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Spoštovani bralci Utrinkov IV 

 
  

 Pred vami so, ţe v novem šolskem letu 2010/11, Utrinki Vrtca pri OŠ 

Ţuţemberk, ki v jesenski toploti odsevajo preteklo leto – bogato, zanimivo, prepleteno 

z rastjo, ţivostjo in pristno radostjo otrok in odraslih.  

 V 42-letni zgodovini šolskega glasila Z bregov Krke je to sedmi samostojni 

izdani zbornik, ki bo ohranil spomine na šol.l. 2009/10. 

Pred njim so izšli Korenjaki l. (1996), Korenjaki II. (1999), Utrinki I. (2004), 

Zbornik ob 41-letnici Vrtca pri OŠ Ţuţemberk (2007), Utrinki II. (2008) in Utrinki 

III. (2009). 

 Utrinki IV. so nastajali v skupinah Muck, Zajčkov in Miškolinov  v Vrtcu 

Ţuţemberk, pri Polţkih v VVD Brulec, v Vrtcu na Dvoru v skupinah Čebelic, 

Pikapolonic, Mišk in Metuljev ter v oddelku Ribic v stari OŠ Ţuţemberk. 

Za 154  otrok je skrbelo 19 vzgojiteljic in pomočnic, poleg njih pa tudi drugi delavci. 

 Vizija, izraţena s tremi ključnimi besedami – RAZVOJ, VZGOJA IN UGLED 

– usmerja delo zavoda ţe od l. 1994. Prednostne naloge celotnega Vrtca so bile 

poudarjene z delovno vzgojo (Kaj vse zmorejo in hočejo celo ročice najmlajših!), v 

bivanje in učenje v naravi, v razvijanje gibalnih spretnosti z igrami na prostem; skrb 

za higieno in z abecedo ekologije so delovali v vseh skupinah – od varčevanja do 

ločevanja odpadkov.  

Kar tradicionalno strokovni letni projekti so raziskovalne naloge šole. Med 118 deli 

jih je kar 27 vrtčevskih . V šol.l. 2009/10 sta nastali dve: Zdrava prehrana in Gibalne 

igre na prostem. 
Zadovoljni smo s sodelovanjem staršev ter starih staršev, ki so poleg formalnih 

pogovorov in roditeljskih sestankov gojili tudi vesela, druţabna srečanja in delavnice. 

Zaupanje v podporni vzgoji je vrednota, na kateri bomo gradili tudi vnaprej. Starši so 

brezplačno prejemali revijo Ringarajine iskrice, redno so lahko spremljali razstave, 

predstavitve dogodkov in si vzeli pesmico za domov. 

 V vrtcu so potekale cicibanove in gibalne urice, otroci so bili vključeni v 

program Miške Elli. Starejši otroci so uţivali na letovanju v CŠOD Lipa v 

Črmošnjicah, tekmovali v programu »Zlati sonček«, se učili plavanja v bazenu v 

Dolenjskih Toplicah ter skupaj s starši spoznavali lepe knjige. Ogled lutkovnih igric 

je bilo posebno doţivetje; nekaj so jih uprizorile tudi vzgojiteljice in pomočnice. V 

vsaki skupini so praznovali rojstne dneve otrok s sadjem, pesmicami in z izvirnim 

darilcem, ročno izdelanim prav za vsakega posebej. Otroci so peli v Cici pevskem 

zborčku in se učili plesati pri šoli Taras. Projekt Pasovček je bil uspešno zaključen s 

predstavitvijo varnostnih sedeţev, prve pomoči, gasilcev in policije. 

 Delo v skupinah je bilo vidno na razstavnih panojih pred igralnicami, na Pošti 

Ţuţemberk in pri Foto Mavru na Dvoru. Bogato razstavo v avli šole so občudovali 

učenci in odrasli.  



 Tudi v š.l. 2009/10 smo si prizadevali za dobre materialne pogoje vseh enot 

Vrtca in za strokovno rast kolektiva. Poleg didaktičnih sredstev so bila dopolnjena 

igrala, kupljen mini Polţkov avtobus za VVD Brulec, med poletnimi počitnicami pa so 

bili pripravljeni pogoji za 10. oddelek (preureditev učilnice v igralnico v stari šoli, 

nova oprema, prilagoditev umivalnice in sanitarij). 

 Vrtec pri OŠ Ţuţemberk je tesno povezan z okoljem, še zlasti s šolo. Vrednota 

soţitja je opazna v telovadnici, knjiţnici, na prireditvah, razstavah, pri solidarnostnih 

akcijah in na plavalnih tečajih. Pripravljenost pomagati – naj bo kjerkoli in kadarkoli 

– ustvarja pozitivno in delovno klimo zavoda. 

 Skrb za najmlajše Suhokranjce je zahtevna in odgovorna naloga, vse teţja 

zaradi staršev, obremenjenih s časovno stisko, delovnimi obveznostmi ali strahom pred 

izgubo zaposlitve. Zato se bomo trudili tudi vnaprej zato, da bo vrtec varen 

nadomestni dom, v katerem se obrišejo vse solze in je vsak deleţen naročja.  

 Utrinki  IV ţelijo z besedo in s fotografijo povedati prav to.  

Naj bo ţivljenje suhokranjskih otrok zdravo, veselo in polno dobrih obetov za 

prihodnost.    

 

 

                       Ravnateljica: 

          mag. Jelka Mrvar 

 

 

 

Ţuţemberk, 1.10.2010 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LUŠČENJE FIŢOLA PRI BABICI SLAVKI LEGAN 
 

Toplo poletje nas počasi zapušča in v naš vsakdan prihaja botra jesen. S seboj ţe 

prinaša prve poljske pridelke, ki jih je potrebno pobrati in pripraviti na 

zimovanje. Tako počne tudi babica Slavka Legan našega miškolina Domna, ki je s 

kolov ţe pobrala suh fiţol. Prosili smo jo, če nekaj le-tega spravi za nas, saj smo 

ţeleli spoznati luščenje fiţola iz strokov. 

Zato smo se v torek, 8. 9. 2009, takoj po zajtrku odpravili k njej domov, kjer 

nam je pripravila košare in »jerbase«, v njih stresla stroke fiţola in nam 

pokazala, kako se lušči fiţol. Otroci so z veseljem poprijeli za delo in uţivali ob 

spoznanju, da niso vsa zrna fiţola enake barve in enake velikosti. Njihova 

zagnanost pri delu ni popustila, vse dokler nas ni pričel priganjati čas za odhod 

proti vrtcu. Ker smo bili pri delu natančni in vztrajni, smo si na koncu zasluţili 

posladek s pecivom in se odţejali s čajem. 

Babici Slavki se Miškolini lepo zahvaljujemo za njeno potrpeţljivost in 

gostoljubnost, saj smo doţiveli zelo prijetno izkušnjo, ki je ne bomo kmalu 

pozabili. 

  

 
 

Pom. vzg.: gdč. Janja Anţlin 
 

PRVI JESENSKI DAN V VRTCU ŢUŢEMBERK 
 

V skupini Miškolini dajemo zelo velik poudarek na opazovalne sprehode, kjer smo 

vsakodnevno opazovali, kako zorijo jabolka, hruške, grozdje, da listje spreminja 

barve in počasi odpada z dreves.  

Nekateri otroci so v vrtcu z velikim navdušenjem začeli pripovedovati o prvih 

jesenskih opravilih, med drugim tudi, da so bili na trgatvi. Eden izmed od otrok je 

pripovedoval, da so grozdje stresli v neko posodo in potem je stric nekaj vrtel. 

Ostali otroci, ki so ga poslušali, so ga dopolnili, da je potem priteklo vino. Z gdč. 

http://solazuzemberk.blog.siol.net/2009/10/15/luscenje-fizola-pri-babici-slavki-legan/
http://solazuzemberk.blog.siol.net/2009/10/25/prvi-jesenski-dan-v-vrtcu-zuzemberk/


Janjo jih kar nisva mogli prepričati, da je najprej sladek sok oziroma »mošt« in 

šele kasneje nastane vino. 

Zato sva se odločili, da prvi jesenski dan (23. 9. 2009) obeleţimo s skoraj pravo 

trgatvijo. Gdč. Janja je v vrtec prišla kot pravi brentač in je s klobukom na glavi 

in predpasnikom v igralnico prinesla brento, v kateri je bilo grozdje, ki je še 

viselo na delih trte. Vsak otrok je iz te vejice odtrgal en grozd, s katerega so 

kasneje obrali grozdne jagode. Dobre jagode so dali v posodo, slabe pa so 

posebej na papirnato brisačko. Pri delu so bili otroci zelo natančni in vztrajni. 

Vse dobre jagode smo dali v sokovnik in z velikim zanimanjem opazovali, kako je 

iz njega pritekel prvi sok. Navdušenje se je takoj prebralo iz njihovih oči, ki so 

ob pogledu na sok kar zaţarele. Sok smo tudi popili in tako ugotovili, da je zelo 

sladek. 

 

 
 

Vzgojiteljica: ga. Milena Turk 

 

NA OBISKU PRI HROVATOVIH 

 
Bil je prvi jesenski dan. Sončen in topel je vabil, da dan preţivimo v naravi. 

Povabljeni smo bili v Draščo vas k Hrovatovim, zato smo se polni pričakovanj 

odpravili na pot. Avtobus nas je najprej peljal do Šmihela, nato pa smo se peš 

odpravili dalje. Med potjo nas je kmalu ustavila Sarina babica in nas obdarila s 

čokoladami in lizikami. Veselo smo planili po njih in si nabrali moči za nadaljevanje 

poti. Pot je bila še dolga, zato smo si jo krajšali z opazovanjem zanimivosti in 

prepevanjem. Ţe malo utrujeni smo se ustavili pred tablo Drašča vas in spoznali, 

da smo prišli na cilj. Na velikem dvorišču so nas ţe čakali člani druţine in nas 

ljubeznivo sprejeli. Lanov očka nas je odpeljal v svojo delavnico ter nam kar ob 

praktičnem delu predstavil njegovo delo v delavnici. Pod spretnimi rokami je 

kmalu nastala lesena pručka in »ribica« kot simbol naše skupine. V delavnici smo 

spoznali različne stroje, njihove funkcije ter ugotovili, da je za tako delo 

potrebno veliko truda in spretnosti. Seveda pa je otroke najbolj razveselila 

bogato obloţena miza pred delavnico. 

http://solazuzemberk.blog.siol.net/2009/11/08/na-obisku-pri-hrovatovih/


Druţini se zahvaljujemo za gostoljubnost in trud. Dan je bil nepozaben, na 

druţino pa nas bosta spominjali pručka in ribica. Vsem še enkrat hvala za 

prečudovit dan. 

