
 

 

 

 
 

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno- 

izobraževalnega procesa, ki jo šola 

organizira po pouku in je namenjena 

učencem od 1. do 5. razreda.  
 

Podaljšano bivanje se začne po končanem 

pouku, t. j. ob 1155 (po 4. šolski uri) in traja 

do 1605 ure. 

 

SODELOVANJE S STARŠI 

POTEKA:  
 

- vsakodnevno ob prihodu po otroka, 
- preko pisnih obvestil, 
- na govorilnih urah (vsak 3. četrtek v 

mesecu ob 16. uri in na dopoldanski 

govorilni uri). 
 

Cilji v PB se prepletajo in 

nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi 

cilji pouka.  V PB se prepletajo naslednje 

dejavnosti: 

1. kosilo 

2. samostojno učenje 

3. sprostitvena dejavnost 

4. usmerjen prosti čas 

 

KOSILO 
 

Učenci, vključeni v podaljšano bivanje, 

imajo v šoli organizirano kosilo in 

popoldansko malico. Navajajo se na 

kulturno hranjenje in se učijo ustreznega 

vedenja pri mizi.  

 

 

SAMOSTOJNO UČENJE 
 

V okviru te dejavnosti poteka navajanje 

učencev na samostojno učenje (pisanje 

domačih nalog, ponavljanje in utrjevanje 

učne snovi). Učijo se načrtovati svoje delo 

in upoštevati navodila. Pri tem se učijo 

uporabljati različne vire in iskati/nuditi 

pomoč. Učijo se sodelovati pri reševanju 

nalog in razvijajo svoje sposobnosti za delo 

v skupini. 

Oblikujejo lastno učno metodo glede na to, 

kakšen učni tip so (vidni, slušni, gibalno-

tipni, kombinirani). 

 

 

SPROSTITVENA DEJAVNOST 
 

V tem času se odvijajo dejavnosti, 

namenjene počitku, sprostitvi in 

obnavljanju psihofizičnih moči učencev. 

Del sprostitvene dejavnosti je tudi 

neusmerjen prosti čas, ki ga učenci 

preživijo v šolski telovadnici ali na igrišču. 

 

 

Učenci: 

- se pogovorijo o svojem delovnem 

dnevu,  

- odidejo k interesni dejavnosti, 

-    obiščejo šolsko knjižnico, 

- rišejo, barvajo, berejo po lastni izbiri in 

željah, 

- gredo na sprehod,  

- se igrajo različne igre v šoli, na     

igrišču ali v šolski telovadnici … 

Učitelj v tem času zagotovi pogoje za 

sprostitev, vzpodbuja in svetuje otrokom, 

kaj lahko delajo.  

 
 

USMERJEN PROSTI ČAS 
 

V tem času učenci pod učiteljevim 

vodstvom: 

- urijo svoje ročne spretnosti tako, da 

izdelujejo zanimive izdelke v različnih 

tehnikah iz različnih materialov, 

- pojejo, plešejo, dramatizirajo besedila, 

- rešujejo dodatne in dopolnilne naloge v  

       zvezi z učno snovjo, 

-      preizkušajo se v ročnih delih, 

- opazujejo in raziskujejo, berejo, pišejo, 

rišejo ... 
 

PB ne more v celoti nadomestiti 

domačega dela, zato naprošamo 

starše, da vsak dan z otrokom 

pregledajo domače naloge, jih 

vzpodbujajo in jim pomagajo pri 

učenju. 
         



 
 

              

PRAVILA PODALJŠANEGA  

BIVANJA 

 

 

 
1. Iz organizacijskih razlogov se je 

potrebno držati ure odhoda, navedene 

na prijavnici. 

2. Zaradi varnosti otrok ter odgovornosti 

šole učitelj PB predčasno dovoli 

otroku odhod domov samo s pisnim 

dovoljenjem staršev. 

3. Starše naprošamo, da ob prevzemu 

otroka počakate pred učilnico. 

4. V primeru, da skupine ni v matični 

učilnici, bo na vratih obvestilo, kje se 

skupina nahaja. 

5. Učitelji nismo odgovorni za igrače ali 

druge predmete, ki jih učenci 

prinašajo v šolo. 

6. Učenci v času PB ne smejo 

uporabljati mobitelov ali drugih 

elektronskih naprav. 

7. Urniki in dodatna obvestila v zvezi s 

PB bodo objavljena na oglasni deski 

pri dežurnem učencu ob vhodu v šolo. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Učitelji v podaljšanem bivanju:  

 

 

        OPB 1. a, b     Urška Petric 

      Ana Plut 

        OPB 1. c, 2. a         Eva Starašinič 

                                       Nada Cvitkovič 

       Andreja Vraničar 

        OPB 2. b, c             Mateja Žuželj 

       Irma Oblak 

                                       Ana Plut 

       Nada Cvitkovič 

       Barbara Pezdirc 

        OPB 3. a, b     Matejka Skrbinšek 

       Darjan Grudnik 

       Eva Starašinič 

        OPB  3. c, 4. a, b    Darjan Grudnik 

       Boris Starašinič 

       Ana Plut 

        OPB 4. c, 5. a, b     Antonija Papež 

       Martina Vogrinec 

       Andreja Vraničar 

       Barbara Pezdirc 
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