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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, 030 299 618,  

031 895 799 fax: 01 7542 555 

Računovodstvo:  

METKA JERAJ 

Tel.: 01 7543 161 

e-pošta: 

racunovodstvo@dmm.si 

V šolskem letu 
2017/2018 pod 
vodstvom 
Ljiljane Gomerčić 
skrbimo za vaše otroke: 
MODRA SOBA  
(24 otrok, starih 5-6 let): 
Mojca Demšar, 
Radica Petrović. 

Boža Simšič, 
pripravnica Mojca Godec. 
ZELENA SOBA  
(19 otrok, starih 2-4 leta): 
Estera Stojko, 
Rahela Berlec. 
ORANŽNA SOBA  
(12 otrok, starih 2-3 leta): 
Joži Maček, 
Breda Maček. 
RUMENA SOBA  
(10 otrok, starih 1-2 leti): 
Urša Menart Koprivnjak, 
Mateja Križman. 

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, 

Smo že pri tretji številki in upamo, da ste veseli novičk iz vrtca. Če ne bi 
bilo naših pridnih vzgojiteljic in ravno tako vaših pridnih otrok, tega glasila 
tudi ne bi bilo. Med šolskimi počitnicami je bilo snega več kot dovolj, v 
zadnjem tednu februarja nas je stisnil hud mraz, vendar so naši otroci in 
vzgojiteljici Boža in Mojca kljub vsemu odpotovali na Rakitno. Povabili 
smo vas v prvi številki, da se nam lahko pridružite in napišete prispevek 
za glasilo. Vabljeni še naprej, bomo veseli, če boste del naše zgodbe. 

V pričakovanju Gregorjevega, sonca in pomladi, vas vse lepo 
pozdravljam. 

                                                                                                       

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

 
 
 

 
 

 

 
Rumena soba smo januarja in februarja… 
izkoristili lepo zimsko vreme in pogosto odpeketali na sneg. Nekateri so 

zelo uživali, drugi malo manj, eni 
pa so se snega kar malo bali. 

Sprva smo sneg samo 
opazovali, kaj kmalu smo se 
po snegu že kobacali in 
uživali, ko se nam je udiralo 
pod nogami. Sneg smo 
opazovali tudi v naši sobi. 
Gledali smo, kako se tali in 
ga metali po tleh. Kadar smo 
bili na svežem, zimskem, 
mrzlem zraku, je bilo tudi 
naše spanje bolj sladko. 
Januarja smo z zanimanjem 

poslušali kamišibaj z zgodbo 
o božičnem večeru in o svetih 

treh kraljih. V začetku januarja smo 
v skupino Rumene sobe dobili še eno deklico, ki z uvajanjem ni imela 
težav. Zdaj smo ponosni, saj naša Rumena soba poleg številnih fantov 
dopolnjujeta dve deklici.   
V februarju smo imeli na razpolago plezalno steno. Ker pa smo premajhni 
za plezanje, smo blazine pod njo izkoristili za valjanje in skakanje po njih. 
Za nas je bil podvig že samo splezati na visoke blazine. No, nekateri so 
pokazali vsaj zanimanje in se trudili, vendar vseeno ni šlo prav visoko. 
Smo pa trenirali naše mišice v rokah. Zaradi plezalne stene smo v sobo 
dobili tobogan. Pri igri na toboganu usvajamo nove gibalne izzive. Smo že 
pravi junaki in hrabro premagujemo plezanje, vzpenjanje in spuščanje po 
stopnicah in tako nadgrajujemo gibalno spretnost.  
Ker zelo spretno izvlečemo iz predalov kocke, knjige, igrače in pri tem 
neznansko uživamo … smo se še posebej trudili, da bi uživali tudi pri 
pospravljanju igrač nazaj na svoje mesto. Vse predale in poličke  imamo 
označene s slikicami, tako da otroci točno vedo, kam kaj spada. Pri 
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pospravljanju so se nekateri otroci namenoma, lahko bi se reklo, načrtno 
izmikali pospravljanju.  
Ko se po zajtrku ali malici na 
blazini zberemo vsi skupaj, 
uživamo ob poslušanju 
pravljic, gledanju knjig, se 
pogovarjamo oz. 
čebljamo, pojemo, se 
certamo, še vedno pa 
smo veseli, če nas obišče 
naša mravljica.   
V februarju smo obiskali 
cerkev. Začudeno smo 
občudovali vse okoli nas. 
Zmolili smo Sveti angel in 
prosili Jezusa, naj nas 
čuva. Ko smo se vrnili iz 
cerkve, so nas z zvonci na 
trgu presenetili čisto pravi ptujski kurenti. S svojim prihodom so prišli 
preganjat zimo. Začudeno smo jih opazovali, nekateri bolj z varnostne 
razdalje, drugi bolj od blizu. Vsi pa smo jim mahali v pozdrav, ko so 
odhajali. 
                                          

