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V vrtec Pikapolonica pri OŠ Cerklje ob Krki je bilo 1. 9. 2016 vključenih 
76 otrok. Vrtec je deloval od 5.45 do 16. ure na dveh lokacijah, in 
sicer: v nadomestnih prostorih v vojašnici in nad trgovino Dušak. 
Otroke smo sprejemali celo šolsko leto do zapolnitve mest v oddelkih. 
Marca so zaradi preselitve ali drugih razlogov starši iz vrtca izpisali 4 
otroke. Do konca šolskega leta smo imeli polne 4 oddelke (79 otrok).  
 
Osnovo za pedagoško delo smo strokovne delavke črpale iz Kurikuluma 
za javne vrtce, delo smo prilagajale individualnim potrebam vsakega 
otroka. Izhajale smo iz interesa, razvojne stopnje in starostnih 
značilnosti otrok. Poudarek je bil na socializaciji, usvajanju dnevne 
rutine ter uvajanju novih spretnosti in znanj, preko katerih so otroci 
pridobivali nove izkušnje in znanja. Otroci so med seboj stkali dobre 
prijateljske odnose. V vrtec so prihajali sproščeni in se veselili novih 
doživetij. Skozi leto so postajali samostojnejši, pozornejši drug do 
drugega in se navajali na prevzemanje odgovornosti za svoja dejanja. 
Strokovne delavke vrtca smo opazovale in spremljale osebnostne 
lastnosti otrok na socialnem in čustvenem področju ter o tem 
obveščale starše na pogovornih uricah in roditeljskih sestankih.  
 
Vse dejavnosti so potekale na podlagi mesečnih načrtov timskega dela 
vzgojiteljic in dnevnih priprav. Vsi otroci so uspešno sodelovali pri 
projektih, v katere so bile vključene vse skupine. 
Starši otrok so bili sproti seznanjeni z načrtovanimi vsebinami preko 
oglasnih desk, spletne strani ali FB strani. 
Dijakom in študentom smo glede na potrebe določili mentorstvo. 
Strokovnim delavcem začetnikom smo določili mentorja, ki jih je 
seznanjal z delom v vrtcu, vodil pri samostojnem delu in pomagal pri 
pripravi na strokovni izpit po pripravljenem programu.  
 
Tako so bile vzgojiteljice Darja Avguštin, Nada Kus in Renata Baznik 
mentorice naslednjim študentom in dijakom ter strokovnim delavcem: 
Maji Dušič, Bojani Žičkar, Evi Unetič, Viti Sotlar, Maji Lekše, Klari 
Butkovič in Matiju Horvatu.  
 
Strokovnim delavkam so bila omogočena različna izobraževanja glede 
na potrebe strokovnega dela. Tako so bile delavke v šolskem letu 
2016/2017 (ob različnih izobraževanjih) vključene še v naslednje 
projekte: 

 Mreža učečih se šol in vrtcev, z mreženjem krepimo 
sodelovanje  
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Razvojni timi so se usposabljali s pomočjo delavnic in znanje z le-teh 
prenesli ostalim strokovnim delavkam vrtca, kjer so tudi one s pomočjo 
delavnic evalvirale izboljšave na področju dela (Kranj, Ljubljana). 

 
 
 
 

 
 

                                                 
 

 
 

 

 Celostno spremljanje otrokovega razvoja (ZRSŠ Novo mesto) 
 

Strokovne delavke vrtca so s pomočjo predavanj predavateljice ZRSŠ-
ja, ge. Edite Bah Berglez, preko delavnic in diskusij izvajale naloge, ki 
so zajemale značilnosti otroka z različnih področij razvoja. 
 
Da je delo v vrtcu potekalo po LDN-ju, so se za uresničitev ciljev 
vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic dobivale na aktivih, 
konferencah in delavnicah. 
 
 
V šolskem letu 2016/2017 smo v vrtcu Pikapolonica po LDN-ju izvajali 
projekte oddelkov in skupne projekte: 

                                                              
- PALČEK BRALČEK, kjer so otroci skupaj s starši in vzgojiteljicami 

skozi celo šolsko leto obnavljali pravljice. Otroci so za svoj trud 

dobili pohvale vrtca. Projekt Palček Bralček so osvojili vsi otroci 

vrtca.  

 

- MALI SONČEK: 

V program so bili vključeni vsi otroci vrtca. Program se je odvijal 

med šolskim letom z različnimi gibalno-športnimi aktivnostmi na 

šolskem igrišču in v okolici vrtca in šole. Vključeval je izlete 

(pohode) s starši, gimnastično abecedo, spretnosti z žogo, 

prilagajanje na vodo, rolanje, kolesarjenje, vožnjo s poganjali … 

Vzgojiteljice so na podlagi starosti otrok dodelile zahtevane naloge 
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po naslednjih programih: rumeni, zeleni, oranžni in modri program. 

