
Samostojno učenje
V oviru te dejavnosti poteka usmerjanje in navajanje 
učencev na samostojno opravljanje različnih učnih 
aktivnosti. Učenci znanje pridobljeno pri pouku dodatno 
utrdijo, razširijo in poglobijo v obliki domačih nalog 
oziroma dodatno pripravljenega materiala. Tej de-
javnosti pripada 50 minut.
Učenci:

povezujejo, utrjujejo in poglabljajo učno snov in se •	
učijo samostojno pripravljati na pouk; 
se učijo uporabljati učbenike in različne vire (slo-•	
varje, priročnike, literaturo v knjižnici); 
se učijo znanje predstaviti drugim: pripovedovati, •	
dokazovati, argumentirati, vizualno prikazati;
se učijo nuditi učno pomoč ali jo poiskati; •	
se učijo sodelovati pri reševanju skupnih nalog in s •	
tem razvijati svoje sposobnosti za delo v skupini.

Kje so naše učilnice?
OPB I – 1. a in 4. a (breskvasta učilnica)
OPB II – 2. a in 2. b (rumena učilnica)
OPB III – 3. a in 3. b (mandarinina učilnica)
OPB IV – 5. a (marelična učilnica)

Podaljšano bivanje traja od 11.35 d0 16.00 ure.
Oddelki se po 14.50 uri začnejo zmanjševati in 
združevati in sicer OPB I in II v učilnici OPB II 
(rumena učilnica) ter OPB III in IV v učilnici OPB 
III (mandarinina učilnica). Ob 15.30 uri se vsi odelki 
združijo v učilnici OPB II (rumena učilnica).
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Ustvarjalno preživljanje prostega časa
Ta čas je namenjen aktivni sprostitvi in razvijanju 
ustvarjalnosti na kulturnem, umetniškem, socialnem, 
čustvenem in drugih področjih učencev ter njihove osebnosti. 
Tem dejavnostim je vsakodnevno posvečeno od 50 do 100 
minut časa.

Učenci:

razvijajo ustvarjalnost na kulturnem, umetniškem, •	
športnem in drugih področjih; 

razumejo in doživijo pomen aktivno preživetega pros-•	
tega časa za sproščeno počutje in osebni razvoj; 

se naučijo izbirati in soorganizirati aktivnosti glede na •	
svoje interese;

se soočajo z rezultati osebnega in skupnega dela in jih v •	
obliki predstavitev in razstav. prikažejo tudi drugim. 
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Podaljšano bivanje je oblika vzgojno - izobraževalnega pro-
cesa, ki jo šola organizira po pouku in je namenjena učencem 
od 1. do 5. razreda devetletke.
V podaljšano bivanje se učenci vključujejo prostovoljno s pri-
javo staršev. Strokovno vodeno podaljšano bivanje vsebuje 
naslednje elemente:

SPROSTITVENE DEJAVNOSTI (SD)•	
SAMOSTOJNO UČENJE (SU)•	
PREHRANA (K) in•	
USTVARJALNO PREŽIVLJANJE •	
PROSTEGA ČASA (UPČ)

Cilji podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z 
vzgojno - izobraževalnimi cilji pouka. Vsebine podaljšanega 
bivanja izhajajo iz vzgojno - izobraževalnih ciljev pouka 
ob upoštevanju interesov, potreb in želja učencev in njihovih 
staršev. Sprostitvena dejavnost

Sprostitvenim dejavnostim je namenjen čas takoj po pouku 
oziroma kosilu, ko naj bi se učenci predvsem sprostili, 
spočili in obnovili svoje moči, ter po samostojnem učenju. 
Aktivnosti so različne in prilagojene posameznemu učencu 
- od športnih, družabnih, socialnih, razvedrilnih iger do 
poslušanja glasbe, branja, pogovora, sprehoda in nenazadnje 
počitka. Tem dejavnostim je namenjeno okoli 100 minut ali 
več na dan. Učitelj v tem času zagotovi pogoje za sprostitev, 
vzpodbuja in svetuje otrokom kaj lahko delajo.
Učenci:

razumejo in doživijo sprostitev in oddih med delom kot •	
nujni element zdravega načina življenja; 
zadovoljujejo svoje potrebe po počitku, gibanju, social-•	
nih stikih, igri; 
se v situaciji igre učijo in utrjujejo znanje, različne •	
intelektualne spretnosti, socialne veščine, razvijajo 
domišljijo;
širijo izkušnje s področja narave, kulture, umetnosti.•	

Kosilo
Učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje,  imajo v šoli 
organizirano kosilo in popoldansko malico. Poudarek je 
predvsem na kulturi prehranjevanja in spoznavanju osnov 
zdrave prehrane. 
Učenci:

se učijo pri jedi primerno obnašati, pravilno uporabljati •	
jedilni pribor; 
se seznanijo z bontonom pri jedi; •	
spoznajo pomen higienskih navad (umivanje rok pred •	
obrokom, čiščenje zob po obroku);
spoznavajo različne vrste živil, zdravo prehrano; •	
razumejo pomen obrokov in ritem prehranjevanja;•	
naučijo se pripraviti mizo in enostaven obrok, analiz-•	
irajo šolske obroke.
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Pravila dela v OPB
 Podaljšano bivanje NI VARSTVO, zato v njem učenci •	
ne morejo čakati avtobusa. 
VZTRAJAMO, da otrok vedno pospravi za seboj svoj •	
delovni prostor ali igralni kotiček pred odhodom domov. 
V času, ko smo v telovadnici, na šolskem igrišču, igralih •	
ali v kakšni drugi učilnici bo obvestilo obešeno na 
vratih.
Če gredo otroci domov drugače kot običajno in gredo •	
domov sami, MORAJO učiteljici prinesti PISNO 
OBVESTILO STARŠEV, sicer jim odhoda NE DO-
VOLIMO.
Starše PROSIMO, da svoje otroke počakajo pred •	
razredom, saj drugače motijo dejavnosti vzgojno – 
izobraževalnega procesa (potrkate, pozdravite in ga 
nato počakate pred razredom).

Samostojno učenje

Sprostitvene dejavnosti

Ustvarjalno preživljanje prostega 
časa

Prehrana

Shema šolskega sadja 
Naša šola sodeluje v evropskem “sistemu 
razdeljevanja sadja v šolah” s finančno 
podporo Evropske skupnosti.

Naše dejavnosti


