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Miklavžev vrtec – župnijski 

vrtec 

Šolska pot 1 

1370 Logatec 

www.miklavzev-vrtec.si 

e-mail: 

miklavzev.vrtec@guest.arnes.si 

miklavz1994@gmail.com 

Direktor:  

JANEZ KOMPARE, župnik 

Tel: 01 7541 757, 051 376 694 

Pomočnica direktorja - 

strokovna vodja vrtca:  

LJILJANA GOMERČIČ, prof. 

tel: 01 7509 440, 040 381 130,  

fax: 01 7542 555 

Računovodstvo:  

METKA JERAJ 

Tel.: 01 7543 161 

e-pošta: 

racunovodstvo@dmm.si 

V šolskem letu 
2018/2019 pod 
vodstvom 
Ljiljane Gomerčić 
skrbimo za vaše otroke: 
MODRA SOBA  
(24 otrok, starih 5-6 let): 
Mojca Demšar, 
Radica Petrović. 

Estera Stojko,  
Breda Maček. 
ZELENA SOBA  
(19 otrok, starih 2-4 let): 
Boža Simšič, 
Bojana Hreščak Bubnič. 
ORANŽNA SOBA  
(14 otrok, starih 2-3 leta): 
Joži Maček, 
Mateja Križman. 
RUMENA SOBA  
(14 otrok, starih 1-2 leti): 
Mojca Godec, 
Katja Mikljič. 

http://www.miklavzev-vrtec.si/
mailto:miklavzev.vrtec@guest.arnes.si
mailto:miklavz1994@gmail.com
mailto:racunovodstvo@dmm.si
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Spoštovani starši in vsi bralci našega glasila, 
lepo vas pozdravljam v drugi številki v tem šolskem letu. Zima se počasi 
poslavlja, gregorjevo je pred vrati, ptički veselo žvrgolijo. Mi smo vsak dan 
večji in starejši. Najstarejša generacija otrok se že vpisuje v prvi razred. 
Po pričakovanjih jih bo letos kar 18 iz našega vrtca zakorakalo v prvi 
razred. Prišli bodo novinčki in vsi bomo pridobili nove izkušnje in 
spoznanja. 
Želim Vam prijetne trenutke ob listanju našega glasila. 
 
 

Pomočnica direktorja – strokovna vodja vrtca 
                                                                                Ljiljana Gomerčič, prof 
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RUMENA SOBA za vas … 
 

 
 

 

 

