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PREDŠKOLSKI BILTEN

DOMINIKANSKA KARIZMA JE SLUŽENJE
ISTINI, A ISTINA SE POSREDUJE LJUBAVLJU
I UVAŽAVANJEM SVAKOG ČOVJEKA. NA
OSOBIT SE NAČIN OSTVARUJE U ODGOJU
LJUDSKE OSOBE, POČEVŠI OD NAJRANIJE
DOBI.

PRESJEK PET
GODINA RADA

VRTIĆA
 

KAKO JE POČELO NAŠE
PUTOVANJE I  KOJIM

PUTEM JE IŠLO.. .



PEDAGOŠKA GODINA 2016./2017.

U subotu, 20. kolovoza 2016, Vrtić je 
blagoslovio šibenski biskup mons. 
Tomislav Rogić u nazočnosti sestara 
dominikanki, svećenika, predstavnika 
županijskih i gradskih vlasti, roditelja, 
prijatelja i drugih uzvanika koji su se 
okupili na taj radostan događaj.

Nakon pročitane Božje riječi, biskup mons. 
Rogić zazvao je Božji blagoslov na 
prostorije vrtića, na djecu i djelatnike 
vrtića. Vrtić će biti podružnica 
DV Blažena Hozana u Zagrebu,
 a voditeljica će biti s. Rahela Rukavina. 
Vrtić započinje S radom 1. rujna 2016. 
sa dvije mješovite skupine - v
rtićkom „Ribice“ i jasličkom „Anđeli“ 
i 42 novoupisane djece.

 

BLAGOSLOV VRTIĆA



PRVI DOGAĐAJ IZVAN
VRTIĆA – „MALI
MIHOVIL“

IU petak, 23. rujna 2016., djeca iz pet
vjerskih vrtića posjetila su katedralu sv.
Jakova i biskupa mons. Tomislava
Rogića. Povodom pripreme za proslavu
dana Grada i Biskupije, sv. Mihovila,
manifestacijom za djecu „Mali Mihovil“

Djeca iz dječjeg vrtića Blažena Hozana
otpjevala su pjesmu „Kad Isus dolazi“, a
u vrtiću su naslikala svoga biskupa te
mu to donijela  za poklon.

PRVI DANI KRUHA 

Za Dan kruha i zahvale Bogu za sve njegove darove pripremili smo za nas i za naše roditelje pravu
malu svečanost u sportskoj dvorani našeg vrtića, u petak, 18. studenog 2016. 
Djeca su otpjevala nekoliko pjesama te oduševili svoje roditelje, bake i djedove. Posebnu radost
izmamili su najmlađi, jaslička skupina „Anđeli“ svojim plesom o ježiću. 

 u tijelo



Djeca iz odgojne skupine „Anđeli“ sudjelovali su na svetoj Misi u crkvi sv. Nikole. Nakon
svete Mise, don Krešo je djeci podijelio čokoladice. Potom su djeca susrela sv. Nikolu koji
je žurio na brod, ali stigli su mu otpjevati nekoliko pjesama i fotografirati se s njim, a kada
su ga djeca pitala ima li darova za njih, rekao je da nam ih je već ostavio u vrtiću. Korina
je oduševljeno mami rekla da je „konačno vidjela pravog sv. Nikolu“! 

 

OBILJEŽAVANJE SV. NIKOLE

BOŽIĆNA PRIREDBA
Djeca su se, zajedno sa svojim odgojiteljicama pripremala za božićnu priredbu, te premda su
vladale vodene kozice i viroze, ipak su odlučili razveseliti roditelje, bake, djedove i sve ostale koji
su ih došli podržati. Na pozornicu u doletjeli kao mali Anđeli i i svojim plesom uz pjesmu „Anđeli“
nagovijestili dolazak Božićnih blagdana. Nakon toga smo zapjevali pjesmu „Ide zima“ i najavili
zimske radosti koje nas očekuju u hladnoj zimi, koja nas je već zagrlila svojim hladnim plaštem. 



Raspisali smo likovni natječaj na temu Bl. Ozana
Kotorska. Poslali smo slikovnicu „ Pastirica i ruže“
vrtićima grada Šibenika koju je napisala naša
sestre Blaženka Rudić. Svoje radove na natječaj
poslali su nam Dječji vrtići: Sunce- Brodarica,
Šibenska maslina, Brat sunce, Smilje i naš vrtić.

