PODALJŠANO BIVANJE V 1.RAZREDU NA POŠ DOLENJA VAS
Pomlad se je začela in tega smo bili v podaljšanem bivanju zelo veseli. Komaj smo čakali, da
lahko zunaj pogrnemo piknik-dekico, ustvarjamo spomladanske umetnine in se sem in tja pa
kljub vsemu, poigramo tudi v učilnici. Ob slabšem vremenu smo zelo radi v telovadnici, kjer
treniramo metanje žoge v igri Boj med dvema ognjema ali pa Muhce.
Učenci in učenke 1.f z učiteljico Evo Levstek

4. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Mesec april smo zapolnili z obilico vitamina D. Zelo veliko smo bili zunaj, kjer smo zganjali različne
norčije in akrobacije. Čeprav je naša okolica obdana z betonom, so učenci poiskali tisto malo narave
in se z njo učili in igrali.
Ta mesec smo prebrali nekaj zanimivih knjig in zgodb, a najbolj smo se ustavili pri knjigi Srečni ježek
ter jo povezali s svojim življenjem. Ugotovili smo, da s težavo odgovorimo na vprašanje: kaj nas dela
srečne. Zato so učenci dobil nalogo, naj med vikendom ugotovijo, katera dejavnost jih najbolj
osrečuje. V ponedeljek smo se o tem pogovorili in zaključili, da je pomembno, da vemo, kaj nas
osrečuje in, da to dejavnost redno izvajamo.
Za ustvarjanje velikonočnih pirhov smo si omislili praskanko, saj je to dejavnost, ki jo učenci
naravnost obožujejo. Tako smo izdelali pirhe, s katerimi smo okrasili velikonočno košarico.
Letos smo zelo malo ustvarjali s temperami, zato smo to sedaj popravili. Učenci so uživali v
ustvarjanju regratovih cvetov. Nastal je čudovit pomladni travnik poln metuljev.

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

3. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Mesec april smo kot po navadi preživeli raznovrstno. Zunaj smo se igrali različne igre,
uporabljali športne pripomočke kot so kolebnice, obroči, hodulje, skakali gumitvist, tekli,
metali frizbi in se sproščali. V razredu smo veliko plesali, se igrali gibalne in socialne igre. Tudi
ustvarjali smo, in sicer aktualne motive, kot so zajčki za veliko noč, risali in barvali pirhe,
izdelovali ptiče. Pano pred razredom pa smo okrasili s prikupnimi rožicami in metuljčki. Sedaj
pa veselo in zasluženo na prvomajske počitnice, ju-hu-hu! 😊

Učenci 3. skupine podaljšanega bivanja in učiteljica Vesna Bubnjič

16. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
ni bil nič kaj deževen, vendar nam je vreme vseeno malce ponagajalo z
vetrom. Kljub temu smo v mesecu aprilu še nekoliko bolj poudarjali
zdrav način življenja in gibanje, zato smo veliko časa preživeli zunaj. Zelo
radi se igramo staro igro Zemljo krast. Poleg skrbi zase, smo se posvetili tudi skrbi za naše
okolje in Zemljo.

V prvem tednu aprila smo obeležili svetovni dan zdravja, se pogovarjali o zdravem načinu
življenja in reševali križanke. Tako smo se na zabaven način tudi veliko naučili. Poleg reševanja
križank in domačih nalog smo tudi v tem mesecu našli čas in razlog za ustvarjanje. Izdelovali
smo spomladanske in velikonočne košarice, s katerimi smo polepšali naš dom. Nismo pa
pozabili tudi na čiščenje in okrasitev učilnice, hodnika, vrat … Nekaj dela nas zagotovo še čaka
v naslednjem mesecu. V naslednjem tednu smo obeležili svetovni dan Zemlje, se veliko
pogovarjali in ustvarjali na to temo. Napisali smo pismo našemu planetu in ga narisali tako,
kot ga mi vidimo.

Pred počitnicami smo si tradicionalno ogledali zanimiv risani film Dobri dinozaver. Zelo smo
uživali! Tako smo se poslovili in komaj čakamo, da se zopet srečamo v mesecu maju.

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

7. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Pridih pomladi in prazničnih dni smo vnesli v ustvarjalne dejavnosti. Iz kartonastih škatel za
jajčka in barvnega papirja smo izdelovali kokoške – podstavke za pisane pirhe. Take kokoške
– podstavke so otroci odnesli domov.

