
- pojejo, plešejo, telovadijo, se igrajo 

razne gibalne igre, poslušajo pravljice, 

- rešujejo dodatne in dopolnilne naloge v 

zvezi z učno snovjo, 

- opazujejo, raziskujejo, berejo, pišejo, 

rišejo, ... 

 

 
     ZLATA PRAVILA  

 

1. Iz organizacijskih razlogov se je potrebno 

držati ure odhoda, navedene na prijavnici. 

2. Starše naprošamo, da ob prevzemu otroka 

počakajo pred razredom. 

3. V primeru, da skupine ni v matični učilnici, 

bo na vratih obvestilo, kje se skupina 

nahaja. 

4. Za delo v OPB bodo otroci potrebovali 

velik brezčrtni zvezek. 

5. Vsak material za ustvarjanje bo zelo 

dobrodošel. 

6. Učitelji niso odgovorni za igrače, ki jih 

otroci prinesejo od doma. 
 

URNIK: 
 

  12.50 – 13.00  priprava na kosilo 

  13.00 – 13.20  kosilo 

    13.20 – 14.00  umirjanje / sprostitvena 

dejavnost 

14.05 – 14.55  samostojno učenje 

15.00 – 15.15  popoldanska malica 

15.20 – 16.10  ustvarjalno preživljanje časa 

16.10 – 16.30  sprostitvena dejavnost 

 
Osnovna šola Sečovlje 

Sečovlje 78 

6333 Sečovlje 

www.ossecovlje.si 

GSM OPB: 041 674 471 

TAJNIŠTVO: 05 671 26 00 ali 031 670 523 

 

 
 

Učitelji v OPB: 

Irena Žerjal (OPB-1), Karmen Fonda (OPB-

2),Tina Šavron (OPB-3), Neli Romanello (OPB-4) 

Anastassia Remec, Jasna Fortuna, Mateja Car,  

Agata Trontelj, Janja Štukl (OPB-Sv. Peter)    
 

 

                     
 

                               

              
 

 

 

 
 

 

PODALJ

ŠANO  

BIVANJ

E 

http://www.ossecovlje.si/
http://www.ossecovlje.si/


PODALJŠANO BIVANJE NI  

KAR TAKO! 
 

  Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-         

izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira 

po pouku in je namenjena učencem od 1.-5. 

razreda. Ne smemo ga ločevati od pouka, kajti 

cilji se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-

izobraževalnimi cilji pouka. 

V okviru OPB želimo otrokom predvsem 

zagotoviti vzpodbudno, zdravo in varno 

psihosocialno in fizično okolje za razvoj in 

izobraževanje. 

 

GLAVNI CILJ je organizacija kakovostnega 

preživljanja prostega časa, ki ni namenjen 

zgolj reševanju domačih nalog.  

 

OPB ne more v celoti nadomestiti domačega 

dela, zato naprošamo starše, da vsak dan z 

otrokom pregledajo domače naloge. 

 

TRUDIMO SE ZA OTROKOVO  

DOBRO POČUTJE  

IN VSESTRANSKI OSEBNI RAZVOJ. 

 

V PODALJŠANEM BIVANJU SE 

PREPLETAJO NASLEDNJE DEJAVNOSTI: 

 

1. KOSILO 

Otroci:  

- spoznajo pomen higienskih navad in jih 

pridobijo (umivanje rok pred obrokom), 

- se učijo primerno obnašati pri jedi, 

- se učijo pravilno uporabljati jedilni 

pribor. 

 

2. SPROSTITVENA DEJAVNOST 

Dejavnost lahko poteka v učilnici, igralnici, na 

igrišču ali v telovadnici. 

Otroci lahko sodelujejo v različnih igrah, 

poslušajo glasbo, berejo, rišejo, barvajo, se 

pogovarjajo, likovno ustvarjajo, si ogledajo 

videokaseto ali DVD, ... 

 

 

 
 

3. SAMOSTOJNO UČENJE 

 

*V letošnjem šolskem letu se bo ob petkih, v 

okviru PB, izvajal celoletni projekt » Jaz in moj 

kraj«. 

Naše delo bo  velikokrat potekalo po terenu, 

zato bodo učenci ob petkih opravljali domačo 

nalogo doma. 

• V dogovoru z razredniki, bodo petkove 

domače naloge le občasne. 

Učenci v okviru te dejavnosti: 

- opravljajo učne obveznosti, 

- se učijo načrtovati svoje delo in 

pripraviti delovni prostor, 

- se učijo zbrano začeti svoje delo in ga 

tudi dokončati, 

- se učijo pozorno poslušati in upoštevati 

navodila. 

 

4. USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA  

 

je namenjeno razvedrilu, sprostitvi, 

ustvarjanju, počitku. V tem času učenci: 

- urijo svoje ročne spretnosti, tako da 

izdelujejo izdelke v različnih tehnikah iz 

različnih materialov, 
 

 

http://www.brixie.com/barvice/TomJerry/tom_and_jerry21
http://www.brixie.com/barvice/MedvedekPooh/winnie_33?full=1