Osim toga, održali smo priredbu u dvorani
Katoličke osnovne škole (Škaljarsko kolo, pjesme
i ples, predstava o Bl. Ozani...)

DUHOVNA OBNOVA ZA SVE DJELATNIKE VRTIĆA
BLAŽENA HOZANA

Okupljanjem djelatnica iz Korčule, Šibenika i Zagreba, zajedničkom večerom te križnim
putem, započelo je naše dvodnevno duhovno putovanje. od 17.-19.3. 2017. u  samostanu i
vrtiću sestara dominikanki u Šibeniku. nešto teksta u tijelo

PRVA PROSLAVA BLAŽENE OZANE KOTORSKE U
NAŠEM VRTIĆU



IZLET U PAKOVO SELO
U ponedjeljak, 29. svibnja 2017. vrtićka 
skupina „Ribice“ bile su na izletu na 
Pakovu selu. Išlo je 19 djece 
sa svojim odgojiteljicama. 
Roditelji Isabel Lokas dočekali su 
nas u narodnim nošnjama i vrlo 
srdačno primili. Djeca su uživala 
u svim sadržajima koji su 
bili ponuđeni, od edukativnih do zabavnih. 

POSJET OCA BISKUPA ANTE IVASA VRTIĆU

Njegova želja i djelo ostvareni su. 
Održana je svečana sv. misa i propovijed u čast
 sv.Ante nakon koje su oca biskupa dočekala su 
djeca u vrtiću koja su mu čestitala imendan 
i otpjevala dvije pjesme. 
Biskup Tomislav Rogić je baš to jutro 
posebno razveselio djecu darujući im 
akvarij s puno malih ribica!



ZAVRŠNA PRIREDBA PREDŠKOLACA

U utorak, 13. 06. 2017. u 17. 30 u dvorani Katoličke škole bila je završna priredba i oproštaj
od naših predškolaca.Bilo je svega; pjesme, recitacija, glume i plesne točke naše plesne
skupine pod vodstvom gosp. Dragice Gulin, i na kraju podjela pohvalnica i prigodnih
darova budućim prvašima. 

Dok pokušavamo 
naučiti našu djecu
 sve o životu, 
naša djeca nas 
uče o tome 
što je život.”
 A. S.



PEDAGOŠKA GODINA
2017./2018.

MISA ZA POČETAK NOVE PEDAGOŠKE GODINE
Početkom rujna 2017. godine, u kapelici sv. Mihovila, u blizini našeg vrtića, održana je sveta
Misa povodom početka nove pedagoške godine. Misu su animirala djeca iz našeg vrtića,
zajedno sa svojim roditeljima i odgojiteljicama. Misu je predslavio o. biskup Tomislav Rogić. 

OBILJEŽAVANJE SV. MIHOVILA- ZAŠTITNIKA
GRADA ŠIBENIKA

Slušali smo vrlo zanimljivu priču o sv.
Mihovilu i Šibenčanima, proučavali smo

njegov grb, slikali ga, pripremali
pjesmice njemu u čast. Grad je pripremio

i malu priredbu „Mihovilu na dar“, gdje
smo i mi sudjelovali.  Na sam dan sv.

Mihovila sudjelovali smo u procesiji, te
ponosno nosili našu zastavu sa

simbolom i imenom našeg vrtića.
Sudjelovali smo i u i utrci „Trka za moj

grad“.
 



Brinemo se što će
dijete postati sutra, ali

zaboravljamo da je
ono već danas
NETKO.”  S.  T.

DANI KRUHA 
Mijesilo se tijesto, oblikovala peciva i kruščići. Slagali smo ih u
tepsije, stavljali u pećnicu i promatrali kako rastu i rumene se. i
roditelji su si dali truda. U vrtić su nam donijeli pune košarice
predivnih peciva kruščića, kiflica, kolačića, rolica, kroasančića i
fritula. Zajedno sa djecom organizirali smo priredbu za
roditelje. Naravno, ne bi bilo tako posebno da nam naš župnik
pater Paul nije sve to blagoslovio i zapjevao s nama. 

