
Praznovanje po vrtčevsko 

Poštar je prinesel pošto in tokrat niso bile samo reklame in računi, bila je bela kuverta. Že po žigu na 

kuverti sem vedela, da prihaja iz Vrtca Idrija. Čakala sem na to prisrčno povabilo na srečanje 

upokojencev vrtca in vendar sem bila zelo srečna. Izvezena roža na prvi strani je nastala v rokah 

najmlajših, a z občutenim vodenjem odraslih. Se pravi, nekdo se je moral za to potruditi. Hvala. 

In ko smo se na dogovorjeni dan zbirale povabljenke pod streho vrtca, ki nam je, nekaterim kar 40 let 

nudil prostor za delo, druženje, odkrivanje skrivnosti otroških duš in svoje lastno učenje ob vsem tem, 

smo si optimistično podajale roke in ugotavljale, da nam je tudi danes lepo.  

Pozdravila nas je ravnateljica Vrtca Idrija, ga. Nadja Brence in že so besedo prevzeli otroci. Peli so, 

plesali, igrali in se vživljali v like živali, ki so prevzele človeške lastnosti in nam razumljiv jezik. Bili so 

enkratni. Bili so sproščeni in lahko bi pomislil, da vse to nastane kar samo od sebe, v njihovih glavah. 

Pa ni točno tako. Vse so budno, ne iz prvih vrst, ampak kot del ekipe spremljale vzgojiteljice in vlekle 

nevidne niti . 

Lepo je bilo in nadaljevalo se je s klepetom ob okusnem kosilu.    

Hvala vodstvu vrtca za povabilo in ohranjanje sedaj že tradicionalnega srečanja upokojencev vrtca ob 

8. marcu, dnevu žensk. 

Hvala vsem, ki se ukvarjate z vzgojo in učenjem otrok in ste še vedno prepričani, da se vaše delo kaže 

skozi delo otrok, pa čeprav le ti vsemu dodajo svoj jaz in svojo energijo. 

Hvala vsem, ki skrbite, da je v vrtcu lepo. Da iz kuhinje prijetno zadiši, da je vse čisto in urejeno, da je 

vse pravočasno izračunano in pravočasno pripeljano. 

Hvala za prijetno doživetje, za čas ki ste nam ga namenili, za skupno praznovanje, kajti praznovati je 

potrebno. Nekje je bilo zapisano: »Življenje brez praznikov, je kakor dolga pot brez gostilne.« Taka pot 

te pusti žejnega in lačnega na duši, duhu in telesu. Zato praznujmo. 

Avtorica članka: Branka Hladnik 


