
Spoštovani starši! 
 

Veselimo se skupnih korakov v novo šolsko leto, 

zato vam v zloženki ponujamo nekaj podatkov o 

podaljšanem bivanju.  

Želimo si uspešnega sodelovanja z vami! 

 

 

DEJAVNOSTI PODALJŠANEGA BIVANJA 

 

Podaljšano bivanje je namenjeno učencem od 1. 

do 5. razreda. 

V okviru podaljšanega bivanja učitelji skrbijo za 

sproščen način preživljanja prostega časa, 

prehranjevanje, razvijanje sposobnosti, spretnosti 

in zadovoljevanje interesov v okviru skupin 

interesnih dejavnosti ter samostojno učenje in 

pisanje domačih nalog. 

 

Redno delo v podaljšanem bivanju poteka  

od ponedeljka do petka, od 11.45 do 16.15. 

 

Glavni cilj OPB je organizacija kakovostnega 

preživljanja časa,  

ki ni namenjena zgolj reševanju domačih nalog. 

 

 
 

SPROSTITVENE DEJAVNOSTI  
 

 Pogovorijo se o svojem delovnem dnevu. 

 Igrajo se različne sprostitvene, družabne in 

gibalne igre v šoli ali na igrišču. 

 Sprostijo se ob vajah joge, dihalnih vajah, 

zanimivih vajah koncentracije in šaljivih 

govornih vajah. 

 Obiščejo šolsko in potujočo knjižnico. 

 Poslušajo pravljice. 

 Rišejo, barvajo, berejo po lastni izbiri in 

željah. 

PREHRANA 
 

Učenci v OPB imajo možnost kosila ali druge 

malice. Navajajo se na bonton pri mizi in 

razvijajo spoštljiv odnos do hrane. 

 

 

SAMOSTOJNO UČENJE 
 

Učence navajamo na: 

 samostojno učenje in pisanje domačih nalog, 

 načrtovanje svojega dela, 

 pozorno poslušanje in upoštevanje navodil, 

 sodelovanje in delo v parih, skupinah, 

 samostojno skrb zase, 

 skrb za šolske potrebščine, 

 skrb za urejeno učilnico, šolo, okolico šole, 

 povezovanje, utrjevanje in poglabljanje pri 

pouku pridobljenega znanja. 
 

 

Podaljšano bivanje ne more v celoti nadomestiti 

domačega dela, zato svetujemo staršem, da vsak 

dan z otrokom pregledajo domače naloge. 

 

 

 

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE  

PROSTEGA ČASA  
 

V tem času učenci pod učiteljevim vodstvom: 

 urijo svoje ročne spretnosti tako, da izdelujejo 

zanimive izdelke v različnih tehnikah iz 

različnih materialov, 

 pojejo in plešejo, 

 poslušajo raznoliko glasbo, 

 dramatizirajo besedila, 

 telovadijo in se igrajo razne gibalne igre, 

 pripravijo material ali pripomočke za delo, 

 opazujejo in raziskujejo, berejo, pišejo, rišejo, 

sestavljajo, … 

PREDNOSTNE NALOGE 

 

V okviru celotne šole so pomembne naslednje 

naloge (smernice razvojnega tima): 

 govorne vaje – izvajanje minut za govor, 

 opismenjevanje,  

 estetsko pisanje, 

 urejenost zvezkov, 

 razvijanje interesa za branje, 

 bralno razumevanje, 

 samostojnost učencev, 

 pravila lepega vedenja in socialne veščine: 

pozdravljanje, rokovanje, obnašanje v 

jedilnici, obnašanje na prireditvah. 
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SD – sprostitvene dejavnosti 

KO – kosilo 

SU – samostojno učenje – PISANJE  

   DOMAČIH NALOG 

UPČ – ustvarjalno preživljanje prostega časa 

 

KOSILO OB 12.35 

 

SPREHOD: 11.45 – 12.35 



 

 

 

ZLATA PRAVILA  

PODALJŠANEGA BIVANJA 

 

 

 PRAVILA ŠOLSKEGA REDA veljajo 

tudi v času OPB-ja. 
 Kosilo oz. drugo malico lahko odjavite vsak 

dan do 8. ure v zbornici (tel. 02 7812811) ali 

na spletni strani šole (www.solavidem.si). 

Odjava velja šele z naslednjim dnem, razen v 

primeru bolezni. 

 Zaradi varnosti in odgovornosti vas v primeru 

spremembe časa odhoda otroka iz šole 

prosimo, da nas o tem obvestite s pisnim 

obvestilom. Če otrok ne odhaja domov v 

vašem spremstvu, v pisno obvestilo zapišite 

tudi ime in priimek ter sorodstveno razmerje 

te osebe do otroka. 

 Ob prevzemu otroka starši počakate pred 

učilnico. 

 V času kosila počakate otroka v 

predprostoru šole. 

 Če skupine OPB ni v matični učilnici, bo na 

vratih obvestilo, kje se skupina nahaja. 

 Učitelji nismo odgovorni za igrače ali druge 

predmete, ki jih otroci prinašajo v šolo. 

 Prvošolci morajo redno nositi rumeno rutico. 

 

 

 

 
 

In še ena prošnja… 
Prosimo vas, da nam z zbiranjem odpadnega materiala in papirja ter 

knjig, iger in igrač, ki so jih otroci prerasli, pomagate popestriti 

dejavnosti v OPB. Prisrčna hvala za vašo pomoč! 
 

Ravnatelj: 

Mag. Robert Murko 
 

Aktiv učiteljev OPB 

 

 

 

 
 

Dragi starši! 
 

Starši in učitelji največ naredimo za otroka,  
če sodelujemo in skupaj premagujemo težave. 

Spremljajte svojega otroka, opazujte ga in uživajte v 
njegovi družbi.  

Čudite se njihovim sposobnostim in jih spodbujajte 
v njihovem razvoju.  

Dovolite jim, da vam pomagajo.  
Če se jim zatakne, jim pomagajte le toliko, da bodo 

naprej zmogli in znali sami.  
Vedno jim ponudite za kanček težjo nalogo ter jo 

pospremite z nasmehom,  
prijaznostjo in spoštovanjem,  

da bodo v njej zagledali izziv in ne težave. 
Njihove glavice so željne znanja  

in radovedno vsrkavajo svet okoli sebe. 
Delite z njimi svoje znanje in izkušnje. 

S svojo toplino, srčnostjo in lastnim zgledom  
jim pokažite, da je svet lahko lep. 

Naj otroci odrastejo v poštene, prijazne  
in pozitivne ljudi. 

Tudi učitelji se bomo potrudili ravnati tako. 
To bo najboljše, kar lahko otrokom skupaj 

podarimo. 
 

Veselo in uspešno šolsko leto vam želimo! 

 

 

 

OSNOVNA ŠOLA VIDEM PRI PTUJU 

PODRUŽNICA SELA 

SELA 33 

2324 LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU 

 
02 781 28 11 

www.solavidem.si 
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TREBA JE VZGAJATI Z LJUBEZNIJO, 

KI IMA TAKO SRCE KOT RAZUM. 

 

Tone Pavček 

 


