
Podaljšano bivanje je oblika vzgojno 

izobraževalnega dela, ki jo šola organizira po 

pouku in je namenjena učencem od 1. do 5. 

razreda. 

V PB se učenci vključujejo prostovoljno s 

prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določi 

šola. Oblikovani so v oddelke. 

Cilji PB se prepletajo in nadgrajujejo z 

vzgojno izobraževalnimi cilji pouka. Otrokom 

želimo zagotoviti vzpodbudno, zdravo in varno 

psihosocialno in fizično okolje za razvoj in 

izobraževanje. 

V času PB se izvaja učna pomoč, bralne vaje, 

osnove računanja, plesne, glasbene, 

umetnostne, športne dejavnosti in ročna dela, 

opravljajo se tudi domače naloge.

Glavni cilj je organizacija 

kakovostnega preživljanja 

prostega časa, ki ni namenjeno 
zgolj reševanju domačih nalog.

DEJAVNOSTI PODALJŠANEGA 

BIVANJA

1. KOSILO

Je dejavnost, v okviru katere poteka 

priprava na kosilo, s poudarkom na 

kulturi prehranjevanja.

2. SPROSTITVENE DEJAVNOSTI

So dejavnosti, namenjene počitku, 

sprostitvi, obnavljanju psihofizičnih 

moči učencev, ki se lahko odvijajo v 

učilnici, knjižnici, telovadnici in na 

igrišču. Ta čas je namenjen različnim 

igram (športne, družabne, 

razvedrilne, socialne, rajalne in 

druge), poslušanju glasbe, branju, 

pogovoru.

3. SAMOSTOJNO UČENJE

Je dejavnost, v okviru katere poteka 

usmerjanje in navajanje učencev na 

samostojno opravljanje različnih 

aktivnosti. Učenci znanje, 

pridobljeno pri pouku, dodatno 

utrdijo, razširijo in poglobijo v obliki 

domačih nalog,oz. dodatno 

pripravljenega materiala. 

4. USTVARJALNO PREŽIVLJANJE 

PROSTEGA ČASA

To so dejavnosti, namenjene razvedrilu, 

sprostitvi, počitku in v katerih otroci nimajo 

učnih obveznosti.

V okviru PB bomo kot vsako leto sodelovali v 

vseh projektih naše šole.

Kje sta naši učilnici?

 PB 1. a v 1. a

 PB  1. b v 1. B

 PB 2.a in 2.b v 2.a

 3.a v 3.a

 3.b v 3.b

 4.a v 4.a

 4.b v 4.b

 5.a in 5.b v 2.b

O združevanju oddelkov boste naknadno 

obveščeni (odvisno od števila učencev v 

oddelku)

ZA KVALITETNO IN PRIJETNO   

POČUTJE UČENCEV V PODALJŠANEM 

BIVANJU BOMO SKRBELI VSI-

UČITELJI,UČENCI IN STARŠI.



ZLATA PRAVILA PODALJŠANEGA 

BIVANJA

1. Odhod učencev iz OPB je možen samo v 

dogovoru: (ustni ali pisni), učitelj – starši. 

URA DEJAVNOST
11.35– 
12.45

 PRIPRAVA NA KOSILO, 
KOSILO

12.45– 
13.30

SPROSTITVENE DEJAVNOSTI
 (sprehod, športne igre na igrišču
 in v  telovadnici)

13.30- 
14.00

SAMOSTOJNO UČENJE

14.00-
14.15

MALICA

14.15- 
14.45

SAMOSTOJNO UČENJE

14.45- 
15.45

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE 
PROSTEGA ČASA

15.45-
16.35

SPROSTITVENE DEJAVNOSTI 
(družabne, zabavne, socialne igre, ..)

2. Starši prevzamete otroka pred učilnico.

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

bo na vratih obvestilo, kje se skupina nahaja.

4. Zunaj se igramo na šolskih površinah, ki so 

za to namenjene.

5. Vsak material za ustvarjanje bo zelo 

dobrodošel.

6. Učitelji nismo odgovorni za igrače ali 

druge predmete, ki jih otroci prinašajo v šolo.

  Nujna obvestila staršev sprejemajo 

v tajništvu šole do 15.00 ure,  na 

telefonsko številko: 05 689 20 60.

Aktiv učiteljic OPB:

Branka Ivančič, Neda Fabjančič

in Rebeka Vidic- 1. A in 1. B

Maja Sulčič – 2. A in 2. B

Frančiška Klobučar, Danijela Želko – 3.A in 

3.B

Irena Mesarec, Jaka Nemanič, Mirjana 

Metlika – 4.B in 4.B

Jerica  Carič, Suzana Godina Jelušič – 5.A in 

5.B 
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