V skupino nas je prišel obiskat tudi 
papagaj Koko.  
Na pustni torek smo se zabavali v 
dvorani, plesali, obiskali starejše v domu 
in jim z obiskom maškar polepšali dan. 
Bili smo lepe maškarce, predvsem pa 
smo uživali v malo drugačnih vlogah.  

Dan po pustu je bila pepelnica. Obiskal 
nas je g. župnik in nas pokrižal s 
pepelom. Otroci imajo g. župnika zelo 
radi in so veseli vsakega njegovega 
obiska.  
Začelo se je postno obdobje, vendar 
smo še premajhni, da bi to razumeli.  
Se vidimo čez dva meseca … 

 
Urša Menart Koprivnjak 
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V Oranžni sobi smo januarja dva otroka oddali naprej, v Zeleno sobo, 
dobili pa smo 3 mlajše otroke, ki so pri nas upihnili 2. svečko, tako, da 
smo sedaj vsi dopolnili dve leti.  
Za to starost je normalno, da se načrtno ukvarjamo z navajanjem na 
osebno nego (umivanje rok, obraza, preusmerjanje iz plenic na uporabo 
kahlice in stranišča, brisanje nosu …). Počasi napredujemo pri spretnosti 
nošenja hrane v usta, seveda s priborom, kar sploh ni tako lahko. Tudi 
skodelica se tako rada zvrne, kar sama od sebe. Samo malo pogledaš 
stran, se obrneš, in … ojooj, pa skoči in vse iz sebe zlije .  

 V januarju nas je obiskala medicinska sestra, ki je otrokom predstavila 
skrb za zdravje in pregnala strah pred nekaterimi pripomočki, ki jih je 
prinesla s seboj. Otroci so pripomočke lahko prijeli, poslušali srček, 
medicinska sestra je pokazala merjenje pritiska, uporabila gaze in povoje. 
Bilo je zelo zanimivo in gotovo bo pri marsikomu stiska nekoliko manjša, 
ko bo treba k zdravniku. 

ORANŽNA SOBA za vas … 
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Na pustni torek pa se je zgodilo čudnega … Naših otrok sploh ni bilo v 
vrtec. Prav nobenega ni bilo. Niti mene in Brede. Pa vendar je bilo v sobi 
zelo živahno. Tam sto bile tri pikapolonice, kokoš, Miki miška, jagoda, 
krokodil, medved, kuža … Maškare so ena drugo opazovale, se 
poskušale prepoznati, kaj predstavljajo. V dvorani so skupaj z maškarami 
iz ostalih sob imele ples, kot se za pusta spodobi, posladkale so se s krofi. 
Dobro voljo so ponesle tudi v Dom, med oskrbovance, kateri niso mogli v 
dvorano, zato so naredile obhod po sobah. Oskrbovanci Doma so bili 
veseli, hvaležni. Tako so maškare njim in sebi polepšale dan.  
V februarju smo imeli prav posebno popoldne v naši sobi. K nam smo 
povabili starše, s katerimi smo se družili in skupaj ustvarjali. Pripravili smo 
dve delavnici, v prvi so otroci in starši skupaj s čopiči barvali lesene kocke 
(ostanke nepobarvanega lesa iz mizarske delavnice), ki jih že od jeseni 

