
Pust, čas veselja v naših srcih 

 

Nestrpno smo ga pričakovali in prišel je! V vseh njegovih pisanih barvah in norčavih 

potegavščinah smo ga z veseljem sprejeli medse. Čutili smo prijetno vznemirjenje v srcih in 

temu primerno smo okrasili našo igralnico. Bila je vesela, pisana in polna nasmejanih otroških 

obrazov. Želeli smo si, da postane ta naš pust drugačen, čaroben. Iskali smo ideje, ki so kar 

vrele iz nas v želji, da bi otrokom ponudili vse, kar lahko. 

V ta namen smo pričeli z rajanjem iz dneva v dan, ki smo ga tudi stopnjevali. Odločili smo se, 

da se prelevimo v nekoga drugega, v like, ki si jih že dolgo želimo. Vsak izmed otrok je zaprl 

oči in se pretvarjal, da danes to ni on, ampak nekdo drug. Kar je videl, nam je povedal, nato pa 

si je nadel ime, ki si ga je želel. Postali smo Spidermani, Batmani, kavboji, muce, vile, samorogi 

in še nešteto drugih likov, ki jih otroci spremljajo v risankah in drugod. Nekega dne smo že 

zjutraj začeli s poslikavo obrazov in spet postali nekdo ali nekaj drugega. S tem smo na otroške 

obraze privabili še dodatne nasmehe ter iz njih izvabili samozavest in sproščenost, kot ju dotlej 

še nismo videli. O vseh naših lepih trenutkih pa pričajo fotografije, ki smo jih naredili za 

spomin.  

Nekoliko več interesa so otroci pokazali nad našo avtohtono masko – kurentom, ki so ga poznali 

že do podrobnosti. Zato smo se dogovorili za srečanje s kurenti v gozdičku ob našem vrtcu. Ob 

igri z naravnimi materiali nas je presenetil zvok zvoncev v daljavi. Otroci so od vznemirjenja 

poskočili v zrak in zavriskali, saj so hitro ugotovili, da se nam bližata kurenta. Vznemirjenje se 

je z bližanjem zvoka le še stopnjevalo. Ko sta prišla do nas, sta izvedla znamenit kurentov ples, 

ki nam je dobro poznan in smo si ga na velikem platnu ogledali kar nekajkrat. Ta ples je v tistih 

dneh postal tudi temelj igre vlog. Kot se spodobi, sta kurenta tudi snela maski, nam predstavila 

vso opremo, ki jo nosita seboj, in z veseljem odgovorila na vsa vprašanja otrok, ki jih ni bilo 

malo. Kurenti so s tem trenutkom v otroških očeh postali še veličastnejši in tako so pustu dodali 

še večjo radost.  

Košček pusta smo ponesli tudi v Dom upokojencev Ptuj – enota Kidričevo, kamor smo se 

odpravili maskirani otroci iz skupine Sove in Delfini. Tam smo zapeli pustne pesmi, ki smo se 

jih naučili, ter zaplesali ples. Poslovili smo se z znamenitim pokom biča našega pokača Bineta.  

Pustovali smo vse do pustnega torka, kot se seveda spodobi. Upamo, da so nastali spomini, ki 

bodo v otroških srcih ostali nekoliko dlje kot samo do konca pustnega rajanja. 
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