
JESENSKI PLANINSKI IZLET NA TRI KRALJE 
 
Cicibani planinci iz vrtca Kidričevo smo se zadnjo sončno oktobrsko soboto 
odpravili v planine. Zjutraj smo se zbrali pred vrtcem, kjer sta nas čakala 

planinska vodnika Radovan in 
Ivan ter seveda avtobus. Otroci 
so polni pričakovanj in z 
napolnjenimi nahrbtniki 
nestrpno čakali na odhod. 
Odpeljali smo se do 
Osankarice, kjer smo ob zvokih 
harmonike zapeli in se 
razgibali, z malico iz 
nahrbtnika pa malo okrepčali. 
Vodnika sta nam opisala našo 

pot do Črnega jezera. Med hojo smo uživali v spokojnosti gozda, opazovali 
drevesa in podrast ter kaj kmalu prispeli do jezera. Privoščili smo si počitek in čas 
za malico. Kako se prileže piknik v naravi. Naša vodnika sta ugotovila, da imajo 

otroci še dovolj energije, zato smo se skupaj s starši 
odločili, da pot nadaljujemo kar do Treh kraljev. In to 
smo tudi storili. Med potjo smo klepetali, opazovali, 
se smejali ter prisluhnili tudi anekdoti o Urški in 
gozdarju, o kateri nam je pripovedoval vodnik 
Radovan. Najmlajši so mamicam v naročju zaspali, vsi 
veliki pa smo rahlo zadihani, toda polni vtisov in 
veselja ob sončni neokrnjeni jesensko obarvani 
naravi, prispeli do cerkvice. Seveda smo ob vsak svoji 
tihi želji z zvončkom tudi pozvonili, nato pa je bil že 
čas, da izpraznimo 
nahrbtnike, kateri so bili 
polni dobrot.  

 
Tudi apetit v naravi, ob aktivnostih naredi svoje. Ko 
smo se okrepčali, smo uredili svoje planinske 
dnevnike. Otroci so narisali svoje vtise in natisnili 
štampiljko planinske postojanke, starši pa poklepetali 
ob kavi. V domu Jakec je otroke  pričakalo tudi sladko 
presenečenje. Čas je hitro minil. Pospravili smo 
nahrbtnike, ter sedli na avtobus. Nekaj planincev je 
med potjo sladko zaspalo, ostali so ob pogledu skozi 
okno na pobarvane liske tetke jeseni še malo srkali to 
energijo. Srečno smo se pripeljali do vrtca. Vodnik 
Ivan nam je še enkrat zaigral na harmoniko v slovo z obljubo, da se še srečamo. In 
se tudi bomo. Spomladi, ob občudovanju prebujanja narave. Pridružite se nam. 
Upamo, da vas s priloženimi foto utrinki navdušimo! 
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