uporabljamo za igro. 
Vsak je lahko barval 

kocke po svoji želji, 
enobarvne, pisane, 
poslikane, vse je 
bilo dovoljeno in 
nikakor nisi mogel 
narediti nič narobe. 
Paziti pa je bilo 
treba, da nismo 
naredili (pre)velike 
packarije . V drugi 
delavnici so otroci s 
svojimi starši gnetli 
in oblikovali slano 
barvno testo. V obeh 

delavnicah je bil 
poudarek na druženju, 

sodelovanju, skupnem ustvarjanju, dogovarjanju, tudi skupnem 
pospravljanju, čiščenju barv s čopičev, umivalnikov, kljuk, miz … Vzdušje 
je bilo sproščeno, soba polna, otroci razigrani in veseli, da so tokrat tudi 
starši z njimi, da so tudi oni barvali, da so z njimi delili del doživetij v vrtcu. 
Hvala staršem za udeležbo, sodelovanje, pripravljenost, igrivost, pomoč. 
Se vidimo še kdaj. 
 

Joži Maček 
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Uf, kako hitro sta minila dva meseca, odkar 
vam spet lahko pripovedujemo o naših 

dogodivščinah v Zeleni sobi. Tokrat je 
naša soba zapolnjena še z dvema 
fantoma iz Oranžne sobe, ki sta se v 
našo sobo zelo dobro vključila. 

V začetku januarja so se otroci vživeli v 
vlogo svetih treh kraljev. Najprej smo si 

izdelali krone, nato pa pripravili oltar, na 
katerem je v jaslicah počival Jezus. Otroci so si po 

trije v skupini nadeli kraljevo haljo, eden je v rokah nosil miro (dišavo), 
drugi kadilo in tretji zlato. Ostali smo zapeli pesem, trije kralji pa so 
uprizorili pot do Jezusa, se mu priklonili in mu prinesli darila. Otroci so bili 
pri tem zelo umirjeni in hkrati neučakani, kdaj bodo prišli na vrsto in 
počastili Jezusa.   
Na topel in sončen januarski dan pa smo se 
športno obuli in obleki, si nadeli nahrbtnike, v 
katerem so imeli otroci spravljeno vodo in se 
pogumno odpravili na pohod na ’vrh Logatca’. 
Z Estero sva bili prav ponosni na otroke 
Zelene sobe, saj so se brez težav povzpeli na 
cilj, kjer je bil samo za njih cel travnik, na 
katerem so lahko tekali in se igrali. Ko smo 
prišli nazaj v vrtec, sva vsakemu potipali, 
kako močne mišice je dobil, ko je tako dobro 
hodil in vsakemu dali štampiljko na roko.  
Otroci so, odkar smo prvič postavili snežaka 
na terasi, zelo navdušeni nad njim, zato smo večkrat pripovedovali 
pravljico o njem, se igrali s kostumi živali, ki so obiskale snežaka v 
pravljici, vsak je izdelal in sestavil snežaka iz črk svojega imena, peli smo 
pesmi o snežaku itd. Zanimiv pa se jim zdi prav poseben plastelin, ki ga 
lahko strižejo kar s škarjami in izdelujejo razne figure, zato si ga otroci 
večkrat vzamejo iz police in izdelujejo. Estera je otroke presenetila z 
zimsko senzorično škatlo, v kateri je bil spravljen sneg, ki se ne stali, v 
njem pa so bile skrite razne igrače, zato so se otroci z njim z navdušenjem 

