


ZBIRKA MISLI IN ŽELJA; december 2020 • Vrtci Brezovica • 
avtorji besedil: Liljana Bošnjak, Marta Brlan, Marjanca Cilenšek, 
Urška Čuden, Sabina Gerdina, Eva Jelenc, Tina Kušar, Katja Mavec, 
Cvetka Mele, Metka Mikuž, Tanja Peklaj, Vanja Petrič, Jana Podlogar, 
Mateja Rogelj, Andreja Rožič, Vesna Sever Borovnik, Marija Slevc, 
Janja Suhadolnik, Polona Šušteršič, Savi Švigelj, Barbara Založnik, Pija 
Žibert, Branka • lektorirala: Marta Brlan • zbral, uredil in grafično 
oblikoval: Matic Hribernik



Uvodnik>
SPOŠTOVANI STARŠI IN VSI OBISKOVALCI NAŠE 

SPLETNE STRANI

Dogodki v zadnjem letu do nikogar niso bili najbolj prijazni 
in ker smo mi del celotnega sistema, kot je kapljica del 
oceana, je to vključevalo tudi nas. Z naše strani ste bili 
večkrat deležni kakšnega obvestila, ki vas je dodatno 
spravilo v stres, čeprav to ni bil naš namen. Za vse stresne 
trenutke, ki ste jih bili deležni, se vam opravičujemo. 
 
Vsaj malce bi radi to popravili, zato smo vam s sodelavkami 
in sodelavci pripravili nekaj razmišljanj in misli, ki vam 
bodo morda polepšale dan in vas spravile v dobro voljo. 

Nikoli ne smemo pozabiti, da je svet lep. Včasih se je 
potrebno potruditi in lepoto ter čarobnost poiskati v 
drobnih stvareh in potem tudi noč ni več tako temna. 
Verjamem, da so v mesecu decembru na delu pravljične 
sile, ki bodo delovale v naš prid in bomo lahko kmalu vse 
naše vrtce odprli na stežaj.

Za konec uvoda še moja misel. Vsi imamo neizmerno srečo, 
ker smo lahko v družbi otrok. Otroški smeh pozdravi 
vse bolečine in izbriše vsako žalost. Moj recept za srečo: 
ena žlica otroškega smeha, en objem in branje najljubše 
otrokove pravljice. Vse skupaj posujte z malo nagajivosti 
in uspeh je zagotovljen. In še opozorilo: odmerjeno 
dnevno dozo lahko mirne duše prekoračite brez posledic 
za zdravje.

Liljana Bošnjak



Otroci počasi 
odraščajo in 
kar naenkrat 
prvi že odle-

ti iz domačega gnezda. 
Drugi dopolni čas pol-
noletnosti in dobi pošto, 
da je že lahko aktivni 
vojak naše države-ojoj, 
tretji aktivno deluje na 
vseh področjih, četrti se 
spopada s puberteto in 
si želi vse privilegije od-
raslih. Naenkrat smo iz 
časa plenic, prvih zob-
kov, dud, vrtčevskih do-
godivščin in nepozabnih 
trenutkov, osnovnošol-
skih vzponov in padcev 
prestopili v čisto dru-
gačno življenje. Živ-
ljenje med otroštvom 
in odraslostjo. Včasih 
sva bila samo z možem 
odrasla, sedaj smo že 

skoraj vsi. Neverjetno. 

In ker imamo pred vra-
ti poroko najstarejšega 
sina, bi mu radi podari-
li spomine iz njegovega 
otroštva v naši družini.

 

Spomini pa so pri nas 
spravljeni v kleti, saj jih 
je veliko in sem takšna, 
da vse spravim. Še dob-

ro, ker je to nekaj zelo 
dragocenega na tem 
svetu. Kaj vse sem našla!