 
Pozdravljeni, po treh mesecih se vam zopet oglašamo otroci Rumene 
sobe, da vas seznanimo, kaj smo počeli. 
Meseca decembra sta se v našo skupino vključili dve novi deklici, dva 
najstarejša otroka pa sta bila premaknjena v starejšo skupino. Ta mesec, 
je bil za nas res nekaj posebnega. Vzgojiteljici sta okrasili našo igralnico 
z bleščečimi baloni in novoletnimi lučkami. V mesecu decembru smo 
vsakodnevno prižigali svečke na našem venčku in tako spoznavali 
adventni čas. V našo igralnico je bil ta mesec postavljen tudi ˝bazenček˝ 
z žogicami, nad katerim nismo bili navdušeni samo mi, ampak tudi otroci 
iz starejših skupin.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
Poslušali smo božične pesmi, izdelovali voščilnice in veliko peli in plesali. 
Seveda je našo igralnico krasila tudi čudovita novoletna jelka, narejena iz 
filca, kateri smo lahko spreminjali okraske, skratka imeli smo se lepo. 
Mesec december je hitro minil, saj so bili vmes božično-novoletni prazniki. 
 Vstopili smo v novo leto in v mesec januar, v katerem smo v naši skupini 
ustvarjali s tempera barvami na temo zime. Risali smo snežinke, 
snežaka… 
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 V teh mesecih smo praznovali tudi rojstni dan otroka iz naše skupine. 
Ogledali smo si lutkovno predstavo v Jožefovi dvorani z naslovom Miška 
Minka. Nekaj otrok nad ogledom predstave ni bilo ravno navdušenih, spet 
drugi pa so ob predstavi močno uživali. 
 Razveselile so nas prve snežinke. S snegom smo se spoznavali najprej 
v igralnici, naslednje dni pa smo raziskovali zasneženo okolico našega 
vrtca. V igralnici smo imeli šotor, v katerem smo se lahko poljubno igrali, 
a na žalost ta ni zdržal veliko časa, saj smo ga kar kmalu razstavili in tako 
sta ga vzgojiteljici pospravili, šotor nam je bil  zelo zanimiv, zato upamo, 
da nam ga vzgojiteljici zopet kmalu spet postavita. 
 Konec meseca januarja smo se spoznali z zimskimi oblačili in novo 
pravljico Živali pri Babici 
zimi. S to tematiko smo 
nadaljevali tudi v 
mesecu februarju, 
spoznali smo rusko 
ljudsko pravljico 
Rokavica in poslušali 
pesmico Rokavica. 
Otroci so spoznavali 
različne živali, nekateri 
jih znajo že kar dobro 
pokazati, saj krasijo 
našo igralnico.  
  V mesecu februarju 
smo se začeli pripravljati 
na nastop za Gregorjev 
sejem. Ples smo skupaj 
z otroki Oranžne sobe 
vsakodnevno utrjevali. 
 Za konec pa vas vse 
vljudno vabiva, da se 
udeležite našega nastopa na Gregorjevem sejmu, v soboto 9. marca, 
otroci že nestrpno pričakujejo, da vam pokažejo, kaj so se naučili. Se 
ponovno slišimo čez tri mesece, lep pozdrav.  
 
 

Otroci Rumene sobe, Mojca in Katja  
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No, pa smo spet tu. Lep pozdrav iz Oranžne sobe. Od zadnjega branja 
vam želimo sporočiti, da smo zelo napredovali in to na vseh področjih. 
Smo pravi mali raziskovalci, plesalci, glasbeniki, slikarji, pevci … še 
vedno pa damo velik poudarek na samostojnosti.  
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
Naš projekt »Zmorem sam« nam počasi, vendar vztrajno in postopoma 
uspeva. Sedaj si že zmoremo sami sezuti in obuti copate, tudi čevlje, šale 
in kape si nadenemo že skoraj sami.  
V mesecu decembru se nam je veliko dogajalo. Začelo se je z obiskom 
svetega Miklavža. Nekateri smo bili bolj pogumni in smo mu pogumno 
stisnili roko, drugi pa smo ga opazovali od strani. Daril, ki nam jih je 
prinesel, pa smo bili zelo veseli prav vsi. V decembru smo se veliko 
pripravljali tudi na prihajajoče praznike. Za nas je bil zelo pomemben 
predbožični čas. Oblikovali in izdelovali smo novoletne voščilnice in 
okraske za prihajajoče dni.  V sobi smo si postavili adventni venček, na 
katerem so gorele štiri svečke. Te svečke smo prižigali vsaki dan pri 
vsakem obedu. V sobi smo si postavili smreko, na kateri so gorele 
novoletne lučke. To je bilo zelo zanimivo in odzivi so bili neprecenljivi. 
Okrasili smo si sobo z svetlečimi lučkami ter na naša okna narisali 
snežinke, novoletno smreko …Tudi v garderobi smo postavili za vrtec, 
starše, obiskovalce veliko smreko, katero smo z našimi izdelki tudi 
okrasili. 

ORANŽNA SOBA za vas … 
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Mesec januar se je v Oranžni sobi prijetno pričel. Malo nas je presenetil 
sneg, zato smo zelo hitro izkoristili zimske radosti. Malo samostojno in 
malo s pomočjo vzgojiteljic smo si oblekli naša zimska oblačila, na glavo 
si poveznili kapo, na roke si dali rokavice, na noge obuli zimsko obutev, 
in že smo bili pripravljeni »za na sneg«. Iz snega smo izdelovali razne 
oblike »žog«, kepe, snežaka, angelčke ... Seveda pa smo sneg tudi 
poizkusili. No, ugotovili smo, da sneg ni ne sladek, ne kisel, niti grenak 

ne. ☺ 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

  