ZELENA SOBA za vas … 
 



9 

igrali, iskali igrače v njem in jih zakopavali nazaj v sneg. Po igri s snegom 
pa si je vsak sam, po slikovnem navodilu, pripravil čaj z limono in medom, 
na katerega smo bili prav ponosni, mmm, kako je bil osvežilen. 
Dan, preden je začelo močno snežiti, pa smo najverjetneje doživeli najbolj 
zanimivo izkušnjo, saj smo si, 
kljub dežju, nadeli vsak svoj dežni 
plašč in se odpravili v knjižnico, 
kjer nam je prijazni gospod prebral 
pravljico o stopinjah v snegu in 
nam razkazal knjižnico. Bilo je res 
prijetno. 
V začetku meseca februarja smo v 
Zeleno sobo povabili naše dobre 
dedke in babice, ki so nam dan v 
vrtcu prav prijetno polepšali. Skupaj 
z otroki so izdelovali pustne klovne, 
ki so nato krasili našo sobo in 
hodnik. Videli sva, koliko različnih 
idej imajo, koliko potrpljenja, isker v 
očeh in dobre volje, hvala vam, 
babice in dedki . Na koncu smo jim 
zaplesali ples, ki smo ga vadili že nekaj tednov, in sicer Hip, hura . Nato 
pa smo vsi prav nestrpno čakali dan, ko bo na vrsti pustno rajanje in bomo 
lahko skupaj s celim vrtcem zaplesali ta naš slavni ples . Na ta dan v 
Zeleno sobo niso prišli otroci, ampak želva, dva gasilca, spajdermena, 
dobra vila, kraljična, princeska, kužek, gusar, pingvin, Sneguljčica, Miki 
miška, gozdar in čebelica. 
Da ne pozabim omeniti še dva izredno zanimiva nastopa naše 
praktikantke Hane, nad katerima so bili otroci res navdušeni. Na zanimiv 
in iznajdljiv način jih je naučila pravilnega umivanja rok in spretnosti pri 
različnih naravoslovnih poskusih. 
Vzeli smo si tudi čas za sproščanje z masažnimi vajami, se urili na 
jezikovnem področju z govornimi vajami, preizkušali, kateri predmet/snov 
plava, potone ali se v vodi skrije, presenetil nas je tudi kameleon v 
kozarcu, ki je spreminjal barvo iz rdeče v črno in nato spet v rdečo itd. 
Joj, pozabila sem povedat, kako dober in slasten je bil naš zdrav bananin 
kruh, upam, da ga bomo spekli še kdaj . 

Rahela Berlec 
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V mesecu januarju je naša Mojca Godec končala zadnji nastop za 
strokovni izpit, ki ga je uspešno opravila. Kaj več pa bo povedla sama … 
»V Mavrični sobi sem opravljala strokovne izpite. Otrokom sem pripravila 
pet dejavnosti. Pri prvi smo spoznavali likovno tehniko frotaž, otrokom je 
bila dejavnost zelo zanimiva, spoznali smo različne strukture predmetov 
ter jih s pomočjo tehnike frotaž tudi odtiskovali, na koncu pa smo izdelali 
tudi skupni izdelek s pomočjo trganja pridobljenih odtisov. Pri drugi 
dejavnosti smo našo igralnico spremenili v restavracijo z najboljšimi 
piškoti. Otroci so postali natakarji in s pomočjo subitizacijskih kartic 
nastavili piškote ter jih odnesli našima gostoma, ki sta bili kar Boža in 
Lili. Otrokom je dejavnost zelo ostala v spominu, saj še sedaj vedo, kaj 
smo se igrali, kdo je bil gost in da piškoti niso bili užitni, saj so bili 
narejeni za igro. No, ker pa so bili vsi otroci zelo prepričani, da se igrajo 
s pravimi piškoti, smo na koncu enega odvili. Ker pa se notri ni nič 
skrivalo, smo se posladkali s Plazma piškoti. Pri tretji dejavnosti smo 
odšli v Jožefovo dvorano, tam sem jim pripravila vadbeno uro z žogami. 
Za začetek smo se naučili novo igrico ˝pikica, stoj˝, se razgibali, nato pa 
je sledil poligon, pri katerem smo preizkušali naše zmožnosti, vodenje 