 

 
 

Pom. vzg.: ga. Olga Mačerol 
 

POMOČ OČKA PETRA LONGARJA PRI UREJANJU SADNIH 

DREVES 

 
Okolica vrtca Ţuţemberk je bogata z različnimi listnatimi drevesi. Med drugim je 

tudi nekaj sadnih dreves, ki nam v času zorenja plodov posladkajo dopoldneve v 

vrtcu. Vendar pa nekatere jablane ţe nekaj časa niso bile primerno oskrbljene in 

utrjene, na kar nas je opomnil očka Peter Longar in nam pri tem tudi ponudil 

svojo pomoč. 

Zato si je v četrtek, 24. 9. 2009, vzel potreben čas in z vsemi ustreznimi orodji 

in pripomočki prišel utrdit naše jablane in oblikovat njihove krošnje. 

Otroci iz skupine Miškolini smo očka pri delu opazovali in ţeleli ponuditi pomoč, 

vendar smo kmalu ugotovili, da skrb za drevesa ni tako enostavna. Potrebno je 

imeti čas, voljo in veliko znanja, kar očka Peter Longar vsekakor ima, saj so 

jablane zdaj popolnoma drugačne in vemo, da bodo naslednje leto obrodile še bolj 

kot ponavadi. 

 

 
 

Pom. vzg.: gdč. Janja Anţlin 

http://solazuzemberk.blog.siol.net/2009/10/25/pomoc-ocka-petra-longarja-pri-urejanju-sadnih-dreves/
http://solazuzemberk.blog.siol.net/2009/10/25/pomoc-ocka-petra-longarja-pri-urejanju-sadnih-dreves/


LIČKANJE KORUZE 

 
Ponedeljkovo jutro, 5. 10. 2009, je bilo kar hladno, ko smo se z veliko dobre volje 

peš odpravili do Jakčeve kmetije. Tam so nas ţe pričakovali Miškolin Domen z 

očkom, mamo in atom. Očka se je kmalu po našem prihodu poslovil, saj se mu je 

mudilo orat, mi pa smo zelo nestrpno čakali, da bi začeli z ličkanjem. 

Mama Slavka nam je najprej pokazala, kako naj koruzni storţ obličkamo in kam 

naj ga odloţimo. Otroci so jo pozorno poslušali in opazovali ter hitro prijeli vsak 

svoj storţ. Med delom so nekateri pripovedovali, da so ţe ličkali in da znajo. Res 

so se izkazali za zelo spretne, delavne in natančne. Na kupčke smo morali 

razvrstiti storţe z ličkanjem ali brez, slabše storţe pa dati v koš. To nam ni 

delalo velikih teţav. Kup koruze se je hitro manjšal ob petju različnih pesmi, med 

drugim smo prepevali tudi izmišljeno pesem: »Ličkamo, ličkamo, ličkamo koruzo. 
En, dva, tri, ličkamo mi vsi.« 

Ko smo končali z delom, nam je ata Miha povedal, da bo po štiri koruzne storţe 

zvezal in jih nato zloţil v »cule«, da se posušijo. Posušene storţe bodo zruţili in z 

zrnjem hranili ţivali, ki jih imajo v hlevu. 

Mama Slavka nas je za konec pogostila s pecivom in čajem, kar nam je zelo 

teknilo in nas presenetila s štirimi hlebčki domačega kruha, ki smo jih vzeli v 

vrtec. 

Presenetila nas je tudi soseda ga. Joţica Čelesnik s harmoniko. Prisluhnili smo 

zvokom harmonike, zraven zapeli in zaplesali ter se nato dobre volje in kar malo 

utrujeni odpravili proti vrtcu. Otroci so za dobro opravljeno delo dobili pohvalo, 

na kar so bili zelo ponosni. 

Hvaleţni smo druţini Legan, da smo imeli priloţnost spoznati in se preizkusiti v 

ličkanju. 

 

 
 

Vzgojiteljica: ga. Milena Turk 
 

 

http://solazuzemberk.blog.siol.net/2009/10/25/lickanje-koruze/


TEDEN OTROKA V VRTCU ŢUŢEMBERK 

 
Skozi celo leto se vzgojiteljice in pomočnice v vrtcu Ţuţemberk trudimo, da 

našim varovancem ponudimo najrazličnejše dejavnosti. 

V tednu otroka, od 5. 10. do 9. 10. 2009, pa je bil pripravljen poseben program, ki 

je temeljil na medsebojnem druţenju otrok iz vseh skupin. Dejavnosti, ki so 

potekale, so zajemale različna področja: oblikovali smo plastelin, potekale so igre 

z ţogo, v garderobi smo imeli glasbeno dopoldne, kjer nas je ob prepevanju pesmi 

s kitaro spremljala gdč. Janja Anţlin. V četrtek smo si ogledali lutkovno 

predstavo Strašilo Motovilo, ki so jo pripravile vzgojiteljice, v petek pa so šli 

otroci na daljši sprehod do gozda. Poleg tega so Miškolini v ponedeljek, 5. 10. 

2009, ličkali koruzo pri druţini Legan. Za delavnost so prejeli pohvale, ki so jih 

ponosno kazali otrokom iz vseh skupin in seveda tudi svojim staršem.  

 

 
 

Pom. vzg.: ga. Barbara Legan 

 

TEDEN OTROKA V SKUPINI METULJEV 

 
PONEDELJEK, 5. 10.  

Na povabilo skupine Mišk, smo se pridruţili poučni in varni hoji po pločniku in 

prehodu za pešce, na kateri nas je spremljal policist g. Gregor Mravljak. Kasneje 

sta se nam pridruţila še dva policista, ki sta pripeljala policijski avto, katerega so 

si otroci lahko ogledali. Policisti so tudi prijazno odgovarjali na vprašanja otrok . 

Vsem policistom hvala za poučno in prijetno prometno vzgojo. 

TOREK, 6. 10. 

Ustvarjalna urica – izdelovali smo “veverice in jeţe” iz naravnega in odpadnega 

materiala. Praznovali smo rojstni dan Tilna K. Dan smo si polepšali tudi z ogledom 

igrice Mojca Pokrajculja. 

SREDA, 7. 10. 

Narisali smo svoje ţelje in jih shranili v »balon ţelja«. Pogovarjali smo se o našem 

prazničnem tednu in zapeli pesmice, ki smo se jih naučili do sedaj (Za devetimi 

gorami, Ţivali jeseni, Hruška debeluška). Na igrišču in v peskovniku smo imeli 

igralno urico. 

http://solazuzemberk.blog.siol.net/2009/10/25/teden-otroka-v-vrtcu-zuzemberk/
http://solazuzemberk.blog.siol.net/2009/11/19/teden-otroka-v-skupini-metuljev/


ČETRTEK, 8. 10.  

S 1.r. in 2.r. smo odšli na pohod do Cegelnice in si ogledali območje izvira Šice. 

Spremljali sta Juretova in Mojčina mamica, ki je svojima otrokoma in vsem nam 

polepšala teden otroka. Hvala mamici za prijetno sodelovanje. 

Petek, 9. 10.  

Naredili smo grozdni sok. V skupino smo povabili učence prvega in drugega 

razreda. Za dobrodošlico smo jih pogostili z grozdnim sokom. Učenci pa so nas 

presenetili s prikupnimi darilci, ki so jih sami izdelali. Druţenje smo nadaljevali z 

igrami v kotičkih. Praznovali smo rojstni dan Tilna G. in tako prijetno zaključili 

naš praznični teden – teden otroka. 

 

 
 

Vzgojiteljica: ga. Slavka Hrovat 

 

KOSTANJČKOVO POPOLDNE 

 
V petek, 16. 10. 2009, smo v vrtcu Ţuţemberk kot ţe vrsto let doslej organizirali 

jesensko srečanje – KOSTANJEV PIKNIK. Povabili smo starše, dedke in babice, 

ki so se srečanju odzvali v velikem številu. Prisotne je toplo pozdravila vodja 

vrtca ga. Olga Longar. Otroci iz skupin Muckov, Zajčkov, Miškolinov in Ribic so ob 

spremljavi harmonikarja dedka Joţeta Mirtiča prepevali otroške ljudske 

pesmice. 

Kmalu je zadišalo po pečenem kostanju. Peke kostanja so se lotili starši g. Martin 

Koncilja, g. Jure Mirtič,  ga. Mira Hrovat, ga. Andreja Hrovat in ga. Slavka 

Glavan.  

 

Poleg kostanja smo okušali tudi ostale jesenske dobrote, ki so jih prinesli starši – 

grozdje, jabolka in tudi pecivo. 

Druţenje je potekalo v prijetnem vzdušju in medsebojnem »kramljanju« vseh 

prisotnih. Otroci so uţivali ob sproščenem gibanju na igrišču ter razvijanju 

http://solazuzemberk.blog.siol.net/2009/10/25/kostanjckovo-popoldne/


gibalnih spretnosti na igralih. Tudi vreme nam je bilo naklonjeno. Topli ţarki 

jesenskega sonca so prinašali toplino tudi v naša srca. 

Ob odhodu je vsaka druţina prejela roţico iz naravnih materialov (delo V in PV), 

kot spomin na letošnje srečanje na kostanjevem pikniku. 

 

 
 

Vzgojiteljica: ga. Pavla Štravs 
 

KOSTANJEV PIKNIK V VRTCU NA DVORU 
 

Druţenje staršev, starih staršev, otrok in delavk Vrtca Dvor je 21. oktobra 2009 

potekalo na dvorišču za šolo, ob jesenskih sončnih ţarkih in suhem vremenu. Z 

uvodnim govorom nas je nagovorila ga. Dijana Pečjak, ki je na igrišče povabila 

strašilo z imenom Bučko. Bučko je otroke in starše popeljal skozi športne igre, ob 

katerih so se sodelujoči zabavali in razgibali. Kmalu pa je tudi zadišalo po 

pečenem kostanju. Prijetno kramljanje ob vročem kostanju in toplem čaju se je 

zaključilo, ko je padel prvi mrak. 

 

 
 

Vzgojiteljica: ga. Mateja Silič 

 

http://solazuzemberk.blog.siol.net/2009/11/07/kostanjev-piknik-v-vrtcu-na-dvoru/


RIBARJENJE NA LOKI 

 
V sredo, 28. 10. 2009, smo se Miškolini odpravili do reke Krke. Tam nas je čakal 

očka David Longar in lovil ribe. 

Nismo dolgo čakali, ko se je ujela prva riba – platnica. Ribo smo si lahko ogledali 

od blizu in jo tudi otipali. Vrnili smo jo nazaj v vodo, tako kot tudi ostale, ki so se 

ujele kasneje. Med njimi je bil tudi sulec, dolg 64 cm. 

