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1. KRATKA PREDSTAVITEV VRTCA 

 

Vrtec Čebelica pri OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert je javni vzgojno-izobraževalni zavod, 

katerega je ustanovila Občina Šentrupert. Vzgojno-varstvena dejavnost se je pričela 

izvajati 17. 9. 1979. Danes bivamo v novem lesenem vrtcu, ki je bil zgrajen leta 2010, 

vanj pa smo se preselili v januarju 2011. 

 

Ime in sedež vrtca: 

Vrtec Čebelica pri OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert 

Šentrupert 57 

8232 Šentrupert 

 

Kontaktni podatki: 

telefon 07 34 34 791 

faks 07 34 34 782 

spletna stran www.os-sentrupert.si 

elektronski naslov vrtec.sentrupert@gmail.com 

 

 

RAVNATELJ ŠOLE IN VRTCA: 

Jože Tratar 

 Telefon: 07 34 34 790 

 

 

POMOČNICA RAVNATELJA: 

Antonija Berk Nemec 

Telefon: 07 34 34 791  

 

 

 

ORGANIZACIJA ODDELKOV IN STROKOVNIH DELAVK 

 

 

PRVO STAROSTNO 

OBDOBJE 

od 1. do 2. let 

 

»COFKI« 

HOMOGENI ODDELEK 

Vzgojiteljica: 

ELIZABETA KORAČIN 

Pomočnica vzgojiteljice: 

JANIKA KRAMER 

 

PRVO STAROSTNO 

OBDOBJE 

od 2. do 3. leta 

 

 »ŽOGICE« 

HOMOGENI ODDELEK 

Vzgojiteljica: 

DAMIJANA BIJEK 

Pomočnica vzgojiteljice: 

ANDREJA ŠKARJA  

nadomešča jo: 

ALENKA JARC 

 

DRUGO STAROSTNO 

OBDOBJE 

od 2. do 4. leta 

 

»HIŠKE« 

KOMBINIRANI 

ODDELEK  

Vzgojiteljica: 

NADA KOS 

nadomešča jo: 

ZDENKA SIMONČIČ 
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OSTALI STROKOVNI DELAVCI 

 

PEDAGOGINJA Marta Mencin 07 34 34 792 

DEFEKTOLOGINJA Marta Simončič zunanja sodelavka 

 

 

TEHNIČNI DELAVCI 

 

POSLOVNA SEKRETARKA Vilma Virc 07 34 34 780 

RAČUNOVODKINJA Marija Pene 07 34 34 781 

VODJA PREHRANE Irena A. Brcar 07 34 34 784 

 

KUHARICE 

Marija Gorenc 

Nada Gorjup 

07 34 34 793 

 

ČISTILKI IN PERICI 

Silva Rugelj, 

Marica Lamovšek 

 

HIŠNIK Pavel Rugelj 07 34 34 783 

 

 

2. DNEVNI PROGRAM IN RUTINA V VRTCU 

 

Vrtec posluje pet dni v tednu, od ponedeljka do petka, od 5.30 do 16.30 ure. Vrtec 

posluje skozi celo leto. Med vikendi in prazniki je vrtec zaprt.  

V času od 5.30 do 6.30 ure izvajamo tudi varstvo za učence prvega razreda devetletke, 

ki so se ga občasno udeleževali do štirje učenci. 

V času od 8.00 do 14.00 je vrtec zaradi varnostnih in programskih razlogov zaklenjen. 

 

Pomočnica vzgojiteljice: 

MARIJA GRMOVŠEK 

 

DRUGO STAROSTNO 

OBDOBJE 

od 4. do 5. let 

 

»GUMBKI« 

HOMOGENI ODDELEK 

Vzgojiteljica: 

ANTONIJA BERK NEMEC 

Pomočnici vzgojiteljice: 

MARIJA SABLJAK BARTOLJ, 

ANDREJA MOLTARA 

 

DRUGO STAROSTNO 

OBDOBJE 

od 4. do 6. let 

 

»VETRTNICE« 

HETEROGENI 

ODDELEK 

Vzgojiteljica: 

MOJCA VIDMAR 

 nadomešča jo: 

 ALJA GOLOB 

Pomočnica vzgojiteljice: 

VESNA ŠKARJA 
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3. REALIZACIJA PRIREDITEV, PRAZNOVANJ IN DRUGIH AKTIVNOSTI 

V vseh oddelkih je program potekal skladno z nacionalnim programom Kurikulum za 

vrtce. Strokovne delavke so mesečne tematike izbirale načrtno: iz opazovanja otrok, 

njihovih interesov in pobud, iz dogajanja v bližnjem in daljnem okolju... Izvajanje so 

prilagodile njihovim razvojnim stopnjam. Poskrbele so, da so bila vsa področja 

Kurikuluma uravnoteženo načrtovana in izvajana. 

 

DEJAVNOSTI 

5.30 – 7.00 Otroci se zbirajo v igralnici »ŽOGICE«, kjer potekajo mirne 

igre in dejavnosti po izbiri otrok. Možnost počitka imajo  v 

mirnem kotičku. Veliko pozornosti namenjamo prijaznemu 

sprejemu otoka (strokovna delavka vrtca se mu približa, 

pozdravi, izmenja nekaj besed in prisluhne morebitnim 

željam staršev). 

7.00 Otroke iz najstarejših dveh skupin vzgojiteljica odpelje v 

igralnico »GUMBKI«, kjer se zbiranje, igre in različne 

dejavnosti nadaljujejo. 

7. 15 – 7. 30 Otroci vseh ostalih skupin v vrtcu odidejo v svoje igralnice. 

8. 00 – 8. 30 ZAJTRK: 

Pred zajtrkom si otroci umijejo roke in dežurna razdelita 

papirnate serviete. 