žoge po ravni črti, metanje žoge 
vzgojiteljici, vodenje žoge mimo 
stožcev, metanje žoge na koš ter 
ciljanje žoge skozi obroč. Ker pa 
nam to že kar dobro gre, smo 
žogo poizkušali voditi z nogo ter s 
tapkanjem. Za četrto dejavnost 
pa se je naša sobo spremenila v 
gledališče. Otrokom sem zaigrala 

igro Piščanček Pik, vsak otrok pa 
je  izdelal svojo lutko lika, ki mu je bil najbolj všeč, prav tako so se otroci 
preizkušali v igranju. Za zadnjo, peto dejavnost sem izbrala temo čustva, 
spoznali smo, kdaj smo veseli, žalostni, jezni ter kdaj nas je strah. 
Čustva smo tudi ponazarjali z mimiko obraza in s celim telesom. Za 
konec smo naredili plakate o čustvih. Kot vedno so otroci tudi pri mojih 
dejavnostih z veseljem sodelovali ter kazali zanimanje za še 
nepoznano.«       Mojca Godec 

MAVRIČNA SOBA za vas … 
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Senzorične škatle, kaj sploh to je, se sprašujete?  Ali znajo otroci 
opisati? 

Senzorične škatle so odličen poučen 
pripomoček za poučevanje o okolju, 
živalih, rastlinah, površinah, teksturah, 
barvah … S pomočjo figuric lahko 
pričarate ure in ure igranja. 
V škatle lahko stresete različne 
sestavine, ki jih najdete v kuhinji ali v 
naravi. Lahko dodate figure za igranje, 
črke, števila, magnete … 
To vrsto igre otroci obožujejo, zato sva 
jim z Mojco pripravilI tri različne 

senzorične škatle. Prva vsebuje  
žagovino, dinozavre in živali iz kmetije, druga vsebuje stiropor in nekaj 
zimskih dodatkov, v tretji pa se skrivajo plastične žoge, stiropor kroglice 
različnih velikosti ter metalec žog in lovilec - naj pojasnim, z  otroki smo 
odrezali plastičnim lončkom dno in nanj napeli balon, otroci dajo žogo v  
plastični lonček, napnejo balon in žoga odleti, otrok pa jo mora uloviti, ni 
lahko. Škatle imamo še vedno v igralnici, saj si te vrste igre otroci  občasno  
še želijo.  
Matematični kotiček - v igralnici je  
miza, na kateri so otrokom ponujeni 
materiali za reševanje matematičnih 
nalog, ki so primerni  otrokovi starosti. 
Otroci so šteli predmete, jih razvrščali 
po barvi in obliki. Prepisovali zapis 
števil, seštevali različne predmete … 
Pri dej dejavnosti sva otroke pustili, 
da se sami znajdejo, če pa sva 
opazili, da potrebujejo najino pomoč, 
sva pristopili.   
Obiskal nas je čarovnik Sam Sebastjan in nam pričaral krasno predstavo. 
Skupaj z Modro sobo smo se šli »lopatat« za knjižnico in srečali kurente, 
ki so se pripravljali na obhod po Logatcu, da odženejo zimo. Otroci so bili 
veseli, ker so jih videli in z njimi zaplesali. Dva dni v januarju smo se družili 
s starostniki DMM. 
Naslednjič pa …                                                                   Boža Simšič 
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Pozdravljeni vsi, 
oglašamo se »modri« otroci iz modre sobe. Pri nas se veliko dogaja. Naše 
vzgojiteljice nam pripravljajo marsikaj zabavnega, poučnega, 
ustvarjalnega, domišljijskega, prav tako nam pustijo prosto igro, s katero 
razvijamo svojo domišljijo, ideje, utrdimo prijateljstvo, se naučimo 
pomagati drug drugemu, prepoznavamo svoja čustva in čustva drugih, 
igramo se igro vlog. Iz vsega navedenega se učimo in  pripravljamo na 
pot k samostojnosti in še in še … 
Da vam ne govorimo še o tem, kako že, kot pravi kuharji, kuhamo in 
pečemo. Njami, vse to v svoje trebuščke pospravimo.   
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V začetku meseca januarja smo žrebali skritega prijatelja, kateremu smo 
cel mesec pomagali in bili posebno pozorni in prijazni do njega. Hmmm ... 
nekaterim je šlo dobro, drugim malo manj. 
Dobili smo novo deklico, ki prihaja iz Makedonije, trudimo se, da nas 
razume in se med nami dobro počuti.  
Pri nas se je oglasil čarodej, kateremu smo se iz srca nasmejali. Odpravili 
smo se tudi v knjižnico na uro pravljic. 
Učili smo se šivat s čisto pravo iglo. Šivali smo svoje ime. Dobro nam je 
šlo! 
Pri starih starših deklice iz naše sobe smo si ogledali »velikanske« jaslice. 