Najprej sem zbrala vse 
voščilnice, ki sem jih 
dobila v porodnišnico. 
Večina pojočih še deluje, 
čeprav je od prvih mini-
lo že 23 let. To pa je teh-
nika, kajne. Našla sem 
kodrčke prvih striženj 
las.  Sledijo prve risbi-
ce, ki jim rečemo »gla-
vonožci«, voščilnice za 
rojstne dni. Vrtčevski iz-
delki, šolski zvezki, prve 
črke in računi, risbice, 
spisi, voščila za prazni-
ke, različne otroške ide-
je, ki se že realizirajo v 
odrasli dobi, zanimivi 
in lično izdelani plaka-
ti, … Našla sem načrt, ki 
ga je naredil in izpeljal 

ČASOVNA KAPSULA

»Naenkrat smo 
iz časa plenic, 
prvih zobkov, 

dud, vrtčevskih 
dogodivščin 

in nepozabnih 
trenutkov, 

osnovnošolskih 
vzponov in 

padcev prestopili 
v čisto drugačno 

življenje.«



najstarejši sin. Ker pri 
nas ne pričakujemo Bo-
žička, je nekaj let nazaj 
sam pripravil božična 
darila, naloge, ki smo jih 
morali narediti in zjutraj 
nas je čakalo preseneče-
nje. Drugi sin si je želel 
postati strojevodja. Na 
kartone je narisal tirni-
ce, ki se med seboj lah-
ko združijo in po katerih 
so vozili najrazličnejše 
vlakce. Pri nas sta bila 
včasih vlak in železnica 
del vsakdanjega življenja 
tako kot kruh in mleko. A 
kot kaže, on ne bo stro-
jevodja, bo pa najmlajši, 
ki mu je ta poklic zelo 
všeč. 

Matematične naloge in 
testi so bili za tretje-
ga fanta pravi izziv in 
veselje. Najmlajši pa je 
rad risal mucke, vla-
ke, avtomobile-znam-
ke Miata že v prvem 
razredu … 

Že nekaj let izdelamo 

družinski koledar. Vsak 
mesec je opremljen z 
vrtčevsko ali osnovno 
šolsko risbo A3 forma-
ta, enega izmed otrok, 
glede na letni čas. In ker 
sem v zadnji mapi našla 
risbice bodočega ženina, 
bo letošnji družinski ko-
ledar posvečen njemu. 
To bo družinski simbol 
odhoda v novo obdobje 
življenja.

Med urejanjem ustvar-
jalnega nereda v kleti, 
sem se preselila v drug 
čas. Vsaka stvar, ki sem jo 
vzela v roke in si jo ogle-
dala, mi je prinesla veli-
ko spominov. Nasmejala 

sem se domislicam, ki 
so jih napisali drug dru-
gemu, našla opravičila, 
priznanja, misli prijate-
ljev o njih. Uspelo mi je 
pripraviti škatlo spomi-
nov iz otroštva vsakemu 
otroku in če bodo želeli, 
jo bodo lahko odnesli v 
svoje novo gnezdo. 

Najbolj pa sem srečna, 
da je v teh spominih tudi 
del naju z možem, saj 
sva živela otroštvo s svo-
jimi otroki in se smejala 
in jokala skupaj z njimi. 

Janja Suhadolnik

»Uspelo mi 
je pripraviti 

škatlo spominov 
iz otroštva 

vsakemu otroku 
in če bodo želeli, 

jo bodo lahko 
odnesli v svoje 
novo gnezdo.« 



UVOD: Pajkova mreža 
je tako natančno izde-
lana, da prek nje pajek 
dobi vse informacije iz 
okolice, ki jih potrebu-
je. Vse, kar se dotakne 
ali ujame v mrežo, ima 
svojo vibracijo, v kateri 
je sporočilo, pretaka se 
po mreži vse do pajka - 
in on se nanj odzove ali 
pa ne. Tako kot pajkova 
mreža obstaja tudi ne-
vidna energetska mreža, 
matrica celotnega ve-
solja, katerega del smo 
tudi mi, zato je zelo po-
membno, kako sebe do-
življamo in sprejemamo 
ter kaj oddajamo. Če v 
sebi doživljamo nega-
tivna čustva ter spremi-
njajoče misli (jezo, bes, 
zamero, sovraštvo, ža-
lost, ljubosumje), s tem

nezavedno ustvarjamo 
in oddajamo nezdravo, 

destruktivno vibracijo, 
ki se širi kot virus (vir: 
Vestnik).

