
Pozdrav pomladi 
 
Že vrsto let naš vrtec  na različne načine in ob različnih priložnostih sodeluje z Domom 
upokojencev Idrija. Zavedamo se, kako zelo pomembno je, da se otroci srečujejo s starostniki 
in skupaj razvijajo ter gojijo spoštljiv in strpen odnos. Druženje dveh generacij pa nas spodbuja 
tudi k izmenjavi izkušenj in spoznanj. 

Prav zato smo se otroci in vzgojiteljice iz oddelkov Zvezdice in Pingvinčki iz vrtca Idrija, enota 
Prelovčeva, z navdušenjem odzvali povabilu gospe Lade Bizjak, vodji sekcije za kulturo pri 
DU Idrija, da sodelujemo na prireditvi Pozdrav pomladi, ki je potekala 20. 3. v Domu 
upokojencev Idrija in je bila letos že šestič po vrsti. 

Gospa Lada nas je v začetku marca obiskala v skupini in nas naučila pesmico Ringa raja v 
nemškem jeziku, s katero smo se na prvi pomladni dan predstavili na prireditvi. Stanovalce 
doma in ostale obiskovalce so naši otroci razveselili še s pomladno pesmico in plesom, 
deklamacijo o prvem znanilcu pomladi, pesmico o miški in plesom prijateljstva. Vrtčevski 
otroci so z veseljem prispevali svoj cvet v šopku nastopajočih. Prav najmlajši so s svojim 
sproščenim in iskrivim nastopom privabili na obraze vseh prisotnih neprecenljive nasmehe ter 
zadovoljne in hvaležne poglede. Vsi nastopajoči so to dopoldne s svojim nastopom razveselili 
obiskovalce, jim polepšali dan in zopet se je izkazalo, da za medgeneracijsko druženje ni 
pomembna starost, ampak samo dobro srce in pozitivna energija, ki smo jo to dopoldne delili 
med seboj. 

Prireditev Pozdrav pomladi je potekala v znamenju prepletanja, druženja različnih generacij. V 
življenju je vedno tako, da se mladost in starost ves čas prepletata. Če imata skupen cilj in 
skupno pot, po kateri hodita z ramo ob rami, pa je to nekaj najlepšega. To je tisto, kar ti pogreje 
srce, nariše nasmeh na obrazu, izvabi iskrice v očeh in prav nihče ti tega ne more vzeti. 

Povabilo in sodelovanje na takem dogodku je za otroke in nas vzgojitelje zelo dragoceno. Prav 
taki trenutki v življenju nas bogatijo, povezujejo in nas delajo srečne. 
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