  
 



Imali smo praksu da roditelji gostuju u odgojnoj skupini svog djeteta te pokažu svoje
vještine, prezentiraju svoje zanimanje, nešto nas novo nauče...

POSJETI RODITELJA ODGOJNOJ SKUPINI



BOŽIĆNO VRIJEME

Napravili smo adventske vjenčiće, upalili prvu svijeću. A roditelje smo pozvali kroz
svakodnevne poticajne misli da nam se pridruže u tom hodu! Sv. Nikola, kome se djeca vesele
najviše, kroz izrađivanje čizmica i drugih likovnih radova, pjevanjem pjesmica, dočekan je u
vrtiću s velikim nestrpljenjem. Odgojiteljice Ana Šarić, Jelena Petković Miljković i Katarina
Smolčić pripremile su lutkarsku predstavu o sv.Nikoli u kojoj su uživala i djeca i tete. 

 



GOSTOVANJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA

U petak 8.12. u vrtiću je gostovalo
 Lutkarsko kazalište „Bumerang“ 
iz Splita sa predstavom
 „Čarobna pahuljica“.
Sljedećih godina smo nastavili
surađivati s njima, ali i s drugima..."Z"
produkcija...

 



DUHOVNA OBNOVA ZA RODITELJE 
U subotu, 9.12. 2017. u Katoličkoj osnovnoj školi održana je duhovna obnova za roditelje na
temu: "Što li će biti od ovog djeteta?" Prijavilo se četrdesetak roditelja, a voditelj je bio don
Franko Prnjak, župnik iz Košuta. Nakon predavanja bila je mogućnost za ispovijed. Ispovijedali
su don Franko i don Ivo Babačić. Duhovno obnovljeni i ojačani imali smo sv. Misu u kojoj smo
pjesmom, čitanjem i molitvom slavili Gospodina. Zajedničko druženje nastavljeno je ručkom 

BOŽIĆNA RADIONICA ZA RODITELJE
Dana 4. prosinca 2017. 
u vrtiću smo organizirali 
božićnu radionicu 
u koju se uključilo 
oko četrdesetak 
roditelja i djece.  
Vrlo spretno nastajali su
 različiti anđeli, okićeni i 
nakićeni borovi,
 kuglice od raznobojne 
vune i čestitke. 



PROSLAVA ZAŠTITNICE BLAŽENE OZANE
KOTORSKE 

U srijedu 02.05., u Katoličkoj osnovnoj školi proslavili smo zaštitnicu našega vrtića Bl. Ozanu
Kotorsku. U programu su sudjelovala sva djeca od jasličke do starije vrtićke odgojne skupine.
„Zvjezdice“ otpjevale su pjesmu na engleskom, “Anđeli” su otpjevali pjesmu “Jedna mala Isusova
ovčica sam ja”! Najstariji „Ribice“ osim pjesama; „Proljeće u srcu“ i „Budi sretan svaki dan“, te
recitacije „Što ću biti kad odrastem“, izveli su lutkarsku predstavu „Pastirica i ruže“, prema slikovnici
koju je napisala s. Blaženka Rudić. Klapa „Pivači sv. Jakova“ otpjevali su dvije pjesme 



IZLET NA KRAPANJ U LIPNJU



NAŠA PRVA OLIMPIJADA

PREDSTAVA "PASTIRICA I RUŽA" 2018. 58.MDF



PEDAGOŠKA GODINA
2018./2019. 

„MALI MIHOVIL“ 
U utorak, 25. rujna 2018., održan je u katedrali sv. Jakova „Mali Mihovil“. To je
nastup djece iz vjerskih vrtića i vjerskih skupina iz drugih vrtića u čast sv.
Mihovila, zaštitnika grada. Djeca iz našega vrtića, iz odgojne skupine „Ribice“,
otpjevala su jednu pjesmu i darovali biskupu Tomislavu slikovnicu o sv. Mihovilu,
koju su sami nacrtali i napisali tekst



Tata od Marije K., po zanimanju pekar, pokazao je djeci kako se priprema kruh te nas počastio
pekarskim proizvodima iz svoje pekare. Blagoslov kruha uz kratki program (recitacije i pjesme s
pokretom) imali smo u našem dvorištu. Sva djeca donijela su na blagoslov što su marljivim rukama
zajedno sa svojm roditeljima načinili. Pater Paul Karim blagoslovio je naš bogati stol prepun raznih
pekarskih slastica.

