
 

Spoštovani starši!  

Tudi to šolsko leto bomo skupaj potovali skozi 

učenje, utrjevanje in raziskovanje novih vsebin. 

Trudili se bomo vsak po svojih najboljših močeh. 

Niti en dan ne bo enak drugemu.  

Naša učilnica je poseben prostor, v katerem 

bomo skrbeli za dobro počutje prav vsakega. 

Pomembno je, da smo drug do drugega prijazni, 

strpni, da se sprejemamo, se upoštevamo, si 

pomagamo in si prisluhnemo.  

Glede na vsebine bodo učenci delali in se igrali v 

skupinah, v dvojicah ali posamezno. Odvisno od 

učne snovi in nalog. Najpomembneje pa je, da 

bodo radi hodili v šolo in prihajali domov 

navdušeni nad tem, kar so se naučili, kar sami 

zmorejo in znajo in da bo to, kar so se naučili, v 

njih vzbudilo interes.   

Pomembno je, da sodelujemo, da si povemo 

mnenja, želje, skrbi, se pohvalimo in si postavimo 

vprašanja, spremljamo napredek ter počutje.  

Z željo, da nam skupno delo in druženje ostane 

v prijetnem spominu. 

 

                                 

 

V PODALJŠANEM BIVANJU SE PREPLETAJO 

NASLEDNJE DEJAVNOSTI: 

KOSILO, kjer učenci: 

- spoznajo pomen higienskih navad in jih 

pridobijo (umivanje rok pred obrokom); 

- se učijo pri jedi primerno obnašati; 

- se učijo pravilno uporabljati jedilni 

pribor; 

- spoznavajo zdravo prehrano. 

 

SPROSTITVENA DEJAVNOST 

Dejavnost lahko poteka v učilnici ali na igrišču. 

Otroci lahko sodelujejo v različnih igrah, 

poslušajo glasbo, berejo, rišejo, barvajo, se 

pogovarjajo, likovno ustvarjajo, si ogledajo filme 

in druge poučne oddaje. 

 

SAMOSTOJNO UČENJE, kjer učenci:  

- samostojno opravljajo učne obveznosti; 

- učijo se načrtovati svoje delo in pripraviti 

delovni prostor; 

- učijo se zbrano začeti in delo tudi 

opraviti; 

- učijo se pozorno poslušati in upoštevati 

navodila. 

 

 

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA 

Je namenjeno razvedrilu, sprostitvi, počitku. V 

tem času učenci: 

- urijo svoje ročne spretnosti, tako da 

izdelujejo izdelke v različnih tehnikah iz 

različnih materialov; 

- pojejo, plešejo, telovadijo, izvajajo 

gibalne igre, poslušajo pravljice; 

- rešujejo dodatne in dopolnilne naloge v 

povezano z učno snovjo; 

- opazujejo, raziskujejo, berejo, pišejo, 

rišejo ... 

 

 



 

DOMAČE NALOGE 

V času, ko je vaš otrok v OPB, 

pozornost namenjamo tudi 

domačim nalogam in razvijanju učnih in delovnih 

navad. Otrok bo z opravljanjem domače naloge 

ponovil učno snov, jo utrdil in pokazal, kaj se je 

naučil. Spodbujamo ga s svojim navdušenjem in 

mu pomagamo, da bo svoje naloge opravljal z 

veseljem, ne glede na to, ali jih piše v šoli ali 

doma. Namen domače naloge je, da pri učencu 

razvijamo organizacijo, odgovornost in 

utrjevanje. OPB ne more v celoti nadomestiti 

domačega dela, zato ste starši tisti, ki boste 

vsakodnevno spremljali delo svojega otroka, 

naloge pregledali in poskrbeli za-to, da bo vaš 

otrok dopolnil in uredil, kar je potrebno. Ko bo 

otrok opravil vse svoje obveznosti, naj si uredi 

peresnico in sam pripravi šolsko torbo.  

 

 

 

NEKAJ PRAVIL PODALJŠANEGA BIVANJA 

 

1. Starši svoje otroke počakate pri vhodu v 

šolo ob parkirišču atletskega igrišča ali pri 

vhodu za 1. triado (odprt do 16.30),  oz. 

pri glavnem vhodu (odprt do 15. ure). 

Učiteljico OPB pokličete po telefonu, da 

vašega otroka napoti do izhoda. Izjema so 

starši prvošolcev, ki le prvi mesec svojega 

otroka počakajo pred vrati učilnice.   

2. V primeru, da skupine ni v učilnici, bo na 

vratih stranskega vhoda obvestilo, kje se 

skupina nahaja. 

3. Upoštevajte podatke, ki ste nam jih dali 

ob prijavi v podaljšano bivanje. 

4. Vsako spremembo o prevzemu otroka iz 

OPB pisno sporočite (v beležko).  

 

 

TELEFONSKE ŠTEVILKE V ODDELKIH OPB: 
 

1. SKUPINA: 064 299 711 -  1. a  

2. SKUPINA: 064 299 677 - 2. a in 2. b 

3. SKUPINA: 064 299 733 - 3. a in 5. b  

4. SKUPINA: 064 299 662 - 4. a in 5. a 

 

Aktiv učiteljev OPB 

 

 

OSNOVNA ŠOLA SEČOVLJE 

ŠOLSKO LETO: 2022/2023 
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kuhinja tel. št.: 05 671 26 03 
 
 

 

http://www.ossecovlje.si/
mailto:tajnistvo@ossecovlje.si