  

 

 
 
Na temo »Zima je prišla« smo si v sobi na okna z vodenimi barvicami 
narisali vsak po svoje snežaka, smrekice, snežinke … 
In že smo prikorakali v mesec februar. Ker smo mesec februar 
poimenovali kot »mesec kulture«, smo se v tem mesecu posvetili 
različnim slikanicam, knjigam … z različno vsebino. V tem mesecu smo 
tudi pričeli z našim projektom »BERI MI«, zato smo v naše in vaše domove 
povabili knjižni nahrbtnik. Prvi utrinki, odzivi so bili zelo spodbujajoči, 
pozitivni, uspešni, zato bomo v prihajajočih dneh to še naprej peljali. 
Dnevi v naši igralnici hitro minevajo, saj so vedno zanimivi in polni igre. 
Nekajkrat nas je obiskala že Muca copatarica. Še vedno pa radi 
sestavljamo kocke, vozimo traktorje in se igramo z avtomobili. 
Spoznavamo različne živali in jih spremljamo skozi zgodbe. To smo mi ... 
Do naslednjega branja vas vse lepo pozdravljamo.   

Mateja Križman
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Pričetek novega leta prinese vedno nekaj sprememb, tako tudi v naši 
igralnici. V mesecu decembru sta se nam pridružila dva otroka iz Oranžne 
sobe, tri najstarejše deklice pa so odšle v Mavrično sobo. Konec meseca 
novembra smo imeli v naši igralnici delavnico za starše in otroke. 
Izdelovali smo adventne venčke, vendar to še ni vse, starši so veliko 
pomagali pri zbiranju materiala. V vsako družino je odšel po eden do dva 
venčka, ostalo pa jih je še nekaj za prodajo na naši tržnici, ki smo jo imeli 
v avli vrtca. Na tržnici so se prodajali venčki, ki so jih izdelale vzgojiteljice 
in starši otrok Zelene sobe ter voščilnice, ki so bile delo naših otrok vseh 
skupin. Naša Joži je nabirala zelišča in rožice, iz katerih je pripravila 
vrečke čaja. Modra soba pa je pekla piškote.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel mesec december smo se skupaj z otroki Modre in Zelene sobe 

pripravljali na nastop na naši tradicionalni Božičnici za naše starše. 

Prepevali smo božične pesmi, ki smo jih na nastopu z našim kolektivom 

obogatile z glasbili in našimi glasovi. Obiskal nas je tudi Miklavž in otroke 

obdaril s skupnim darilom za cel vrtec (poganjalci in avtomobili). 

ZELENA SOBA za vas … 
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Meseca januarja nam je bilo naklonjeno nekaj snega, ki smo ga izkoristili 

za igro v igralnici in zunaj. Otroci se zelo veselijo, ko so lahko zunaj, se 

kepajo, oblikujejo snežaka, kidajo sneg … Poudarila pa bi, da je velik 

podvig za otroka strpnost, da se vsi oblečemo, nadenemo rokavice in 

učenje usklajenega vrstnega reda (najprej jopa, potem kombinezon, čevlji, 

kapa in na koncu rokavice- drilllllll).  

Na našem oknu v  igralnici smo naslikali  Muco Copatarico, ki nas dnevno 

opazuje ali so copatki na nogah, jih pospravimo, ko ležemo k počitku. 

Poslušali smo pravljico o 

Muci Copatarici, se 

pogovarjali in obnavljali  

pravljico ob slikah. Prišlo je 

tudi darilo, ki ga je muca 

pustila doma pred mojimi 

vrati – vreča copat, zraven 

pa še pismo. 

Dragi otroci, ker sem slišala, 

da ste prebrali pravljico o 

meni, vam podarjam copate, 

ki jih bosta imel v vrtcu za 

igro, VENDAR … copati 

morajo ostati v vrtcu, zloženi 

na policah, čez dan pa si jih 

lahko zamenjate s svojimi.  

