
ZVEZDANA MAJHEN IN ZMAJČEK NA OBISKU V VRTCU NA ČREŠNJEVCU 
 

Vrtec Črešnjevec - Leskovec, enota na Črešnjevcu,  natančneje skupina MAVRICA, je v mesecu marcu 
gostila pomembne goste. 
Bila je sreda, 25. 3. 2015. 
Otroci so že vse jutro radovedno pritiskali noske na okno, ki je obrnjeno na parkirišče. Le koga so 
pričakovali? 
Čakali so Zmajčka iz revije Zmajček, njegove ustvarjalce ter pesnico in pisateljico Zvezdano Majhen. 
Vas zanima zakaj? 
No, pa vam bom povedala. Naši mali ustvarjalci so druženje z njimi prejeli kot darilo za osvojeno 1. 
mesto na likovnem natečaju »OTROK IN GLASBA«.  
Avtorice likovnih del, ki smo jih poslali na natečaj, so Zarja Horvat, Zarja Tič in Tinkara Hudin. 
Čakanje na obiskovalce pa je bilo dolgo … predolgo in zapolnili smo ga s plesom in petjem pesmic. 
Saj veste, kako je, ko koga nestrpno pričakujete. Vsaka minuta postane dolga kot ura in tudi pri nas je 
bilo tako. 
Nato pa je sredi petja, v igralnico, vstopil vzgojitelj Dejan in povedal, da so naši obiskovalci pravkar 
prispeli. 
Navdušenje otrok je bilo veliko. 
Najprej nas je pozdravila ga. Urša Krempl, glavna urednica revije Zmajček, nato pa še ilustrator Jure 
Kralj. Pridružila se jima je pisateljica Zvezdana Majhen, ki nam je na hudomušen in slikovit način 
povedala zgodbo o nogavički, ki jo odnese veter. Skupaj smo  reševali uganke in veselo zapeli. 
Medtem je g. Jure Kralj ustvaril ilustracije na temo zgodbe o nogavički in prijazno nagovoril otroke, 
naj jih pobarvajo, saj je sam pozabil barvice v Domžalah. Otroci so bili veseli in obljubili so mu, da 
bodo ilustracije lepo pobarvali. 
»Kje pa je Zmajček?« se je naenkrat oglasilo vprašanje iz skupine. Ja seveda, na Zmajčka smo pa čisto 
pozabili. Ga. Urša je otrokom razložila, da si je Zmajček šel ogledat naše igrišče in da se nam bo kmalu 
pridružil. Res je bilo tako. Kmalu je potrkalo na vrata igralnice, vrata so se počasi odprla in skoznje je 
pogledala velika zmajčkova glava, nato pa je v igralnico vstopil cel Zmajček. 
Otroci so ga sprejeli z nasmehom na licih in se ga kljub njegovi velikosti niso bali. Zmajček je otroke 
obdaril z izvodom revije Zmajček z nalepkami, cela skupina pa je prejela še knjižne  nagrade, glasbeno 
zgoščenko in Mavrični koledar. 
Druženje smo zaključili s skupinsko fotografijo ter ob prijetnem klepetu ob malici. 
Preživeli smo nepozaben sredin dopoldan. 
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