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                     Kaj vas čaka v tej številki? 

Kljub temu da smo že v začetku oktobra pouk v šolah končali in ga 

preselili v svoje domove, smo za vas pripravili novo številko šolskega 

lista. A pred začetkom pouka na daljavo smo vseeno uspeli opraviti 

anketo o tem, koliko učencev naše šole ve, kaj praznujemo z dnevom 

reformacije. Rezultate ankete lahko vidite spodaj. Kaj obeležujemo 

z dnevom reformacije, zagotovo ve učiteljice zgodovine na naši šoli, 

učiteljica Klavdija Kos Fijolič. Opravili smo intervju z njo. Nismo želeli 

ostati le pri zgodovini, prihodnosti ni brez otrok, zato smo vzgojiteljico 

Andrejo Škulj povprašali, kako poteka delo v vrtcu. Za konec pa smo se 

pogovarjali še z nekdanjo učenko naše šole, smučarko Nejo Pajk.  

 

POZNAVANJE POMENA REFORMACIJE 

(Anketirali sva Ana in Hana.) 

Kaj obeležujemo z dnevom reformacije, sva vprašali 18 naključnih 

učencev naše šole. 14 učencev je poznalo odgovor, to pomeni 77 %. 

Za tiste, ki ne veste, pa ni nikoli prepozno, da se naučite: 31. oktobra 

v Sloveniji praznujemo dan reformacije, ki je dela prost dan. Med drugim 

ga praznujemo v spomin in opomin o pomenu slovenskega jezika, 

za katerega v preteklosti ni bilo vedno samoumevno, da ga javno 

govorimo, beremo in pišemo. 

 

 

 

 

 

UVODNIK  
Svoj prosti čas zelo rada preživljam 

v naravi. Ko korakam po naši prečudoviti 
zemlji, mi je najbolj všeč to, da se lahko 

sprostim in zadiham svež zrak 
brez pritiska. V naravi zelo rada hodim, 

tečem, igram badminton, ki ga sicer 
za računalnikom ne morem. Rada se tudi 

igram s svojim kužkom in se sprehajam 
po gozdu. 

Raje kot pred računalnikom preživljam 
čas v naravi. To se mi zdi pametno zato, 

ker smo dandanes ljudje preveč 
na računalnikih in telefonih. Menim, da bi 

si mogel vsak posameznik vsak dan vzeti 
vsaj eno uro časa za svež zrak in gibanje –

brez telefona ali računalnika.  
Tudi brez tehnologije se lahko imamo 
odlično. Narava nam da lahko vse, kar 

potrebujemo za sprostitev. A menim, da 
je ljudje ne cenimo (dovolj) in jo celo 

zaničujemo – s smetmi in odpadki 
denimo. To se mi ne zdi pošteno do nje. 

Naj bo koronačas priložnost, da naredimo 
nekaj lepega tudi za okolje. Ne uničujmo 

ga. Manj uporabljajmo elektronske 
naprave; s tem bomo zmanjšali porabo 

elektrike in tudi manj onesnaževali okolje. 
Več se družimo s svojimi najbližjimi in 
upoštevajmo vsa priporočila uradnih 

ustanov glede koronavirusa.   
NIKA      

 

  

https://www.evang-cerkev.si/kategorija-zgodovina/


 

   

 

 

 

INTERVJU: KLAVDIJA KOS FIJOLIČ 
 

 

 

Pogovarjali sva se: ANA IN HANA. 

ZA INTERVJU SVA IZBRALI UČITELJICO KLAVDIJO 

KOS FIJOLIČ, SAJ JE NOVA UČITELJICA ŠOLI; 

LANSKO LETO PA JE NA ŠOLI DELALA KOT 

KNJIŽNIČARKA. 

 

 

Ali ste že kdaj poučevali zgodovino in koliko let ste jo? 

Kot učiteljica zgodovine sem v tej vlogi prvič. 

Na katerih šolah ste poučevali? 

Z vlogo učiteljice zgodovine sem se pred tem srečala v času izvajanja prakse med pedagoško-

andragoškim izobraževanjem na OŠ Brežice in Gimnaziji Brežice. 

Zakaj poučujete ravno zgodovino in ne katerega drugega predmeta? 

Zgodovino poučujem, ker sem opravila študij zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani in ker je bilo na 

šoli razpisano delovno mesto za učitelja zgodovine. 

Kako pa poteka vaše poučevanje na daljavo? 