Pridruţila in predstavila sta se nam še dva ribiča iz Laškega, ki sta prišla muharit. 

Larin očka Peter Longar pa nas je presenetil s sadno malico, ki sta jo pripravila 

skupaj z očkom Davidom Longarjem. 

V vrtec smo se vrnili veseli in zadovoljni, saj smo videli in doţiveli veliko lepega in 

zanimivega. 

 

 
 

Vzgojiteljica: ga. Milena Turk 
 

DARILO NOVE LJUBLJANSKE BANKE 

 
Najstarejši otroci iz vrtca Ţuţemberk in Dvor ter učenci 1. razreda Osnovne šole 

Ţuţemberk in Dvor, so si ogledali lutkovno igrico Vito in Svit. Igrico je otrokom 

podarila NLB. Otroci so preko igrice lahko na hudomušen način spoznali 

nevarnosti, ki jim pretijo v domačem okolju. Ob igrici so se sprostili, nasmejali 

ter se marsikaj naučili. Na koncu pa je NLB vsaki skupini podarila knjigo, otrokom 

pa balonček in pobarvanko. NLB se zahvaljujemo za darilo in nepozaben dan.  

 

 
 

Vzgojiteljica: ga. Minka Fric 
 

http://solazuzemberk.blog.siol.net/2009/11/04/ribarjenje-na-loki/
http://solazuzemberk.blog.siol.net/2009/11/08/darilo-nove-ljubljanske-banke/


GRDI RAČEK 

 
V četrtek, 12. novembra, smo odšli v Novo mesto. V Kulturnem centru Janeza 

Trdine smo si ogledali kulturno dramsko predstavo GRDI RAČEK. Otrokom je bil 

všeč konec predstave, ko se grdi raček spremeni v prelepega laboda. Izdelali so 

ga tudi sami. 

 

 
 

Vzgojiteljica: ga. Minka Fric 
 

ZA ZAJTRK MED SLOVENSKIH ČEBELARJEV 

 
Zaradi pomena čebel in čebelarskih pridelkov so se na Čebelarski zvezi Slovenije 

odločili, da organizirajo dobrodelno-izobraţevalno akcijo z geslom »En dan za 

zajtrk med slovenskih čebelarjev v naših vrtcih.« Tej tematiki so bile namenjene 

dejavnosti v vrtcu ţe dan pred tem. Otroci so si šli ogledat čebelnjak v bliţnji 

okolici vrtca, prepevali smo pesmice o čebelicah, veliko smo se pogovarjali. 

V petek, 20. novembra 2009, nas je takoj po medenem zajtrku v ţuţemberškem 

vrtcu obiskal g. Jure Muhič, ki je dolgoletni čebelar. Otrokom je na zanimiv način 

predstavil delo čebelarja in pomen čebel.  

Ker tudi sama pogosto pomagam moţu pri čebelarjenju, sva se dogovorila, da 

nekaj pripomočkov prinesem tudi jaz. Pokazala sva otrokom, kje imajo čebele 

svoj dom, kako zgradijo satnice, kako čebelar vzame satnice iz panja in s 

posebnimi vilicami odpre pokrovčke iz voska na satnici in potem stoči med. 

Pokazala sva tudi čebelarsko opremo: pajaca, rokavice in klobuk s pajčolanom, 

osipalnik in kadilnik. 

Otroci so zvedavo poslušali in MIŠKOLINI so g. Juretu postavili kar nekaj 

vprašanj, na katere je strokovno, a hkrati preprosto odgovoril. 

Na koncu smo se mu zahvalili s pesmico Čebelica in prstno igro Panj. Podarili smo 

mu darilce z ţeljo, da nas še obišče. Povabil nas je na ogled notranjosti 

čebelnjaka. Seveda smo vabilo navdušeni sprejeli. 

 

Vzgojiteljica: ga. Lilijana Hrovat 

http://solazuzemberk.blog.siol.net/2009/11/30/grdi-racek/
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OBISKALI SMO ČEBELARJA 

 
“Priden kot čebela,” je pregovor, ki čebelo označi kot zelo pridno delavko. S 

svojo pridnostjo in vztrajnostjo naj bi bila vzor tudi ljudem. Ta majhna ţuţelka 

nam daje veliko pomembnih stvari, poleg tega tudi med. 

Čebelarska zveza Slovenije je ţe drugič organizirala akcijo z geslom EN DAN ZA 

ZAJTRK MED SLOVENSKIH ČEBELARJEV V NAŠIH VRTCIH, zato smo obiskali 

čebelarja Janeza Potočarja (Marijinega dedka). Povedal nam je kar nekaj stvari 

o čebelah, nam pokazal kako se čebelarji oblačijo in kako pridobivajo med. 

Ogledali smo si tudi čebelnjak. 

Po zanimivem in poučnem ogledu nam je čebelar podaril med. Z njim smo si drugo 

jutro pripravili medeni zajtrk. Sladkanje z medom je bilo otrokom všeč, med 

imajo radi. Otroci zelo dobro poznajo njegovo zdravilno moč. 

 

 
 

Vzgojiteljica: ga. Minka Fric 
 

IZDELOVANJE ADVENTNIH VENČKOV 

 
Predboţični oziroma adventni čas v vsakem izmed nas prebudi veliko lepih 

občutij. Ta čar smo z izdelovanjem adventnih venčkov ţeleli prenesti tudi v naš 

vrtec. Zato smo povabili mamico Slavko Glavan in gdč. Alenko Anţlin, ki sta 

poklicni vrtnarki. S seboj sta prinesli obode, svečke, zelenje in različne okraske, 

iz katerih so kmalu začeli nastajati različni venčki. Za njih sta uporabili tudi 

plodove, ki smo jih pripravili v skupini Miškolinov. Otroci so ju pri delu opazovali 

in jima pomagali. Prinašali so različne plodove in povedali, kam naj jih pritrdijo. 

Vsak od otrok je izdelal tudi svoj aranţma s svečko. 

Ga. Slavki Glavan in gdč. Alenki Anţlin se lepo zahvaljujemo, ker sta si vzeli čas 

in med nas prinesli čarobnost prazničnih dni. 

http://solazuzemberk.blog.siol.net/2009/11/30/obiskali-smo-cebelarja/
http://solazuzemberk.blog.siol.net/2009/12/07/izdelovanje-adventnih-venckov/


 
 

Pom. vzg.: gdč. Janja Anţlin 
  

NOVOLETNA DELAVNICA ZA STARŠE V VRTCU ŢUŢEMBERK 

 
Ţe kar tradicionalno smo se v vrtcu Ţuţemberk odločile, da v decembru 

pripravimo srečanje oziroma delavnico s starši. To se je zgodilo v četrtek, 3. 12. 

2009, ob 16. 30 uri, v  vrtcu Ţuţemberk. 

Izdelovale smo:  

- dišeče vrečke, napolnjene s sivko, 

- pajacke iz cvetličnih lončkov, 

- lutke na kuhalnici in  

- lončke iz das mase za svinčnike. 

Zbrala se je čudovita skupinica mamic. Skupaj smo ustvarjale in prijetno 

pokramljale, obenem pa so nastali lepi izdelki, ki bodo naprodaj na novoletnem 

bazarju.  

 

Vzgojiteljica: ga. Mateja Kuhelj 
 

BABICI NA OBISKU 

 
Ob praznovanju Miklavţa sta otroke skupine Metuljev obiskali babici, ga Angelca 

Meglen in ga. Joţica Koncilja. Z njimi sta izdelovali parkeljne in pripovedovali o 

običaju. Polepšali sta praznično vzdušje, predvsem pa sta razveselili svojo 

vnukinjo Polono.   

 

 
 

Vzgojiteljica: ga. Slavka Hrovat 
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PEKA PARKELJNOV V VRTCU ŢUŢEMBERK 

 
To je tisti čas, ko sv. Miklavţ prihaja med nas. Tudi v vrtcu smo se spomnili na ta 

lepi običaj.  

Skupaj z otroki vrtca smo izdelali parkeljne. S pomočjo otroških ročic je nastal 

kar lep »vraţič«. Še jeziček in oči in parkelj v peč hiti.  

Veseli in v pričakovanju so jih otroci odnesli domov, kjer jih je presenetil 

Miklavţ. 

 

Pom. vzg.: ga. Zinka Pograjc 
 

BABICA NA OBISKU 

 
V vrtcu nas je obiskala babica ga. Neţka Primc. V vsaki skupini je povedala svojo 

zgodbo, kako je doţivljala, preţivljala svoja otroška leta miklavţevanja, s 

kakšnimi dobrotami so se obdarjali in kdo je bil Miklavţ. Nato je pa povedala 

čudovito zgodbo o Pastirju. Otroke je zelo motivirala z ovčkami,pastirjem in hišo.  

Bilo je čudovito in kratko dopoldansko druţenje, še posebej jo je bil pa vesel njen 

vnuk Joţe Primc. Za konec smo se lepo zahvalili in poslovili od nje ter ji zapeli 

pesmico o Miklavţu. 

 

 
 

Pom. vzg.: gdč. Petra Gliha 
 

OBISK STARŠEV IN STARIH STARŠEV V SKUPINI MIŠK 

 
V mesecu decembru so nas obiskale babica in dve mamici. Popestrile so nam 

dopoldne, predvsem pa razveselile svoje otroke in vnuka. Babica, ga. Angelca 

Meglen, je z otroki oblikovala parkeljne, ki so nam jih kuharice nato spekle. 

http://solazuzemberk.blog.siol.net/2009/12/13/peka-parkeljnov-v-vrtcu-zuzemberk/
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Mamica, ga. Brigita Lavrič, je otroke razveselila s pravljico o Najmanjšem 

svetilničarju. 

 

 
 

Ga. Anita Kuhelj je izvedla likovno delavnico, kjer so otroci oblikovali glino. 

Izdelovali so smrečice in okraske. Bili so ustvarjalni in zelo vztrajni. Nastali so 

lepi izdelki, ki jih je mamica še spekla v peči za glino. Izdelke smo tudi razstavili. 

 

 
 

Hvala vsem trem za obisk in prijetne trenutke, ki smo jih skupaj preţiveli. 

 

Vzgojiteljica: ga. Lidija Lebar Tomšič 
 

 



LUTKOVNA PREDSTAVA ZIMSKA PRAVLJICA 

 
Praznični december je poln prijetnih doţivetij. Ena izmed teh je bila tudi 

lutkovna predstava z naslovom ZIMSKA PRAVLJICA, ki jo je v četrtek, 10. 12. 

2009, v vrtcu Ţuţemberk in vrtcu Dvor uprizoril Teater za vse z Jesenic. Z 

lutkovno predstavo nam je bila pribliţana čarobnost zasneţene zimske pokrajine, 

ki jo ţe nestrpno pričakujemo. Vsi otroci, tudi najmlajši, so popolnoma prisluhnili 

predstavi in si gotovo zaţeleli, da bi se pravljica uresničila. 

