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32 OTROK
Vodnik Tomo
Medicinska sestra Milenka
Vzgojiteljice Natalija, Tina, Maja in Bojana
Avtobus nas je že čakal pred vrtcem. Pojedli smo zajtrk, se umili in hitro
nahrbtnike na rame, v kolono in na avtobus. Pomahali smo prijateljem, Katri in
Nataliji, ki so ostali v vrtcu in se že vsi veseli in dobre volje peljali proti Bohinju….
Tako se je začela naša planinska dogodivščina.
S prijatelji ( Palčki 16 in Žabice 16 otrok) smo na Planini preživeli pet čudovit in
nepozabnih dni. Potepali in raziskovali smo bližnjo in širšo okolico fužinskih planin.
Spoznavali gore, planinsko cvetje, nabirali zdravilne rožice. Na poti proti Dednemu
polju so nas je spremljala enota REŠEVALNIH PSOV kinološkega društva Krim z
gospo Vero in prijatelji.
Praznovali smo JUNIN 6.rojstni dan in se posladkali s čisto pravo sahar tortico.
Tomo nas je seznanil s PLANINSKO OPREMO in preizkusili smo se v plezanju. Prav
vsak izmed nas je dobil priložnost, da je oblekel varovalni pas in s čelado na glavi
preplezal smer »VRTEC M6«, ha, ha….
V četrtek popoldan pa nas je čakal PLANINSKI KRST. Odgovarjali smo na
vprašanja, si izbrali vrv in pa tudi št.udarcev po riti, smo si določili sami. In nič več
nismo dolinske uši, postali smo pravi planinci in dobili planinska imena….
Za dobro voljo, veliko glasbe in smeha pa je seveda poskrbel oskrbnik Ivo, ki je naše
petje in plese popestril s harmoniko. Za naše želodčke in želje po hrani in pijači pa
sta skrbeli Mari in Duši. Hvala vsem trem, čudoviti in najboljši ste!!!!
…KAM LE ČAS BEŽI… in že je prišel čas pakiranja, slovesa in odhoda v dolino.
Petek, zajtrk, torbe na prikolico, nahrbtnike na rame, skupno fotografiranje,
planinska kolona, pomahamo v slovo in v dolino….
Solzice žalosti, a hkrati veselja saj vemo, da se še vrnemoooooo….