8. 30 – 11. 00 

 

 

8. 30 – 11. 30 

DEJAVNOSTI: 

 nega in varstvo otrok 

 skrb za sebe in navajanje na samostojnost 

 vodene dejavnosti v velikih in majhnih skupinah 

MALICA: (sadje, pijača) 

 igre v notranjih (igralnice, garderoba, telovadnica) in 

zunanjih prostorih (bližnja in širša okolica vrtca, 

igrišča) 

11. 00 – 11. 45 

 

 

11. 30 – 12. 15 

KOSILO: obe skupini PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 

in KOMBINIRANI ODDELEK 

 

KOSILO: obe skupini 2. STAROSTNEGA OBDOBJA 

11. 45 – 13. 45 

 

12. 00 – 13. 45 

POČITEK: (poslušanje glasbe, pravljic, bralne minute) 

Dolžina počitka je odvisna od starosti otrok. Otroci v starejši 

skupini ležejo na ležalnike, po določenem času počitka, 

tistim, ki ne zaspijo, ponudimo mirne dejavnosti v igralnici. 

14. 00 – 14. 30 MALICA, igre in dejavnosti po izbiri otrok 

14. 30 Skupina »VETRNICE« se združijo s skupino »GUMBKI« in 

»HIŠKE«. 

Otroci iz skupine »COFKI« se pridružijo otrokom v igralnici 

»ŽOGICE«. 

15. 00 – 15. 15 Združitev vseh petih skupin. 

do 16. 30 Ob lepem vremenu igre na terasi ali vrtčevskem igrišču. 
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Nekaj aktivnosti, dejavnosti, prireditev in praznovanj je bilo izvajanih v vseh skupinah. 

Te so nas povezovale in omogočile, da smo dobro in kvalitetno medsebojno sodelovali 

in skrbeli za skupno dobro, tako otrok kot zaposlenih ter tako vplivali na pozitivno 

klimo in timsko delo v celotnem kolektivu. 

 

Aktivnosti, ki so potekale v vsaki skupini: 

 

 

September 

 Uvodni roditeljski sestanki – za vsako skupino posebej 

 Postopno uvajanje – mesec september je uvajalni mesec. Spoznavamo drug 

drugega, usvajamo pravila, ki veljajo za novo nastalo skupino, dejavnosti so 

sproščene, otrokom zanimive, predvsem pa ustvarjalno in gibalno obarvane. 

 Praznovanje prvega jesenskega dne – jesenska tržnica – vsaka skupina je 

pripravila jesensko dobroto (jabolčna marmelada, palačinke, bananin napitek, 

limonada) s katerimi so se potem vsi posladkali 

 

Oktober 

 Teden otroka – rdeča nit »POVABIMO SONCE V ŠOLO« 

ponedeljek – popoldansko druženje s starši – orientacijski pohod ter druženje in 

piknik na vrtčevskem igrišču 

torek – mlajši otroci so premagovali športno gibalni poligon, starejši otroci pa so 

imeli prometno dejavnost Kolesarčki, kjer so se seznanjali s cestno prometnimi 

predpisi in jih praktično uporabljali 

sreda – obiskale so nas babice in dedki s katerimi smo izvajali različne dejavnosti 

(pekli so jabolčni zavitek, izdelovali okraske za igralnice, izdelovali so sladke ježke, 

izdelovali so lutke na kuhalnici, izdelali so sonce za okras igralnice) 

četrtek – glasbeno dopoldne z Matejo Gorjup je bilo zaradi bolezni prestavljeno na 

kasnejši termin, kljub temu pa so otroci dan preživeli malo drugače; mlajši v druženju 

na veliki terasi na toplem soncu, starejši pa so se odpravili na pohod. 

petek – obiskala sta nas frizerja, katera so najprej sfrizirali otroci, nato pa sta onadva 

otrokom uredila pisane pričeske 

 Obisk zobozdravstvene med. sestre Bernarde Sever, ki je štirim skupinam 

predstavila pravilno skrb za njihove male zobke. 

 Drobtinica – dobrodelna akcija Rdečega križa, katere se že nekaj let aktivno tudi 

udeležujemo, tako s pomočjo najmlajših pri prodaji, kot tudi z zbiranjem in 

izdelavo izdelkov za prodajo. 

 Izvedli smo evakuacijsko vajo. 

 Delavnice v Krajevni knjižnici Pavla Golie, enota Šentrupert (Vetrnice) 

 Začetek aktivnega izvajanja vseh dodatnih aktivnosti (Cici kuhar, Cici 

telovadba…) 

 Prve pogovorne ure za starše 

 Začetek skupnega projekta Zdravje v vrtcu 

 

 

November 

 Tradicionalni slovenski zajtrk – obiskali so nas čebelarji in predstavniki učencev 

iz čebelarskega krožka in nam predstavili čebelarjevo delo ter zakaj je čebela 
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pomembna. Nato smo imeli zajtrk, za katerega smo dobili povsem domače 

izdelke (sveže mleko, med, maslo in kruh). 

 Ogled predstave JSKD (najstarejši dve skupini) 

 Izdelovanje izdelkov za Qlandijo 

 Bazar – na katerega smo se pripravljali že od začetka leta, zelo intenzivno pa v 

zadnjem mesecu. Prodajali smo unikatne, ročno izdelane izdelke vzgojiteljic in 

otrok ter novoletne voščilnic, rezance, popcakse, palačinke… 

 

December 

 Ustvarjalne delavnice – najmlajše tri skupine so s pomočjo staršev in starih staršev 

okrasile igralnico in jo pripravili na praznični december. 

 Nočni pohod z lučkami – najstarejši dve skupini sta se s starši, bratci, sestricami… 

odpravili s svetilkami na nočni pohod. Med potjo so imeli postojanko, na kateri 

so se okrepčali z rogljički in pecivom, ki so ga dopoldne spekli. 