17. listopada 2018. u 9 h, uključili smo se u molitvenu akciju za jedinstvo i mir svih ljudi u
svijetu. Djeca iz odgojnih skupina „Anđeli“, „Leptirići“ i „Ribice“ okupili su se u samostanskoj
kapeli naših sestara dominikanki, te izmolili deseticu krunice predvođeni „Ribicama“. Svoju
molitvu zaključili su pjesmom „Isuse volim te“.

DAN KRUHA

MOLITVA ZA JEDINSTVO I MIR U SVIJETU



U subotu 8. prosinca 2018. održana je duhovna obnova za roditelje djece koja pohađaju
naš vrtić. Odazvalo se četrdesetak roditelja. Tema je bila „Sveta Obitelj – moja obitelj“, a
voditelj je bio fra Ivan Penava, konventualac, župnik župe sv. Petra na Vidicima, u
Šibeniku.

BOŽIĆNA RADIONICA 

DUHOVNA OBNOVA ZA RODITELJE 

U utorak, 11. prosinca 2018., božićna radionica okupila je roditelje iz svih odgojnih skupina
djece na izrađivanje različitih ukrasa. 



U petak, 14. prosinca 2018., u dvorani Katoličke škole djeca iz našega vrtića imala su božićnu
priredbu, satkanu od pjesme i plesa. 

USKRSNA RADIONICA 

BOŽIĆNA PRIREDBA

U našem vrtiću organizirane su humanitarne uskrsne radionice 10., 11. i 12. travnja 2019., u
kojima su sudjelovali roditelji djece iz svih vrtićkih skupina. Sve što smo napravili stavljeno je
na prodaju kako bismo dobrovoljnim prilozima barem jednu obitelj ovog Uskrsa obradovali. 



U travnju vodstvom Zdenke Bilušić u Gradskoj knjižnici "Juraj Šižgorić" najstarija
vrtićka skupina "Ribice" sudjelovala je u radionici na temu kazališta sjena.

POSJET KNJIŽNICI I RADIONICA
 „Od sjene ka filmu“

OLIMPIJADA
U lipnju, u športskom centru Ljubica u Crnici održao se Olimpijski festival dječjih vrtića.
Predškolci su sudjelovali i okušali se u natjecateljskom dijelu programa koji je započeo
nogometnim turnirom dječaka i djevojčica, a od pojedinačnih disciplina natjecalo se u
skoku u dalj iz mjesta, bacanju loptice, 50m trčanje, 4x25m štafeta. 



 Ostvarena je suradnja s Katoličkom osnovnom školom u vidu posjete djece u godini pred
polazak u školu prvom razredu kako bi se djeca upoznala s načinom rada u školi, učiteljima,
učenicima, prostorom. Također, učiteljice iz iste osnovne škole prisustvovale su roditeljskom
sastanku te ujedno održale "školski sat" predškolcima u njihovoj odgojnoj skupini. 

PREDŠKOLA



Projekt „Budi mi prijatelj cijeli dan“ koji je je financirala Europska unija iz Europskog
socijalnog fonda u trajanju 30 mjeseci predstavljen je u našem vrtiću u srijedu 22. svibnja
2019. Projekt su predstavili gosp. Nikolina Đuran Sobol, Ivan Sobol i Irene Manca ispred
Udruge „Mladi u EU“ Šibenik, voditelji ovog projekta.
Cilj i aktivnosti projekta su: omogućavanje smjenskog rada roditeljima, nabavljanja
didaktičke opreme, pružanja kvalitetne usluge odgojno obrazovnog rada kroz
omogućavanje sudjelovanja na stručnim edukacijama, zapošljavanju novih djelatnika i
stručnjaka, nabavu stručne literature, nabavu namještaja i dr.

PREDSTAVLJANJE PROJEKTA "BUDI MI
PRIJATELJ CIJELI DAN"



IZLET NA VISOVAC



Najstarija odgojna skupina Ribice pod vodstvom svojih odgojiteljica je uvježbala i odglumila
predstavu pod nazivom „Kako je Šibenik dobio zaštitnika?“ u dvorani Katoličke osnovne škole,
kada su i podijeljene diplome predškolcima. Nakon toga su nastupali s istom predstavom i na
pozornici 59. Međunarodnog dječjeg festivala. S MDF-om su surađivali i u sklopu izrade
zastavica koje su ukrašavale šibenske ulice.