 

 
 

Pom. vzg.: gdč. Janja Anţlin 
 

GLASBENA URICA Z G. BRANKOM GAŠPERŠIČEM 

 
Pesmi in glasba so del nas. Vemo, da je naš hišnik, g. Branko, tudi dober glasbenik. 

Veseli smo bili, ko je sprejel naše povabilo,da nam zaigra na klavir. Ob petju 

otroških zimskih in prazničnih pesmih ter zvokih klavirja smo si otroci in delavke 

vrtca Dvor pričarali prijetno vzdušje in toploto v srcih. Otroci so bili prijetno 

presenečeni in temu primeren je bil tudi njihov sodelujoč odziv. Tako prijetnih 

trenutkov si še ţelimo. 

 

 
 

Vzgojiteljica: ga. Slavka Hrovat 
 

http://solazuzemberk.blog.siol.net/2009/12/13/lutkovna-predstava-zimska-pravljica/
http://solazuzemberk.blog.siol.net/2010/01/05/glasbena-urica-z-g-brankom-gaspersicem/


VOŠČILO STAREJŠIM 

 
V prazničnem decembru smo polepšali čas tudi starejšim krajanom Dvora. 

Obiskali smo jih na domu, jim zapeli pesmico, zaţeleli vse dobro in jih obdarili s 

skromnim darilom. Prijetno nam je bilo ob njihovih veselih pogledih in zahvali, ker 

nismo pozabili nanje. 

 

 
 

Vzgojiteljica: ga. Slavka Hrovat 
 

VESELI DECEMBER PRI RIBICAH 

 
Mesec december je čas veselja in pričakovanj; čas, ko nas obiščejo in obdarijo 

trije moţje; čas, ko na vsakem koraku piše SREČNO. Ta čas smo v skupini Ribic 

poskušali doţiveti čarobno, z lepimi doţivetji. 

Skupaj s 1. in 2. razredom smo pekli parkeljne in obiskal nas je Miklavţ. 

 

 
 

Ogledali smo si igrico Zimska pravljica. Ker je zima ponagajala tudi nam in nam ni 

dala snega, smo si zimo pričarali kar sami. 

http://solazuzemberk.blog.siol.net/2010/01/05/voscilo-starejsim/
http://solazuzemberk.blog.siol.net/2010/01/06/veseli-december-pri-ribicah/


 
 

Organizirali smo novoletno delavnico ter s pomočjo staršev izdelali dekoracijo in 

okraske ter si z njimi okrasili prostore. Popestrili smo si tudi obede s prazničnimi 

pogrinjki. 

 

  
 

 
 

Obiskala nas je pravljičarka Mira Grahek ter nam doţiveto pripovedovala 

boţično-novoletne pravljice. 

 

 

Zadnji dan smo si nosili svečko ter si zaţeleli veliko lepega v novem letu 2010. 

 



 
 

To je le nekaj nepozabnih dejavnosti, s katerimi smo si aktivno popestrili 

predpraznične dneve in imeli smo se lepo kot se za predpraznični december 

spodobi. 

 

Vzgojiteljica: ga. Minka Fric 
 

BOŢIČNO-NOVOLETNA TRŢNICA 

 
V mesecu decembru smo v vrtcu Dvor organizirali boţično-novoletno trţnico. Na 

stojnice smo postavili veliko unikatnih izdelkov. Izdelali smo jih na delavnici s 

starši, veliko izdelkov smo izdelale same. Z gdč. Anito Vovk smo delavke 

izdelovale nakit, precej ogrlic pa je za bazar izdelala gdč. Anita. Na trţnico je 

prišlo veliko staršev in otrok. Ogledali so si izdelke in lahko kupili kaj zase in za 

svoje bliţnje. Vse obiskovalce je pogrel topel čaj, prijeten klepet pa je potekal 

ob pecivu, ki so ga naredili otroci. 

 

 
 

Izkupiček od prodanih izdelkov bo namenjen nakupu naglavnih mikrofonov. Hvala 

vsem, ki so kakorkoli prispevali k izvedbi trţnice. 

 

Vzgojiteljica: ga. Lidija Lebar Tomšič 
 

http://solazuzemberk.blog.siol.net/2010/01/13/bozicno-novoletna-trznica/


OBISKALA NAS JE MAMICA MANCA ČERNE 
 

V petek, 8. 1. 2010, je bil za otroke iz skupine Muckov prav poseben dan. Ţe 

zjutraj je naša Lea vsem napovedovala obisk mamice. In kmalu smo pred Vrtcem 

zagledali njen avto. Uredili smo igračke in prinesli stolčke, kot to ţe kar znamo. 

Ga. Manca nas je najprej navdušila z razgibanjem telesa in naših jezičkov. Potem 

pa nam je zapela in nas naučila lepo pesmico o snegu. S sabo je prinesla veliko 

črno torbo in v njej je našla instrumente za vse otroke. Novo pesmico smo 

spremljali še z različnimi malimi instrumenti. Skupaj smo zaplesali rajalno igro. 

Za konec pa smo odšli v sobo Miškolinov, kjer stoji klavir. Ga. Manca je nanj 

zaigrala. Mi pa smo skupaj z Miškolini prepevali lepe pesmice. Druţenje je bilo 

zelo prijetno. Ga. Manci Černe se zahvaljujemo za obisk. 

 

 
 

Vzgojiteljica: ga. Mateja Kuhelj 

 

OČKA NA OBISKU (PRI RIBICAH) 

 
Otroke iz skupine Ribic je obiskal Gašperjev očka Peter. Popeljal nas je v svet 

poskusov. Naredili smo “delujoči” vulkan. Najprej smo iz mavca vlili makete 

vulkana, jih pobarvali z rdečo, rumeno in rjavo barvo ter se ob tem navdušeno 

pogovarjali o vulkanih. Ko so bile makete pripravljene, smo morali poskusiti, če 

bodo tudi delovale. Uporabili smo sodo bikarbono, čistilo za posodo, kis in rdečo 

barvo. Kmalu je nastala super pena, ki se je začela peniti in potovati po vulkanu 

navzdol. Otroci so bili zelo navdušeni. 

 

 
  

Vzgojiteljica: ga. Minka Fric 

http://solazuzemberk.blog.siol.net/2010/01/14/obiskala-nas-je-mamica-manca-cerne/
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PEKA KROFOV 

 
Letos je bila zima zelo radodarna s snegom, ki nam je omogočil doţivljanje 

zimskih radosti. Vendar pa so otroci zelo veseli tudi sonca, ki nas pogreje in 

popelje na sprehod. Zato smo komaj pričakovali pusta in maškare, ki bodo 

pregnali dolgo zimo. Seveda pa maškare ne smejo ostati praznih rok. Dišeč, s 

sladkorjem posut in marmelado napolnjen krof ne sme manjkati na mizi. V ta 

namen smo povabili babico, ki je zelo spretna pri pripravi in peki krofov. Letos je 

bila to ga. Ljuba Košiček, katere vnuček je v skupini Zajčkov. Pomagali sva ji dve 

pomočnici vzgojiteljice in kmalu je ves vrtec zadišal po slastnih sestavinah. 

Napeklo se je sedemdeset krofov, s katerimi so se posladkali vsi oddelki vrtca 

Ţuţemberk. Babici Ljubi smo se zahvalili s skromnim darilcem in skupinsko 

fotografijo. 

 

 
 

Pom. vzg.: ga. Barbara Legan 
 

OBISK BINETOVEGA OČETA, G. MATEJA KOCJANČIČA, V 

VRTCU 

 
V zadnjih zimskih dneh je bilo med otroki v vrtcu veliko prehladnih obolenj, zato 

smo se odločile, da bomo več pozornosti posvetile varovanju zdravja in zdravi 

prehrani. V skupino ZAJČKOV smo povabile Binetovega očeta, ki je po poklicu 

zdravstveni tehnik. Z veseljem je sprejel naše vabilo.   Vsem nam je predstavil 

poklic zdravstveni tehnik in pokazal nekaj medicinskih  pripomočkov. Otroci so ga 

z velikim navdušenjem poslušali in sodelovali v pogovoru. Pokazal nam je, kako se 

namesti mavec na roko, izmeril telesno temperaturo, poslušal bitje srca,… 

V prostem času se posveča svoji najljubši dejavnosti – glasbi. S seboj je prinesel 

kitaro, s katero je spremljal naše skupno petje nekaj pesmic. Z njim sta bila tudi 

njegov starejši in mlajši sin, vsak s svojim instrumentom. 

Urica našega druţenja je zelo hitro minila. Zahvalili smo se za prisrčen in poučen 

obisk. Morda bo kateremu od otrok pomagala, da se ob naslednjem obisku 

http://solazuzemberk.blog.siol.net/2010/02/18/peka-krofov/


zdravnika ne bo več bal  »belih halj«, morda bo  nekoga  pritegnila glasba oz. 

kateri od instrumentov; vsekakor je srečanje z nekoliko hudomušnim in 

optimistično usmerjenim Matejem bilo lepo doţivetje tako za otroke kot za nas 

vzgojiteljice. 

 

Vzgojiteljica: ga. Lilijana Hrovat 

 

RAZSTAVA SUHOKRANJSKIH DOBROT 
 

Kot ţe vrsto let doslej so tudi letos otroci iz vrtca Ţuţemberk in Dvor sodelovali 

na razstavi suhokranjskih dobrot, ki je bila na ogled v lovski dvorani v 

Ţuţemberku. 

Štirinajsta otvoritev razstave z raznovrstnimi pecivi in jedmi, bogatimi ročnimi 

izdelki in vezeninami kmečkih ţena je bila v soboto, 6. 2. 2010. 

Otroci iz naših oddelkov so se predstavili z najrazličnejšimi izdelki in okraski, ki 

so v prazničnih dneh polepšali podobo igralnic in pričarali prijetno vzdušje. 

Razstavljeni izdelki odraţali spretnost in ustvarjalnost otrokovih ročic v 

posameznem starostnem obdobju ob pomoči in spodbudi strokovnih delavk vrtca. 

V sliki in besedi so posamezni oddelki predstavili pristno medgeneracijsko 

sodelovanje s starimi starši, ki so prava zakladnica bogatih ţivljenjskih izkušenj. 

Ob ogledu kmetij starejši otroci v vrtcu spoznavajo kmečka dela, opravila in 

orodja. Otroci so pomagali pri luščenju fiţola, ličkanju koruze. Prisluhnili so 

zgodbicam in običajem, ki so jih pripovedovale babice otrokom na Dvoru. 