Otroci so na zaključni športni prireditvi dobili priznanja in medalje. 

 

- PORTFOLIO: 

V skupinah vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic spremljajo otroke 

na vseh področjih celo šolsko leto. V skupinah smo tako dopolnjevali 

osebne mape. Najstarejši skupini otrok (Gozdni škratki) smo te 

osebne mape podelili na zaključni športni prireditvi. 

- NIVEA-MODRO SRCE: 

Tudi letos smo vse skupine vrtca sodelovale v vseslovenskem 

projektu Modro srce, kjer smo likovno snovali modra srca. Za 

projekt je bila zadolžena pomočnica vzgojiteljice Vida Volavšek, 

pomagala ji je svetovalna delavka Andreja Ninković. 

- POKLONI ZVEZEK (vseslovenski projekt):  

V vrtcu smo zbirali zvezke za socialno ogrožene otroke. Starši so 

skupaj s pomočjo otrok v zvezke napisali lepe želje. Za projekt je 

bila zadolžena pomočnica vzgojiteljice Edina Hotić, pomagala pa ji 

je svetovalna delavka Andreja Ninković. 

- AKCIJA ZBIRANJA STAREGA PAPIRJA: 

V letošnjem šolskem letu sta bili izvedeni dve akciji zbiranja papirja 

za vrtec. Za projekt je bila zadolžena pomočnica vzgojiteljice 

Rezika Špiler. 

 

- ZBIRANJE ZAMAŠKOV: 

Vso šolsko leto smo zbirali zamaške za deklico Dano. Za projekt je 

bila zadolžena pomočnica vzgojiteljice Monika Trefalt. 

 

- PROSTOVOLJSTVO (Andreja Ninković):  

Med šolskim letom so učenci prostovoljci obiskovali skupine, kjer so 

pomagali pri raznih opravilih (pospravljanju ležalnikov, brisanju 

miz, pometanju …). 

 

- PEVSKI ZBOR je v letošnjem šolskem letu deloval pod vodstvom 

Rezike Špiler. Vanj sta bili vključeni najstarejši skupini vrtca, 

Žabice in Gozdni škratki. Vključenih je bilo 46 otrok. Nastopali so: 

- na dobrodelnem koncertu Karitas (20. 11. 2016); 

- na bazarju (9. 12. 2016); 
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- na koncertu MePZ Cerklje ob Krki (27. 12. 2016);  

- na otroški pevski reviji »Čudežne pesmice« (7. 3. 2017); 

- na prireditvi ob materinskem dnevu (24. 3. 2017); 

- v domu starejših občanov Brežice (30. 3. 2017); 

- na dobrodelnem koncertu Poj z menoj (21. 4. 2017). 

 

- TEDEN OTROKA »Svet, v katerem želim živeti«:  

Tudi v letošnjem šolskem letu smo preko različnih vsebin otrokom 

namenili poseben teden (dan odprtih vrat, kros, najljubša malica, 

spoznavanje poklicev, izdelava planeta Zemlje in spoznavanje 

ekološkega otoka, ogled filma). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SPANJE V VRTCU: 

S 27. 1. 2017 na 28. 1. 2017 sta skupini Žogice in Gozdni škratki ter 

vzgojiteljice Nada, Rezika, Monika, Mojca in Renata prespali noč v 

vrtcu. Spanja se je udeležilo skoraj 90 % otrok. Za prespano noč v 

vrtcu so otroci dobili pohvalo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

- Kot ostali vrtci in šole v Sloveniji smo imeli novembra 

TRADICIONALNI ZAJTRK, slovenski zajtrk, kjer so otroci okusili 

lokalno pridelano hrano (med, maslo, jabolko). 
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- VRTEC V NARAVI: 

Naš vrtec se je v času od 26. 2. 2017 do 1. 3. 2017 prvič udeležil 

tridnevnega bivanja v šoli v naravi v Črmošnjicah. Otroci skupine 

Gozdni škratki so preko učenja, opazovanja, doživljanja in 

raziskovanja spoznali naravo. Udeležilo se ga je 16 otrok, kar 

pomeni 66 % otrok skupine.  

 
 

 

 

 

 

 

 

- OBISKI KNJIŽNICE BREŽICE: 

Skupine oddelkov so v letošnjem šolskem letu obiskovale knjižnico 

v vojašnici. Tam so otroci poslušali pravljice, jih prebirali in likovno 

ustvarjali. 

 

 
- OGLED PREDSTAV: 

 
    6. 12. 2016 smo si skupine Zmajčki, Žabice in Gozdni škratki ogledali 

predstavo »Štiri črne mravljice«, darilo JSKD-ja Brežice z občino 

Brežice. 