Skupaj z otroki smo pripravili 

polico, poslikali copate in 

nalepili slike na polico, da 

otroci vedo, kam jih lahko 

pospravijo. Na svojem stolu 

imajo otroci slike svojih copat, da se ne prepirajo čigav je stol. Šivali smo 

copate, iskali pravilne pare copat in se naučili pesmico »Kje je copatek?« 

Boža Simšič 
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Pozdrav iz Mavrične sobe, kjer nas je trenutno že 21 otrok in 2 vzgojiteljici. 
Luštno se imamo in nikoli nam ni dolgčas. Čisto na začetku decembra 
smo pričakovali obisk Miklavža. Ko smo 6. 12. prišli v vrtec, nas je 
presenetil s sporočilom na vratih, da nas bo ta dan obiskal. Po vrtcu je pa 
kar pošteno popackal s svojimi snežnimi škornji. Starejši otroci so 
detektivsko pregledovali, ali so stopinje res iz snega in bili so skeptični, 
saj vedo, da bi se sneg stalil. No, obrazložili smo jim, da je sneg iz nebes 
malo drugačne teksture.  Miklavža smo bili zelo veseli, presenetilo nas 
je, kako vse ve, tudi, kako se obnašamo doma, o, joj!  
V decembru smo se pripravljali tudi na našo tradicionalno Božičnico. 
Vsako jutro ob 9.00 smo se vse skupine skupaj zbrale v avli vrtca. 
Vzgojiteljice smo tokrat poprijele za inštrumente in se postavile pred izziv, 
da za Božičnico priredimo koncert. Med vajami so mi pri klavirju večkrat 
prišli na pomoč najmlajši otroci in mi pritisnili kakšno dodatno tipko.  
Vzdušje je bilo prijetno in sproščeno. Na dan nastopa smo dopoldne imeli 
generalko … oh, takrat nam sploh ni šlo po načrtih. Otroci so peli vsak po 
svoje, nič se ni slišalo, kot bi se moralo …  Ko pa je popoldne šlo zares, 
so nas otroci neverjetno presenetili! Vzgojiteljice in otroci smo se združili 
v zbor in orkester, meni osebno je bil nastop ganljiv, predvsem, ker smo 
se vsi skupaj povezali v eno celoto, kar je v današnjem času zelo 
pomembno. 
V Mavrični sobi smo začeli tudi z izvajanjem projekta KUHARSKI 
POMOČNIK. Otrok za 1 teden domov odnese torbo, v kateri so 
predpasnik, kuharska kapa, knjižica z navodili in zvezek. Naloga je, da 
otrok doma pomaga pri kuhinjskem opravilu (lahko s starši nekaj speče, 
pospravi, pripravi). Nato pa se vse zapiše v zvezek in dokumentira s 
slikami, otrok pa v skupini predstavi drugim otrokom, kaj je doma 
pomagal. Neverjetno je, kako otroci radi pomagajo, saj se ob tem čutijo, 
da so pomembni in sposobni. Vsak je nase zelo ponosen in prav je tako. 
Še ena igra nam je bila zelo všeč, in sicer Estere in Brede ni doma.  
Takrat so lahko otroci izvajali vse sorte vragolije, ki so se jih spomnili. Na 
začetku so bili zadržani, ko pa so videli, da znava tudi Estera in Breda 
početi norčije, so se popolnoma sprostili.  Ko sta Estera in Breda doma, 
pa zopet vlada red.  