JEDRO: Vsi in vsak na 
svoj način smo ujeti v 
pajkovo mrežo. Kako 
se naša pajkova mreža 
plete seveda ni odvis-
no samo od nas, vendar 
lahko s svojim pozitiv-

nim razmišljanjem ple-
temo samo eno nit v tej 
mreži, in če bo ta nit do-
volj trdna, se mreža ne 
bo pretrgala.

ZAKLJUČEK: V naši hiši 
je veliko pajčevin, ki nas 
kaj dosti ne motijo. Po-
nosna in vesela sem, da 
lahko živimo drug z dru-
gim, včasih malenkost 
tudi drug mimo drugega 
in si ne gremo »na živ-
ce«. Zelo rada sem doma 
in to me zelo veseli. 
Upam, da tale »koronca« 
hitro izgine iz našega 
planeta, pošiljam pozi-
tivno energijo vsem tis-
tim, ki jo trenutno naj-
bolj potrebujejo in vsem 
želim vse lepo.

PROSTI SPIS

»Tako kot 
pajkova 

mreža obstaja 
tudi nevidna 
energetska 

mreža, matrica 
celotnega 

vesolja, 
katerega del 

smo tudi mi ... «



Upam, da je tale spis vsaj 
za oceno 3.

Itak pa ne gre brez misli: 
»Družina je kot pisan 

travnik. Vsaka roža na 
njem je enkratna in 
vsaka diši čisto druga-
če. Njegova lepota pa 
je v tem, da vsi cvetovi 

rastejo skupaj.« (nezna-
ni avtor)

Barbara Založnik

Pa je prišel moj 
dan. Čudovito, 
mrzlo, a sonč-
no jutro, pravo  

za potep po barju … Hoja 
po barju me je navdušila 
ob poslušanju glasov iz 
narave, ptičkov v grmov-
ju, ki ščebetajo, gledanju 
ivja na vejah dreves, rose 
in slane na travi … 

Za vse sem danes hvale-
žna, da mi je dano uži-
vati v prekrasni novem-
brski naravi.

Opazujem bele oblačke 

kot smetana, modrino 
neba, ptice, ki letajo … 

Barje me napolni z 
vso lepoto in energi-
jo za ves dan. Po treh 
urah preživetih na bar-
ju, se vračam domov in 
vem, da je to SREČA. 

Kajne, kako malo je 
potrebno storiti, da 
te doleti.

Savi Švigelj

KAKO PREŽIVETI ROJSTNI DAN 
MALO DRUGAČE …

»Za vse sem 
danes 

hvaležna, 
da mi je 

dano uživati 
v prekrasni 
novembrski 

naravi.«



Hvaležnost za čas, stvari, 
ljudi in dogodke, ki so v 
našem življenju. Videti in 
delati male stvari, ki v 

nas vzbujajo veselje, 
smeh in zadovoljstvo.

Tone Pavček: O ŽIVLJENJU

Poročiš se pred tridesetim, ker se tako spodobi.
Potem si normalen.
Imaš dva otroka.
Diplomo.
Službo.
Račune za elektriko.
Račune za telefon.
Desetdnevni dopust.
Mogoče 15.
Dodatno zdravstveno zavarovanje.
Dodatno življenjsko zavarovanje.
Penzijsko zavarovanje.
Račune za ogrevanje.
Hitiš domov iz pisarne.
Danes je nedelja.
Ljubiš se vsako drugo nedeljo.
Ob ugašeni luči.
Mirno.
Misijonarsko.
Včasih tudi ob četrtkih, ko ti termin odpove psihiater.
Bodi normalen.
Ob petkih ti tvoja ljuba žena skuha bograč.
Odrekel si se gojenju čebel, svojim mladostnim 
sanjam.
In temu, da se pogosto smejiš.
Hodiš v fitness, ker je tako prav.
Voziš se v koloni.
Nikoli ne prehitevaš.
Ne znaš več ljubiti.