15. 12. 2016 smo v gasilskem domu v Cerkljah ob Krki organizirali 

ogled predstave »Kdo je sešil Vidku srajčico?«, v izvedbi 

gledališkega društva iz Kapel. 
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- Z ROKO V ROKI V POMLAD se je imenovala letošnja prireditev ob 

materinskem dnevu. Sodelovale so vse skupine vrtca in prvi razred. 

Prireditev smo imeli 24. 3. 2017 v gasilskem domu v Cerkljah ob 

Krki. Pred in po prireditvi smo skupaj s starši organizirali stojnice, 

kjer smo prodajali različne izdelke. Izkupiček od prodaje je šel v 

Šolski sklad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SODELOVANJE Z OKOLJEM, SPOZNAVANJE POKLICEV (v okviru Tedna 

otroka): 

S skupino Gozdni škratki smo odšli na obisk k mizarju Andreju 

Turšiču v Župečo vas. Podrobno smo spoznali njegov poklic. 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina Žabice je na obisk povabila šiviljo Metko Špiler iz Župeče 

vasi, veterinarko Adrijano Božič in cvetličarko Andrejo Jurečič iz 

Črešnjic. Vse tri so otrokom predstavile svoj poklic. 
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- TEK SOLIDARNOSTI: 

5. 5. 2017 smo na šoli in v vrtcu organizirali tek solidarnosti. Učenci 

in otroci so na stadionu pretekli veliko krogov. 

 

- TEHNIČNI DAN: 

Skupina Gozdni škratki je imela aprila tehnični dan, skupaj z učenci 

7. razreda. Ob pomoči profesorja Alojza Blažiča so otroci in učenci 

naredili izdelke iz stiroporja. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

- DELAVNICE S STARŠI: 

Oktobra smo v oddelkih gostili dedke in babice, ki so skupaj z otroki 

preživeli dopoldanski čas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 6. 2017 je skupina Gozdni škratki skupaj s starši izpeljala 

delavnico naravoslovno-matematičnih iger v gozdu.  
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VRT 

Skupina Žabice je v letošnjem šolskem letu naredila čisto svoj vrt, na 

katerem so posejali in posadili različno zelenjavo in dišavnice. Vrt so 

opazovali in urejali. 

 

 

 

 

 

 

- POZOR, NEVARNE SNOVI: 

Skupina Gozdni škratki je sodelovala v natečaju »Pozor, nevarne 

snovi«, pod okriljem UPRAVE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE BREŽICE. 

Otroci so bili izžrebani in so prejeli nagrade.  

 

- IZLETI, POHODI S STARŠI: 

 

Skupini Žabice in Gozdni škratki sta 20. 5. 2017 organizirali pohod na 

Šentvid. Otroci so za osvojen cilj dobili medalje. 
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3. 6. 2017 sta imeli skupini Zvezdice in Zmajčki zaključni izlet 

skupaj s starši. Ogledali so si živali na ranču Aladin in se igrali na 

igralih. 

 

Skupini Žabice in Gozdni škratki pa sta se napotili v grad Sevnica, 

kjer so si otroci ogledali grad in se igrali grajske igre. 

 

- ZAKLJUČNA ŠPORTNA PRIREDITEV VRTCA: 

22. 6. 2017 smo v vrtcu imeli zaključno športno prireditev, na kateri 

so sodelovale vse skupine. Najstarejša skupina Gozdni škratki se je 

s krajšim programom poslovila. Podelili smo jim osebne mape in 

pohvale ter medalje. Prireditev smo nadaljevali s športnimi igrami 

na igrišču. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- PRILAGAJANJE NA VODO:  

V okviru športnega projekta »Mali Sonček« je skupina Gozdni škratki 

opravila dvodnevni tečaj prilagajanja na vodo v Termah Dobova. 

 

- DAN ODPRTIH VRAT: 

Učenci prvega razreda so skupaj z učiteljicami Sandro Glogovšek, 

Urško Smole, Martino Vogrin in Andrejo Urbanč bodočim 

prvošolčkom predstavili delo v prvem razredu.  

 

- ZDRAVJE V VRTCU: 

Vzgojiteljice so se celo šolsko leto trudile otrokom prikazati zdrav 

način življenja, in sicer so si pomagale z različnimi področji 

usmerjenih dejavnosti. 

-  
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- PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNEVOV:  

V skupinah smo praznovali rojstne dneve vsakega otroka. 

 
 

V šolskem letu 2016/2017 smo za starše imeli pogovorne urice, 

roditeljske sestanke in neformalna srečanja. 

 
 
V ŠOLSKEM LETU 2016/2017 NISMO REALIZIRALI: 

 
 

- Športni zaključek vrtca s športnikom (želeli smo, da bi popoldne 
preživeli z rokometašema Blažem Jancem in Gorazdom Škofom); 

- Obisk zavoda za šport Brežice. 
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