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 DEJAVNOSTI NA RAVNI VRTCA: 

 

Na ravni vrtca nismo izvedli planirane igrice: »Cesta ni igrišče.« Po zagotovilu Sveta za 

vzgojo in preventivo v cestnem prometu občine Hrastnik nam bodo igrico omogočili v 

naslednjem šolskem letu. Ravno tako nismo izvedli Prometnega kviza v starejših oddelkih, 

ker smo nekajkrat gostili policiste, bili z njimi na sprehodu,tako da so se vodje enot odločile, 

da kviz prenesemo v naslednje šolsko leto. 

Zaradi slabega vremena tudi nismo uspeli izvesti dejavnosti »Dan druženja in gibanja vseh 

generacij«, ki naj bi kot vseslovenska akcija potekal dne 11. 5. 2013, a je ta dan močno 

deževalo.  

 

Ostale dejavnosti smo izvedli v skladu z načrtom. 

 

Dodatno pa smo izvedli naslednje, neplanirane dejavnosti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Obisk trgovine Spar in Merkator (obdaritev vseh otrok). 

 Obisk Sparky-ja v vrtcu (obdaritev z likovnim materialom in talno igračo). 

 Obisk mažoretk Steklarne Hrastnik na igriščih in v igralnicah. 

 Obisk in nastop učencev Glasbene šole Hrastnik. 

 Obisk župana s sodelavci in obdaritev otrok. 

 Ogled vojaškega helikopterja na stadijonu. 

 Obisk policistov konjenikov na igriščih. 

 Koncert trobil Policijskega orkestra iz Ljubljane. 

 Nastop »Mravljic« ob novem letu, na obletnici Čebelarskega društva in na Poletni 

prireditvi knjižnice dr. A. Sovre-ta. 

 Obisk kašče v Šavni peči. 

 Ogled igrice učencev OŠ dr. S. Gruma »Cenc, debeloriti hrošč in strupena megla«. 

 Sodelovanje z Zavarovalnico Triglav in KD (risanje risbic v humanitarne namene). 

 

 OBOGATITVENE DEJAVNOSTI NA RAVNI ENOT: 

 

OE LUČKA: 

Strokovne delavke so izvedle vse planirane aktivnosti, dodatno pa še zaključni izlet s starši v 

Gore. Za popestritev dejavnosti pa so na pobudo otrok izvedle tudi glasbeno-plesno dejavnost 

»Lučka ima talent.« Ena od starejših skupin pa je bila s starši v Retju, kjer so si ogledali 

konjušnico. Na natečaju Ministrstva za obrambo pa sta dva otroka in njuni mentorici dobili 

priznanje za likovno izražanje na temo »Potres«. 

 

OE SONČEK:Strokovne delavke so izvedle vse planirane dejavnosti, razen ogleda kmetije v 

Praprotnem, ker jim to ni dopuščalo vreme. Dodatno so izvedle Orientacijski pohod  na 

Nasipe, kjer so se jim pridružili tudi starši. Sodelovale so tudi v projektu Karitasa: «Živi 



preprosto in solidarno« in dobili priznanje za sodelovanje v akciji. Otroke mlajšega oddelka 

pa sta strokovni delavki  seznanili z oskrbo hišnih ljubljenčkov na način, da so ne le obiskali 

»živalski frizerski salon«, ampak so jih v vrtcu živali tudi obiskale. Dodatno so tudi izvedle 

razgibavanje na velikem štadionu. 

 

OE DOLINCA: 

Izvedene so vse planirane dejavnosti. 

 

ODDELKA NA OŠ HRASTNIK: 

Strokovne delavke so izvedle vse planirane dejavnosti. Dodatno pa so obiskale na domu 

lovca, si ogledale fotografski atelje, izvedle mini kros na štadionu in povabile stare starše na 

»Igre brez meja«. 