 Obisk medicinske sestre – predstavila nam je delo zdravnika in njihove 

pripomočke ter dovolila, da jih tudi sami preskusimo. 

 Obisk Miklavža – pod okrašeno smreko nam je pustil suho sadje. 

 Ogled predstave Nagajiva škrata (Družinsko gledališče Kolenc) in obisk dedka 

Mraza – prinesel nam je različne družabne igre, sestavljanke, lesene kocke. 

 Okraševanje smrečice v Deželi kozolcev – vsaka skupina je okrasila svojo 

smrečico, z okraski, ki smo jih sami izdelali. 

 Praznovanje prvega zimskega dne – ogled lutkovne prestave vzgojiteljic »Mojca 

Pokrajculja«, nato je sledilo rajanje ob glasbi pod belo kopreno. 

 

Januar 

 Zaključek akcije zbiranja starega papirja. 

 Obisk med. sestre iz ZD Trebnje, ki je štirim skupinam predstavila pomen 

umivanja rok. 

 Obisk Lutkovnega gledališča Ljubljana – kamor sta se odpeljali najstarejši dve 

skupini in si ogledali predstavo Sapramiška. 

 

 

Februar 

 Kulturna prireditev otrok ob proslavi slovenskega kulturnega praznika – igra 

Povodni mož ter pevski nastop Cicimuzikalčkov in najstarejših dveh skupin. 

 Pustovanje po šoli in kraju Šentrupert. 

 Pogovorne ure za starše. 

 

Marec 

 Plavalni tečaj v Čateških Toplicah - najstarejši otroci iz skupine Vetrnice. 

 Pevska revija predšolskih zborov Pomladni veter (nastop Cicimuzikalčkov) v OŠ 

Nemška vas. 

 Obisk medicinske sestre iz ZD Trebnje, ki je najmlajše seznanila z zdravo in 

nezdravo hrano. 

 Obisk vrtca Deteljica Mirna – tkanje prijateljskih vezi med najstarejšima 

skupinama obeh vrtcev. 

 Dan družine – kjer smo se spomnili na naše starše in jim pripravili darila 

(voščilnice, peka piškotov, obeskov za ključe…). 



 
7 

 

 Praznovanje prvega pomladnega dne – ogled prestave v izvedbi strokovnih 

delavk »Kakšne barve je pomlad?« nato smo po igralnicah delali različne 

naravoslovne poskuse (plovnost, mešanje tekočin, vulkan, težnost…). 

 Dan odprtih vrat – združili smo ga s prvim pomladnim dnevom, tako da so se 

nam otroci in starši pridružili pri ogledu predstave, nato pa so si po želji ogledali 

poskuse po igralnicah. 

 Ogled predstave Kravica Mica, ki ga je organiziral JSKD Trebnje. 

 

April  

 Ciciveselošolski dan – izpolnjevanje nalog in podelitev priznanj. 

 Zaključek Bralne značke – ogled predstave Tri slovenske ljudske v izvedbi Mokrih 

tačk; podelitev priznanj. 

 Ogled našega vrtca iz strani Ekošole – uradni pregled. 

 Pogovorne urice za starše. 

 Obisk knjižnice Pavla Golie enota Šentrupert – dinozavri (Vetrnice). 

 Predstava »Prav posebna noč« najstarejše skupine vsem ostalim otrokom – s 

katero so se predstavili staršem na popoldanskem druženju. 

 Medgeneracijska delavnica – izdelovanje rožic iz krep papirja (Gumbki). 

 Snemanje ekipe Radia Krka – snemanje izjav otrok iz skupine Vetrnice o različnih 

področjih (šport, služba…). 

 

Maj  

 Zaključni izlet v Kekčevo deželo (Gumbki in Vetrnice). 

 Pogovorne urice s starši v nekaterih oddelkih. 

 Priprave na zaključno prireditev – priprava scene, priprava nastopov, kostumov 

in vaje. 

 Prireditev Vrtec se predstavi – z naslovom Cirkuška predstava. 

 Zaključki dodatnih dejavnostih (Cici kuhar, Cici muzikalček…). 

 

Junij  

 Zaključni roditeljski sestanki – vsaka skupina posebej – vzgojiteljice so preko 

fotografij opisale dogajanje v skupini preko celotnega šolskega leta. 

 Zaključek zbiralne akcije Pokloni zvezek. 

 Najstarejši otroci so noč prespali v vrtcu. 

 Praznovanje prvega poletnega dne – vodne igre na vrtčevskem igrišču in terasi 

(vodni tobogan, podajanje vodnih balončkov, prosta igra z vodo in vodnimi 

igračami, skakanje v žaklju). 

 

Julij in Avgust 

 Organizacija sproščujočih, razigranih dejavnosti in tako omogočanje zabavnega 

bivanja v vrtcu tudi v počitniškem času. 

 

 

4. REALIZACIJA PROJEKTOV 

 

 Eko vrtec 

Uspešno smo opravili vse aktivnosti, zato smo dobili Zeleno zastavo za šolsko leto 

2017/18. 
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V skupinah smo izvajali 3 sklope. 

1. Sklop – Od semena, zelenjave, sadja do gibanja in zdravja s poudarkom 

ODGOVORNO S HRANO 

Dejavnosti, ki smo jih za dosego ciljev tega sklopa izvajali: 

o ZELENJAVA - izdelava drevesnega diagrama in razvrščanje sličic, je/ni zelenjava, 

izrezovanje sličic zelenjave iz reklamnih časopisov in prirejanje sličic zelenjave, 

sestavljanje sestavljank določene zelenjave, izdelava skulpture iz sveže 

zelenjave  

o SADJE - priprava sadnega napitka, izrezovanje sličic sadežev iz reklamnih 

časopisov in izdelava plakata  

o Izdelava prehranske piramide v več namenskem prostoru s pomočjo sličic 

o GIBANJE – skozi celo leto smo pridno hodili na krajše in daljše sprehode; vsaka 

skupina je imela en dan v tednu športno gibalno dopoldne v večnamenskem 

prostoru vrtca, kjer imamo izjemne možnosti izvajanja različnih gibalnih nalog; 

s starši smo izvedli enega ali dva športna popoldneva (orientacijski pohod, 

nočni pohod). 