Delo na daljavo je kombinacija tako samostojnega dela učencev (reševanje učnih listov) in 

videokonferenc prek Zoom-a, kjer z učenci dopolnimo učne liste, rešujemo nejasnosti in utrjujemo učno 

snov. 

Ali ste bili že kdaj knjižničarka ali je bila to vaša prva izkušnja? 

Z vlogo knjižničarke se nisem srečala prvič, saj sem se z dokumentarnim in knjižničnim gradivom 

ukvarjala skozi celoten študij in tudi kasneje z usposabljanjem na delovnem mestu. 

Če je bila to vaša prva izkušnja, kako ste se počutili oziroma ali Vam je bilo naporno? 

Delo mi ni bilo naporno in sem ga z veseljem opravljala. 

Koliko učencev v enem razredu ste največ poučevali? 

Številčno največji razred, ki sem ga učila, je imel 29 učencev.« 

 

HVALA LEPA ZA INTERVJU.   



 

 

TEMA MESECA: DAN V VRTCU             
 

Pogovarjali sva se: ANA IN HANA. 

V ZAČETKU OKTOBRA, KO SMO NAČRTOVALI NOVEMBRSKO ŠTEVILKO ŠOLSKEGA LISTA ČAROBNIH IN 

SIJOČIH 8, SE JE RAVNO ZAČEL TEDEN OTROKA. TEDEN OTROKA JE PROJEKT ZVEZE PRIJATELJEV 

MLADINE SLOVENIJE, KI SE ZAČNE VSAK PRVI PONEDELJEK V MESECU OKTOBRU IN TRAJA SEDEM 

DNI. TEMELJI NA OBELEŽEVANJU SVETOVNEGA DNEVA OTROKA, KI GA JE LETA 1956 PRIZNALA 

GENERALNA SKUPŠČINA ZDRUŽENIH NARODOV. KER NAJU JE ZELO ZANIMALO, KAKO POTEKA DAN 

V VRTCU, SVA O TEM POVPRAŠALI VZGOJITELJICO ANDREJO ŠKULJ. 

1. Zakaj ste se odločili za delo v vrtcu? 

Že kot majhna deklica sem se zelo rada igrala z dojenčki. 

Ko smo s starši odšli kam na obisk, sem se zelo rada 

igrala z mlajšimi otroki. Iz otroške igre je tako zrasla 

želja po poklicu vzgojiteljice. Za ta poklic sem se 

odločila tudi zato, ker zelo rada delam z ljudmi in ker je 

ta poklic zelo fleksibilen, dinamičen in ustvarjalen. 

2.  Koliko časa že delate v vrtcu? 

V vrtcu delam že trinajst let, vsa ta leta pa sem zaposlena 

v Vrtcu Ringaraja v Dobrepolju. 

3. Kdaj prihajate v službo in kdaj odidete iz nje? 

Letos imam fiksen delavnik; to pomeni, da se ne 

spreminja in je vedno enak; in sicer od  7.30 do 14.30. 

Poleg rednega dela pa imamo tudi pogovorne urice s 

starši otrok, roditeljske sestanke, srečanja s starši, 

evalvacije, vzgojno-izobraževalna dela … 

4. Kako poteka delo v vrtcu? 

Delo poteka tako, da se najprej uredim v delovna 

oblačila, uredim igralnico in nato grem po otroke v 

združevalno igralnico. Nato skupaj odidemo v matično 

igralnico, kjer imamo jutranjo igro (ljubkovanje, 

crkljanje, pogovor). Ob 8.00 sledi zajtrk, najprej pa 

seveda osebna higiena. Ko otroci pojejo zajtrk, si 

umijejo roke, za tem pa sledi jutranji pozdrav (se 

pozdravimo, se pogovorimo o vremenu, dnevu v tednu 

in o tem, kaj bomo počeli v dnevu), ki običajno poteka 

na blazini, ni pa nujno. Nato sledita nega ter previjanje 

otrok. Ob 9.30 sledi dopoldanska sadna ali zelenjavna 

malica. Pred malico in po tem pa spet poskrbimo za 

osebno higieno. Sledi igranje na terasi, ploščadi, igrišču 

ali v bližini vrtca. Ob 10.30 začnemo s toaletnim 

treningom, previjanjem in pripravljanjem na kosilo. 

Ob 11.00 sledi kosilo. Vmes spet poskrbimo za osebno 

higieno. Po kosilu je počitek otrok na ležalniku, ki po 

navadi traja do 14.00. Med tem časom imajo strokovne 

delavke izmenično vsaka pol ure pavze. Medtem 

pomočnica poskrbi tudi za čistočo igralnice. Pripravimo 

se pa tudi za naslednji dan in imamo tudi krajše sestanke. 

