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Skozi okno je bilo v zadnjem tednu novembra videti le sivo in turobno
vreme s posameznimi snežinkami v zraku. To pa nas ni prav nič
prepričljivo napeljevalo na prihajajoči se zimski čarobni december.
Kljub temu se nasmejani otroški obrazi, niso prav nič zmenili za to
turobnost, ampak so klicali po novoletnem vzdušju in decembrskih
dogodivščinah.
Da so iskrice v njihovih očeh še bolj zažarele in da veje na novoletni jelki
niso bile puste in prazne, so njihovi drobni prsti s pomočjo odraslih rok
ustvarjali povsem unikatne okraske. Vrata vseh igralnic so bila odprta
skozi cel teden in starši, so z otroki lahko prehajali iz igralnice v igralnico,
ter ustvarjali in si ogledovali različne okraske. Le te pa smo ob koncu
tedna izobesili na prazne veje novoletne jelke v enoti in jo tako odeli v
čarobnost in ji dali čare decembrske radosti.
In, da je bila čarobnost decembrskih trenutkov še toliko bolj nepozabna in
očarana, smo si ogledali tudi predstave, ki so nam jih pripravili dijaki iz
SVŠ Veno Pilon Ajdovščina, učenci OŠ Idrija, otroci iz Vrtca Idrija, ter po
igralnicah na svoj edinstven način pričarali dišeč in vesel mesec.
Ker pa je mesec december, tudi mesec pričakovanj in obdarovanj, smo se
na deževno četrtkovo popoldne zbrali na Mestnem trgu, si ogledali
veličastno lesketajočo se smreko, skupaj s pesmico pozdravili vse prisotne
in se nato z dežniki odpravili proti vrtcu na Arkovi. Tam nas je vse skupaj
pričakalo prijetno glasbeno presenečenje ansambla Blisk. Hvala vsem
fantom tega ansambla za prijetno druženje, da smo lahko ob njihovi glasbi
zarajali.
Iskrice, ki sijejo iz otroških, naših in vaših oči, naj v prihajajočem letu
nikoli ne ugasnejo.
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