PRIREDBE I NASTUPI ZA KRAJ



PEDAGOŠKA GODINA
2019./2020.

Ove pedagoške godine zahvaljujući  projektu "Budi mi prijatelj cijeli dan" otvorila se još jedna
vrtićka skupina, zaposlene su dvije odgojiteljice, pedagoginja i edukacijska rehabilitatorica.



U sklopu devetnice za svetkovinu sv. Mihovila 25. 09. 2019. u katedrali je održan „Mali Mihovil“.
Sudjelovala su djeca katoličkih vrtića i vjerskih skupina grada Šibenika pjesmom, plesom. To je dar
najmlađih sv. Mihovilu. Naši predškolci otpjevali su jednu pjesmu te darovali ocu biskupu Tomislavu
Rogicu dar koji su pripremili; križ sa šibenskim obilježjima. 
Ove godine upriličena je i dodjela nagrada za najuspješnije radove sa natječaja “Mihovilu i gradu”
koji je organizirao Katehetski ured šibenske biskupije. Naša djeca dobila su prvu nagradu za svoj
rad, a mentorice su im bile njihove odgojiteljice Jelena Petković Miljković i Ivana Mamić. Izložba
svih radova bila je izložena u prezentacijskim centru Civitas Sacra od 25.09.-02.10. 2019. Djeca iz
našeg vrtića sudjelovala su u velikoj procesiji za blagdan sv. Mihovila 29. rujna 2019., zaštitnika
grada i biskupije. Po prvi puta su obukla nove majice sa logom vrtića na veliko oduševljenje djece i
roditelja. 

USUSRET SVETOM 
MIHOVILU

- "MALI MIHOVIL"
 I PROCESIJA

USUSRET SVETOM MIHOVILU- "MALI MIHOVIL" I
PROCESIJA



U Katoličkoj osnovnoj školi 
održana je duhovna obnova 
za roditelje djece našeg vrtića. 
Voditelj je bio fr. Marko Dokoza. 
Tema je bila „Božji zahvat u 
tvoj život- primjer 
Josipa Egipatskog“.

DUHOVNA OBNOVA ZA RODITELJE

DAN KRUHA

Dan kruha u našem vrtiću 
svečano smo proslavili 
u utorak, 22.listopada 2019. 
P. Paul karim blagoslovio je 
sve što su vrijedne ruke 
roditelja napravile sa 
svojom djecom



Ove godine je oformljen vrtićki
zbor pod vodstvom odgojiteljice
Cvite Gašpić. Djeca su uživala
vježbajući svoje glasnice te se
pripremala za božićnu priredbu.

OFORMLJEN DJEČJI VRTIĆKI ZBOR

ADVENTSKE RADIONICE ZA RODITELJE

Radionice za roditelje u vremenu prije Božića već su postale tradicija. 
Roditelji su se okušali u izradi advenskih vijenaca



U dvorani Katoličke 
osnovne škole 
pokazali smo što 
smo pripremili. 
Dvorana je bila 
puna roditelja i podrške. 

BOŽIĆNA PRIREDBA



U našem vrtiću u prosincu ugostili smo polaznike glazbene škole Vodičke glazbe.
Odsvirali su nam poznate božićne pjesme te smo sudjelovali u kvizu pogađanja instrumenata i
pjesama koje smo čuli i vidjeli.

POSJET GLAZBENE ŠKOLE VODIČKE GLAZBE

Krajem veljače djeca iz odgojne skupine "Leptirići" i "Ribice" sa svojim odgojiteljicama i
pedagoginjom, posjetili su kino "Cinestar" u obližnjem trgovačkom centru "Dalmare" i
pogledali animirani film "Polarnu avanturu".

POSJET CINESTARU



EDUKACIJE I USAVRŠAVANJA KROZ PROJEKT 
"Budi mi prijatelj cijeli dan"

Dvije odgojiteljice i 
pedagoginja pohađale su 
edukacije s ciljem usavršavanja 
svojih vještina u 
odgojno-obrazovnom radu. 
Neke od edukacija su: Čarobna 
svjetiljka, Terapija igrom: 
Vještine i intervencije u 
radu s djecom...



