in se nam skriti, ampak kaj pa naj
storimo, ko smo pa tako radovedni?!
Učenke in učenci 2. skupine PB in učiteljica Ana Krmpotić Wieczorek

3. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Mesec marec smo začeli norčavo in veselo, saj smo prvi dan kot maškare preganjali zimo,
plesali, peli in se zabavali. Skozi cel mesec smo veliko ustvarjali na temo pomlad, se spomnili
dneva žena in mučenikov, ki ju praznujemo v začetku meseca. Še posebej veliko časa in truda
pa smo posvetili materinskemu dnevu in mamicam pripravili in izdelali voščilnice in ogrlice s
srčki. Seveda nas je vsak dan spremljala igra, brez katere na gre in s katero se sproščamo in
polnimo energijo. Igrali smo se družabne igre, uživali na sončku v Športnem parku, ob slabem
vremenu pa v telovadnici. Skratka, imeli smo se lepo, čas pa nam je kot vedno zelo hitro minil.

Učenci 3. skupine podaljšanega bivanja z učiteljico Vesno Bubnjič

4. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Marec so obeležili prazniki posvečeni mamicam, očijem, pomladi…. Skratka, same prijetne zadeve.
Pridne ročice so se potrudile, da kar se da najboljše izoblikujejo izdelke za svoje najdražje.
Veliko smo brali. Najbolj se nas je dotaknila zgodba Priklenjeni slon. Dolgo smo modrovali, zakaj se ne
reši iz ujetništva…. Dragi starši, povprašajte malo svoje otroke o zgodbi in jih še enkrat spomnite, da
ko si majhen, marsikaj ne moreš spremeniti. A zato ne smeš obupati in truditi se moraš kar naprej, saj
bo enkrat prišel trenutek, ko boš kos zahtevni nalogi. Mogoče pogovor podkrepite z izkušnjo iz
svojega življenja?
Marca smo bili obdarjeni tudi z veliko lepega vremena, ki smo ga vsakodnevno uživali na igralih ali
športnem parku. Ker smo do odhoda zunaj šole, večinoma vodeni s strani učiteljice, nam tam
prijazno dovoli, da si igro izmislimo po svoje ☺

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

7. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA

In dočakali smo pomlad. Prišla je prav po tiho z zvončki ,trobenticami in mačicami nato pa
nadaljevala z vijolicami, forzicijami …. Dnevi so se podaljšali in noči so se skrajšale. Letošnji
zelo topli pomladni dnevi so nas zvabili, da smo bunde zamenjali za vetrovke in tople jopice.
Ljudje pa so se že začeli ukvarjati z vrtnarjenjem in sajenjem raznovrstnih rastlin.

V marcu smo veliko ustvarjali:
Za projekt Veselo in kulturno na kosilo, smo s svojimi izdelki na temo Rad dobro jem, okrasili
steno v jedilnici. Z učenci smo se pogovarjali o zdravem načinu prehranjevanja in jih navajali
na kulturno obnašanje v jedilnici, kar ponavljamo vedno preden gremo na kosilo oziroma, ko
pridemo nazaj v razred.

Ustvarjali smo tudi za 8. marec – mednarodni dan žena. Izdelali smo voščilnice za naše
mamice.

25. marec je tudi dan, ko praznujejo naše mame. V ta namen smo zanje izdelali voščilnice s
pomladnimi rožami in nekatere okrasili še z metuljčki. Na zadnjo stran smo napisali čestitko.
Pri izdelavi smo se zelo potrudili, saj smo izdelek namenili mami, ki je za nas
nenadomestljiva.

Naj slike govorijo zase….
Poleg ustvarjanja in pisanja domačih nalog, pa še vedno, če nam je vreme le naklonjeno, radi
obiščemo šolsko igrišče. Tu se igramo igre z žogo in ustvarjamo v mivki in iz nje…

Učenke in učenci 7. skupine PB in učiteljica Mojca Rački

10. skupina podaljšanega bivanja

Zvončki in trobentice so pokukali na plano in pomladno sonce nam je pričelo lepšati ure na
šolskem dvorišču. Veliko zanimivih stvari se nam je zgodilo v marcu.
Pričelo se je z ustvarjanjem za 8. marec. Pripravili smo tulipane za naše mamice, babice,
učiteljice in jih ponosno razdelili mednje. Težko smo čakali tople pomladne žarke. Veliko dni
smo izkoristili za športne igre na igrišču, sončenje, nekaj časa pa smo lahko preživeli tudi ob
ustvarjanju z mivko. Vsekakor nismo pozabili niti na naše smučarske skakalce in glasno navijali
ob njihovih uspehih. Petek se res ne bi mogel zaključiti lepše kot s trojnimi slovenskimi
stopničkami. Vsem smo hiteli pripovedovati, da je bilo naše navijanje uspešno in da so se
skakalci odlično odrezali. Sledil je tudi praznik naših mamic. Pripravili smo jim knjižice, kamor
smo jim zapisali lepe misli. Nekaj naših besed lahko preberete na fotografijah. Ob pričetku
pomladi smo prispevali tudi k okrasitvi hodnika.
Še vedno zelo radi posežemo po družabnih igrah in v tem mesecu smo pričeli z ustvarjanjem
družabne igre, ki je plod domišljije naših učenk. Združili smo moči, učiteljica je prispevala nekaj
pripomočkov ter usmeritev in nastala je čudovita igra, katere ime še iščemo. Zagotovo nam bo
lepšala dni v aprilu, ko se nam obeta tudi nekaj več deževnih dni.