 

2. Sklop – ODPADKI IN VODA 

Skozi celo leto smo otroke pridno seznanjali z varčevanjem z vodo ter s pravilnim 

razvrščanjem smeti. Tudi v letošnjem letu je vrtec pripravil zbiralno akcijo starega 

papirja, ki je bila zopet zelo uspešna. 

V vrtcu imamo eko otok, kjer lahko skozi celo leto otroci prinašajo zamaške, izpraznjene 

baterije in kartuše. 

 

3. Sklop – EKO BERI - Branje knjig z eko vsebino po seznamu projekta Ekošola 

 

 Malčki bralčki 

Bralno značko so opravljali vsi otroci vrtca. Starejši otroci so povedali obnovo knjig in 

recitirali pesmice. Mlajši otroci pa so domov odnesli bralni nahrbtnik. Na zaključku 

Bralne značke smo si ogledali lutkovno prestavo Tri slovenske ljudske, v izvedbi 

lutkovne skupine Mokre tačke, nato pa so otroci dobili priznanje za opravljeno bralno 

značko. 

 

 Zdravje v vrtcu 

Celoten vrtec je sodeloval v projektu Zdravje v vrtcu, katera tema je bila: S HRANO 

ŠIRIMO OBZORJA. 

S strokovnimi delavkami smo se dogovorile, da otroci spoznajo različne prehranske 

sestavine, katere so nujne za zdrav življenjski slog. Tako je vsak teden ena igralnica 

predstavila svoje sestavine ter spodbudila še ostale otroke, da naredijo kakšen izdelek, 

okusijo različno hrano ter prehranske sestavine uporabijo v didaktičnih igrah.  

Pričeli smo s tednom zelenjave. Otroci so zelenjavo spoznavali, jo okušali, poskušali kaj 

narisati iz njihovih sokov in oblik, jo razvrščali v drevesni diagram ter sestavljali dele 

zelenjave v celoto. Konec tedna smo se zbrali v večnamenskem prostoru, zapeli pesmico 

o zelenjavi – korenčku ter zelenjavo nalepili v prehransko piramido.  

Na podoben način smo ponovili spoznavanje sadja. Na koncu smo si naredili sadno 

kupo in sadni napitek. 
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Teden po jesenskih počitnicah je bil namenjen spoznavanju, okušanju in ozaveščanju o 

mleku in mlečnih izdelkih. Pripravili smo si mlečni šejk, izdelali kravo iz odpadne 

embalaže, se pogovarjali in strigli mlečne izdelke iz revij.  

Teden smo nadaljevali s spoznavanjem, okušanjem in opazovanjem mesa in mesnih 

izdelkov. Tipali smo svežo ribo, jo pečeno okušali in na koncu še narisali. Cel teden so 

bili v ospredju za zajtrk mesni namazi in izdelki. Mesne izdelke smo poiskali tudi v 

revijah in jih nalepili na prehransko piramido.  

Zadnji teden projekta S hrano širimo obzorje pa smo zaključili s spoznavanjem 

ogljikovih hidratov in slaščic. Iz koruze smo si izdelali ropotulje, v petek pa smo spekli 

slano-sladke palčke, ki smo jih delili še z ostalimi otroki vrtca, kateri so pripravili 

čokoladne makarone s sladoledom, nekateri so spekli kruh, eni krompirjeve polpete, 

spet drugi pa čokoladne piškote iz cornflakesa. Vse izdelke smo razstavili v 

večnamenskem prostoru, kjer so si lahko starši ogledali foto utrinke projekta. 

V tem času je potekala tudi priprava na božično-novoletni bazar, kjer smo projekt »S 

hrano širimo obzorje« zaključili s kulinaričnim bazarjem 

 

 Mali sonček 

Projekt smo izvajale z otroki, ki jih program vključuje (od 2. leta do vstopa v šolo). 

Naloge smo izvajale skladno z navodili organizatorja projekta. To so: štirje pohodi, igre 

z žogo, vožnja s poganjalčkom ali skirojem ali kolesom, igre na prostem – pozimi, 

ustvarjanje z ritmom, naravne oblike gibanja, trim steza, mini kros, rolanje, plavanje. 

 

 Pasavček 

Izvajali sta ga najstarejših dve skupini. Strokovne delavke so otroke seznanjale in jih 

spodbujale ter navajale na varno udeležbo v prometu (pripenjanje varnostnega pasu, 

pravilno hojo ob cesti).  

 

 Kahlica Bahlica – navajanje otrok v plenicah na kahlico 

 

 

5. REALIZACIJA DODATNIH DEJAVNOSTI 

 

 CICI PLANINEC 

V tem šolskem letu je bilo k ciciplanincem vključenih 31 osnovnošolskih in sedem vrtčevskih 

otrok. Opravili smo sedem izletov, in sicer: 

1. STEKLASOVA POT -24 prisotnih 

2. MAROVŠKA ZIJALKA- 13 prisotnih 

3. MIKLAVŽEV POHOD- 43 prisotnih 

4. ZAPLAŠKE STEZICE – 7 prisotnih 

5. SV. PETER NAD ŽUŽEMBERKOM – 24 prisotnih 

6. PLANINA NAD VRHNIKO – 22 prisotnih 

7. PARENZANA : »OD IZOLE DO PORTOROŽA« 57 prisotnih 

 

Izlete skušamo narediti zanimive, iščemo manj znane točke v bližnji in širši okolici. Izletov se 

udeležujemo z lastnimi prevozi, zadnji izlet pa je z avtobusom. 