Hvaleţni smo, da imamo vsako leto moţnost sodelovanja na razstavi 

suhokranjskih dobrot, kjer predšolski otroci lahko pokaţejo delček svojega dela 

in ustvarjanja. 

 

 
 

Vzgojiteljica: ga. Pavla Štravs 
 



PUSTNI TOREK 
 

Otroci iz skupine Ribic so komaj čakali, da bo pust, da se bodo lahko našemili. In 

tako so 16. februarja, na pustni torek, v skupino prišle namesto otrok razne 

princeske, čarovnice, klovni, indijanci, kavbojci, supermeni, gusarji, parkelj, Pika 

Nogavička in še kdo. Skupaj z učenci smo rajali, hodili od razreda do razreda, se 

veselili in razkazovali ter odganjali zimo. Bilo nam je lepo. 

 

 
 

Vzgojiteljica: ga. Minka Fric 
 

OBISK KNJIŢNICE 
 

V skupini Miškolinov imajo otroci zelo radi pravljice. Zato nas je v ponedeljek, 15. 

3. 2010, v vrtcu obiskala knjiţničarka gdč. Tinka Fric in nam prebrala pravljico 

Jaz in moja mami. Ker je videla, da pravljice zelo radi poslušamo, nas je povabila 

na obisk v šolsko knjiţnico. Tako smo se v petek odpravili v šolo, kjer nas je 

pričakala z različnimi pravljicami. Prisluhnili smo eni izmed njih in si sami ogledali 

še druge. Bilo je zelo prijetno, zato se bomo v knjiţnico še vrnili. 

 

 
 

Pom. vzg.: gdč. Janja Anţlin 

http://solazuzemberk.blog.siol.net/2010/03/02/pustni-torek/


MATERINSKI DAN V SKUPINI PIKAPOLONIC 
 

V torek, 23. 3. 2010, smo v skupini Pikapolonic imeli druţenje oz. srečanje s 

starši. Povabili smo mamice in očke. Prisotnih je bilo sedem druţin. Staršem smo 

se predstavili s štirimi pesmicami: Ţabica, Kuţa pazi, Avtobus k teti in Pismo. 

Sledila je rajalna igra Didel, didel zajčka skupaj s starši. Za zaključek so otroci 

zaigrali dramatizacijo igrice Zajček Jurček išče Pomlad. Starši so bili zelo 

presenečeni, veseli in ponosni na svoje otroke, kaj zmorejo in kaj znajo njihovi 

otroci.   

Po programu sva pa starše postregli s sveţim in suhim sadjem. Bilo je prijetno eno 

urno druţenje s starši. 

 

Pom. vzg.: gdč. Petra Gliha 
 

OČIŠČEVALNA AKCIJA 
 

V soboto, 17. aprila, bo potekala vseslovenska akcija OČISTIMO SLOVENIJO V 

ENEM DNEVU. Ker otroci iz vrtca ne bomo udeleţeni v akciji, smo se v skupini 

Ribic odločili, da napravimo svojo očiščevalno akcijo. Otroci so od doma prinesli 

rokavice in vrečke. Dobre volje in polni energije smo se odpravili na hrib pod 

cerkvijo in začeli s čiščenjem. Naše vrečke so kmalu postale polne pločevnik, 

plastenk, raznih papirjev in vrečk, našli smo tudi copat. Otroci so bili na svoje 

delo zelo ponosni. Potrudimo se, da bo naša okolica čista in urejena, da bomo 

ţiveli v lepem in zdravem okolju, kar je prav gotovo dobra naloţba za prihodnost. 

 

 
 

Vzgojiteljica: ga. Minka Fric 
 

POLŢKI SMO DOBILI VOZIČEK 
 

V skupino smo dobili nov voziček. To je za nas velika pridobitev, saj je v skupini 

veliko majhnih otrok, ki ob sprejemu v vrtec še ne hodijo. Najmlajši se bodo 

peljali, večji otroci pa bodo hodili. Voziček ima šest sedeţev z varnostnimi pasovi. 

http://solazuzemberk.blog.siol.net/2010/03/29/materinski-dan-v-skupini-pikapolonic/
http://solazuzemberk.blog.siol.net/2010/04/15/ociscevalna-akcija/


Tako bodo malčki varni v vozičku na krajših in daljših sprehodih, za kar smo bili 

sedaj prikrajšani. 

Za nakup se lepo zahvaljujemo ravnateljici mag. Jelki Mrvar in vodji vrtca ga. 

Olgi Longar. 

 

 
 

Pom. vzg.: ga. Sonja Brulec 
 

CICIBRALČEK 
 

Da bodo pravljice še bolj bogatile naše ţivljenje, smo tudi v šolskem letu 2009/10 

izvedli izposojo knjig. Knjige so si izposojali otroci iz vseh skupin, pri čemer so 

bili zelo uspešni. Ţe v najmlajši skupini  so si otroci skupaj izposodili 150 knjig.  

Otroci so si ob petkih izbirali, katero knjigo bodo odnesli domov. Pregledovali so 

knjige in ko so se odločili, smo jih odloţili v podpisane  vrečke iz blaga. Radi so 

odnašali knjige domov. Doma so jih pregledovalli sami ali prebirali skupaj s starši. 

Tako smo vsi skupaj vzgajali ţe najmlajše, da vzljubijo knjigo in razvijejo dober 

odnos do nje. Pohvaliti moramo tudi starše, ki so skrbno prinašali vrečke s 

knjigami in prebirali knjige malčkom. 

Za nagrado nas je na podelitvi Cicibralčka, ki smo jo pripravile v vrtcu, obiskala 

ga. Ajda, ki jo otroci poznajo iz otroške oddaje o zajčku Binetu. Otrokom je 

povedala pravljice, pokazala modrega medvedka in podelila priznanja. Otroci pa so 

ji zapeli in povedali nekaj pesmic. 

Imeli smo se zelo lepo. Seveda pa prava vrednost vseh posredovanih pravljic ţivi 

v naših otrocih. 

 

Vzgojiteljica: ga. Mateja Kuhelj 
 

PRIREDITEV PASAVČEK 
 

V letošnjem šolskem letu sta se najstarejši skupini v vrtcu ( Metulji Dvor, Ribice 

Ţuţemberk) vključili v projekt Pasavček. Osrednja figura projekta je lik 

Pasavček, ki na zabaven način opozarja otroke: »RED JE VEDNO PAS PRIPET!« 

http://solazuzemberk.blog.siol.net/2010/04/15/prireditev-pasavcek/


V okviru projekta pa smo se prijavili tudi na izobraţevalni dogodek Pasavček.  9. 

aprila 2010 nas je v lepem, sončnem vremenu obiskal v avli OŠ Ţuţemberk. Tu so 

ga pričakali starši, otroci  vrtca iz skupine Miškolinov, Ribic in Metuljev ter 

učenci 1. razreda OŠ Ţuţemberk ter podruţničnih šol Ajdovec, Šmihel, Dvor. 

Otroci so se na prireditvi predstavili s kratkim programom, nato pa so sledile 

delavnice: 

- DEMONSTRACIJA IN PRIKAZ OTROŠKIH VARNIH SEDEŢEV IN 

VARNOSTNIH PASOV TER PRIKAZ NALETNE TEŢE S POSEBNIMI 

TEHTNICAMI, 

- PREDSTAVITEV GASILSKE POSTAJE IN OPREME, 

- PREDSTAVITEV PRVE POMOČI – ZDRAVNICA – POMOČ 

PONESREČENCU, KI JE PADEL S KOLESOM, 

- PREDSTAVITEV POLICIJSKE POSTAJE IN  OPREME, 

- USTVARJALNA DELAVNICA – IZDELOVANJE VOZIL IZ ODPADNEGA 

MATERIALA in 

- USTVARJALNA DELAVNICA – IZDELOVANJE PROMETNIH ZNAKOV. 

 

Program je bil pester, zanimiv in poučen in bo koristno vodilo staršem, učiteljem 

in vzgojiteljicam pri nadaljnji vzgoji otrok o varnosti v cestnem prometu. 

Staršem, gasilcem, policistom in zdravnici se zahvaljujemo za aktivno 

sodelovanje. 

 

 
 

Vzgojiteljica: ga. Minka Fric 
 

OBISKI PREVENTIVNIH MEDICINSKIH SESTER 
 

Skrbi za zdrave zobe v  vrtcu posvečamo veliko pozornost. Pijemo manj sladkan 

čaj, pojemo veliko sadja, rojstne dni praznujemo izključno s sadjem. Tudi starši 

so zelo odgovorni in svoje otroke redno naročajo k zobozdravniku. Pogosto pa nas 

obiščejo tudi preventivne medicinske sestre, ki nazorno pokaţejo, kako naj si 

otroci pravilno umivajo zobke. Otroci takrat prinesejo s seboj svoje zobne 

ščetke in si s pomočjo sester umijejo zobe. 



Letos so bile še posebno skrbne in so nas obiskale kar petkrat. Njihov program je 

obsegal umivanje zob (2x), umivanje rok, pogovor o zdravi prehrani in pogovor o 

poškodbah. 

Obiska preventivnih med. sester so otroci vedno zelo veseli in jih zelo pozorno 

poslušajo ter upoštevajo navodila. Zelo pa se razveselijo tudi pobarvank, ki jih 

nosijo v svoje nabiralnike in jih pokaţejo staršem. 

 

Pom. vzg.: ga. Barbara Legan 
 

OGLED GRADU 
 

V sklopu “Moj kraj” so otroci spoznavali oţje in širše druţbeno in kulturno okolje. 

Spoznavali so pomembne objekte in zgradbe ter značilnosti svojega kraja. 

Pomembno vlogo ima grad, zato smo si ga ogledali. Turistična vodička, ga. Mihaela 

Oţbolt, nas je popeljala v skrivnostno notranjost ter nam ob zanimivem 

pripovedovanju predstavila zgodovino Ţuţemberškega gradu. Otroci so zvedavo 

opazovali, poslušali ter tudi sami marsikaj dodali, kajti gradovi in ţivljenje na 

gradovih nekoč jih zelo zanima. 

 

 
 

Vzgojiteljica: ga. Minka Fric 

 

OGLED LUTKOVNE PREDSTAVE V LJUBLJANI 
 

V torek, 12. 5. 2010, smo se z otroki starejših skupin in dan kasneje z otroki 

mlajših skupin odpeljali v Ljubljano na ogled lutkovne predstave Kdo je napravil 

Vidku srajčico. Predstavo smo si ogledali v Lutkovnem gledališču Ljubljana. 

Otroci so bili na stavbo, dvorano in lutkovno predstavo popolnoma očarani. 

