
 

ŽAREČI OTROŠKI OBRAZI 
 

 
V dneh, ko smo že globoko zakorakali v veseli december in je 

Ajdovščina v večerih zasijala v praznični podobi, smo se 

vzgojiteljice iz skupine Rdeče pike odločile, da bi del tega 
prazničnega vzdušja doživeli skupaj z otroki.  

 

Ko je nad mestom padel mrak in so domove, ulice in trge že 

razsvetljevale praznične luči, smo se zbrali pred vrtcem Ribnik, od 

koder smo v prijetnem vzdušju, polnem pričakovanja, začeli 
raziskovanje našega praznično okrašenega mesta.  

Najprej smo se ustavili na Cankarjevem trgu in občudovali tamkaj 

postavljeno novoletno smreko, nato pa pot nadaljevali mimo 
mostu čez reko Hubelj. Na mostu smo od daleč, a nič manj 

navdušeno, občudovali z lučkami okrašeno smreko na krožišču. 

Tudi v mestnem jedru je našo pozornost pritegnila  praznično 
okrašena smreka, ob kateri smo postali in se za spomin 

fotografirali.  

 

 

Prijetno vzdušje je popestrila glasba, ki je iz zvočnikov odmevala po trgu in bližnjih ulicah. 
 V vrtec smo se vračali po pravljično razsvetljeni poti za gradom, skozi Šturske gase. 

Po vrnitvi v vrtec smo se najprej ogreli s toplim čajem, nato pa je sledilo še presenečenje…večerni 

kino z risanko Palčič. 
 

 

Knjiga Palčič, avtorice Julie Donaldson, je bila rdeča 
nit decembrskega dogajanja v Rdečih pikah. Zgodbo 

smo otrokom večkrat prebrali in se o njeni vsebini 
pogovarjali. Doživljanje pravljične vsebine so otroci 

izrazili tudi v glasbeno-plesni predstavi, ki smo jo v 

sodelovanju z umetnico dr. Ilonko Pucihar oblikovali 
skupaj s strokovnimi delavci in otroki iz oddelka 

Rumene pike.  

In kaj je za otroke ljubšega kot kokice in risanka 
priljubljenega knjižnega junaka?  

Žareči otroški obrazi so nam dali vedeti, da je to 

popolna kombinacija.  
 



 

 
Otroke smo ob koncu razveselile še s paketkom presenečenja v katerem 

je bila mala sladkost in voščilnica z lepimi željami, ki so jo otroci doma 

izdelali skupaj s starši. 
 

Da smo skupaj doživeli res lep predpraznični večer, so potrdili tudi 

odzivi in pohvale staršev. Ob tej priložnosti se jim zahvaljujemo, da so 

otroke v pozno popoldanski uri ponovno pripeljali v vrtec. S tem so 
svojim otrokom in tudi nam vzgojiteljicam omogočili nepozabno 

doživetje. 
 

 

 
Nina Koren, Janja Posega, Nina Jerkič in otroci iz Rdečih pik 
 


