OŠ BRATOV LETONJA ŠMARTNO OB PAKI

VRTEC SONČEK
Šmarška mini mularija

Sprva je vse majhno, majceno, miceno,
kakor mravlja, miška, mezinec
in vsak poedinec,
kazalec, sredinec,
pravzaprav vse je nad tem mičkenim
vzhičeno.
Majhno je v majhnosti polno
in bolj kot veliko popolno.
A kmalu micenipavčki
nočejo biti več palčki,
hočejo rasti in rasti in rasti,
uiti iz nizke podrasti
visoko kakor topoli in hrasti
najprej do oken hiše
in potlej še malo više
in zmeraj više.

(T. P.)
Spoštovani starši!
Vsak otrok je v sebi popoln. Kot pravi večni Tone Pavček, je majhno v majhnosti polno in bolj
kot veliko popolno. In v tej svoji popolnosti nas naši otroci lahko zares veliko naučijo, predvsem
pa nam, ne glede na to, koliko smo stari, pomagajo rasti.
Tako smo skupaj z našimi vrtčevskimi otroki rasli tudi vsi v našem Vrtcu Sonček, saj je za nami
še eno sončno vrtčevsko leto. Sam se namreč nadvse dobro zavedam, da naše odgovorno delo
temelji na zaupanju - zaupanju v nas in naše delo. Po svojih najboljših močeh se trudimo, da
smo vam, cenjeni starši, v pomoč pri skrbi za varstvo in vzgojo vašega otroka. Trudimo se čim
bolj približati vašim željam in potrebam, predvsem pa želimo narediti in delati v dobro otrok.
V svojem imenu in imenu vseh zaposlenih v Vrtcu Sonček se vam za to zaupanje zahvaljujem
in vam želim, da bi vam bilo v poletju, ki je pred nami, vse lepo in dobro. Predvsem pa vam
iskreno želim, da bi skupaj z otroki užili prav vsak trenutek njihove majhne popolnosti in bi se
veselili vsakega dne njihovega srečnega odraščanja. Saj …
… male glave rastejo vneto,
prerastejo z letom
male rokave,
male težave,
male besede
male stezice,
male razrede,
tovarišice
in mala šola kot lonec poči.
Tedaj je majhnega konec.
In napoči veliko.
(T. P.)
Ravnatelj Bojan Juras

2

Skupina: 1–2 let
Vzgojiteljica: Klavdija Ažman
Pomočnica vzgojiteljice: Tanja Kočnik
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Skupina: 1–2 let
Vzgojiteljica: Daša Janže Štorgel
Pomočnica vzgojiteljice: Alenka Mohor
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Skupina: 2–3 let
Vzgojiteljica: Bojana Slapnik
Pomočnica vzgojiteljice: Janja Cesar
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Skupina: 2–3 let
Vzgojiteljica: Lea Kuzman
Pomočnica vzgojiteljice: Mojca Založnik
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Skupina: 3–4 let
Vzgojiteljica: Judita Kolenc
Pomočnica vzgojiteljice: Andreja Voga
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Skupina: 3–5 let
Vzgojiteljica: Andreja Vodovnik
Vzgojiteljica: Monika Žibret
Pomočnica vzgojiteljice: Jerneja Pernat
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Skupina: 4–5 let
Vzgojiteljica: Alenka Bizjak
Pomočnica vzgojiteljice: Vera Obal
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Skupina: 5–6 let
Vzgojiteljica: Dominika Podgoršek
Pomočnica vzgojiteljice: Tamara Forštner
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UTRIP LETOŠNJEGA LETA
 EKOVRTEC, prednostna naloga: Prehrana, gibanje in zdravje v interakciji
Sodelovale so vse starostne skupine.
Zbiralne in ozaveščevalne akcije:
– ločeno zbiranje odpadkov,
– zbiranje papirja,
– zbiranje zamaškov za Žiga Vrabiča.

Ostali Eko projekti:


Prehrana, gibanje in zdravje v interakciji,



Eko-paket,



Pot mleka od kmetije do kozarca,



Ekobranje za ekoživljenje,



Mladi v svetu energije,



Živeti s podnebnimi spremembami.