Si pa želiš.
Kasneje izgine tudi to.
Lažeš, da si dobro.
Lažeš, da se smeješ.
Lažeš.
Ne moti te prah na najljubši plošči.
Niti na celem gramofonu.
Kadiš skrivaj.
Preklinjaš voznike.
Preklinjaš pešce.
Preklinjaš kolesarje.
Preklinjaš sosede.
Preklinjaš ženo.
Preklinjaš otroke.
Preklinjaš boga.
Preklinjaš življenje.
Računi, računi, računi.
Imaš preveč gub.
Imaš par let v tujini.
Neka bežanja od samega sebe.
Včasih se napiješ, a nikoli sam.
Z družbo.
Ker, tako je prav.
Poješ, ker pravijo, da so taki ljudje veseli.
Letos avgusta boš odplačal kredit.
Starejši si za 20 let.
Čakaš lift.
Srhljivo miren si, če se pokvari.
Čakaš v vrsti.
Čakaš v banki.
Čakaš da ti žena znova reče: ''Ljubim te.''
Čakaš da jo znova vzljubiš.
Čakaš poletje.
Čakaš da se otroci izšolajo.
Čakaš da omožiš hčerko.
Čakaš da oženiš sina.
Čakaš penzijo.
Čakaš drugo leto.
Čakaš drugo leto.
Čakaš drugo leto.
Čakaš drugo leto.
Čakaš drugo leto.
Čakaš svetle čase.
Čakaš boljši jutri.
Da boš srečen.

O ŽIVLJENJU



Zdaj pa končno že prekini to čakanje!
Sezuj se.
Hodi bos.
Tako lahko hodiš tudi po travi.
Kopaj se ob zori.
Govori o stvareh, ki jih ljubiš.
Nikoli ne obračaj palačinke z nožem ali roko, samo 
z metanjem v zrak.
Odlepil jo boš s stropa, ne skrbi.
Nauči se razbiti jajce z eno roko.
Guncaj se ob treh zjutraj.
Naroči 5 kuglic sladoleda.
Sprehodi se ob reki.
Potisni nogo v reko, ne boš ostal brez nje.
Ljubi se.
Zjutraj.
Opoldne.
Ob mraku.
Zvečer.
Ob dveh.
Ob treh ne moreš, takrat se guncaš.
Ljubi se stalno.
Povsod.
In ne z vsakim.
Nikakor ne z vsakim!
Če se imaš priložnost ljubiti na strehi neke 
zgradbe, na slikarskem
platnu povaljan v barve; lase namočene v tempero, 
NAREDI to.
Če nimaš te priložnosti pojdi in kupi platno.
Potem slikaj - z njo.
Obesi sliko nad kamin.
Naj vaju gosti stalno sprašujejo čigava slika je.
Skrivnostno se nasmejta.
Držita se za roke pod mizo.
Pobožaj jo po trebuhu, ker je mojstrovina vajine 
slikarske tehnike.
Ljubi.
Objemaj.
Žgečkaj.
Pleši.
Oproščaj.
Sanjari.
Potuj.
Ne zamudi prvih zvončkov.
Niti zadnje lubenice.
In tega, da se zapacaš z jogurtom.
Smej se.
Dosti se smej.
Pripravi musako.
Beri cel vikend.
Zmoči se.
Pobarvaj sobo v rdečo.
Poj, če se ti poje.
Joči, če tako čutiš.
Kupi šotor.
Največji v trgovini.
In opremo za kampiranje.

Posoli, če ni slano.
Ne pozabljaj na prijatelje.
Govori o ljudeh, ki jih imaš rad
Ni jih težko najti.
Ni težko ljubiti.
Govori tudi o stvareh, ki te mučijo.
Govori. In poslušaj.
Bodi pozoren in usmiljen.
Neguj ljubezen.
Govori Mi, namesto Jaz.
Ne beži pred sabo. Ne boj se.
Lep si, tako nasmejan, kot namrščen.
Pa kaj, če znaš samo dva akorda na kitari.
Zgradi v sebi, ne okoli sebe.
Posadi hektar češnjevih dreves.
Prinesi ji seme za origano iz službene poti.
Čakaj, pa ti nimaš službene poti.
Potem se pa odpelji do tržnice in ji kupi seme.
Postal si tisto kar želiš.
Bodi kreativen, nič ni neumno, če je namera prava.
Pobarvaj svoj svet!