Navdušenje je bilo lahko prebrati iz njihovih pogledov in izraţenih ţelja, da bi se 

radi kmalu zopet vrnili v gledališče. 

http://solazuzemberk.blog.siol.net/2010/05/20/ogled-gradu/


Ob srečni vrnitvi v vrtec so otroci utrujeni zaspali, vendar takoj po počitku 

obujali spomine na lep dogodek. 

 

Pom. vzg.: gdč. Janja Anţlin 
 

V OBJEMU NARAVE IN DOMA LIPA V ČRMOŠNJICAH 
 

Starejši skupini, Metulji iz Vrtca Dvor in Ribice  iz Vrtca Ţuţemberk, so od, 21. 

5. do 22. 5. 2010, letovali v domu Lipa v Črmošnjicah. Dva dneva so preţiveli v 

ustvarjalnem, spoznavnem in prijetnem okolju. Otroci so se vključili v štiri 

dejavnosti, ki so jih izvajali ob strokovnem in prijaznem vodenju osebja doma 

Lipa. Domov so prišli navdušeni in polni doţivetij. 

Spoznavali so lokostrelstvo, ki je od njih zahtevalo veliko zbranosti in 

samodiscipline. Spretni lokostrelci so se zelo razveselili svojih uspehov ob zadeti 

tarči. 

Pot ob Divjem potoku je bila, čeprav v deţevnem vremenu, zanimiva, spoznavna in 

pravljično doţiveta. 

Kako so se igrali pastirji nekoč, so otroci sami preizkusili, v zanimivem 

tekmovanju pastirskih iger. Bili so presenečeni, kako prijetne in poučne igre 

ponujajo kamenčki, palice… 

 

V igrah brez meja so si otroci razvijali motorične in koordinacijske spretnosti 

ter se navajali na poslušanje navodil in  upoštevanje pravil. 

 

  
 

Vzgojiteljica: ga. Slavka Hrovat 
 

LETOVANJE V DOMU LIPA 

 
21. in 22. maja 2010 smo se Ribice odpravile na letovanje. Letovali smo v Domu 

Lipa v Črmošnjicah. Ob prihodu v Dom smo se najprej namestili, nato pa so nas 

delavci doma aktivno zaposlili z zanimivimi dejavnostmi – streljali smo z lokom, 

spoznali in se igrali stare pastirske igre, se sprehodili ob Divjem potoku ter se 

http://solazuzemberk.blog.siol.net/2010/05/25/v-objemu-narave-in-doma-lipa-v-crmosnjicah-2/
http://solazuzemberk.blog.siol.net/2010/06/03/letovanje-v-domu-lipa/


pomerili v igrah brez meja. Uţitke na letovanju nam je poskušalo pokvariti vreme, 

a mu ni uspelo. Imeli smo se lepo, v prepletanju številnih dejavnostih dobro 

zaposleni in zadovoljni v krogu svojih prijateljev “daleč” od doma. 

 

Vzgojiteljica: ga. Minka Fric 
 

OBISK V 1. RAZREDU 

 
Z otroki iz skupine Ribic smo ţe malo “pokukali” v prvi razred, saj nas v jeseni ţe 

čaka “šola” in z njo obveznosti. Kar malo prestrašeno in zadrţano so se otroci 

preko hodnika podali za učiteljico Alenko v njen razred. Z njo so preţiveli 

zanimivo in igrivo šolsko uro, ki se je končala s sladkanjem z bonboni. Otroci so se 

vrnili zadovoljni in veseli, saj v “šoli” ni teţko – tudi tam se še igrajo. Z izkušnjo, 

ki so jo pridobili, bodo prvi koraki v šolo laţji in neobremenjeni. 

 

Vzgojiteljica: ga. Minka Fric 
 

SPOZNALI SMO NIZOZEMSKO 
 

V skupini Ribic smo gostili Lexino mamico. Prišla nam je predstavit Nizozemsko – 

drţavo, v kateri je odraščala. Preko zanimivih slik je otrokom pokazala 

značilnosti, ki bogatijo Nizozemsko – zastavo, ravnino, voţnjo s kolesi, tulipane, 

mlin na veter, lesene cokle z narodno nošo. Po dogovoru z mamico smo se z otroki 

naučili pesmico Nika Grafenauerja: Sam in jo predstavili v slovenskem jeziku. 

Nato pa sta nam jo Lexi in mamica predstavili v nizozemskem jeziku. V tujem 

jeziku je zvenela čisto drugače. Zapeli sta še pesmico, ki jo pojejo v času 

Miklavţevanja ter nas za konec pogostili z Miklavţevimi piškoti  z Nizozemske. 

Otroci so vedoţeljno opazovali, poslušali ter pridobili nova znanja, ki jih je 

mamica prisrčno in zanimivo posredovala. 

 

  
 

Vzgojiteljica: ga. Minka Fric 

http://solazuzemberk.blog.siol.net/2010/06/15/obisk-v-1-razredu/
http://solazuzemberk.blog.siol.net/2010/06/15/spoznali-smo-nizozemsko/


POHOD PROTI KOMANCI 
 

Jutro kot vsako drugo. Prihod otrok v vrtec, zajtrk, … Pa vendar je bil 

ponedeljek, 7. 6. 2010, poseben dan. Razposajeni otroški glasovi so se razlegali po 

naši garderobi. Skupini Miškolinov in Zajčkov sta se odpravljali na skupni pohod 

proti Komanci. Oblekli smo si tudi odsevne jopiče, da bi bili bolj vidni in se 

odpravili na pot. Pot nas je vodila po naselju do reke Krke in preko mostu naprej. 

Do travnika na koncu vasi smo kmalu prispeli. Dobre volje, ob petju pesmic in 

brez bibe smo se podali na strmejšo gozdno pot proti Komanci. Kmalu so se nam 

pridruţili še otroci iz skupine Ribic. Skupaj smo prišli do kamna, na katerem je 

vklesana letnica 1843. Ta kamen je bil tudi cilj našega pohoda in spominja na leto, 

ko je bila v Ţuţemberku in okolici huda suša. Malo smo se odpočili, se odţejali in 

se nato vrnili nazaj proti vrtcu. 

Otroci so se v vrtec vrnili polni različnih vtisov in ponosni, da jim je uspela tako 

dolga pot. 

 

 
 

Vzgojiteljica: ga. Milena Turk 
 

PLAVALNI TEČAJ 
 

8., 9. in 10. junija 2010 je bil za otroke, ki bodo šli jeseni v šolo, organiziran 

plavalni tečaj. Potekal je v Dolenjskih Toplicah, obiskovalo pa ga je 20 otrok iz 

skupine Ribic. Vaditelji plavanja (ga. Darja, g. Jernej, ga. Mateja in gdč. Janja) 

so otroke na igriv način navajali na premagovanje strahu pred vodo ter na 

doseganje sproščenosti v vodi. Cilj plavalnega tečaja je bil drsenje na vodi 5 

sekund. Ta cilj so dosegli vsi otroci (bronasti konjiček), sedem otrok pa je 

preplavalo tudi 8 m v poljubni tehniki in si prisluţilo srebrnega konjička. Otroci 

so si ob vsakodnevnem trudu zasluţili tudi nagrado – sprostitev na gusarski ladji, 

ki jim nudi veliko igrivosti in zadovoljstva. 

 

http://solazuzemberk.blog.siol.net/2010/06/23/1428/


 
 

Vzgojiteljica: ga. Minka Fric 
 

DRUŢINSKI IZLET Z VLAKOM 

 
Voţnja z vlakom? Ţelja, o kateri razmišlja marsikateri otrok. Na pobudo staršev 

otrok iz skupine Ribic pa je ta ţelja postala resničnost. 

V soboto, 12. 6. 2010, smo se v lepem, sončnem vremenu odpravili na pot. Najprej 

nas je avtobus odpeljal v Novo mesto na ţelezniško postajo. Tam smo si ogledali 

postajo, kupili vozovnice ter počakali na vlak. Kmalu je prisopihal in z velikim 

navdušenjem smo vstopili. Vlak je potegnil in ţe so mimo nas švigale hiše, travniki, 

njive, gozdovi, … Kar prekmalu smo se ustavili na ţelezniški postaji Trebnje. Tam 

smo izstopili. Ker nam je bilo vroče, smo se najprej ohladili s sladoledom. Nato pa 

nas je čakal še zadnji del poti. Voţnja do ribnika Blato. Ribnik in okolica sta nas 

zelo prevzela, z uţitkom smo ribnik obhodili, opazovali ţivljenje v njem ter 

prisluhnili ribiču, g. Špeliču, o delovanju društva. Ob ribniku smo se še malo 

sprostili, odţejali in pogostili s sadjem, nato pa smo se vrnili domov. Zadovoljni 

smo se poslovili z ţeljo, da se take oblike druţenj s starši in otroki še 

organizirajo. 

Staršema Longar, ribiču – g. Špeliču ter staršem, ki so se udeleţili izleta in 

poskrbeli za dobro voljo, se lepo zahvaljujemo. 

 

  
 

http://solazuzemberk.blog.siol.net/2010/06/23/druzinski-izlet-z-vlakom/


  
 

Vzgojiteljica: ga. Minka Fric 
 

SIVI MUHAR 
 
»Sonček je še ves sanjav. 

ko ptička si zgradi svoj dom. 

Jajčka v gnezdo poloţi 

in zelo za njih skrbi.« 

  

Na terasi našega vrtca, kjer imamo obešanke, smo delavke in otroci skupine 

ZAJČKOV opazili gnezdece. V gnezdecu so bila drobna jajčeca. Opazovali smo, 

katera ptica prihaja valit. Zagledali smo ptico, veliko kot siničko, a take barve 

kot vrabček. Spraševali smo se, katera ptica je to. Potem smo v roke vzeli knjigo, 

kjer so opisane ptice, in ugotovili, da je sivi muhar. Na internetu smo poiskali 

nekaj značilnosti teh ptic. 

»Značilna barva po zgornji strani je sivo rjava, po prsih je sivo progast, trebuh 

je belkast, na prvi pogled je podoben vrabcu, s katerim ga lahko na hitro 

zamenjamo. Kratek kljun in noge so črne. Spola se med seboj po barvi perja ne 

razlikujeta. Velikost sivega muharja je od 13 do 14 cm, z razponom kril 21 cm in 

teţo 16 do 18 gramov. Posebnost sivega muharja je, da je zelo neopazna ptica. 

Redno gnezdi po naših vrtovih in poslopjih, vendar ga zaradi njegove skromne 

obarvanosti in mirnega karakterja večina ljudi sploh ne opazi. Tudi po oglašanju 

ga le steţka zaznamo, saj je kratek, tih in nerazločen, da je komaj slišen. Med 

oglašanjem občasno trza s perutmi in z repom.« 

Presenečeni smo bili, ker mamo ptico sploh ni motilo, da smo na mizo postavili 

obešanko, tako da so otroci lahko videli jajčka.  