 MALI SONČEK: športni program
Sodelovale so:


skupina 3–4 let, vzg. Judita Kolenc, pom. vzg. Andreja Voga,



skupina 3–5 let, vzg. Andreja Vodovnik, vzg. Monika Žibret, pom. vzg. Jerneja Pernat,



skupina 4–5 let, vzg. Alenka Bizjak, pom. vzg. Vera Obal,



skupina 5–6 let, vzg. Dominika Podgoršek, pom. vzg. Tamara Forštner.

 VARNO S SONCEM
Sodelovale so vse starostne skupine.

 PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA/VRTEC
Sodelovale so vse starostne skupine.
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 ZDRAVI ZOBKI
Sodelovale so:


skupina 3–4 let, vzg. Judita Kolenc, pom. vzg. Andreja Voga,



skupina 3–5 let, vzg. Andreja Vodovnik, vzg. Monika Žibret, pom. vzg. Jerneja Pernat,



skupina 4–5 let, vzg. Alenka Bizjak, pom. vzg. Vera Obal,



skupina 5–6 let, vzg. Dominika Podgoršek, pom. vzg. Tamara Forštner.

 ZELENI NAHRBTNIK
Sodelovale so:


skupina 3–4 let, vzg. Judita Kolenc, pom. vzg. Andreja Voga,



skupina 3–5 let, vzg. Andreja Vodovnik, vzg. Monika Žibret, pom. vzg. Jerneja Pernat,



skupina 4–5 let, vzg. Alenka Bizjak, pom. vzg. Vera Obal,



skupina 5–6 let, vzg. Dominika Podgoršek, pom. vzg. Tamara Forštner.

 BRALNA ZNAČKA OSTRŽEK
Sodelovale so:


skupina 3–5 let, vzg. Andreja Vodovnik, vzg. Monika Žibret, pom. vzg. Jerneja Pernat,



skupina 4–5 let, vzg. Alenka Bizjak, pom. vzg. Vera Obal,



skupina 5–6 let, vzg. Dominika Podgoršek, pom. vzg. Tamara Forštner.
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SEPTEMBER
 VRTEC V NARAVI
Letos so se otroci predšolskih skupin (Rdeči in Oranžni palčki) udeležili vrtca v naravi, ki je
potekal od 23. 9. do 25. 9. 2020 v Kampu Menina.