23. april je bil svetovni dan knjige. Dan je posvečen promociji branja, hkrati pa je želja
spodbuditi še posebej mlade ljudi, da odkrijejo užitke branja in pridobijo spoštovanje do
avtorskih del tistih, ki so s svojimi deli pripomogli h kulturnem napredku človeštva. V aprilu
smo zato 10 - 15 minut posvetili prebiranju odlomkov knjige Pika Nogavička.
Zanimanje in tišina med branjem knjige sta pokazala, da si učenci želijo takšnih bralnih
trenutkov. Če tako promoviramo branje in knjige, je zadovoljstvo na strani učencev kot tudi
učiteljev.

Učenke in učenci 7. skupine PB in učiteljica Mojca Rački

12. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Mesec april je znan po svojem hudomušnem začetku, po pomladno prebujajoči se
naravi, predvsem pa po svojem nepredvidljivem vremenu. Svoji mladostniško nepredvidljivi
naravi je ostal zvest tudi letos. 12. skupina podaljšanega bivanja pa se ga bo zapomnila
predvsem po pestrem programu.
V okviru skupine smo obeležili svetovni dan Romov (8. april), svetovni dan Zemlje (22.
april) in svetovni dan knjige (23. april). Navedenim svetovnim dnevom smo namenili naša
razmišljanja, se seznanili z njihovo zgodovino, si ogledali didaktične filme in tematsko likovno
ustvarjali. V okviru obeležitve svetovnega dneva Romov smo poslušali še romsko himno
Djelem, djelem in pesem Čip, čip jaro, za svetovni dan Zemlje pa smo se preizkusili v kvizu Vse
o živalih.
Slika 1: Romska zastava (Romska zastava je bila sprejeta leta 1971 na prvem svetovnem kongresu Romov. Je dvobarvna:
spodaj zelena kot narava, zgoraj modra kot prostrano nebo, v sredini ima narisano rdečo kolo s šestnajstimi prečniki, ki
predstavlja romsko pot oz. simbolizira romsko zgodovino.)

Slika 2: Kviz Vse o živali, izveden ob svetovnem dnevu Zemlje (Kviz so pred štirimi leti oblikovali učenci naše šole, tedaj učenci
4. razreda, vključeni v 9. skupino PB.)

Slika 3: Ustvarjanje mini knjižic ob svetovnem dnevu knjige

Podaljšano bivanje vseskozi ohranja tudi svojo rutino: čas za kosilo, čas za domačo
nalogo in čas za sprostitveno dejavnost. Slednjo v sončnem vremenu izvajamo v obliki športnih
iger v Športnem parku Ribnica. V primeru slabega vremena ostajamo v učilnici, ki se lahko v
hipu spremeni v likovno delavnico, igralnico ali v kino dvorano.
Slika 4: 12. OPB, dne 12. 4. 2022

Včasih nas presenetijo in razveselijo posebni dogodki. Dne 26. aprila smo si v Športnem
centru Ribnica z navdušenjem ogledali medšolsko polfinale rokometnega prvenstva za učence
9. razreda in navijali za učence naše šole. Morda smo tudi mi s športnim navijanjem pripomogli
k zmagi naših devetošolcev. Za zmago jim iskreno čestitamo in jim želimo uspešno finalno
tekmovanje!
Slike 5, 6 in 7: Polfinalno rokometno prvenstvo za učence 9. razreda (Športni center Ribnica, 26. 4. 2022)

Ob koncu aprila so učenke in učenci odšli na zaslužene prvomajske počitnice.
Za 12. skupino PB: učiteljica Staša Ivanec

10. skupina podaljšanega bivanja
Mesec je naokrog, pomlad se je prebudila v vseh svojih barvah in tudi aprilski dež nas je prišel
pozdravit. V OPB 10 se je cel april dogajalo »na polno«.
Ko napišemo naloge in nam ostane še nekaj moči in energije, trenutke izkoristimo za
ustvarjanje, pogovore. V tem mesecu smo govorili o svetovnem dnevu knjige, Zemlje in
Romov. Ustvarjali smo tudi na temo pomladi in velike noči.
Zapisali smo svoje obljube Zemlji, kako ji bomo pomagali, da bo ostala in postala bolj čista,
lepša. Spoznali smo nekaj romskih besed in njihovo zastavo. Za veliko noč smo izdelali
dekoracijo, kamor smo doma lahko postavili pirhe. Ob svetovnem dnevu knjige smo se lotili
izdelave knjižnih kazal.
Igrali smo se družabne igre, ki smo jih izdelali in postali že pravi mojstri v čarovniških trikih s
kartami. Ko se naučimo novih trikov, jih z veseljem pokažemo vsakemu od sošolcev. Nato se
začne analiziranje in razmišljanje, kako je mogoče, da je trik uspel.
Sedaj pa že hitimo na počitnice, da si naberemo še zadnjih moči za zaključek šolskega leta. Ni
kaj, en, dva, tri se je obrnilo naše druženje in že vstopamo v zadnja dva meseca. Le kaj nam
bosta prinesla?

