
NAPOTKI ZA STARŠE  

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 (v publikacijo) sporočite učitelju podaljšanega bivanja. 

Prosimo vas, da prihajate po otroke ob uri, ki ste jo navedli v 

prijavnici, ob prevzemu pa potrkate in zaprete vrata ter počakate 

otroka na hodniku.  

V času samostojnega učenja ne prihajajte po otroka, saj bi s tem 

motili učni proces. Otroci bodo vso domačo nalogo odnesli domov, da 

jo boste skupaj lahko pregledali. 

Učence želimo navaditi na samostojnost, zato bi učenci 3. 4. in 5. 

razreda, ki so vključeni v podaljšano bivanje, odhajali vnaprej 

dogovorjenem času v garderobo (ali pred šolo), kjer bi jih starši 

prevzeli. 

Učitelji podaljšanega bivanja bodo imeli pogovorne ure v času 

govorilnih ur oddelka.  

Dežurni telefon: 031 207 652 (nanj smo dosegljivi od 15.00 do 

16.00). Pokličete nas lahko v primeru, da zaradi izrednih dogodkov ne 

boste mogli pravočasno priti po svojega otroka.  

 

Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško 

Šolska ulica 1 

8270 Krško 

Telefon: 07 49 11 300, Faks:07 49 11 323 

Spletna stran: http://www.oskrsko.si, E-posta: o-jdkrsko.nm@guest.arnes.si 

 

 

OSNOVNA ŠOLA  

JURIJA DALMATINA KRŠKO 

Šolsko leto 2019/2020 

 

PODALJŠANO 
BIVANJE 

 

http://www.oskrsko.si/


Šola organizira podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. 

razreda. Vanj se vključijo po končanem pouku in traja do 16.00. 

Učenci so razporejeni v 13 

oddelkov.  

V času podaljšanega 

bivanja se odvijajo 

naslednje dejavnosti: 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

V podaljšanem bivanju bomo ustvarjali različne 

izdelke, vključili se bomo v različne projekte in sodelovali 

na likovnih in literarnih natečajih. Pripravljali bomo 

razstave. Imeli bomo tematske dneve, povezane s 

športom, plesom, ustvarjanjem … 

 

 

Kosilo 

Učenci, vključeni v 

podaljšano bivanje, imajo v 

šoli organizirano kosilo, lahko 

tudi popoldansko malico, 

navajajo se na kulturno 

prehranjevanje in vedenje pri 

mizi. 

Sprostitvena dejavnost Učenci 

se sprostijo po rednem pouku, se igrajo 

različne igre v razredu ali na šolskem 

igrišču.Aktivnosti si izbirajo sami in niso 

neposredno vodeni. 

Samostojno učenje Učence bomo 

navajali na samostojno učenje in pisanje 

domačih nalog. 

Ustvarjalno preživljanje 

prostega časa 

Učenci urijo svoje ročne spretnosti, 

pojejo, plešejo, rišejo, ustvarjajo z 

različnimi materiali. 

 