 

         Zapisala: Marta Mencin 
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 CICI TELOVADBA 

V letošnjem vrtčevskem letu je naš vrtec ponujal kot eno izmed obogatitvenih 

dejavnosti tudi Cici telovadbo. Vpisanih je bilo 10 otrok, 5 dečkov in 5 deklic. Trije 

otroci so se kasneje izpisali, en ker je odšel v drug vrtec, druga dva pa nista obiskovala 

dejavnosti zaradi osebnih težav in ker se starši dejavnosti niso mogli udeležiti.  

Srečanj je bilo 8, potekala so enkrat na mesec po eno uro na različnih lokacijah, izbranih 

glede na vrsto aktivnosti ter vreme. Izvajalki dejavnosti sva bili Elizabeta Koračin in Alja 

Golob. 

Dejavnosti so bile prilagojene starosti oziroma zmožnostim otrok in so v letošnjem letu 

potekale skupaj s starši, ki so skrbeli za varnost otrok.  

Vsako srečanje smo začeli z uvodom (raztezanje, gibalne igre …), nadaljevali z glavnim 

delom ter zaključili srečanje z umirjenimi igrami, masažami, vizualizacijami ipd. Ponujali 

sva različne aktivnosti kot na primer gimnastične vaje, osnovne elemente joge, 

uporabljali smo različne športne rekvizite, ki jih ponujata šola in vrtec, premagovali 

različne poligone v telovadnici in v večnamenskem prostoru v vrtcu, kjer imamo veliko 

novega telovadnega orodja. V aprilu smo izvedle srečanje na vrtčevskem igrišču, kar je 

bilo otrokom še posebej zabavno. 

Zaključno srečanje sva organizirali na trim stezi na Mirni, kjer smo se skupaj s starši 

sprehodili ter razgibali na obstoječih rekvizitih. Ob koncu so otroci prejeli album  s 

fotografijami vsakega otroka, nato pa smo odšli v pizzerijo Carmen, kjer smo se 

okrepčali z pizzo, pičiči in sokom. 

Otroci so z veseljem hodili na telovadbo. Določeni so potrebovali več spodbude in so 

tudi izkoristili prisotnost staršev. Ko jim je padla koncentracija so poiskali »tisoč in eno 

stvar«, da se izognejo delu. Vendar pa so postali z vsakim srečanjem bolj aktivni in 

spretnejši. 

 

Zapisali: Alja Golob in Elizabeta Koračin 

 

 

 CICI KUHAR 

V preteklem šolskem letu se je izvajala dodatna dejavnost cicikuhar. Zaradi velikega 

števila zanimanja s strani otrok sta bili oblikovani 2 skupini, skupaj 21 otrok. Enkrat na 

mesec smo se z otroki dobili ter se postavili v vlogo malih kuharjev, kjer smo pripravljali 

različne jedi. Jedi so bile različne po okusu in načinu izdelave. Pred samo izvedbo 

cicikuharja sta se vodji skupine posvetovali o pripravi jedi ter sestavine v veliki večini 

naročili v kuhinji. Pri sami izvedbi so otroci imeli vse sestavine na pultu, opremile  pa 

smo jih tudi s predpasniki. Velik poudarek smo dale tudi na higieni, predvsem na 

umivanju rok, spete lase, smrkave nosove ipd. 

Vse skupaj je bilo izvedenih 8 srečanj za vsako skupino. Ob zaključku pa smo pripravile 

piknik, kjer sta bili združeni obe skupini. Povabile smo tudi starše in stare starše, bratce 

in sestrice. Otroci so na pikniku prejeli valjar kot spomin na dejavnost, katere so se 

udeležili, hkrati pa tudi kot spodbudo za opravljanje dejavnosti v domačem okolju. 

    

Zapisale: Vesna Škarja, Janika Kramer, Zdenka Simončič in Alenka Jarc 

 

 CICI MUZIKALČEK 

V vrtčevskem letu 2017/2018 smo v vrtcu Čebelica izvajali obogatitveno dejavnost Cici 

muzikalček. Vaje so potekale enkrat tedensko od 11. do 11.30 ure. Vodili pa sva jih 

Damijana Bijek in Marija Sabljak Bartolj. Obogatitveno dejavnost je obiskovalo 21 
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otrok, od tega 5 fantov in 16 deklic. Vključeni so bili iz skupine Gumbov in Veternic. 

Od tega jih je bilo 9 Gumbov, ostali pa so bili otroci iz skupine Veternic.  

S skupino Cici muzikalčki smo imeli prvi nastop ob kulturnem prazniku – 8. februar, 

nato smo nastopili na reviji otroških pevskih zborov – Pomladna ladja ter na zaključni 

prireditvi Vrtec se predstavi. Po osvojeni pesmi smo otrokom ponudile tudi glasbila, 

zato je bil velik del vaj namenjen tudi osvajanju ritma, spoznavanju Orffovih glasbil ter 

pravilnem igranju.  

Otroci so na vaje z velik veseljem hodili, saj jih je vedno po koncu vaj ali nastopa čakalo 

presenečenje. Menim, da je obogatitvena dejavnost Cici muzikalček nujno potrebna za 

nadaljni otrokov razvoj, saj si z osvajanjem pesmi razvija razpon glasu, zna pravilno 

artikulirat, si razvija samozavest na nastopu, izgublja tremo pred javnim nastopanjem 

ter uživa pri pomnjenju pesmi in medsebojnem druženju. 