Učenci in učiteljica Veronika Kos Turk

2. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
April je ponovno dokazal, da je najbolj muhast med vsemi meseci. Tej njegovi muhavosti smo
posvetili nekaj časa, se o njej pogovarjali in na to temo ustvarili čudovite dežnike. Še vedno
nas je navduševala pomlad in vse, kar s seboj prinaša, med drugim tudi mehke mačice, pa smo
ustvarili tudi njih. Tudi veliki noči smo namenili nekaj časa. Primerjali smo velikonočne običaje,
kakršni so bili nekoč in kakršni so danes in ugotovili, da se ni veliko spremenilo. Da pa ni ostalo
le pri besedah, smo se lotili še ustvarjanja: naslikali smo pisane pirhe in zabavne kokoške.
Mesec pa smo zaključili z resnimi pogovori o naši Zemlji in o tem, kaj mi (kot otroci) lahko
storimo za njo.
Učenke in učenci 2. skupine PB in učiteljica Ana Krmpotić Wieczorek

1. SKUPINA PODALJŠANEGA BIVANJA
Lep pozdrav vsem skupaj iz skupine delfinčkov!
April je bil lep mesec in nič kaj pretirano deževen, zato smo to izkoristili za igre z žogo na
zunanjem igrišču. Zdaj smo že pravi eksperti v metanju, lovljenju in izbijanju, saj so “muhice”
na dnevnem redu.
Sicer smo se v začetku aprila lotili zanimive teme čustev. Ugotavljali smo, kako bi bili videti
veseli, žalostni, prestrašeni, delali grimase in se smejali, na papirju pa je nastalo tole:

Tudi največji krščanski praznik smo obleležili z likovnim ustvarjanjem. Lotili smo se trganke, s
katero nismo urili samo likovnih spretnosti pač pa tudi pomembno lastnosti, ki nam bosta
večkrat prišli prav v življenju, potrpežljivost in vztrajnost. Kar poglejte si naše umetnine:

Vsak je lahko pobarval tudi svoj pirhek:

Vmes smo se tudi malo posladkali s čokoladnimi jajčki, samo to naj
ostane skrivnost ;)
Ko se je april prevesil v drugo polovico, smo zaključili z branjem naše
knjižice o navihanem psičku Pafiju, ki je prišel živet na kmetijo.
Spoznavali smo živali, ki živijo na kmetiji pa tudi njihove značajske
lastnosti, ki bi jih zlahka preslikali tudi na ljudi. Tako smo spoznali
priliznjeno muco, pametnega telička, zvedavega pujsa in še mnogo
drugih.

Na koncu smo za naše risbice izbrali petelinčka Zmagovitega, ki se je rad
repenčil, nam pa je bil tako všeč, da smo se ga naučili tudi narisati:

Počeli smo še
marsikaj, najbolj nestrpno pa pričakali
prvomajske počitnice, ki
bodo letos čisto prekratke... ampak radi se tudi vračamo nazaj v
šolo, saj nam v podaljšanem bivanju nikoli ni dolgčas! Mahamo!

Učenci 1.c in 1.b z učiteljico Julijo

PODALJŠANO BIVANJE V DOLENJI VASI – 2. IN 3. RAZRED
April je minil kot za stavo! Veliko časa smo preživeli na šolskem dvorišču, kjer smo fantje z
veseljem igrali nogomet in medse sprejeli starejše in mlajše učence, saj šport ne pozna
starostnih omejitev. Ko smo se pošteno naigrali, je vsakodnevno sledilo opravljanje domače
naloge. Prosti čas pa smo si popestrili z izdelovanjem kokošk iz jajčnih kartonov – z
izrezovanjem le-teh smo se pošteno namučili, saj je karton resnično trd. Opazovali smo tudi
prebujajočo naravo in razmišljali o pomenu čebel, ki so zelo pomembne pri verigi
prehranjevanja, saj oprašujejo rastline. Zato smo jih tudi izdelali in z njimi popestrili vhod v
našo učilnico. Ker pa je april pregovorno vremensko muhast mesec in nam je nekajkrat
onemogočil igro na dvorišču, smo se odločili, da ga bomo začeli opazovati. Tako smo na
garderobnih vratih oblikovali vremensko napoved, ki jo dnevno spremljamo in spreminjamo
glede na dnevno vremensko sliko. Že nekaj časa prevladujejo oblaki, katerim se pridruži
sonce ali dežne kaplje, a ne bomo tarnali - vreme je pripomoglo, da je narava ozelenela in
oživela in z njo vse živahnejši postajamo tudi mi!

Zapisali: učenci PB in učiteljica Vanja Ropret