Polona Šušteršič



Prizori, ki nam 
jih slika 

narava, so 
neprecenljivi…

»pobožajo« dušo že

zgodaj zjutraj ali zvečer, 
ko se vse umiri … to 
so zame trenutki, ko 
ti narava podari svoj 
notranji mir … tudi 

v teh malo 
drugačnih 
časih, je 
narava vedno 
z nami … 

Tina Kušar

PRIZORI, KI NAM JIH SLIKA NARAVA

»Miklavž peče piškote«



»Miklavž peče piškote«

GOZD

Gozd ... je pisan, 
svetel, 
mračen, ... 
kot naše misli,

      vsako sekun-
do drugačen. Gozd mi 
velikokrat pomaga ure-
jati misli, mi daje mir, v 
njem najdem sebe. Čas, 
tišina, ...

Vesela  in hvaležna sem, 
da lahko stopam po goz-
dnih poteh in ... ne moti 
me, da so te poti trenu-
tno iz dneva v dan iste, 
zato vam poklanjam mi-
sel, ki se me je dotaknila: 

»V gozdu stotisočih goz-
dov, niti dva lista   nista 
enaka.  In nobeni poto-
vanji po isti poti nista 
enaki.« (Paulo Coelho)

Branka 

Eno izmed mojih 
je: Šli smo iskat 
sonce na Krim, 
vmes smo se

 malo izgubili, po-
daljšali pot, šli po brez-
potjih, nosili našo

najmanjšo članico po 
prezahtevnem terenu 
zanjo. Končno prišli na 
vrh in se zaleteli v dru-
žino, s katero smo prija-
telji, čisto nenačrtovano. 

Privoščili smo si kavi-
co in uživali v soncu in 
razgledu na meglo v do-
lini. Res smo jih bili ve-
seli!

Urška Čuden

LEPA DOŽIVETJA 



SPREHOD V NARAVI

Sprehod v na-
ravi se včasih 
sprevrže tudi v 
reševanje.

 Seveda zgublje-
ne muce in odvrženega 
mucka, ki ima komaj dva 

meseca in bi v tej zmrza-
li zmrznil. Sedaj nam le-
pšata dneve, ki so polni 
vragolij.

No, za nameček pa še 
zgubljena kokoška, ki 

nam sedaj  daje jajca. Vsa 
ta reševanja v enem ted-
nu.

Cvetka Mele

V TEH ČASIH

V teh korona časih 
spoznaš še tiste 
barve sebe, ki je 
prej morda niti 

nisi opazil - morda celo 
nisi želel opaziti. Na dan 
pridejo vse sorte veselja 
in žalosti. Na dan pride-
jo misli, kaj si resnično 
želiš v življenju doseči, 
kaj je tista svetla točka, 
ki bi te res razveselila in 
osrečila. Pravzaprav je 
ravno zdaj pravi čas, 
 

da se na novo in še bolje 
spoznamo. Jaz predla-
gam, da si za uverturo v 
veselje in zato, da prebu-
dite sebe, stisnete tipko 
»Play« in si zavrtite kak 
komad, ki vas resnično 
gane, ki vas spomni na 
občutek in popelje v čas, 
ko ste ga slišali prvič. To 
vas bo sigurno premak-
nilo. Predvajajte si ga 
večkrat!

Vanja Petrič

»Na dan pridejo 
vse sorte 

veselja in žalosti. 
Na dan pridejo 

misli, kaj si 
resnično 

želiš v življenju 
doseči, kaj je

tista svetla 
točka, ki 
bi te res 

razveselila 
in osrečila.«



UPANJE

Upanje je kot nočno nebo. 
Nikdar ni tako temno, 

da ne bi odkrili kake zvezde.
(O. Feuillet)

Mateja Rogelj

»
«

KRATKO SPOZNANJE

C as epidemije  
         je bil čas 

spoznanj. 
Spoznanj, kaj  

 v življenju res pot-
rebujemo in pogrešamo 
in zaradi situacije do 
tega ne moremo. Prav 
tako pa tudi spoznanj, 
kaj vse imamo in za kaj 
smo lahko hvaležni. 

