
                               OPB – ŠE VEDNO NA SENČNI STRANI SLOVENSKE ŠOLE 

Učiteljica v podaljšanem bivanju sem že skoraj dve desetletji. Delo sem sprejela z odprtimi rokami, 

srečna in zadovoljna, saj sem tako rešila svoje eksistenčno vprašanje. Pa ne le to. Zelo hitro sem 

spoznala, da bom lahko svoje poklicne ambicije izpolnjevala tudi na tem delovnem mestu, ki ponuja 

veliko izzivov. Delo v OPB je zelo fleksibilno, pestro, raznoliko in se dnevno spreminja. Učitelji smo pri 

izvajanju popoldanskega vzgojno-izobraževalnega procesa povsem suvereni in prepuščeni svoji 

kreativnosti. Od nas je v  pretežni meri odvisno zadovoljstvo otrok  in njihovih staršev. Tu pa se že 

zatakne. Zakaj? Iz svojih izkušenj  povsem vehementno trdim, da je odnos staršev do tega zelo 

pomembnega procesa, ki se odvija v naši šoli, mnogo preveč mlačen. Dojemajo ga kot kolateralni 

šolski proces, pri katerem šteje samo varovanje njihovih otrok.  Dokazati želim nasprotno, da se še 

kako motijo vsi, ki OPB še vedno vidijo s senčne plati. Pa sploh ni potrebno, ker je še kako svetlo in 

pozitivno. 

O  podaljšanem bivanju smo govorili vsi kot o varstvu. Ustvarilo se je splošno mnenje, da gre za 

varovanje otrok. To je seveda nujni , vzporedni proces, a je popoldanski pouk (PB) hkrati veliko več 

kot samo to. Septembra na roditeljskih sestankih starše zadnja leta zelo natančno seznanjam s 

pomenom in delom v OPB. Da bi bila predstavitev učinkovitejša, jim naredim tudi zloženko. Starši se 

morajo zavedati, da jim država nudi s podaljšanim bivanjem kvaliteten nadstandard, ki  je predpisan 

in financiran. Starši  plačajo samo prehrano. Otroci so istočasno vključeni v nadaljevalni proces 

šolskega dela in so hkrati na varnem, dokler starši ne pridejo po njih. 

PB je torej oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga osnovna šola organizira v okviru razširjenega 

programa za učence od  1. do  5. razreda. Vsak dan se izvajajo naslednje predpisane  vsebine: 

• kosilo, 

• samostojno učenje, 

• ustvarjalno preživljanje prostega časa in 

• sprostitvena dejavnost.    

Kosilo je zelo pomemben del PB, saj vzgaja učence v kultivirane osebnosti. Učijo se omikanega 

vedenja v jedilnici in pri obedovanju samem. Privzgajam jim spoštljiv odnos do hrane in jih učim, da je 

hrana vrednota. Učenci okusnost hrane presojajo z očmi , zato se je ogromno zavrže. Dejstvo je, da 

vedenjski vzorec prinašajo iz domačega okolja in je učitelj kar pogosto nemočen. Tu in tam moje 

prepričevanje in prigovarjanje le zaleže.  Ampak , to je daleč od siljenja otrok s hrano. Zelo sem pa 

vesela, ko pride potem učenec k meni in mi pove, da mu ni žal, ker je neko jed  poskusil. Z velikim 

naporom skušam dosegati upoštevanje pravila, da jemo z zaprtimi usti. Ravno v času kosila si imajo 

učenci toliko povedati.     



 

                                                                             Učenci v času kosila 

Samostojno delo je namenjeno pisanju domačih nalog, ponavljanju in utrjevanju znanja. Izvaja se 

največ eno šolsko uro. Čeprav so nekateri  učitelji praktiki mnenja, da opravljanje domače naloge ni 

nujno, ker jo lahko nadomestimo z drugimi načrtovanimi vsebinami, se s to tezo ne strinjam povsem. 

Sodobni starši si želijo uspešnega otroka in so zelo ambiciozno naravnani. Posledica tega dejstva je 

kopica dodatnih obšolskih dejavnosti , ki se lahko zavlečejo tudi v pozni popoldanski čas. Skrbni 

roditelji vedo, da je treba opraviti tudi dodatne vaje za šolo doma. Starši so torej s tega vidika 

razbremenjeni in vem, da so zadovoljni, če je to delo opravljeno. Vsekakor pa  je  za učence  

izrednega pomena: 

• pridobivajo delovne navade in se učijo samostojnosti, vztrajnosti in natančnosti 

• naučijo se organizirati in načrtovati delo 

• krepijo samozavest 

• znajo uporabiti pri pouku pridobljeno znanje 

• medsebojno si pomagajo in razvijajo svoj odnos do pomoči potrebnih sošolcev. 

Čut pripadnosti vrstniku oziroma sočloveku je zelo pomembna vrednota, ki si zasluži vso našo 

pozornost. Naša naloga je, da učencem privzgajamo odgovornost zase in za druge, kar naj postane 

življenjski slog in smisel življenja.  Dragoceni trenutki  so za otroka spoznanje, da je pomagal sošolcu 

pri nalogi in z njim delil veselje, ker sta jo opravila uspešno. Stremeti je treba k temu, da vzgajamo 

altruiste in ne egoiste. Posebno pozornost v tem času posvečam učencem, ki imajo težave z 

dojemanjem snovi. Z njimi opravim domačo nalogo in dodatne vaje individualno. Med tem časom 

učenci, ki so nalogo uspešno opravili, tiho berejo, rišejo ali listajo po knjigah iz knjižnice.  