 

Pri Cici muzikalčku smo prepevali naslednje pesmi: 

- Poglejte tale kljunček  

- Sredi neba (Zvezdana Majhen) 

- Majhna sem bila (ljudska) 

- Jesenska (Mira Voglar) 

- Jež in medved (Mira Voglar) 

- Sneženi mož (Mira Voglar) 

- Klobuček (Janez Bitenc) 

- Zdravljica (dr. France Prešeren) 

- Kaj delajo živali pozimi (Mira Voglar) 

- Mali zvonček (Brane Mihelič) 

- Trobentica (Mira Voglar) 

- Moj rdeči avto (Janez Bitenc) 

- Pomladna (Mira Voglar) 

- Hip, hura (Sten Vilar) 

- Himna vrtca (Antonija Berk Nemec). 

 

 

         Zapisala: Damijana Bijek 

 

 PLAVALNI TEČAJ 

Izvedli smo ga od 12. 3. do 14. 3. 2018 v Termah Čatež. Udeležilo se ga je 14 najstarejših 

otrok. 

 

 

6. OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 

 

 CICI ANGLEŠČINA 

V vrtčevskem letu 2017/2018 smo izvajali angleške urice za predšolske otroke. 

Angleščino je obiskovalo 21 otrok. Dejavnost je vodila učiteljica Tea Škarja, ki je otroke 

obiskovala enkrat tedensko. 

 

 Eko smreka (Medex) – okrasili smo smreko z odpadnimi in naravnimi materiali 
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 Dobrodelna akcija Rdečega križa Drobtinica – z otroki smo pekli piškote, 

najstarejši pa so pomagali prodajati različne piškote in ostale prehrambne izdelke 

na stojnici pred šentrupertsko trgovino. 

 

 Sodelovanje v akciji Pokloni zvezek – s pomočjo staršev in otrok smo zbrali 31 

zvezkov. 

 

 Cici vesela šola – za otroke od 4 – 6 let 

 

 Sodelovanje - Lidl Zdravko – igrivo učenje za zdravo življenje (Vetrnice) 

 

 Sodelovanje - natečaj Spodbujamo  prijateljstvo (Vetrnice) 

 

7. REALIZACIJA SODELOVANJA S STARŠI 

Oblike sodelovanja: 

 Roditeljski sestanek – na začetku šolskega leta (77% prisotnih), kjer smo starše 

seznanile z Letnim delovnim načrtom skupine, in na koncu leta (73% prisotnih), 

kjer smo jim predstavile realizacijo Letnega delovnega načrta 

 Govorilne ure – vsaka skupina vsaj 3x razpisane, stalna možnost individualnih 

dogovorov o sestanku (74% povprečna udeležba na vseh govorilnih urah) 

 Bazar – kratek kulturni program in prodaja unikatnih izdelkov otrok in 

zaposlenih vrtca (60% prisotnih) 

 Ustvarjalna delavnica – izdelava okraskov za novoletno jelko in igralnico (29% 

prisotnih) 

 Prinašanje odpadnega (ustvarjalnega) materiala 

 Športno aktivna srečanja s starši – orientacijski pohod (48% prisotnih), nočni 

pohod z lučkami (50% prisotnih). 

 Predstava »Prav posebna noč« otroci iz skupine Vetrnice svojim staršem (95% 

prisotnih) 

 Prireditev Vrtec se predstavi – v sklopu občinskega praznika – tema Cirkuška 

predstava (92% prisotnih) 

 dnevna izmenjava informacij 

 predstavniki staršev v Svetu staršev (Cofki: Tereza Vene, Žogice: Barbara Starič, 

Hiške: Anamarija Škerjanc Štrus, Gumbki: Marjetka Dolničar, Vetrnice: Matjaž 

Nemec) 

Opazimo lahko, da je večja udeležba na prvem roditeljskem sestanku ter na prireditvah, 

na katerih nastopajo otroci. 

 

8. REALIZACIJA SODELOVANJA Z OKOLICO 

 

8.1 Sodelovanje z ustanoviteljem – z Občino Šentrupert; 

 sofinanciranje prireditve za Teden otrok – glasbenica Mateja Gorjup. 

 Kolesarčki – preventivni vzgojni program za varno udeležbo otrok v prometu, 

 sofinanciranje plavalnega tečaja. 

 

8.2 Sodelovanje z Osnovno šolo dr. Pavla Lunačka Šentrupert 

Že utečeno sodelovanje smo nadaljevali tudi preko letošnjega leta: 

 izmenjava didaktičnih in učnih pripomočkov, 
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 ogled lutkovnih in dramskih predstav (sodelovanje s prvo triado), 

 obiskovanje knjižnice, 

 sodelovanje s svetovalno službo, 

 sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci OŠ. 

 

8.3 Sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami: 

Pri mentoricah so naslednji dijaki in študenti opravljali praktični del izobraževanja: 

 vzg. Elizabeta Koračin  

- dijakinja Sara Kostanjevec (praksa in nastopi za poklicno maturo) 

 vzg. Antonija Berk Nemec: 

- sodelavka Zdenka Simončič (magistrski študij – praksa in nastopi za magistrsko delo) 

- dijakinja Katja Brcar (praksa) 

- slušateljica Tadeja Bartolj (praksa in nastopi za poklicno maturo) 

- sodelavka Simona Kovačič (nastopi za strokovni izpit) 

 vzg. Mojca Vidmar: 

- sodelavka Alenka Jarc (nastopi za strokovni izpit) 

- sodelavka Andreja Moltara (nastopi za strokovni izpit) 

- študentka Sonja Jaki (hospitacije) 

- dijakinja Leja Brcar (praksa) 

 vzg. Damijana Bijek  

- sodelavka Zdenka Simončič (magistrski študij – praksa) 

- slušateljica Mira Ramovš (praksa in nastopi za poklicno maturo) 

 vzg. Alja Golob 

- Tina Kralj (usposabljanje na delovnem mestu) 

- študentka Sonja Jaki (hospitacije) 

 

8.4 ZD Trebnje 

Medicinska sestra je v vsaki skupini predstavila različne tematike: 

 Umivanje rok (pogovor in individualno praktično izvajanje) 

 Zmanjševanje strahu pred zdravstvenimi pregledi (pogovor, ogled in 

preizkušanje zdravnikovih pripomočkov) 

 Zdrava prehrana (pogovor in razvrščanje hrane na zdravo in nezdravo) 

Obiskala nas je zobna asistentka in se z otroki pogovorila o pravilnem umivanju zob. 