Mnogo je stvari, ki smo 
jih morda prej potre-
bovali, sedaj pa ugo-
tovili, da lahko čisto 
preprosto živimo brez 
njih. V takih trenutki 
spoznamo pomen bli-
žnjih in pogosto sami 

sebe presenetimo, da 
smo bolj sposobni in 
kreativni kot smo si lah-
ko kdaj koli mislili.

Katja Mavec

c



HVALEŽNOST

Hvaležna sem 
za čas, obilo 
časa, ki sem 
ga lahko

  

preživela s svojim 
otrokom. Veliko sva 
bila zunaj; odkrivala 
sva neznane, a prelepe 

gozdne poti in stezice v 
naši okolici in se čudila 
lepotam narave. 

Vesna Sever Borovnik

V  tem karan-
tenskem času 
sem se z otroki 
zelo povezala. 

Skupaj smo odkriva-
li nove, za nas še nepo-
znane poti v naši bliž-
nji okolici. Skupaj smo 
spekli piškote, skupaj 
smo šli počivat po ko-
silu, skupaj smo sku-
hali kosilo, skupaj smo 
se igrali, skupaj smo 

zdelali voščilnice, sku-
paj smo pospravili hišo. 
Vsega tega skupaj ne bi 
bilo, če se svet spet ne 
bi ustavil. Spet smo si 
vzeli ogromno časa drug 
za drugega in se glob-
lje spoznali in povezali. 
Hvaležna sem za ta čas, 
ki sem ga lahko prežive-
la skupaj. Skupaj s svoji-
mi najdražjimi. 

Sabina Gerdina

SKUPAJ

»Vsega tega 
skupaj ne 

bi bilo, 
če se svet 

spet ne 
bi ustavil ... 

... Hvaležna sem 
za ta čas, 
ki sem ga 

lahko preživela 
skupaj. Skupaj 

s svojimi 
najdražjimi.«



DRUGIČ TETA

V času prvega vala 
epidemije sem 
izvedela, da bom 
drugič postala 

teta. V času drugega vala 
pa sem dobila še enega 

nečaka. Novo rojstvo je 
prineslo v hišo veliko ve-
selja, radosti in igrivosti. 
Lepo je ponovno slišati 
otroški jok. Veselim se 
prihodnosti, ker vem, 

da bom lahko ponovno 
spremljala napredek pri 
razvoju nečaka.

Jana Podlogar

SPOROČILO

R  ada bi sporočila 
staršem, da je 

vsak trenutek z 
našimi otroki

dragocen. Ni lahko, saj 
imajo nekateri več ot-
rok in veliko dodatnih 
obveznosti. Vsak zmore 
po svojih močeh. Povej-
te otrokom, da jih imate 

radi in jih objemite. Se 
povrne. 

... in pa se ena šala na ra-
čun korone in sodobne-
ga časa ... 

»Lahko bi bilo še slabše! 
Lahko bi se zgodilo pred 
15 leti ... zaprti v hiši z 

Nokio 3310, na voljo 50 
SMS in 10 ur za klice.«

Pija Žibert



USTAVI SE

Ustavi se ter uživaj 
v malih lepih trenutkih 

in jih izkoristi, 
ko se ti ponudijo, 
da jih ne zamudiš.

Andreja Rožič

»
«

MISEL NAMENJENA TEMU ČASU
Koronavirus nas uči,

kako se lahko v enem dnevu spremeni vse.
Ampak na žalost

obstaja še.
Veliko drugih stvari,

ki nam v enem samem dnevu
lahko popolnoma spremenijo 

življenje.
Zato cenimo ljudi, 
ki jih imamo radi.
cenimo trenutke, 

ko je življenje lepo in 
Takšno, kot je.

Eva Jelenc



NEKAJ MISLI

Kljub temu, da v 
teh časih vidi-
mo same ne-
gativne stvari, 

da nam ni všeč, ker smo 
doma in zaprti v občine, 
da se bojimo, kje bomo 
'srečali korono', … mo-
ram reči, da na zadnje 
tedne lahko pogledam 
tudi z drugega zornega 
kota.