Opravljanje domače naloge v šoli je odlična povratna informacija za razredničarko, ki ji sproti realno 

poročam o morebitnem nerazumevanju snovi na splošno ali pri posameznikih. Tudi ona mi dnevno na 

kratko  predstavi refleksijo dneva in razredno klimo. Vedno se pogovoriva o tekočih problemih 

oddelka ali posameznikih, o vrzelih v znanju in morebitnih vzgojnih težavah. 



 

                                                               Učenci pri samostojnem delu   

Ustvarjalno preživljanje prostega časa je zelo raznoliko in dragoceno. Čas je namenjen nadgrajevanju 

interesov na različnih področjih od športnih, kulturnih, glasbenih in likovnih. Delo je vodeno in 

organizirano, a poteka v sproščenem vzdušju. Vsebine teh ur so res raznolike, saj prebiramo pravljice, 

izdelujemo različne izdelke, pojemo , plešemo, si ogledamo risane filme, igramo razne tekme, kvize in 

še bi lahko naštevali. Vsak učenec ima svoje močno področje in s tem bogat vir idej in ustvarjalnih 

domislic. Nastajajo  čudovite likovne stvaritve, ki jih razstavimo na ogled. Ob njih tudi sama 

neznansko uživam. Učenci ob tem odpočijejo telo in duha ter se družijo s prijatelji.  Pri tem pa gre za 

pomembne cilje, ki jih skozi dejavnosti želimo dosegati v največji meri: 

• spodbujanje kreativnosti 

• razvijanje domišljije 

• razvijanje ročno motoričnih spretnosti 

• navajanje na pozorno poslušanje 

• razvijanje pozornosti in zbranosti 

• razvijanje sodelovanja v skupini. 

 

                                                                    Naši izdelki krasijo hodnike 



Sprostitveni dejavnosti ali neusmerjenemu prostemu času je namenjene večino pozornosti. Gre za 

čas, ko so učenci pod nadzorom, a niso vodeni. To pomeni, da si sami izbirajo obliko in vrsto igre, pa 

naj se odvija v razredu, na prostem ali v telovadnici. V razredu se igrajo v kotičkih in lahko izbirajo 

med različnimi didaktičnimi in namiznimi igrami, rišejo poljubne motive, listajo po knjigah ali 

ustvarjajo paleto domišljijskih iger.  

 

                                                                          Zabava v kotičku 

Daleč najpomembnejša je igra na prostem. Z njo učenci zadovoljujejo osnovno potrebo po gibanju, s 

katerim razvijajo motoriko telesa, gibljivost, pridobivajo kondicijo in energijo za delo. Najbolj so 

priljubljene različne igre z žogo, radi pa se tudi sproščeno gibljejo, si izmišljajo svoje igre in se vživljajo 

v svoj domišljijski svet. Pri igri se včasih razvnamejo strasti, zato morajo znati upoštevati pravila igre 

sprejemati kompromise, predvsem pa sošolce. Učim jih ponotranjiti skupinski duh in tovarištvo. Vsi 

učenci niso enako spretni v igri, to pa še ne pomeni, da v njej ne morejo sodelovati. Vsi imajo do tega 

isto, neodtujljivo pravico. 

 

 

                                                                           Uživanje v igri z žogo 



Kar je učencem v podaljšanem bivanju najljubše, je za učitelja stresno.  Otroci so nepredvidljivi, hitri 

in nepazljivi. Prihaja do padcev, nehotenih, nenamernih ali med prerivanjem.  Toda dokler težave 

rešijo ljubki obliži in so strgane samo hlače, še nekako gre. Samo, da ni hujšega! Ironija je v tem, da je 

gibanje nujno in zaželeno, poškodbe pa, žal, prisotne. Ob takšnih neljubih prilikah smo učitelji kaj 

hitro  sokrivi, ker nismo dovolj pozorni ali celo brezbrižni. To čisto zagotovo ne drži. Na naša ramena 

so naložene velike odgovornosti in jih sprejemamo v polni meri. Nimamo pa te moči, da bi pomahali s 

paličico in nezgode preprečili. 

 

                                                                               Igre brez meja 

Izpostavila bi še en košček iz sestavljanke, ki  se imenuje PB. Zelo malo je staršev, ki jih zanima, kako 

njihov otrok funkcionira v popoldanskem pouku. Žal mi je, ker se ne zavedajo, koliko lepega bi slišali, 

saj imamo priložnost spoznati otroke v čisto drugi luči. Učitelji pomagamo pri vzgoji, zato bi bilo samo 

dobrodošlo, če bi nas starši pri tej njihovi najtežji šoli v življenju, sprejeli kot dobronamerne 

partnerje. Učitelj mora s sposobnostjo empatije prepoznati otrokove stiske in strahove ter mu pri 

tem pomagati. Ravno tako kot se z njim veseliti in smejati. 

Vse, kar sem napisala, je moje subjektivno mnenje in odraz bogatih izkušenj. Znanje, ki sem ga 

pridobila, s pridom implementiram v delo z učenci. Prepričana sem , da učitelji v OPB opravljamo zelo 

kvalitetno vzgojno izobraževalno delo, zato ga je treba tako  tudi obravnavati . Če je res v senci naše 

šole, je povsem neupravičeno. Učitelji bomo s svojo strokovnostjo, doslednostjo in 

samospoštovanjem k temu doprinesli največ. Želim si, da bi nam pri tem projektu pomagali tudi vsi 

ostali pedagoški delavci. Srečni in zadovoljni otroci, ki radi ostajajo v PB, so zame največja motivacija. 

Oni so tisti, ki mi vedno znova dokazujejo, da nisem zgrešila ne poklica, ne poti. 
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