Ove godine smo se dosta igrali pedagoški neoblikovanim materijalima. Uređivali smo prostor
pred ulazom u Vrtić,  osmislili smo i nacrtali motoričku stazu, stavili umjetnu travu na igralište..
Osim toga, napravili smo i mali vrt gdje ćemo saditi voće, povrće i cvijeće.

UVOĐENJE NOVIH STVARI...



Ulaz našeg vrtića kroz Korizmu  smo obogatili
Biblijom uz koju stoje dvije košarice: u jednoj
su papirići s kraticama iz Biblije koje 
pronalazimo sami, a u drugoj košarici su citati
iz knjižice "Nasljeduj Krista".

VRIJEME KORIZME

LOCKDOWN zbog epidemije koronavirusa



Online vrtić je virtualni vrtić nastao uslijed
pandemije koronavirusa, koja je prekinula naš
rad u vrtiću. U razdoblju od 1.4. do 22.5.
privremeno smo se preselili online, a cilj nam je
bio svakodnevno ponuditi aktivnosti koje roditelji
mogu provoditi s djecom. Samo za tu potrebu
oformljena je nova stranica Vrtića na platformi
za izradu web stranica Wix. 
Ponuđene aktivnosti obuhvaćale su tematske
sklopove Uskrsni blagdani (obilježavanje
Cvjetnice, Velikog Petka, Uskrsa), Život s
prirodom i životinjski svijet (proljeće, obilježavanje
Dana planete Zemlje, proljetno cvijeće, sadnja,
životinje u proljeće-puževi, bubamare, skakavci,
lastavice…), Emocije (edukativne priče ii primjeri
razgovora s djecom o tome). Dominirale su
likovne aktivnosti različitim tehnikama,
eksperimenti, raznovrsne priče i prijedlozi kako
razgovarati o pročitanoj priči. Osim toga, obilježio
se Svjetski dan zdravlja, Dan Blažene Hozane
(mini slikovnica o njenom životu od dječjih
radova), Svjetski dan knjige, Svjetski dan plesa,
Majčin dan, Međunarodni dan obitelji. 
Dječji radovi koje su nam roditelji slali kao
fotografije e-mailom nakon odrađene aktivnosti,
bili su povratna informacija. 

ONLINE VRTIĆ



OPROŠTAJ PREDŠKOLACA OD VRTIĆA

Prigodnim druženjem i podjelom diploma predškolci su se
oprostili od vrtića..

Od lipnja 2020. godine počeli smo surađivati s logopedinjom Milicom Medić, koja
je počela provoditi logopedske tretmane s djecom jednom tjednom.

LOGOPEDINJA



PEDAGOŠKA GODINA
2020./2021.

Dvije godine s. Ljubica Jurić bila je s nama. Radila je s najmlađima. Volila je djecu i djeca su
volila tetu Jubicu, kako su je zvali. Zahvaljujemo joj na strpljenju, ljubavi, trudu, svemu što je
u svom radu pružala djeci i čitavom našem vrtićkom kolektivu

PROTOKOL DV BLAŽENA HOZANA ZA PEDAGOŠKU

GODINU 2020./2021.

SAMO JEDAN roditelj/skrbnik/odrasla osoba smije ući u vrtić u pratnji djeteta. 
 Obvezno je nošenje maske i dezinfekcija ruku.
1.Roditelj se minimalno zadržava u vrtiću. Djeca i roditelji koji su u fazi prilagodbe/adaptacije na vrtić
predaju dijete odgojitelju i vani ispred vrtića čekaju da ih se pozove, ne mogu ostati u vrtiću.

...



PEDAGOŠKA GODINA 2020./2021. je drukčija od ostalih. Moramo se pridržavati
epidemioloških mjera i iz tog razloga dosta stvari nije moguće organizirati na razini
vrtića. Izostaju zajednička druženja, radionice, ali trudimo se smišljati načine kojima bi
premostili taj jaz...

MINI IZLOŽBA NA OTVORENOM PRED BOŽIĆ



NASTAVIT ĆE SE...