MODRA SOBA, za vas… 
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Ob koncu meseca smo dobili še eno novo deklico, ta prihaja iz Bosne. Z 
nami se ima lepo, saj smo jo lepo sprejeli.  
V začetku februarja smo začeli spoznavati »ČUSTVA« skozi pravljice in 
ustvarjanje na to temo.  
Verjetno že veste, da nas redno obiskujeta medicinska sestra, ki nas 
poučuje o zdravju in higieni, ter ustna higieničarka, ki nas uči pravilnega 
umivanja zob. 
O, saj res! »Bobat« smo se šli in smo tam čisto slučajno srečali 
KURENTE! Skupaj z njimi smo skakali in odganjali zimo. Naj vam povemo 
še to, da so 13. februarja, namesto nas, kar maškare preživele dan v naši 
sobi. Pa kakšno zabavo so si priredile in še s krofi se mastile.  
Na dan pepelnice, nas je obiskal g. župnik  in  nas pokrižal s pepelom. 
Začel se je postni čas, zato smo se odločili, da se v tem času odpovemo 
določenim igračam. 
Zelo pomembno smo se počutili in veliko izvedeli, ko smo obiskali 
pomembne ljudi na upravnem centru Logatec. Lepo so nas sprejeli, 
razkazali vse prostore in ob koncu vsega bogato pogostili. Pričakujemo 
obisk nazaj, saj smo gospo Romano iz upravnega centra povabili v naš 
vrtec. 

 
Prihaja mesec marec in juhuhu gremo na plavalni tečaj!  
Mah, veste kaj?! Še marsikaj bi vam lahko naštevali in povedali, ampak 
pustimo še kaj za naslednjič. Oglasimo se spet in vam sporočimo, kako  
se bomo imeli v mesecu marcu. Pošiljamo vam lep, »moder« pozdrav, 
otroci Modre sobe. 

Radica Petrović 
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POBARVAJTE OTROCI … 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

          POBARVAJTE STARŠI … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotiček za otroke in starše… 
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PUST v Miklavževem vrtcu…  
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 Plavalni tečaj otrok Modre sobe (12.3.-16.3.). 
 Popoldanska delavnica za očke (22.3.). 
 Nastop najstarejših otrok vrtca na Gregorjevem sejmu (10.3.). 
 Velika noč.  
 Dan odprtih vrat (14.3., 15.3.). 
 Otroci Modre sobe se bodo udeležili zaključne prireditve likovnega 

natečaja Spodbujajmo prijateljstvo v Ljubljani (20.4).  
 Knjižni nahrbtnik v Oranžni sobi.  
 Igra s svetlobno mizo v Oranžni sobi. 
 Labirint in različne igre z baloni v Rumeni sobi. 
 Kako veliki smo – izdelovanje zanimivega šopka rožic v Rumeni 

sobi.  
 Nahrbtnik Izletko v Zeleni sobi. 
 Praktikantka Hana še zadnji mesec v Zeleni sobi. 
 In še in še… 

 
 
  
 
 

 
 
                                          
                                                     
 
 
 
  

KAJ NAS ČAKA… do naslednjega izida… 
 

Izdal Miklavžev vrtec Logatec. Uredila Mojca Demšar. 