Potem smo jih še večkrat opazovali. Nekega dne smo opazili, da so se izvalili 

ptički brez perja. Ko smo se zopet igrali na terasi, smo ţeleli še enkrat pogledati 



ptičke, a ptički so iz gnezda zleteli prav v trenutku, ko sem hotela sneti 

obešanko. 

Otroci so jih z velik zanimanjem opazovali. Midve z go. Olgo sva jih polovili in 

vrnili v gnezdo. 

Na otroke so ptički delovali zelo motivacijsko. Kadar so bili preglasni, smo jim 

rekle, da se ptički ne bodo več vrnili, ker jih je strah. Otroci so takoj razumeli in 

igra je postala tišja.  

Veseli smo bili, da so si ptički izbrali ravno našo teraso in gnezdili pri nas. 

 

 
 

Vzgojiteljica: ga. Lilijana Hrovat 

 

OBISK POLICISTA 

 
Bliţa se konec šolskega leta in čas počitnic. Da bi otroci iz skupine Ribic varno 

vstopili jeseni v prvi razred, nas je obiskal policist. Otroke je s pogovorom 

seznanil o varnem vključevanju v promet. Opozoril jih je o nevarnostih, ki preţijo 

okoli nas, ter poudaril, kako se pravilno in varno obnašamo v prometu. Z otroki se 

bo ponovno srečal v jeseni, ko jih bo navajal na pravilno prečkanje ceste. 

 

 
 

Vzgojiteljica: ga. Minka Fric 
 

 

 

http://solazuzemberk.blog.siol.net/2010/06/23/obisk-policista/


GIBALNE URICE NA DVORU 
 

V šolskem letu 2009/10 so bile v telovadnici na Dvoru v zimsko – pomladanskem 

času bile organizirane gibalne urice, od 2. decembra do 21. aprila. 

Vsako sredo od 17. do 18. ure se jih je redno udeleţevalo povprečno deset druţin. 

Petindvajset otrok je skupaj s spremstvom ene odrasle osebe prišlo vsaj enkrat 

na gibalne urice. Prisotni so bili predvsem otroci iz vrtca in nekaj šolarjev. Prišli 

so tudi otroci, ki ne obiskujejo vrtca, tako so se imeli moţnost otroci spoznati 

med seboj. 

Otroci in starši so bili primerno športno oblečeni. Starši so tudi aktivno 

sodelovali pri različnih telesno - gibalnih igrah in postavljanju orodij.  

Vsako vadbeno uro smo začeli z zborom in sokolskim pozdravom. Nato so sledile 

vaje za ogrevanje: raztezne vaje, tekalne igre, igre z ţogo in športne igre. Poligon 

iz različnih orodij je vseboval vaje iz programa Miška Eli, ki ga organizira 

Sokolska zveza Slovenije. Otroci so na njem izvajali različno zahtevne vaje, 

glede na starost in za pridobitev različnih medalj. Ob koncu vadbene ure smo za 

umiritev izvedli še različne masaţe, rajalne igre in plese. Tudi končali smo vedno 

s sokolskim pozdravom v zboru. Pozimi smo izvedli vadbeno uro v obliki sankanja 

in na zaključni vadbeni uri so otroci imeli moţnost kotalkanja in voţnje s skiroji. 

Otroci so osvojili tri bronaste in tri srebrne medalje Miška Eli.  

Gibalne urice so potekale v prijetnem športnem duhu. »S športnim pozdravom!« 

 

Vzgojiteljica: ga. Mateja Silič 
 

GIBALNE URICE  ZA NAJMLAJŠE 
 

V Vrtcu se zavedamo pomena gibanja za otrokov razvoj zato smo tudi v tem 

šolskem letu organizirali gibalne urice za otroke in starše. Vodili sva jih ga. 

Mateja Kuhelj in ga. Minka Fric. 

Gibalne urice so potekale enkrat tedensko ob sredah v telovadnici OŠ 

Ţuţemberk. Obiskovalo jih je kar lepo število otrok. Gibalne urice smo imeli 

enajstkrat.   

Nadaljevali smo s programom miške Eli. Redno je hodilo petnajst druţin. Nekateri 

so nadaljevali od prejšnjega leta, drugi so prihajali na novo. Vadba je bila za 

otroke in starše. Zato so morali imeti tudi starši opremo. To so tudi vestno 

izpolnjevali.  Skupaj so  se trudili pri izvajanju vaj za Miško Eli. Starši so 

spodbujali otroke in jih usmerjali, da so upoštevali športno obnašanje. Preden smo 

začeli z gibalnimi uricami, smo se v krogu pozdravili. Temu  so sledile različne 

gibalne igre, da smo se ogreli in razgibali. Skupaj s starši smo pripravili poligon. 

Tu so otroci spoznali različna orodja in vaje, ki jih bodo morali opraviti, da si 

prisluţijo medaljo. Umirjali pa smo se s plesom mačka Murija. Na koncu pa je 

spet vedno sledil pozdrav v krogu. 

V zimskem času smo se en dan sankali. 



Za zaključek pa smo se pomerili v spretnosti voţnje s kolesi, poganjalčki in 

rolerji.  

Skupna druţenja so bila prijetna, koristna in ţivahna. Skupaj smo dosegli 10 

srebrnih in 12 bronastih medalj.  

  

Vzgojiteljica: ga. Mateja Kuhelj 
 

CICIBANOVE URICE 
 

Tudi letos so se za predšolske otroke, ki niso vključeni v vrtec, organizirale 

Cicibanove urice. Te so trajale od začetka meseca decembra do konca meseca 

marca. 

Ker je otrok, ki niso vključeni v vrtec zelo malo, so obiskovale Cicibanove urice le 

tri deklice. Pri šestem obisku se jim je pridruţil še triletni deček, ki se je v 

marcu vključil v skupino Zajčkov. Naša srečanja je obiskoval z namenom, da je 

pridobil prve izkušnje druţenja s sovrstniki in usmerjenim pedagoškim delom. 

Pridobljene izkušnje so mu pomagale pri vključitvi v redni vrtec. 

Za vsako srečanje sem pripravila načrtovano dejavnost, ki se je navezovala na 

takratna dogajanja (zima, praznični december, pust, …). 

Vsi otroci so brez teţav sodelovali v dejavnostih, ki sem jih pripravila. Najbolj 

radi pa so ustvarjali svojo spontano igro po igralnih kotičkih. 

 

 
 

Pom. vzg.: gdč. Janja Anţlin 
 

ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA 2009/10 V VRTCU NA DVORU 

 
Bil je prijetno topel, poletni dan, ko smo se otroci skupaj s starši in delavke 

Vrtca Dvor zbrali na igrišču za PŠ in vrtcem, da bi s prijetnim druţenjem 

zaključili letošnje šolsko leto. 

Ga. ravnateljica je z uvodnim govorom nagovorila vse prisotne. Spodbudne besede 

je namenila staršem, ki so prvi otrokovi vzgojitelji, delavkam, ki se v vsakdanjem 



delu posvečajo vzgoji in igri otrok, vsem skupaj pa je zaţelela prijetne poletne 

počitnice.  

Ga. Dijana, ki je bila v vlogi povezovalke programa, je nato povabila vse otroke iz 

vseh skupin, da so skupaj z vzgojiteljicami, v krogu zapeli in zaplesali: Kekčevo 

pesem, Murnčke, Moj medvedek Jaka in rajalno igro Rdeče češnje. Vsi prisotni 

otroci, tudi najmlajši so sproščeno peli in plesali, pri rajalni igri so se pridruţili še 

starši. Starši in otroci so skupaj sodelovali in se med seboj pomerili v športnih 

igrah: voţnja otrok v samokolnicah in metanje ţogic v koš. Sledilo je 

presenečenje, ki so ga »Škratki« pustili v okolici vrtca. Otroci so se hitro podali 

na iskanje zakladkov, v katerih so bili zaviti slastni bonboni, ki so si jih otroci 

razdelili med seboj. Nato smo vzgojiteljice podelile otrokom medalje in 

priznanja. Otroci so osvojili medalje za Zlati sonček, priznanja za plavalne 

doseţke in pasavčka ter bronaste in srebrne medalje za športni program Miška 

Eli. 

Po končanem uradnem delu programa je sledila sadna pogostitev s sadjem in 

sadnimi sokovi. Otroci so se razţiveli in poigrali med seboj, starši in delavke pa so 

v sproščenem vzdušju poklepetali. 

Kakor je bil prijeten zaključek, tako je tudi šolsko leto v vrtcu bilo uspešno 

zaključeno. Najmlajši, novinčki so se ţe navadili na vrtec, najstarejši pa so se 

poslovili. Poletni čas je tudi čas počitnic in počitka, za otroke in odrasle. Vsem 

skupaj ţelim, da si v prijetnih toplih dneh oddahnejo od vsakdanjih skrbi in 

skupaj naberejo moči za prihodnje šolsko leto. 

 

Vzgojiteljica: ga. Mateja Silič 
 

ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA 2009/2010 V VRTCU ŢUŢEMBERK 
 

»Jaz pa pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudeh, 
v eni roki nosim sonce, v drugi roki zlati smeh…« 
  

Ta pesem se je proti koncu šolskega leta večkrat slišala po vrtcu. Otroci so jo z 

velikim navdušenjem prepevali in komaj čakali pohod na Komanco. A glej ga, 

šmenta! Ponagajalo nam je vreme. Pohod je na veliko razočaranje otrok in nas 

delavk odpadel.  

To razočaranje smo hitro nadomestili z zaključno prireditvijo v telovadnici. 

Nekaj dni zapored smo skrbno vadili pesmice za nastop. Zadnji dan smo imeli 

glavno vajo v telovadnici. Otroci so bili navdušeni.  

Popoldne so se ob spremstvu mamic, očkov, dedkov, babic vrnili. Posedli so se na 

klopce in nestrpno čakali začetek. Za otroke iz skupine RIBIC je bil to še 

poseben dan. Prejeli so priznanja in medalje za opravljene aktivnosti ZLATEGA 

SONČKA. Otroci, ki so vestno hodili na gibalne urice. pa medalje MIŠKE ELI.  

Najprej nas je pozdravila ga. Olga Longar in predala besedo ge. ravnateljici. Po 

uvodnem pozdravu so se vse skupine predstavile s pesmico ali deklamacijo. Kar 



nekaj pesmic je na harmoniko spremljal očka g. Slavko Mrvar, ki se je prijazno 

odzval našemu vabilu. 

Po končanem programu smo se ob okušanju dobrega sadja zadrţali na igrišču in 

malo poklepetali. 