Učenci in učiteljica Veronika Kos Turk

12 skupina podaljšanega bivanja

V mesecu marcu se je začela prebujati narava, postalo je topleje, tako da smo več časa preživeli na
prostem in v gibanju. Pa je prišla pomlad. Srečni, veseli in zadovoljni, ker se lahko igramo na sončku.
Zunaj so najbolj priljubljeni nogomet in kolebnice. Lahko bi pa tudi rekli, da imamo preveč energije. Kar
opazi tudi učiteljica, ki točno ve, kdaj je vsega preveč in nas hitro spomni na pravila.
Mesec marec je bil za našo 12. skupino spomladansko ustvarjalen. Naučili smo se izvesti rožo, srce in
ime mamice, ki smo jo lahko podarili ob dnevu žena. V tem mesecu smo se tudi potrudili, da bi
razveselili mamice za njihov praznik. Izdelali smo čestitko, jo okrasili z ročno ustvarjenimi vezeninami,
napisali kakšno lepo misel in jo podarili našim mamicam za materinski dan. Otroci (predvsem fantje)
so bili v tem mesecu zelo razposajeni. Celo do te mere, da so vztrajno preizkušali svoje meje
dovoljenega. Zato je bil neizogiben tudi kakšen resen pogovor o upoštevanju pravil šolskega reda.
V drugem tednu marca smo spoznali gregorjevo (12. marec), ko se po starem običaju ptički ženijo.
Praznik je bil povezan z daljšimi dnevi, ki so s seboj prinesli več dnevne svetlobe. Tako so lahko ljudje
dlje časa opravljali dela pri naravni svetlobi in ne več samo ob sveči. Tudi mi vsakodnevno čas preživimo
ob igrah na prostem.

Učiteljica Mina z učenci

16. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA

Marec je bil za nas prav poseben mesec, saj smo se pripravljali na
prireditev za materinski dan. Kakšen dan smo si v ta namen vzeli čas
in izdelovali izdelke. Tako smo vsem mamicam narisali nasmeh na
obraz.

V prvem tednu smo obeležili kar nekaj prazničnih dni, in sicer najprej pustni torek in dan žena,
takoj za njima pa še gregorjevo. Pogovorili smo se o pomenu praznikov ter se spomnili starih
šeg in navad. Izdelali smo tudi nekaj izdelkov, ki jih lahko vidite na spodnjih fotografijah. Kmalu
za tem je k nam prišla pomlad in nam prinesla prijetne temperature, zato smo veliko časa
preživeli zunaj na svežem zraku ob različnih igrah. Zadnji teden smo se posvetili naši okolici
šole in spomladanskemu čiščenju.

Tudi v podaljšanem bivanju pa ni vedno vse lepo, ustvarjalno in delavno, kljub temu pa se
trudimo, da svoje napake sproti popravimo. Poleg prostega časa, ki je zapolnjen z ustvarjanjem
in igro, ne pozabimo tudi na vaje za naše možgančke. Poleg domačih nalog smo reševali
križanke o prometu, znanilcih pomladi, podeželju, slovenskih praznikih, življenju nekoč in
drugod po svetu ter se naučili stara imena za mesece v letu.

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

PODALJŠANO BIVANJE V 2. IN 3. RAZREDU V DOLENJI VASI

Mesec marec je tudi pri nas zaznamoval praznik naših angelov – mam. Nanj smo se začeli
pripravljati že v začetku meseca. Zadali smo si cilj, da jim bomo izdelali šopek narcis, ki bo v
celoti plod našega dela. Za končni izdelek smo porabili precej časa, a ko smo pomislili na naše
mame, nam ni bilo prav nič prezahtevno. Ves čas nas bodrijo, spodbujajo, tolažijo in so naš
vir sreče. Za vas, bralci, pa imamo nalogo. Spodje slike uredite po vrstnem redu in tako boste
dobili postopek izdelovanja našega šopka. Upajmo, da bo kdo izmed vas dobil navdih za
krajšanje pregovorno deževnih aprilskih dni.
učenci in učiteljica Vanja Ropret

MAREC NA POŠ SUŠJE

Po koncu zimskih počitnic smo se spočiti vrnili v šolo in pričakali prvi pomladni mesec. Na šoli
smo z oken odstranili zimsko dekoracijo in si, s papirnatimi rožicami, ustvarili pomlad tudi v
notranjosti šole.
Čas v podaljšanem bivanju nam je v marcu hitro minil. Po kosilu smo hiteli z domačimi
nalogami, da smo lahko čimprej odšli ven, na naše igrišče, kjer smo igrali nogomet, med dvema
ognjema ali pa se samo gugali na gugalnicah in se spuščali po toboganu. Ker je bilo lepo vreme
in trava suha, smo lahko tekli po travi in se lovili ali pa na soncu skakali gumitvist. Kakšen dan
je bilo celo tako vroče, da smo že iskali senco. Tudi zvezke z nalogo smo kakšen dan odnesli
ven in kar zunaj naredili domačo nalogo.
Fotografija je ta mesec samo ena, ker smo bili ves prosti čas zunaj, tam pa smo tako hitro tekli,
da nas fotoaparat ni ujel. 😊

Učenci POŠ Sušje in učiteljici Marija in Sara

