
SEPTEMBER 

Vrata našega oddelka na Osnovni šoli Alojza Hohkrauta so se odprla 03.09.2018 in že prvi dan smo 

pričeli s skupnim sodelovanjem z OŠ. V dopoldanskemu času smo skupaj z učenci in učiteljicami 

pozdravili prihod otrok in njihovih staršev, ki so prvič prišli v prvi razred osnovne šole. 

 

OKTOBER 

Jesenski čas je bil prav poseben, saj so  nas  toplo vreme in čudovite  jesenske barve kar vabile k 

raziskovanju naše bližnje in daljne okolice. Večkrat smo se potepali po gozdu, ga raziskovali z vsemi 

našimi čutili in ob tem  skozi lastne izkušnje pridobivali ter spoznavali zanimivosti narave, ki so 

obogatile naša spoznanja in spretnosti na različnih področjih. 

 

                           

                        

                     

   

 



                  

 

Obiskali smo tržnico in opazovali dogajanje na njej. Ogledali smo si veliko različnih vrst sadja in 

zelenjave. Posamezne vrste sadja in zelenjave so bile za posameznike popolnoma nove. V vrtcu smo si 

pripravili svojo tržnico in prodajali za gumbe, pripravljali sadna nabodala in jih z velikim veseljem tudi 

pojedli. 

 

                

 

            

 

V mesecu oktobru smo naše sodelovanje z OŠ AH še poglobili. V našo skupino prihajajo učenci med 

njihovim glavnim odmorom in vodijo naše otroke pri skupnemu razgibavanju. 

 



 

 

ČAROBNI DECEMBER PRI MIŠKAH-ODDELEK NA OŠ ALOJZA HOHKRAVTA TRBOVLJE 

 

December je praznični mesec in utrip le tega smo želeli začutiti tudi v naši igralnici. S tem namenom 

smo v našo igralnico povabili naše starše, ki so nam pomagali pri izdelovanju praznične dekoracije. 

Izdelovali smo snežinke, pravljične hiške, smrečice, snežake, rokavičke, škornje ter voščilnice, katere 

so starši odnesli domov. Z vsemi ostalimi izdelki smo okrasili igralnico, garderobo in okna. Na naših  

policah pa  smo  postavili zasnežene vasice. 

 

             

              



          

             

         

 

 

Skoraj vsak dan nas je obiskoval skrivnostni palček, ki nam je prinašal  sporočila z različnimi  nalogami, 

z lepo mislijo in jih puščal na prazničnemu koledarju, s pomočjo katerega smo skupaj odštevali dneve 

do prihoda Dedka Mraza. In končno je prišel naj bolj pričakovani dan v letu PRIHOD DEDKA MRAZA. 

Njegov prihod je bil prav poseben. Potrkal je na okno naše igralnice, se oglasil in šele nato vstopil v 

igralnico. To je bilo za otroke posebno doživetje  Dedku smo zapeli  pesmico, se z njim pogovorili in 

Dedek je vsakega otroka vzel v naročje in mu na uho zašepetal skrivnost. 

 



                          

                           

                      

    

Na dan obiska Dedka Mraza smo se pozno popoldne otroci, starši in strokovni delavki   zbrali pred 

osnovno šolo, kjer so otroci dobili svoje lanterne s prižganimi svečkami. Vsak otrok je prijel svojega 

starša in skupaj smo se odpravili na sprehod po praznično okrašenemu mestu. Ob vrnitvi v vrtec pa 

smo se pogreli s toplim čajem, prisluhnili pravljici ob okrašeni smrečici:« Modri Božiček« kar v naročju 

mamic, se  posladkali  z dobrotami ter si zaželeli prijazne praznične dni. 

                   



        

   

 

Naslednje jutro smo skupaj z učenci in učitelji OŠ AH pričakali Dedka Mraza v telovadnici na šoli. Dedek 

Mraz si je ogledal program nastopajočih ob DNEVU SAMOSTOJNOSTI. V svoj velik objem je vabil otroke, 

tako predšolske, kot tudi šolske. Naši otroci so Dedka močno objeli.  

                           

                        

 



 

V mesecu decembru sta nas obiskala gospa Tanja in gospod Bogdan iz Delavskega doma. Skupaj smo 

ustvarjali praznične animacije s pomočjo telefona. 

 

                    

 

                                                                                                   Strokovni delavki na OŠ AH, Breda in Neva 

 

 

 


