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1430 HRASTNIK 

POROČILO O DEJAVNOSTIH V ŠOLSKEM LETU 2011/12 

Izvedba večine dejavnosti v šolskem letu 2011/12 temelji na LDN vrtca za šolsko leto 

2011/12, katerega so predhodno obravnavali starši na septembrskih roditeljskih sestankih in 

strokovni delavci na Vzgojiteljskem zboru ter tudi Svet staršev na svoji 1. seji dne 13. 10. 

2011. Sam LDN pa je bil sprejet dne 26. 10. 2011 na Svetu vrtca. 

 

Planirane in izvedene dejavnosti: 

 Interesna dejavnost »Mravljice« 

 Interesna dejavnost »Telovadba za najmlajše s starši« 

 Sodelovanje v pilotnem projektu »Mali sonček« 

 Akcija »Obdarajanje«- izdelava ljubkovalnih igrač (vse skupine so bile nagrajene s 

slaščicami) 

 Projekt »Varno s soncem« 

 Sprehod s policisti in obisk policistov konjenikov, policistov motoristov… na igriščih 

 Akcija »Tradicionalni slovenski zajtrk« 

 Projekt »Pasavček« z zaključno prireditvijo »Kolesarčki« 

 Mesečni obisk knjižničark iz knjižnice A. Sovre 

 Druženje na igriščih ob različnih priložnostih 

 Igralne urice, govorilne ure, roditeljski sestanki… 

 Akcija«Očistimo Slovenijo« 

 Prireditev »5. Dan druženja in gibanja vseh generacij« 

 Praznovanje jeseni, novoletno  in pustno rajanja 

 Obisk Dedka mraza 

 Sestanki Sveta staršev in Sveta vrtca 

 Ogled  predstav v Delavskem domu Hrastnik 

 Sodelovanje v akciji »Cici Vesela šola« 

 Posamezne enote oz. oddelki pa so izvedli večino planiranih dejavnosti zapisanih v 

svojih načrtih 



Dodatno izvedene (neplanirane) dejavnosti: 

 Vključitev v natečaj Ministrstva za obrambo na temo »Varstvo pred naravnimi 

nesrečami«- 2 otroka sta bila nagrajena; vrtec je dobil pohvalo za najbolj aktiven 

vrtec na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v š. l. 2011/12 

 Vključitev v natečaj Drogeri Market-a » Otroci sonca«- nagrada: paket sončnih krem 

 Sodelovanje na prireditvi »Dan nevladnih organizacij Zasavja 2011« 

 Sodelovanje na likovnem natečaju XELLA Probeton-a Kisovec na temo »Nariši svojo 

hišico«- 2 otroka sta dobila nagrado 

 Sodelovanje na likovnem natečaju EUROCOM-a iz Kranja na temo »Pisani travnik in 

pomlad« 

 Obisk župana ob Tednu otroka in v prednovoletnem času (obdaritev otrok s 

slaščicami) 

 Obisk Muzeja v Hrastniku in ogled marionetnih lutk: igrica«Rdeča kapica« 

 Nastop mažoretk iz Steklarne Hrastnik na vseh enotah vrtca 

  Sodelovanje na natečaju Nive-e »Podajmo si roke« 

 Sodelovanje v  projektu Turistične zveze SLO »Z igro do prvih turističnih korakov« 

 Nastop skupine »Mravljice« ob 60- obletnici Društva upokojencev Hrastnik 

 Nastop skupine »Mravljice«  ob Dnevu nevladnih organizacij Zasavja 

 Delavnica »4- prometna deteljica« 

 Delavnice «Živi preprosto in solidarno- v smeri podnebne pravičnosti« 

 Igrice v Delavskem domu: »Gusarji«,  «Darilo…«, »Ena- dva- tri«….. 

 Seznanitev z različnimi dejavnostmi policistov 

 Ogled Mlakarjevega stanovanja in Muzeja Hrastnik 

 Obisk Sparky-ja in obdaritev z ljubkovalno igračo in likovnim materialom s strani 

trgovine Spar 

 

Vsi strokovni delavci pa smo obnovili svoje znanje s področja varnosti in zdravja otrok. S 

pomočjo UKC Ljubljana smo izvedli tečaj oživljanja otrok in pridobili certifikat.  

 

Do konca meseca junija bomo izvedli še: 

Planirane dejavnosti: 

 Obisk prvih razredov OŠ 

 Prometni kviz 

 Rajanje ob zaključku šolskega leta 

 



Dodatne dejavnosti: 

 Obisk Knjižnice dr. A. Sovre-ta in ogled igrice »Malo drugačen Smrk« 

 

Neizvedene dejavnosti: 

 Vaja evakuacije 

 Obisk Policijske postaje Hrastnik- v planirani obliki nismo izvedli, ker so nas obiskali 

policisti- konjeniki, policisti- motoristi, vodnik službenega psa s psom in policisti naše 

postaje na igrišču. Na igrišču so otroke seznanili s sredstvi, ki jih uporabljajo pri delu, 

tako da so strokovne delavke ocenile, da obisk postaje ni potreben. 
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