 

8.5 Knjižnica Pavla Golie Trebnje 

 Delavnice v Krajevni knjižnici Šentrupert (najstarejši dve skupini) 

 

8.6  Dosežki pri sodelovanju v nagradnih natečajih 

 ustvarjalni natečaj UHU – 3.mesto 

 

8.8 Dežela kozolcev 

 okraševanje smrečice v prazničnem decembru 

 udeležitev na praznovanju Mednarodnega dneva gozdov 

 vsakodnevni sprehodi skozi in po Deželi kozolcev ter igra 

 

8.9 Čebelarsko društvo 

 uvod v Slovenski medeni zajtrk – 17. november 
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9. REALIZACIJA IZOBRAŽEVANJA 

Strokovne delavke smo se redno sestajale in si izmenjavale izkušnje na vzgojiteljskih 

zborih, strokovnih aktivih, predavanjih za starše ter na individualnih seminarjih, ki smo 

jih predstavile ostalim sodelavkam. Vse smo se udeležile izobraževanja o sladkorni 

bolezni, saj so se nekatere prvič srečale s tem. 

 

Strokovni delavki iz skupine Cofki: 

 Predavanje in ustvarjalna delavnica Rade Kos – Oblikovanje iz odpadnega 

materiala 

 

Strokovne delavke iz skupine Žogice: 

 Varstvo pri delu – 31.8.2017 (Damijana 

  Bijek) 

 Vzgoja v dobi digitalnih medijev – 19.9. 2017 (Damijana Bijek) 

 Zdravje v vrtcu »S hrano širimo obzorje« - 11.10. 2017 in 6.3.2018 (Damijana 

Bijek) 

 Likovna delavnica »Pri Levčku« - Odpadna embalaža  - 6.3.2018 (Damijana Bijek) 

 Zakaj in kako poučevati na prostem – 13., 14. in 21.4. 2018 (Damijana Bijek) 

Strokovni delavki iz skupine Hiške: 

 Delavnica umetnosti pripovedovanja pravljic, vilinska bitja v slovenskih 

pravljicah – 13.-14. 10.2017 (Marija Grmovšek) 

 

Strokovni delavki iz skupine Gumbki: 

 XII. Srečanje ekokordinatorjev ekovrtcev – Grosuplje – 31.5.2018 (A. B. Nemec) 

 Srečanje ravnateljev in pomočnikov ravnateljev na Zavodu za šolstvo Novo 

mesto – 10.4.2018 (A. B. Nemec) 

 

Strokovni delavki iz skupine Vetrnice: 

 Eko konferenca – Laško – 18.9.2017 (Mojca Vidmar) 

 Ustvarjajmo z naravnimi materiali – Rada Kos – 8.11.2017 (Vesna Škarja) 

 Lutke v vrtcu in šoli – 23. in 24.3. ter 6. in 7.4 2018 (Alja Golob) 

 

 

10. ANKETNI VPRAŠALNIK 

Med starši smo izvedli anonimno anketo, glede jedilnika. 

 

ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA: 

Razdelili smo 66 anketnih vprašalnikov, vrnjenih je bilo 63 vprašalnikov, kar je 96%. 

1. Starostna skupina 

1-2 2-3 2-4 4-5 5-6 Skupni % 
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14 – 100% 11 – 92% 15 – 94% 12 – 92% 11 – 100% 96% 

 

2. Ali spremljate jedilnik? 

 1-2 2-3 2-4 4-5 5-6 Skupni % 

REDNO 5 3 5 6 7 41% 

OBČASNO 9 7 9 5 4 54% 

NIKOLI / 1 1 / / 3% 

 

3. Kje spremljate jedilnik? 

 1-2 2-3 2-4 4-5 5-6 Skupni % 

OGLASNA D. 5 7 10 5 8 56% 

INTERNETNA 

STR. VRT. 

3 3 1 / 1 13% 

OBOJE 6 / 3 7 2 29% 

GA NE 

SPREMLJAM 

/ 1 1 / / 3% 

 

 

4. Vaše mnenje o prehrani vrtca (1 pomeni malo oz. slabo, 5 pa veliko oz. najboljše) 

 1 2 3 4 5 
Neopred. 

VKLJUČENOST SADJA / 1 3 16 42 1 

VKLJUČENOST MLEKA 

IN MLEČNIH IZDELKOV 

/ / 3 26 33 1 
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VKLJUČENOST RIB / 9 15 17 20 2 

VKLJUČENOST LOKALNE 

HRANE 

/ 5 12 22 21 3 

Skupni % 0% 6% 13% 33% 45% 3% 

 

 

5. 6. 7. Ocenite raznovrstnost zajtrkov, kosil in popoldanskih malic! 

