
 
 

 

 

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno- izobraževalnega 

dela, ki je organizirana po pouku in je namenjena 

otrokom na razredni stopnji. Vanj se otroci vključujejo 

prostovoljno s prijavo staršev. 

 

 
 

V podaljšanem bivanju se prepletajo naslednje 

dejavnosti: 

 

- sprostitvena dejavnost, 

- kosilo, 

- samostojno učenje,  

- ustvarjalno preživljanje prostega časa.   
           

 
 

Podaljšano bivanje se začne po končanem pouku,  

ob 11. 30 

(po 4. šolski uri). Traja do 16.30. 

 

 

 

 

SPROSTITVENE DEJAVNOSTI 

 

Učenci se sprostijo po rednem pouku in se: 

 pogovorijo o svojem delovnem dnevu,  

 odidejo k interesni dejavnosti, 

 obiščejo šolsko knjižnico, 

 berejo zgodbe, pesmi in 

drugo literaturo po lastni 

izbiri in željah, 

 rišejo in  barvajo, 

 gredo na sprehod, 

 poslušajo glasbo, pojejo, 

gledajo televizijo, 

 se igrajo različne igre v 

razredu, na igrišču, v telovadnici… 

 

Učitelj v tem času zagotovi pogoje za sprostitev, 

vzpodbuja in svetuje otrokom kaj lahko delajo.  

 

KOSILO           

 

Učenci vključeni v podaljšano bivanje, imajo v šoli 

organizirano kosilo. Navajajo se na kulturno 

hranjenje in se učijo vedenja pri mizi. Pripravljajo 

pogrinjke in preproste prigrizke. 

 

DA SE NAVADIJO VSEH OKUSOV, UČENCI 

VZAMEJO CELOTNO KOSILO, POJEDO PA, 

KAR ŽELIJO (solatni bife). 

 

 

 

S A MOST OJ NO  UČ E NJE  

Učenci se navajajo na samostojno učenje (domače 

naloge). 

Načrtujejo svoje delo in upoštevajo navodila. 

Pri učenju uporabljajo različne učne vire.  

Učijo se sprejemati in nuditi pomoč in 

sodelovanja v skupini. 

Oblikujejo lastno učno metodo 

glede na to kakšen učni tip so.  

Kljub vsemu pa naj starši doma z 

otroci še enkrat preverijo 

otrokovo šolsko delo. 

 

 

U ST VA R JA LN 0 PR E ŽIVL J AN JE   

PR O STE GA  Č AS A  

 

V tem času  učenci  pod  

uči te l jevim vods tvom:  

  razvi ja jo  ustvar ja lnos t  na  

kul turnem,  umetniškem 

in  športnem področju ,  

  ur i jo  svoje  ročne spre tnos t i  t ako ,  da  

us tvar ja jo  iz  naj raz l i čnejšega  

mater ia la ,  

  poje jo ,  p leše jo ,  igra jo  na  

ins t rumente ,  

  dramat iz i ra jo  besedi la ,  izdelu je jo  

sceno,  

  t e lovadi jo  in  se  igra jo  razne gibalne  

igre ,   

  opazujejo  in  raz iskuje jo ,  bere jo ,  

piše jo ,  r i še jo  . . .  

 



 

 

 

 

 
PRIPOROČILA ZA DOBRO SODELOVANJE  

 

Učenci odhajajo iz podaljšanega bivanja tako kot je 

zapisano na prijavnici. Če učenec ostane dlje ali gre 

domov prej, je potrebno obvestiti učitelja 

podaljšanega bivanja (po telefonu ali z zapisanim 

obvestilom, ki ga prinese učenec). 

 

 

Ker želimo zagotoviti nemoteno delo vaših otrok tudi 

v oddelku PB, prosimo, da ob prihodu po otroka 

počakate pred vrati učilnice ali v garderobi. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Vsak drugi torek v mesecu so govorilne ure tudi za 

oddelke podaljšanega bivanja. 

 

 

 

 

 

 

V OKVIRU PODALJŠANEGA BIVANJA 

BOMO: 

 

SKRBELI ZA ŠOLSKI VRT, 

BRALI IN POSLUŠALI  PRAVLJICE,  

SE VELIKO GIBALI,       

SE ZDRAVO PREHRANJEVALI, 

SMEJALI, PELI in IGRALI. 

 

 

Učenci si za PB prinesejo velik brezčrtni ali 

črtni zvezek  

 

 

Učitelji prehajajo med skupinami. 

      

UČITELJI: 

 

Ana Ferk 

Metka Finžgar 

Nina Globovnik (POŠ) 

Lovrencija Godec 

Aleksandra Ključevšek 

Mateja Kuharič 

Špela Leskovar 

Nina Miklavc 

Katja Skubic 

Stanka Skušek Mikulič 

Anja Sovič 

 

 
 

 

 
 

               

           ŠOLSKO LETO 2020/2021 

 

 
 

 

VSI BOMO POSKRBELI, DA NAM   BO 

PRIJETNO IN  LEPO!  

 