MAVRIČNA SOBA za vas … 
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Januarja smo si postavili kotiček TRGOVINA. Otroci so uživali v 
kupovanju, prodajanju, računanju, iskanju kode … Odšli smo tudi na ogled 
trgovine Hofer, videli smo velik hladilnik in velik zmrzovalnik, pekarno, 
najbolj pa nas je navdušilo, da smo lahko preizkusili pravo blagajno. Po 
ogledu nas je poslovodkinja povabila v njihovo kuhinjo in nas pogostila z 
zdravimi dobrotami.  
Trenutno pa se igramo v ZOBOZDRAVNIŠKEM KOTIČKU. Pacienti imajo 
kar veliko lukenj v zobeh in 
je potrebno veliko oskrbe. 
Vsak dan si po zajtrku 
umivamo zobe in odšli smo 
tudi že na pregled k 
zobozdravnici. Nihče ni 
jokal, saj je bila 
zobozdravnica zelo 
zabavna in nas je odlično 
animirala. Toliko zaenkrat, 
želimo vam prijetno slovo 
od zime, mi se že 
pripravljamo na maškare.  
Estera Stojko 
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Sedaj pa še nekaj besed dogajanja v Modri sobi. Tudi tokrat se vam 
oglašamo iz zadnjih strani glasila, saj smo najstarejša skupina otok v 
vrtcu.  
V naši igralnici smo mesece od našega zadnjega opisa dogajanja v glasilu 
veliko ustvarjali (preizkusili smo nove likovne tehnike, kot so ustvarjanje s 
flomastrom na alu folijo, sestavljanje risbe z različnimi geometrijskimi liki, 
risanje z belo voščenko na brusni papir, tuš …). Sodelovali smo na dveh 
likovnih natečajih, in sicer ob mednarodnem dnevu strpnosti in ob dnevu 
spomina žrtev prometnih nesreč.  
Poleg likovnega ustvarjanja smo večji del novembra in decembra namenili 
Božičnici, ki smo jo predstavili vam staršem, konec decembra. Že 
septembra smo namreč dobili idejo, da bi letošnja Božičnica izgledala 
malce drugače kot običajno in da bi se otroci vrtca združili v en nastop. 
Mislim, da nam je to odlično uspelo. Tako kot so se lani otroci naše sobe 
odlično izkazali, kot igralci v dramatizaciji Polomljene kočije, mislim, da jih 
lahko letos pohvalimo, da so se odlično znašli v vlogi pevcev.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODRA SOBA za vas… 
 



13 

V mesecih, ki so za nami sva veliko poudarka dali  vrednotam, ki je bila 
naša glavna tema v mesecu novembru in seveda zimskemu času, ki pa 
se že počasi poslavlja. Trenutno je naša glavna tema v skupini Mesto 
(sprašujemo se, kje živim, kako izgleda mesto, kaj vse najdemo v mestu 
…).  
Z Radico še naprej skrbiva za redno menjavo kotičkov v igralnici. Kot 
zadnja novost v igralnici je kotiček – igra z gradbenimi stroji v žaganju, 
pranje in obešanje perila in kotiček molže krave. Večina otrok pa se še 
vedno rada igra v kotičku bolnišnica, kjer povijajo svoje prijatelje ali 
plišaste medvedke. Ob tem vam zaupam še izvirnost vaših otrok: otroci 
so me vprašali, če lahko »mleko«, ki ga izmolzejo pri kravici uporabijo v 
kuhinjskem kotičku, seveda sem jim dovolila, a ker so otroci kaj kmalu 
ugotovili, da mleko počasi teče in je treba vložiti nekaj truda pri molži, so 
se znašli in odšli v kotiček pranja perila, zajemali vodo in jo nosili v 
kuhinjski kotiček. Dobra šola zame, da moram od sedaj naprej vodo pri 
kravici obarvat z belo tempero, da bomo točno vedeli, koliko so otroci v 
resnici namolzli.   
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
Glede na to, da sem se v januarju udeležila preglednega izobraževanja 
za predšolsko obdobje – Montessori, pa sem prepričana, da bova z 
Radico do konca šolskega leta lahko otrokom ponudili še veliko drugih 
zanimivih kotičkov, kjer se bodo otroci urili za življenje.  
Sedaj pa novim izzivom naproti, čez 14 dni nas čaka plavalni tečaj, sledi 
3- dnevni tabor v maju na posestvu Prestranek, za konec šolskega leta pa 
se odpravljamo še v Kekčevo deželo v Kranjsko goro. Ne bo nam dolgčas. 
  
