
UDELEŽILI SMO SE DVEH POVORK 

 

Maskiranje, povorka, rajanje, zabava in dobra volja so stvari, ki sodijo 

v norčavi pustni čas. Pustne šeme srečamo v tem času na vsakem 

koraku. Ker v našem vrtcu radi sodelujemo z bližnjim in širšim 

okoljem, smo se odločili, da se kot pustne šeme predstavimo na 

Otroški pustni povorki v Kidričevem in na Povorki veselih maškar na 

Ptuju. 

                               

Prva povorka je bila v domačem kraju. Zbralo se je lepo število 

maškar. Povorke so se udeležili otroci skupaj s starši, ki so se tudi 

potrudili in sebe ter svoje malčke oblekli v pustna oblačila, le redki so 

si upali na povorko brez maske. Vzgojiteljice smo si nadele skupinsko 

masko, ki je predstavljala vrtnarke, ki že težko čakajo na prvo delo na 

vrtovih. Ta dan so se po kidričevskih ulicah v dolgi koloni sprehajali 

mnogi pravljični junaki, liki iz risank, ljudje različnih poklicev, kurenti 

in ljudje dobre volje. Kolono so vodili gusarji z glasnim igranjem na 

bobne, sledila jim je pisana množica malih in velikih maškar. Po ulicah 

je donelo, dogodek pa je pritegnil tudi lepo število opazovalcev. 

Povorka je zaključila pot v Parku mladosti, ki smo ga letos odele v 

pustno podobo vzgojiteljice iz našega vrtca.  



Na prizorišču je odmevala vesela glasba. Po uvodnem pozdravu 

župana Občine Kidričevo, g. Antona Leskovarja pa se je pričela zabava 

z glasbenim gostom Spidijem. S Spidijem smo »vozili avione«, skakali 

kot »pravi« slovenci, plesali kot gusarji, prepevali in … Med rajanjem 

smo se sladkali s krofi in bonboni, žejo smo gasili s čajem. Zabavo so 

dodatno popestrili vedno zaželjeni kurenti s svojimi gosti – kosmatimi 

hudički iz Avstrije, ki so nas malce prestrašili, a le toliko kot se za 

tovrstne maškare tudi spodobi. 

           

                              Vzgojiteljice našega vrtca so si ta dan nadele podobo vrtnark. 

 

  



 

           

                                                                                                                                                                                                                
Tralala hopsasa, pustne smo šeme, 

tralala hopsasa, nič nismo lene! 

Tralala hopsasa, mi se vrtimo, 

tralala hopsasa, in veselimo. 



 

            

Kurenti bodo preganali zimo, za zimo bo prišla pomlad in z njo delo na vrtu … mi pa smo že 

pripravljeni! 

Na ptujski pustni povorki smo se predstavili kot vrtnarji in vrtnarke. 

Povorka se je vila od peš mosta, skozi staro mestno jedro pa vse do 

karnevalske dvorane. Na povorki so sodelovali vrtci iz vse Slovenije, 

prišli pa so tudi otroci iz sosednje Hrvaške. Našteli so 1700 

sodelujočih otrok. V karnevalski dvorani so nas nasitili krofi, okusna 

polenta, golaž, sadje in drobne sladke dobrote. Zabaval nas je pevec 

Sebastjan, ki nas je očaral s plesno koreografjo ob pesmi Večerko. 

Rajali smo tudi ob nam znanih pesmih, plesali v dolgih kolonah, 

prepevali in še in še. Prišli so seveda tudi kurenti in z nami zaplesali. 

Bilo nam je tako lepo, da smo si obljubili, da drugo leto pridemo spet. 
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