 PIKIN TEDEN
Letos je bila Pika na obisku v vrtcu od 21. do 25. 9. 2020. Čeprav navadno ne mara pravil, je
tokrat naredila izjemo - varnost in zdravje sta ji na prvem mestu, zato je upoštevala navodila,
ki jih je priporočal Nacionalni inštitut za javno zdravje zaradi preprečevanja okužbe z virusom
SARS-CoV-2. In tako so se razigrane dejavnosti odvijale po posameznih oddelkih.
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 ZELENI NAHRBTNIK
Konec septembra je Zelene in Modre palčke obiskal Zmajček Jurček, in sicer skupaj z otroki iz
skupin Oranžnih in Rdečih palčkov. Otroci so izpolnjevali naloge, ki jim jih je dodelil Zmajček
Jurček.
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OKTOBER
 TEDEN OTROKA
Teden otroka je potekal od 5. 10. do 11. 10. 2020. Letos se je njegova vsebina povezovala s
Telefonom za otroke in mladostnike, ki praznuje 30 let, zato je bila tema Tedna otroka tokrat
slogan telefona TOM: odgovor je pogovor.
V vrtcu so v tem tednu za otroke pripravili veliko raznolikih in zanimivih dejavnosti, ki pa so
se letos izvajale znotraj posameznih oddelkov, in sicer zaradi preprečevanja okužbe z virusom
SARS-CoV-2 ter upoštevanja vsakodnevnih preventivnih ukrepov, ki jih je priporočal
Nacionalni inštitut za javno zdravje.
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 BODI UMETNIK – 14. mednarodni likovni natečaj
V mesecu oktobru sta skupini Vijoličnih in Oranžnih palčkov pod mentorstvom vzgojiteljic
Daše Janže Štorgel, Alenke Bizjak, Alenke Mohor in Vere Obal sodelovali na 14.
mednarodnem likovnem natečaju Bodi umetnik – Igraj se z mano.
Med izbranimi deli sta bila nagrajena tudi dva izdelka naših otrok, in sicer delo Matije Mikeka
(Vijolični palčki, 1–2 leti) in Nika Berzelaka (Oranžni palčki, 4–5 let).
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NOVEMBER
 TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
Glede na epidemiološke razmere se je letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk (20. novembra) s
sloganom »Zajtrk z medom – super dan!« v našem vrtcu izvedel nekoliko drugače kot v
preteklih letih. Kljub temu, da so bili številčno okrnjeni (vrtec je zaradi epidemije SARS CoV2 zagotavljal le nujno varstvo otrok za starše, ki si varstva niso mogli zagotoviti na drug način),
so si vseeno z užitkom privoščili zdrav zajtrk in nekoliko več spregovorili o nujnosti zdravega
prehranjevanja. Pozornost so namenili ozaveščanju in spodbujanju otrok k uživanju slovenske
hrane z izbranimi živili, in sicer s kruhom, z maslom, mlekom, medom in jabolkom. Namen
TSZ je sporočilo, da je dan pomembno začeti z zajtrkom, ki telo oskrbi s potrebno energijo in
hranilnimi snovmi.
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DECEMBER
 RAZSTAVA OTROŠKIH LIKOVNIH DEL V KRAJEVNI KNJIŽNICI
ŠMARTNO OB PAKI
V izložbenem oknu krajevne knjižnice Šmartno ob Paki je bila od ponedeljka, 7. 12. 2020, na
ogled razstava likovnih del otrok šolskega vrtca. Otroci so v oktobru pod mentorstvom
vzgojiteljic Dominike Podgoršek, Tamare Forštner, Vere Obal in Alenke Bizjak ustvarjali na
temo Pod medvedovim dežnikom. Izdelki niso bili takoj razstavljeni, saj se je zaradi
poslabšanja epidemioloških razmer v državi vrtec najprej zaprl, po ponovnem odprtju pa je
deloval le za nujno varstvo. Vzgojiteljice šolskega vrtca so se odločile, da so kljub temu
razstavile izdelke, ki so krasili izložbeno okno.

 OBISK DEDKA MRAZA
Letošnji obisk dobrega moža se je v marsičem razlikoval od prejšnjih let. Zaradi epidemije
SARS CoV-2 je otroke, ki so bili v teh razmerah v vrtcu, obiskal 15. decembra na igrišču vrtca
in jih razveselil z drobno pozornostjo. Tiste otroke, ki so bili v teh dneh doma, pa je nagovoril
in pozdravil preko video posnetka, ki so ga staršem poslali preko elektronske pošte.
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FEBRUAR
 OBELEŽITEV SLOVENSKEGA KULTURNEGA PRAZNIKA V NAŠEM
VRTCU
V dneh pred 8. februarjem so se v skupinah Oranžni in Rdeči palčki pogovarjali o državnem
prazniku, spoznavali so državne simbole in se s Povodnim možem spomnili našega največjega
pesnika dr. Franceta Prešerna. 5. februarja so imeli krajši kulturni program. Uvodoma so zapeli
slovensko himno. Otroci, ki so želeli, so se predstavili s pesmijo, z deklamacijo. Prisluhnili so
branju knjige Povodni mož. Kulturni program so zaključili z ogledom videoposnetka o
Prešernu, ki se sprehaja po Kranju in se pogovarja z otroki.