 
 

Mojca Demšar 
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Otroci iz Zelene sobe pravijo: 
 

 »Ej Bojana, a veš, da če umreš, te lahko ustrelijo?« 

 

 Pripeljemo kosilo in deček vpraša: «A je hrana?« 

 

 Deček sprašuje: «Kaj delaš?« »Pa mi ti povej, kaj.« »Ja vem, 

čistilaš.« 

 

 Z otroki se pogovarjamo, ali je kdo zjutraj s staršem prebral, kaj bo 

za kosilo. »Ja, vem,« odgovori deklica, »večerjo!«. 

 

 Za kosilo imamo sadno kupo in smetano. Deklica pa reče: »Veš 

Boža, jaz pa smetane ne smem, ker me potem trebušček boli.« 

 

Otroci iz Mavrične sobe pravijo: 
 

 Vzgojiteljica vpraša deklico: »A potrebuješ rokavice?« 
Deklica: »Ja, a veš, zato, da mi ne bodo roke razpadle.« 
 

 Slika od Franceta Prešerna, vzgojiteljica vpraša, kdo je to. 
Otroci: »Hrance Frešeren.« 
 

 Vzgojiteljica vpraša deklico: »Kako je ime tvojemu bratrancu?« 
Deklico: »Joj, ta glava se ne spomne!« 
 

 Dečku pade krožnik na tla in reče vzgojiteljici: »Ja, kakšen krožnik 
si mi dala?« Vzgojiteljica: »Kakšnega?« Deček: »Ja, živega!« 
 

 V Mavrični sobi imamo naslikanega škrata, deklica z bujno 
domišljijo govori: »Tega škrata se moramo znebit, ker je vse 

Izjave otrok Zelene in Mavrične sobe 
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pokvaril. Enkrat je že bil priden, k mi je nalakiral nohte, ampak zdej 
ga bom pa močno skregala.« 
 

 Vzgojiteljica vpraša dečka: »A pokličem mamico in jo vprašam, če 
si bil včeraj res priden?« Deček: »Ah, ni treba!« 
 

 Deklica pripoveduje, kako je bilo pri zdravniku. vzgojiteljica vpraša, 
kaj je povedal zdravnik. Deklica pove: »Rekel je med, pa čaj, pa 
nadaljujte s tabletami.« 
 

 Dve deklici se prerekata in ena drugi reče: »Sam povej, kaj želiš, 
pa ti bom vse oblubla.« 
 

 Vzgojiteljica pove otrokom: »Še 4x grem spat, pa bom imela rojstni 
dan.« Deklica pa vpraša: »Ja, kje maš pa pojstlo?« 
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 Pustno rajanje v dopoldanskem času (5.3.). 

 Dan odprtih vrat (7.3.). 
 Nastop najmlajših otrok vrtca na Gregorjevem sejmu (10.3.). 
 Plavalni tečaj otrok Modre sobe (11.3.-15.3.). 
 Popoldanska delavnica za očke (21.3.). 
 Velika noč.  
 Obisk Operne hiše v Ljubljani - Modra in Mavrična soba (12.4.). 
 Glasbenica Mina bo imela 2.4. v vrtcu delavnico z otroki – iz zvoka 

v tišino. 
 Skupinsko fotografiranje otrok (23.4.). 
 Praktikantka Zala bo opravila prakso v Modri sobi v mesecu juniju. 
 Modra soba se odpravlja na 3-dnevni tabor na posestvo Prestranek 

(8.5.-10.5.). 
 Noč v vrtcu za otroke Mavrične sobe (10.4.). 
 Mavrična soba se odpravlja na 3-dnevni tabor v Gozd Martuljek – 

datum (20.-22.5.) 
 Otroci Modre sobe odhajajo na zaključni izlet – 4.6. v Kekčevo 

deželo.  
 Farni dan – zaključek vrtčevskega leta – sv.maša. 
 In še in še… 

 
  
  
  
 

 
 
                                          
                                                       

KAJ NAS ČAKA… do naslednjega izida… 
 

Izdal Miklavžev vrtec Logatec. Uredila Mojca Demšar. 