  

»Kdor vesele pesmi poje, gre po svetu lahkih nog, …« 
  

Ker mi zelo radi prepevamo in se druţimo, sem prepričana, da nam bodo tudi 

počitnice hitro minile in se bomo zdravi in polni novih moči vrnili v vrtec.  

Otrokom iz skupine RIBIC ţelimo veliko lepih trenutkov v šolskih klopeh in 

obljubimo, da jih kaj kmalu obiščemo. 
                                                

  
 

Vzgojiteljica: ga. Lilijana Hrovat 

 

MALČKI 

 

TUDI VAM MALČKI ZAPIŠEM VAM LAHKO, 

DA Z VSEMI BILO MI JE LEPO. 

 

VAŠA SREČA, VAŠ NASMEH 

MI VEDNO BO V OČEH. 

IN VAŠE MALE ROKICE, 

KI SO SE PROTI MENI DVIGALE. 

 

OČKI SO POVEDALI PRAV VSE, 

KO BESEDICA IZ UST ŠE NE GRE. 

 

STE RASLI, BILI VSAK DAN VEČJI. 

JAZ Z VAMI IN MI VSI SKUPAJ BILI SMO SREČNI. 

 

Pom. vzg.: ga. Zinka Pograjc 



 
 

RADE KUHAMO 
 

Moj delovni dan se začne ob 6. uri zjutraj v kuhinji vrtca Ţuţemberk. Tam 

najprej izpolnim HACCP razpredelnico, potem pripravim zajtrk in pregledam 

zalogo ţivil. Ob 7. uri grem v kuhinjo podruţnične šole Dvor, kjer pomagam pri 

kuhanju. S sodelavkami se trudimo za raznovrstno prehrano, zato jedilniki 

vsebujejo veliko zelenjave, tako v omakah, kot v enolončnicah in riţotah. 

Pečemo tudi domače pecivo, cmoke, seveda pa so obroki obogateni tudi z 

mesom in ribami. Seveda pa priprava hrane zahteva tudi veliko pomivanja 

posode, pospravljanja in brisanja tal. Delovnik se zaključi ob 14. uri, ko je vse 

pospravljeno in pripravljeno na nov delovni dan. 

S sodelavkami se trudimo otrokom ponuditi čim bolj raznovrstno hrano in jim 

pribliţati zdravo, uravnoteţeno prehrano in s tem tudi kakovosten, zdrav način 

ţivljenja. V veselje nam je gledati otroke, ko gredo mimo kuhinje in po vonju 

poskušajo ugotoviti, kaj bodo dobrega jedli. Najbolj pa nas razveselijo, ko s 

polnimi ţelodčki in nasmejanih obrazov pohvalijo našo kuho. 

 

      ga. Justina Ferlin, pom. kuharice in perica 

 

Drage sodelavke upam,  

da ste se odpočile. 

Lepo se imejte 

v skoraj čisto 

»novem vrtcu«. 

Adijo čez tri tedne. 

 

To nam je zaţelela ga. Marija Papeţ ob odhodu na dopust.  



HIŠNIK BRANKO JE POSKRBEL ZA VARNOST NAŠIH 

NAJMLAJŠIH 
 

V vrtcu Ţuţemberk so vključeni otroci od 1 – 3 let – najmlajši. Da si ne bi 

umislili spontanega sprehoda, nam je g. Branko izdelal in postavil vrata, ki se 

odpro, ko gremo na sprehod. Da so vrata zaprta, skrbijo starši, ko odhajajo iz 

vrtca. Do sedaj so zelo dosledni. 

 

 
 

 

TUDI DELO V KUHINJI IMA LAHKO VZGOJNI POMEN 
 

V kuhinji na podruţnični šoli Dvor kuhamo poleg otrokom iz vseh oddelkov vrtca 

Dvor in Ţuţemberk tudi za šolarje PŠ Dvor. 

Zjutraj imajo šolarji topel napitek, kak košček kruha ali piškot, da lahko laţe 

pričakajo malico. Velika večina jih ima tudi kosilo, poleg tega pa narašča število 

diet, ki tudi vzamejo veliko časa. Da bi delo čim bolj tekoče potekalo, smo si s 

prijaznim pristopom kmalu pridobile pridne ročice učencev. Začeli so na naše delo 

gledati zelo spoštljivo in nas spraševati, če nam kaj pomagajo. Prosile smo jih, če 

lahko odnesejo smeti, podajo kako umazano posodo in še veliko drobnih stvari. 

Ker smo jih pohvalile, so med seboj kar tekmovali. Kmalu so s tem lepim zgledom 

pritegnili tudi starejše otroke iz vrtca. Bliţal se je konec šolskega leta in porodila 

se nam je ideja, da bi tudi kuharice lahko podelile kake medalije ali kaj 

podobnega. To se je tudi zgodilo. Po podelitvi medalj so učenci zaposlenemu 

osebju v kuhinji v zahvalo zapeli nekaj pesmic. Nekaj učencev je drugi dan 

povedalo, da so tudi njihovi starši veseli, da imajo tako pridne otroke. 

Sedaj, ko se pričenja novo šolsko leto, se ţe kaţe, da bomo imele spet pridne 

otroke, ki z majhnimi dejanji naredijo za nas velike stvari. 

 

                                                                                  PŠ Dvor, ga. Martina Grum 



Sem Slavica Jarc, čistilka in perica v vrtcu na Dvoru. Moje delo poteka od 12.00 

– 20.00 ure. Prvi dve uri poskrbim za pranje in likanje perila, ostali čas pa imam 

za čiščenje vrtca. 

Septembra je minilo 3 leta, odkar sem zaposlena v vrtcu. Na svojem delovnem 

mestu se počutim dobro. Rada priskočim na pomoč tudi ostalim zaposlenim. S 

sodelavko skrbiva tudi za okolico šole, za gredice, zelenice, korita in roţe. Vesela 

sem, če nam otroci pri delu pomagajo.  

S sodelavkami vrtca in z ostalimi zaposlenimi se lepo razumem in upam, da bo 

tako tudi v prihodnje. 

 

                       gdč. Slavica Jarc 

 

SMEŠNICE IZ OTROŠKIH UST 
 

Deklica je navezana na dudko pri počitku. Po končani negi odkoraka v igralnico 

in sprašuje: »Dudika, kej si? Dudika, kej si?« 

 

Dveletnik se rad zaigra z igračami (telefoni, zveneče oziroma pojoče ţivali), 

ob katerih preizkuša, raziskuje, … Če ne  gre vse tako, kot si on zaţeli, igračko 

preprosto odloţi in reče: »Ne dela!« 

 

Otroci so pričeli obolevati za noricami, ki jim pravimo tudi »koze«. 

Deček je ţalostno sedel pri mizi, ko ga vzgojiteljica vpraša: »Ti je F. dala koze?« 

Deček odgovori: »Ne! Ker nimam štale!« 

 

Vzgojiteljica vpraša dečka: »Kje je tvoj prijatelj M.?« Ta odgovori: »Ni ga v 

vrtcu. Koze pase.« 

Pridruţi se drug deček in doda »Ja! Pa krave, pa bike tut! Ja!« 

 

 

Eden izmed otok je za rojstni dan prinesel grenivke. Z otroki smo se 

pogovarjali, kakšen sadeţ je to. Ena izmed deklic je povedala: »To je najbrţ 

hrvaško jabolko.« 

 

»Jaz imam pa BOLHOVO MAST,« je rekla deklica. Mislila je na polhovo mast. 

 

Pogovor z otroki je nanesel na smrt ptička. Eden od dečkov je povedal, da 

umirajo tudi ljudje. Drug deček je dodal: »Najprej v vrtec, potem v sluţbico, 

nato pa penzija!« 

 

Izdelovali smo sceno za lutkovno predstavo. Deček je našel zvito paličico in 

povedal, da jo bomo uporabili za LATAVIZOR (mislil je na televizor). 

 



Na kotiček smo obesili nove zavese. Deklico, ki opazuje, povprašam: »A so lepe 

zavese?« Le-ta odgovori: »Ja! Kako so ljubke.« 

 

Pri zajtrku smo jedli jajce. Deklica reče: »Jaz imam pa medenjak!« (mislila je 

beljak) 

 

Spodbujali smo dečka, ki ni hotel po riţ in omako. Prijatelj mu reče: »Če ne 

boš jedel, ne boš zrasel. Boš kar tak ostal.« 

 

Po počitku deček ves zaskrbljen hodi okrog dekličinega leţalnika in ves čas 

nekaj govori. Prisluhnem: »Eej! Umrčkala boš, če se boš zadušila. Zraka ti bo 

zmanjkalo, pa se boš zadušila. Slišiš! Ne pokrivaj se čez glavo!« 

 

Deček in deklica sta sestavila puzzle in jih potem odnesla na polico. Deček je 

povedal, da bosta pospravila KUZLE. 

 

V prazničnem času smo izdelali namizne aranţmaje s svečko, kateri so si bili 

med seboj zelo podobni. Vendar je eden izmed dečkov takoj povedal: » Ta ni 

naša! Naša svečka ima velike hlode!« (mislil je na cimetove palčke) 

 

Opazovali smo led, ki se je naredil v lončku z vodo, saj smo ga prejšnji dan 

dali na teraso. Otroci so razmišljali, zakaj se je naredil led. Eden izmed dečkov 

je pojasnil: »Mislim, da je sneg kriv!« 

 

Ogledovali smo si prometni znak, ki pomeni delo na cesti. Deklica je pokazala 

na strička, ki je narisan na znaku in rekla: »Ta stric prometni znak postavlja.« 

 

Iskali smo darilo Dedka Mraza, kar je trajalo kar nekaj časa. Deček je 

dejal: »Jaz bom znoru!!« 

 

Deklica je pripovedovala o svojem atiju. »Moj ati ima tako velik trebuh. Sem 

mu rekla, da mu bo kar poču!« 

 

Deklica mi polije prtiček s solato. V opravičilo mi reče: »Ja, nesreče se 

dogajajo.« 

 

 

IZMIŠLJARIJA 
 

Boţiček je imel jelene. 

Je letel, potem je dol pristal 

in nam darila dal. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

         
 

 Zbornik Utrinki IV. je posebna številka glasila Z bregov Krke, ki je nastal v 

oddelkih Vrtca pri OŠ Ţuţemberk v šol. letu 2009/10. 

Prispevke so napisale in fotografirale strokovne in tehnične delavke Vrtca 

Ţuţemberk, VVD Brulec, Vrtca Dvor in skupine Ribic v stari šoli. 

Odgovorna oseba: mag. Jelka Mrvar, ravnateljica 

Uredniški odbor: ga. M. Silič in ga. Janja Anţlin 

Računalniška obdelava: ga. M. Silič in ga. J. Anţlin 

Fotokopiranje: Iris Novo mesto 

Izšlo v 70 izvodih, oktobra 2010 


