Kosilo

Ustvarjalno preživljanje časa

Druga priporočila

Učenci se navajajo na pravilno uporabo

Učenci se preko socialnih iger spoznavajo,



jedilnega pribora, predvsem uporabo noža,

urijo v komunikaciji,

učenci nižjih razredov v garderobi nadomestna

skrbijo za higieno rok pred jedjo in upoštevajo

beremo pravljice, se igramo elementarne,

oblačila.

pravila bontona pri jedi. Učence spodbujamo, da

štafetne igre itd.



bi jedi poizkusili in pojedli vsaj nekaj žlic.

Ta čas je namenjen dejavnostim povezanim z

vremenu primerno. V primeru snega naj v šolo

mesečno temo (Gremo v šolo, Jesen nas

prinesejo tudi smučarske hlače ali zimski

pozdravlja, Praznični december ...).

kombinezon in nepremočljive rokavice.

Sprostitvena dejavnost



Preživljamo jo na prostem, v telovadnici ali v
učilnici. Ta čas je namenjen sprostitvi, igri,
spoznavanju,

medsebojnemu

likovno ustvarjajo,

druženju

in

Vsaka sprememba odhoda učenca domov

Ta čas je namenjen opravljanju domače naloge
in dodatnih nalog povezanih z učno snovjo.



zmorejo.
V šolo naj ne nosijo ...

Starši pridete po otroka k učitelju oz. ga


obvestite o odhodu.


V primeru, da učenci domače naloge v tem času
ne dokončajo, jo dokončajo doma, zato starši

spodbujajmo, da sami storijo tisto, kar znajo in

lahko odpeljete iz šole drugega otroka le s
pisnim potrdilom njegovega starša.

Samostojno učenje



Spoštovani starši, ker želimo, da bodo

stvari namesto njih, ampak jim dovolimo in jih

mora biti predhodno pisno podana. Starši

spletanju novih poznanstev in prijateljstev.

Učenci naj bodo oblečeni in obuti

otroci znali poskrbeti sami zase, ne delajmo

Predčasno zapuščanje PB, spremstvo


Priporočljivo je, da imajo predvsem mlajši

Starši, opozorite svoje otroke, naj pazijo

V primeru, ko boste starši prišli po svojega

na svoje stvari in naj si svojih stvari ne

otroka, ga počakajte pred razredom.

menjajo med seboj.

Učenci

se

preobuvajo

izključno

v



Mobiteli in vrednejše igrače so v šoli

vsakodnevno preverjajte, če je domača naloga

garderobi šole in tako v šolske prostore

nezaželene, saj učitelji ne odgovarjamo za

dokončana.

vstopajo v copatah.

morebitne poškodbe ali kraje.


Otroci naj v šolo ne prinašajo raznih
posladkov (bombonov, lizik, žvečilnih
gumijev, arašidov ...).

Vzgojni stavki

Govorilne ure

Devet stavkov, ki bi jih morali otroci slišati od

Popoldanske govorilne ure: kot so predvidene

svojih staršev, psiholog Jim Taylor navaja v svoji

v šolskem koledarju.

knjigi Vaši otroci vas poslušajo: devet stavkov, ki
jih morajo slišati.

Dopoldanske govorilne ure:


Alojzija Drnovšek:

Imam te rad/a, ne glede na to, kaj počneš.
Verjamem vate, zmogel/zmogla boš.

sreda, 9.10–9.55


Lučka Drnovšek Pepelnjak:



Petra Klenovšek:

Odlično ti gre.
Sem tvoje varno zatočišče.

četrtek, 11. 05-11.50


Špela Paš:

Za druge nam ni vseeno.
Si rekel/rekla hvala?

PODRUŽNIČNA ŠOLA MLINŠE

četrtek, 11.05-11.50

Lahko delaš napake.
Glej, kako dobro ti gre.

OSNOVNA ŠOLA IVANA KAVČIČA IN

petek, 9.10–9.55


Vesna Planinc:
četrtek, 10.15–11.00

NE pomeni NE.


Jerneja Strmljan:
sreda, 11.50–12.40



Mlinše: Karin Debevec:
ponedeljek, 8.20–9.05

Učiteljice:
Jerneja Strmljan,
Lučka Drnovšek Pepelnjak, Petra Klenovšek,
Alojzija Drnovšek, Špela Paš,
Vesna Planinc in Karin Debevec.

