
Učitelji-ce v podaljšanem bivanju: 

1.skupina: Marjetka REČNIK NEMANIČ 

2.skupina: Julijana Rakar 

               Andrej Sitar 

               Nenad Jelenčič 

V 1. skupini  poteka podaljšano bivanje od   

11.45 - 16.00. V 2. skupini pa od 11.45 - 14.45, 

nakar se skupini združita.  

PODALJŠANO BIVANJE je oblika vzgojno-

izobraževalnega procesa, ki jo naša šola 

organizira po pouku in je namenjena 

učencem od 1. do 5. razreda. 

CILJI podaljšanega bivanja se prepletajo in 

nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji 

dopoldanskega pouka. Te cilje dosegamo z 

različnimi dejavnostmi v podaljšanem 

bivanju, ki potekajo po ustaljenem urniku: 

11.45-12.30 SPROSTITVENA 
DEJAVNOST 

12.35-12.50 KOSILO 

12.55-13.45 SAMOSTOJNO UČENJE 

13.45-14.35 USTVARJALNO 
PREŽIVLJANJE PROSTEGA 
ČASA 

14.35-15.25 ŠPORTNE DEJAVNOSTI 

15.25-16.00 NEUSMERJEN PROSTI ČAS 

KOSILO             

 

    Učenci imajo v okviru 

podaljšanega bivanja organizirano kosilo 

in popoldansko malico. Pri jedi se učijo 

kulturnega načina prehranjevanja in 

uporabe pribora. 

SPROSTITVENA DEJAVNOST 

Dejavnost je namenjena počitku, oddihu, 

sprostitvi, gibanju, socialnim stikom in igri, saj 

so učenci po končanem dopoldanskem pouku 

utrujeni. Učenci si aktivnost izberejo sami in 

niso neposredno vodeni. 

 

 

     SAMOSTOJNO UČENJE 

        Je dejavnost, v okviru katere učenci 

delajo domačo nalogo in se navajajo na 

samostojnost pri šolskem delu. Učenci 

imajo zagotovljene vse pogoje za 

nemoteno učenje. Znanje pri dobljeno 

pri pouku poglobijo, utrdijo, razširijo v 

obliki domačih nalog ali dodatno 

pripravljenega gradiva.  Starši doma še 

enkrat preverijo domačo nalogo. 

 
 

   USTVARJALNO PREŽIVLJANJE 

PROSTEGA ČASA 

Dejavnost je namenjena razvedrilu in 

omogoča učencem ukvarjanje z različnimi 

vsebinami (izdelovanje, igra, ples, glasba, 

lutke…).Učenci so usmerjeni v dejavnost z 

določenim ciljem, pri tem razvijajo 

ustvarjalnost na kulturnem, umetniškem, 

športnem in na drugih področjih. 

 



ŠPORTNE DEJAVNOSTI 

So dejavnosti, v okviru katerih se učenci 

razgibajo. Dejavnosti potekajo načrtovano v 

šolski športni telovadnici, na šolskih zunanjih 

površinah ali v širši okolici šole. Učencem so 

ponujeni sprehodi, razgibavanje, različne 

športne igre, igre na snegu itd.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

POMEMBNO 

 Po pouku se mora učenec takoj 

vključiti v podaljšano bivanje.  

 Starši se z učiteljem pisno ali ustno 

dogovorijo glede vsakodnevnega 

odhoda učenca domov. 

 Vsako spremembo odhoda učenca iz 

OPB morajo starši sporočiti učitelju 

pisno ali ustno (zaradi varnosti 

učencev). 

 Starše naprošamo, da ob prevzemu 

otroka počakajo pred razredom. 

 V dejavnosti, ki so organizirane v 

OPB so vključeni vsi učenci, ki 

obiskujejo OPB. 

 Prednostna naloga OPB je 

GIBANJE,SPROSTITEV V NARAVI. 

 Starši doma preverijo domačo 

nalogo. 

 Podaljšano bivanje ni namenjeno 

zgolj pisanju domačih nalog. 

 V kolikor je učenec pri interesnih 

dejavnostih, ima na voljo manj časa 

za pisanje domače naloge. 

 

         

 

        PODALJŠANO BIVANJE 

        OŠ PODZEMELJ 

        ŠOL. LETO 2017/18 

    

                                                 

 

 