Ko se otroci zbudijo, imamo popoldansko malico, nego 

in urejanje otrok. Sledi igranje na prostem ali v igralnici. 

Ob 15.30 sledi odhod domov. Otroci, ki ostanejo dlje, se 

spet združijo z otroki prvega starostnega obdobja, kjer 

nadaljujejo igro do prihoda staršev. 

5. Koliko otrok je lahko v eni skupini? 

V oddelku prvega starostnega obdobja je največ 

12 otrok, v oddelku drugega starostnega obdobja, 

v katerem so tri- in štiriletni otroci, je največ 17 otrok, 

v ostalih oddelkih drugega starostnega je največ 

22 otrok, v heterogenem oddelku (vključeni otroci 

prvega in drugega starostnega obdobja) pa največ 

19 otrok. Občina, ustanoviteljica vrtca, lahko glede 

na razmere in položaj v občini odloči, da se najvišje 

število otrok v oddelku poveča za največ dva otroka, kar 

imamo tudi v našem vrtcu. 

6. Koliko skupin je v celem vrtcu? 

V Vrtcu Ringaraja je devet skupin. 

7. Koliko vzgojiteljic je v eni skupini? 

V eni skupini je ena vzgojiteljica in ena pomočnica 

vzgojiteljice, v oddelkih, kjer je vključen otrok s 

posebnimi potrebami, pa še ena spremljevalka. 

8. Koliko oseb dela v celem vrtcu? 

V Vrtcu Ringaraja je zaposlenih 27 strokovnih delavcev. 

9. Koliko otrok je v celem vrtcu? 

V Vrtcu Ringaraja je približno 170 otrok. 

 

SPOŠTOVANA VZGOJITELJICA ANDREJA, HVALA, KER STE SI VZELI ČAS IN NAMA TAKO PODROBNO 

OPISALI, KAKO POTEKA DELO V VRTCU. ŠE NAPREJ VAMA ŽELIVA VELIKO VESELJA PRI VAŠEM DELU. 

 



 

OBISKOVALI SO NAŠO ŠOLO: Neja PAJK  
 

Pogovarjali sva se: HANA IN NINA. 

ZA INTERVJU SVA IZBRALI NAŠO NEKDANJO SOŠOLKO NEJO PAJK, KI TRENIRA SMUČANJE. 

INTERVJU JE POTEKAL NA DALJAVO. Z NEJO SVA SE POGOVARJALI O ŠPORTU, TEKMAH IN 

PRIPRAVAH. 

Neja, že od malih nog treniraš smučanje. Torej koliko let je že minilo? 

Smučanje treniram že približno šest let. 

Kako pa poteka vaš normalni trening? 

Okoli šestih zjutraj se dobimo v Ljubljani ter gremo na smučišče, se preobujemo ter gremo par krogov 

za ogrevanje. Nato trener postavi progo in mi smučamo. Ob dvanajstih imamo kosilo, ob dveh popoldne pa 

končamo s treningom. 

Koliko časa pa traja trening? 

Od šest do osem ur. 

Zakaj si se odločila za smučanje? 

Pravzaprav se nisem jaz odločila. Ko sem bila majhna, sta me starša postavila na smuči, in takrat se je vse 

začelo. Imela sem osebno trenerko, ki je mojim staršem povedala, da sem dobra in da naj  me vpišeta v kakšen 

klub. Začela sem trenirati, postajalo je vse bolj zabavno. 

Slišim, da si ena izmed boljših v ekipi; torej v kateri selekciji si? 

Sem v selekciji U14, samo še malo me loči od najboljše selekcije (U16). 

Hodite tudi kam na priprave in koliko časa trajajo? 

Ja, hodimo recimo v Avstrijo in Nemčijo. Po navadi trajajo od osem do deset dni. 

Kje pa potekajo tekme? 

Največkrat na Slovenskem – Krvavec, Cerkno, Pohorje, včasih tudi na Rogli. 

NEJA, HVALA ZA VSE, KAR SI DELILA Z NAMI, LEP DAN ŠE NAPREJ TI ŽELIVA. 

 

Pri pripravi te številke so sodelovale: Ana, Hana, Nina in Nika.  

Vse fotografije so s spleta, le grafikon je lastne izdelave. 

Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za pripravljenost.  


