ZLATA PRAVILA PODALJŠANEGA BIVANJA
Kosila po potrebi odjavite vsak dan do 8.30 v tajništvu šole
(tel. št. 02 320 69 50).
ZARADI VARNOSTI IN ODGOVORNOSTI ŠOLE LAHKO
UČITELJ PODALJŠANEGA BIVANJA NAPOTI UČENCA
(starejšega od 7 let) IZ ŠOLE SAMO S PISNIM POTRDILOM
STARŠEV. Če učenec ne odhaja domov v vašem spremstvu,
nas morate o tem prav tako obvestiti s pisnim potrdilom.
Starše naprošamo, da ob prevzemu otroka počakate pred
učilnico. V primeru, da skupine 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. Odsvetujemo prinašanje vrednejših
predmetov.
Vodja aktiva OPB
Tjaša Vodušek

OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA
Žolgarjeva 2, 2000 MARIBOR
Telefon: 02 320 69 50
Podružnična šola STANETA LENARDONA, Razvanje
Telefon: 02 331 14 14

Ravnateljica
Marta OTIČ, prof.

Aktiv učiteljev OPB
1. SKUPINA P3 (1. a,1. b): Darja Dobaja Humar
2. SKUPINA P4 (1. a, 1. c): Brigita Tominc
3. SKUPINA P5 (1. a, 2. b): Nataša Miteva
4. SKUPINA P1 (2. a, 2. c): Marija Vinko
5. SKUPINA P2 (2. a, 2. b, 3. b): Monika Boltar
6. SKUPINA I/3 (3. b, 3. d): Metka Čepe
7. SKUPINA I/4 (3. c, 4. c): Tjaša Vodušek
8. SKUPINA I/1 (3. a, 3. b): Matjaž Pirman
9. SKUPINA II/4 (4. a, 4. b, 4. c): Katja Klačinski
10. SKUPINA P1 (4. b, 5. a, 5. b, 5. c): Tatjana Stamenkovič
11. SKUPINA – RAZVANJE (1., 2., 3. r) Miranda Irgolič
12. SKUPINA – RAZVANJE (4., 5. r) Alenka Fajfar

Otroci
imajo kratke noge,
a delajo največje korake
do Sonca
do Sreče
do Sveta
in puščajo za vse zanesenjake
v prihodnosti sledi…
(Tone Pavček)

Pripravili in uredili: Ksenija Oder Vajsman, Maša Krajnc, Tjaša
Vodušek

PODALJŠANO BIVANJE

Spoštovani starši in učenci!
Pred nami je novo šolsko leto. Čaka nas veliko zanimivih skupnih
korakov, zato vam v zloženki ponujamo nekaj podatkov o podaljšanem
bivanju. Želimo si dobrega sodelovanja in ta zloženka bo v pomoč vam
staršem in nam učiteljem.
DEJAVNOSTI PODALJŠANEGA BIVANJA
Podaljšano bivanje je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda.
V okviru podaljšanega bivanja učenci na sproščen način preživljajo
prosti čas, razvijajo številne sposobnosti, obiskujejo interesne dejavnosti
in se samostojno učijo ter opravljajo domače naloge.
Redno delo v podaljšanem bivanju poteka od ponedeljka do petka,
od zaključka pouka do 16.05 (dežurno varstvo do 16.55).
Naš glavni cilj je strokovno vodena organizacija kakovostnega
preživljanja prostega časa, ki ni namenjena zgolj reševanju
domačih nalog.
KAJ VSE SE V PODALJŠANEM BIVANJU DOGAJA?

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA
V tem času učenci pod učiteljevim vodstvom:
Urijo svoje ročne spretnosti tako, da izdelujejo izdelke v različnih
tehnikah in motivih ter iz različnih materialov.
Pojejo in plešejo ter dramatizirajo besedila.
Telovadijo in sodelujejo v gibalnih igrah.
Pripravijo materiale ali pripomočke za delo.
Opazujejo in raziskujejo, berejo, pišejo, rišejo, sestavljajo.
SPROSTITVENA DEJAVNOST
Se sprostijo in pogovorijo o svojem delovnem dnevu.
Rišejo, barvajo, berejo po lastni izbiri in željah.
Se igrajo različne sprostitvene, družabne in gibalne igre v šoli ali na
šolskem igrišču.
Si ogledajo risane in dokumentarne filme.
Obiščejo šolsko knjižnico in druge šolske prostore.
Dejavnosti se izvajajo od zaključka pouka dalje, in sicer za posamezne
skupine v različnem času.

PREHRANA
Učenci, vključeni v podaljšano bivanje, imajo v šoli organizirano kosilo in
popoldansko malico. Navajajo se na kulturno prehranjevanje, razvijajo
odnos do hrane in se učijo primernega vedenja pri jedi.
SAMOSTOJNO UČENJE

KAJ NUDIMO UČENCEM?

Učenci se učijo samostojno načrtovati svoje delo in upoštevati navodila,
pri tem uporabljajo različne vire. Učijo se sodelovati pri reševanju nalog
in razvijajo svoje sposobnosti za delo v skupini. Učenci povezujejo,
utrjujejo in poglabljajo pri pouku pridobljeno znanje ter opravljajo
domače naloge.

Otroci so bistri, odprti, radovedni in se spontano ter sproščeno odzivajo
na okolje, zato učitelji vedno znova iščemo spodbude, novejše predloge
in zamisli, kako narediti dan vesel, radosten in ne čisto vsakdanji. Našim
korenjakom nudimo možnost, da pridobijo nove spretnosti, izkušnje in
znanja.

Podaljšano bivanje ne more v celoti nadomestiti domačega dela,
zato svetujemo staršem, da vsak dan z otrokom pregledajo domače
naloge in jih po potrebi dopolnijo, popravijo ter utrdijo vsebine.

PEDAGOŠKO DELO
V času podaljšanega bivanja se izvaja pedagoško delo. Starše prosimo,
da otroke v tem času počakajo v avli šole. Upoštevajmo ČRTO
SAMOSTOJNOSTI.