 PUSTNI TOREK
Letošnji pustni torek je bil v času zimskih počitnic, zato so v starejših skupinah izvedli pustno
rajanje v petek, 12. 2. 2021.
V torek, 16. 2. 2021, pa je bilo pustno rajanje v centralnem vrtcu za otroke, ki so bili med
zimskimi počitnicami prisotni v vrtcu.
Obakrat se je pustovanje zaradi epidemioloških razmer izvajalo po posameznih oddelkih.
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MAREC

 SKUPNO DRUŽENJE S STARŠI IN STARIMI STARŠI
Letos zaradi epidemije koronavirusne bolezni (COVID – 19) niso obeležili dneva družine in
priredili srečanja za starše in stare starše. Starši iz vsakega posameznega oddelka so po
elektronski pošti prejeli video posnetek s pesmimi, z deklamacijami in s plesi.
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APRIL
 22. april – Svetovni dan Zemlje

Vsem otrokom v vrtcu privzgajajo skrb za ohranjanje in varovanje okolja. Preko igre in z
različnimi dejavnostmi jih seznanjajo z na videz preprostimi stvarmi, a za varovanje okolja zelo
pomembnimi. Otroci spoznavajo pomen pitne vode in kako pomembno je varčevati z njo. Učijo
se ločevati odpadke in ugotavljajo, da se lahko odpadna embalaža spremeni v zanimivo igračo.
Prav tako se starejši otroci seznanjajo s podnebnimi spremembami in spoznavajo učinkovito
rabo energije.
Ob letošnjem dnevu zemlje so se lotili različnih aktivnosti. Poskrbeli so za gredico z zelišči in
izpulili plevel na terasi, sadili, brali ekovsebine, likovno ustvarjali, ločevali odpadke in se
pogovarjali o tem, kako pomembno je ohraniti planet čist, saj zdrav planet ni le možnost, ampak
je nuja.
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MAJ
 SVETOVNI DAN ČEBEL
Organizacija OZN je 20. maj razglasila za svetovni dan čebel. Takrat se je rodil slovenski pionir
sodobnega čebelarstva Anton Janše. Tako kot marsikje po Sloveniji so se tudi v vrtcu odločili,
da ta dan obeležijo na poseben način. Strokovne delavke so otrokom na ta dan pripravile
dejavnosti, ki so jim približale življenje teh pridnih delavk. Za začetek dneva so imeli za zajtrk
med, v dopoldnevu pa so otroci spoznavali, kakšen pomen imajo čebele za človeka, njihov
življenjski prostor in kako lahko skrbijo za cvetoče travnike ter medonosne rastline, ki jih čebele
potrebujejo za svoj obstoj.
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JUNIJ
 ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA
Letos so se zaradi epidemioloških razmer zaključna srečanja izvedla po oddelkih. Skupine
so se odpravile na pohod v okolici vrtca, srečanje pa zaključile na igrišču vrtca.

 30 LET NAŠE DRŽAVE
V četrtek, 24. junija 2021, so se tudi v vrtcu spomnili na 30. rojstni dan naše države. Vsaka
skupina je na svoj način obeležila ta pomembni mejnik v zgodovini samostojne Slovenije.
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 PODELITEV BRALNE ZNAČKE OSTRŽEK
V sodelovanju z Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Velenje so otroci najstarejših skupin
tudi v tem letu sodelovali v bralni znački Ostržek. Otroci so za pridobitev priznanja oz. Ostržka
pripovedovali vsebino treh pravljic, ki so jim jih prebrali starši, in eno deklamacijo ali pesmico
po lastni izbiri. Za uvod in motivacijo so skupaj s starši obiskali krajevno knjižnico, prisluhnili
predstavitvi, pravljici in imeli možnost včlanitve. Podelitev so imeli 11. 6. 2018 v Kulturnem
domu Šmartno ob Paki. Ogledali so si lutkovno predstavo Čarovnik Nik v izvedbi BIMBO
TEATRA Ljubljana.

 TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
11. junija 2021 so še enkrat obeležili Tradicionalni slovenski zajtrk. Posladkali so se z odličnim
slovenskim medom, maslom in s kruhom. Seveda na jedilniku niso manjkala tudi jabolka iz
naših logov.
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Zbrali in uredili: Klavdija Ažman in Alenka Bizjak
Fotografije: Arhiv Vrtca Sonček
Šmartno ob Paki, junij 2021
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