
 

 
                                      Osnovna šola Janka Kersnika Brdo  

 
 

NAPOTKI IN INFORMACIJE STARŠEM UČENCEV, KI SO VKLJUČENI V OPB NA 

PODRUŽNIČNI ŠOLI KRAŠNJA 

 

1. POTEK DELA V OPB-ju 

Podaljšano bivanje se v šolskem letu 2021/2022 se prične ob 12.50 in traja do 15.30. V času 

podaljšanega bivanja potekajo: 

SPROSTITVENA DEJAVNOST – Dejavnost je namenjena počitku in oddihu med delom, sprostitvi, 

gibanju, socialnim stikom in igri. Učenci si aktivnosti izbirajo sami in niso neposredno vodeni. 

KOSILO – Učenci imajo v okviru podaljšanega bivanja organizirano kosilo (12.45–13.20) oz. malico. 

Učijo se pravilno uporabljati pribor in kulturno prehranjevati. 

SAMOSTOJNO UČENJE – Je dejavnost, v okviru katere poteka usmerjanje in navajanje učencev na 

samostojno opravljanje različnih aktivnosti. Znanje, pridobljeno pri pouku, dodatno utrdijo, razširijo, 

poglobijo v obliki domačih nalog ali dodatno pripravljenega gradiva (križanke, rebusi, učni listi itd.). 

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA – Dejavnost je namenjena razvedrilu in omogoča  

učencem  ukvarjanje  z  različnimi  vsebinami  po  njihovem  izboru.  Učenci  so  usmerjeni  v aktivnosti z 

določenim ciljem, pri tem razvijajo ustvarjalnost na kulturnem, umetniškem, športnem in na drugih 

področjih. 

2. DOMAČE NALOGE 

Domačim nalogam je v podaljšanem bivanju namenjeno 50 minut. Za domačo nalogo ni odgovoren 

učitelj podaljšanega bivanja, temveč otrok in starši. Če naloge ne naredi v podaljšanem bivanju, jo 

naredi doma. Ni nujno, da jo učitelj OPB-ja pregleda, pregledajo pa jo doma starši. V primeru, da domače  

naloge  učenci  nimajo,  ali  jo  dokončajo  pred  iztekom  časa,  se  zaposlijo  s  tihim  branjem, učenjem, 

risanjem itd. Učenci naj imajo za OPB en velik brezčrtni zvezek za risanje. 

3. POPOLDANSKA MALICA bo ob 14.45 v učilnici RP1. Zaželeno je, da imajo popoldansko malico le tisti 

učenci, ki bodo ob tej uri še v OPB-ju. 

4. ODHODI IZ OPB-ja 

Vsak poseben odhod iz podaljšanega bivanja morate STARŠI PISNO sporočiti učitelju (v primeru, da vaš  

otrok  odide  iz  podaljšanega  bivanja  prej  kot  običajno,  ali  po  njega  pride  druga  oseba,  kot  je 

navedeno v prijavnici, to PISNO tisti dan (beležka) ali USTNO (po telefonu) ali dan prej (po e- mailu) 

sporočite učitelju podaljšanega bivanja). 

Če bomo v času podaljšanega bivanja na igrišču, v telovadnici ali drugih prostorih šole, bo na vratih 

učilnice obvestilo. 

V prostorih šole, torej tudi, ko pridete po otroka do učilnice, v kateri se nahaja v OPB-ju, je obvezno 

nošenje mask. 

Vodja aktiva učiteljev OPB Urška Jamšek Ravnateljica dr. Anja Podlesnik Fetih 

Vodja OPB Krašnja Milena Iglič 