Namreč, ni vse vedno le 
črno in belo; poiskati je 
treba tudi vmesne nian-
se, ki znajo biti tudi pre-
cej pisane.

Ta čas je lahko tudi čas 
za družino, s katero 
smo skupaj cel dan; čas 
za ponovno učenje, saj 
so otroci en na faksu,

en v gimnaziji in en v 
osnovni šoli; čas za ur-
jenje potrpežljivosti, ko 
si gremo na živce; čas za 
osebne zmage, ko dela-
mo zase in na sebi; čas 
za nove – stare recepte, 
ki že dolgo čakajo v ka-
tegoriji »Preizkušeni«; 
čas za želje in drobne 
radosti, ki nam lepšajo 

dneve; čas za bogatenje 
drug drugega,…

Torej, če znamo pogle-
dati na to obdobje tudi s 
te strani, vidimo, da nam 
ni tako težko …

Marta Brlan

»Namreč, ni 
vse vedno le 
črno in belo; 

poiskati je 
treba tudi 

vmesne nianse, 
ki znajo 
biti tudi 

precej pisane.«»Ta čas je 
lahko tudi 

čas za 
družino, 
s katero 

smo skupaj 
cel dan; ... «



NASMEŠEK NA OBRAZU

Tudi v tem 
drugačnem,

upočasnjenem 
času sem našla kar 

nekaj stvari, ki so mi na-
risale nasmešek na ob-
raz. Ob vstopu v vrtec v 
Notranjih Goricah sem 
občutila toploto. Čeprav 
to ni enota, v kateri dru-
gače delam, je bila v zra-
ku nekakšna pripadnost.
 

V stiku s starši sem 
zaznala njihovo hvale-

žnost in prijaznost. Ko 
so se temperature zunaj 
spuščale, se je toplina v 
vrtcu še povečala. Obču-
tila sem hvaležnost varne
službe in dobrih pogo-
jev, v katerih delamo.

V času, ko smo priprav-
ljali, izdelovali in zbirali 
izdelke, katerih prodaja 
gre v dobre namene, je 
v ospredje stopila ko-
lektivnost. Kolektivnost 

vseh delavcev in vod-
stva vrtca, ki smo žele-
li pomagati, sodelova-
ti in na različne načine 
doprinesti svoj delček 
v dobrobit vrtca, dob-
robit »naših« otrok. 
Dragoceni občutki, ki 
si jih bom zapomnila. 

Marija Slevc

»Tudi v tem 
drugačnem, 

upočasnjenem 
času sem
 našla kar 

nekaj stvari, 
ki so mi 
narisale 

nasmešek 
na obraz. «

»Kolektivnost 
vseh delavcev in 

vodstva vrtca, 
ki smo želeli 

pomagati, 
sodelovati in 
na različne 

načine 
doprinesti svoj 

delček v 
dobrobit 
vrtca ... «



NA SVETU TEM …
Na svetu tem vse lepše bi bilo,
če večkrat koga objeli bi srčno.

Če večkrat bi povedali si, kaj želimo,
izmenjali si zgodbe z bolečino.

Na svetu tem vse lepše bi bilo,
če tujo stisko večkrat ozrlo bi oko.

Če zmogli v drugih videti bi vse plati,
in ne le iskati tistih, ki jih ni.

Upanje bi v svet ta spet vrnilo se nazaj,
če večkrat bi vprašali koga: »Kako si kaj?« 

(neznan avtor)
Metka Mikuž

MOJA VELIKA ŽELJA

Zivljenje brez 
globin je isto 
kot kuhinja 

 brez dišečega 
  hlebca (pre- 
  govor).

V času epidemije se mi 
je izpolnila velika želja, 
da bi znala speči kruh, 
kot ga zna moja mama. 
Z veliko dobre volje in 
eksperimentiranja mi je 
to tudi uspelo.

Tanja Peklaj

c



<zelja
Želimo vam,
da bi se vam

uresničile vse želje,
pričakovanja in sanje,

tudi za tiste,
ki ste jih postavili
visoko nad oblake.

Srečno 2021!

 Marjanca Cilenšek

c