(1 pomeni enolično, 5 pa pomeni zelo raznoliko) 

 1 2 3 4 5 neopredeljen 

zajtrk / / 14 29 20 / 

Kosilo / / 7 34 22 / 

Pop. mal. 1 1 16 28 17 / 

Skupni % 1% 1% 19% 48% 31% 0% 

 

8. Predlagajte jedi, ki jih ni na jedilniku, pa bi jih morali po Vašem mnenju ponuditi 

otrokom v vrtcu. 

 ovseni kosmiči – npr. s sadjem ali pa s čokolado (odličen nadomestek za 

čokolino) 

 omleta, zelenjava pri zajtrku – lahko bi bila še večkrat, štruklji 

 ni pripomb 

 mogoče več rib,  lokalnega sadja in zelenjave 

 več medu in namazov, ki niso vnaprej pripravljeni 

 jedi na žlico 

 prosena kaša, polnozrnati izdelki 

 pizza, druge ribe, lignji… 

 ribe 

 mlečni riž, umešana jajca, jabolčni zavitek… 

 špinača (omaka), večkrat domači namazi, različne vrste rib 

 več zelenjave sadja rib… 

 

 

9. Prosim zapišite vaše pohvale ali kritike na temo jedilnika. 
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 namesto čaja in soka bi morali imeti večkrat na izbiro vodo. Na splošno menim, 

da bi moralo biti bolj izpostavljeno pitje vode kot glavne tekočine za potešitev 

žeje. 

 super! 

 Po prebranem jedilniku je hrana zelo vredu, tako da pohvale osebi, ki načrtuje 

jedilnik in vsem ostalim v kuhinji vse pohvale. 

 Odlično kuhate za naše malčke! 

 Super ste vsi! Ostanite še naprej taki! 

 Pohvaljene zelenjavne juhe, zelo! So zelo raznolike! / Isti golaž a drugo ime…. / 

Otrok se pritožuje čez sojine polpete. / pohvalno, da tudi sami delate namaze! / 

Super, da je pozimi dostikrat zelje in repa (domače, slovensko in zdravo!)! 

 Hrana se mi zdi raznovrstna, odlična, dovolj je sadja in zelenjave. 

 Vse ok! 

 Hrano pohvali. 

 Pohvalno 

 Več dati otroku za pit, seveda po 15. uri ko se igrajo zunaj! 

 Smo zadovoljni z jedilnikom 

 Dobra raznolika prehrana, z dovolj zelenjave 

 Na jedilniku me motijo hrenovke, paštete… 

 Bolj slabo spremljam jedilnik 

 Predlagam čim več lokalne hrane in da se pazi, da je čim manj embalaže! Npr. v 

večjih embalažah, steklena embalaža 

 Zelo dobro kuhate. 

 Krtik nimam saj otrok pohvali prehrano nasploh! 

 Kar tako naprej – z domačimi namazi in s pestrimi zelenjavnimi juhami 

 Večinoma je vse OK 

 preveč »pripravljenih« štručk, mafinov, peciva 

 ker zaenkrat iz otrokove strani še ni prišlo do kritik, kar se tiče prehrane, jo tudi 

mi spodbujamo in podpiramo. Jest je treba vse pa je včasih tudi kaj novega 

dobrega  

 kritik glede jedilnika nimam, mislim, da se kar trudite glede raznovrstnosti hrane 

 zahvaljujem se, da se trudite in spremljate alergene snovi 

 včasih prevelike / drugič premale porcije. Preveč kruha. 

 nimam pripomb 

 

 

 

11. ZAKLJUČEK 

 

Za nami je prijetno šolsko leto, polno izzivov in novih znanj ter spoznanj tako za odrasle 

kot za otroke. 
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Zaposlene smo se trudile, da bi starši z veseljem prepustili svojega malčka v varna 

naročja zaposlenih, z mislijo, da mu bo ob družbi vrstnikov lepo in da bo spoznal nove 

stvari ter rasel v samostojno in odgovorno osebo. 

 

 

 

Zapisala: Antonija Berk Nemec, pomočnica ravnatelja 

 

 

 

PRILOGA: ANKETA O ZADOVOLJSTVU S PREHRANO V VRTCU 
 

Spoštovani starši, 
pred vami je vprašalnik – pripomoček za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti prehrane v 
našem vrtcu. Vaše mnenje nam zelo veliko pomeni, zato Vas prosimo, da odgovorite na 
spodnja vprašanja. 
Vaše odgovore bomo obravnavali le skupaj z odgovori drugi staršev. Za izpolnjeno anketo se 
Vam že v naprej iskreno zahvaljujemo. 
 
OBKROŽITE! 
 
1. Starostna skupina vašega otroka 
 

1-2  2-3  2-4  4-5  5-6 
 
2. Ali spremljate jedilnik? 

a) REDNO 

b) OBČASNO 

c) NIKOLI 

 

3. Kje spremljate jedilnik? 

a) OGLASNA DESKA 

b) INTERNETNA STRAN VRTCA 

c) OBOJE 

d) GA NE SPREMLJAM 

 

4. Vaše mnenje o prehrani vrtca (1 pomeni malo oz. slabo, 5 pa veliko oz. najboljše) 
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 1 2 3 4 5 

VKLJUČENOST SADJA      

VKLJUČENOST MLEKA IN MLEČNIH 

IZDELKOV 

     

VKLJUČENOST RIB      

VKLJUČENOST LOKALNE HRANE      

 

5. Ocenite raznovrstnost zajtrkov! 

(1 pomeni enolično, 5 pa pomeni zelo raznoliko) 

1 2 3 4 5 

 

 

6. Ocenite raznovrstnost kosil! 

(1 pomeni enolično, 5 pa pomeni zelo raznovrstno) 

1 2 3 4 5 

 

7. Ocenite raznovrstnost popoldanskih malic! 

(1 pomeni enolično, 5 pa pomeni zelo raznovrstno) 

1 2 3 4 5 

 

8. Predlagajte jedi, ki jih ni na jedilniku, pa bi jih morali po Vašem mnenju ponuditi otrokom v 
vrtcu. 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9. Prosim zapišite vaše pohvale ali kritike na temo jedilnika. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Hvala za izpolnjen vprašalnik. 

 

Strokovne delavke vrtca 

 


