
 
 

Vrtec Cerkvenjak in Vrtec Vitomarci 

 

BIVANJE VRTCA NA KMETIJI: Turistična kmetija Pri kapeli 

1. 6. in 2. 6. 2022 

 

Na turistično kmetijo Pri kapeli smo se odpravili otroci iz vrtca Cerkvenjak in iz vrtca Vitomarci. 

Iz Cerkvenjaka smo se odpravili predšolski otroci modre in  rumene igralnice ter otroci iz 

skupine Žogice iz Vrtca Vitomarci. Z vrtcem na kmetijo se je odpravilo 41 otrok ter 5 vzgojiteljic.  

Bivanje na kmetiji smo izvajali 1. in 2. 6. 2022. Zbiranje otrok se je pričelo na kmetiji ob 6.00 

uri. Otroci so prihajali dobre volje in polni zanimanja, kaj vse bomo počeli.  

Ko smo se zbrali, so nas pogostili z odličnim zajtrkom. Nato je sledil pozdrav gospodinje, gospe 

Mojce Druzovič. Skupaj smo se odpravili do rastlinjaka, kjer so si otroci ogledali posajeno 

zelenjavo ter si izkopali krompir in korenje za kosilo. Delo jim je bilo zelo zanimivo in so ga 

opravili z največjim veseljem in zanimanjem. Ko smo se odžejali z domačim jabolčnim sokom, 

smo si hitro pripravili nahrbtnike ter dopoldansko malico in se odpravili na prvi pohod. Pot nas 

je vodila do lesene brunarice, ki je obdana z zanimivimi živalmi. Ogledali smo si osla, koze, 

ovce, konja. Žal so se nam košute zaradi toplote in našega vrišča skrile v gozd.  V senci 

brunarice smo si privoščili malico iz nahrbtnika, gospod  Leon Grager pa nas je pogostil s keksi 

in sokom. Tako smo si vsi nabrali moči, da smo se lahko podali nazaj na hrib proti turistični 

kmetiji. Po poti smo se ustavili pri gospodu Bogdanu Beloviču in si ogledali rjave ovce, ki ne 

potrebujejo striženja. Otroci so v ogledu zelo uživali, saj marsikdo od njih še teh ovc ni videl. 

Pri prihodu na turistično kmetijo nas je spet pričakalo polno različnih domačih sokov, da smo 

se odžejali in malce spočili. Za počitek nam ni ostalo veliko časa, saj sta nam gospe Mojca in 

Lucija pripravili novo delavnico, kjer smo pripravljali jabolčni čips in jabolčne krhlje. Otroci so 

v delavnici zelo uživali in dobili nove izkušnje, kako lahko uporabimo jabolka v prehrani. Vse 

skupaj smo lahko tudi poskusili in otrokom je bilo zelo dobro. Ko smo vsa jabolka narezali in 

jih dali sušit, smo se na terasi posvetili delovnim listom, ki smo jih pripravile vzgojiteljice. 

Kmalu je sledilo odlično kosilo, ki so ga skuhale za nas Polona, Mojca in Lucija Druzovič. Po 

obilnem in predvsem odličnem kosilu smo se odpravili na zaslužen popoldanski počitek. V 

večini so otroci zaspali, saj so bili kar utrujeni od vseh dejavnosti. Počitek je hitro minil in 

odpravili smo se na nov pohod proti hiši vzgojiteljice Aleksandre, kjer smo se osvežili s sokom, 

da smo lažje nadaljevali pot. Šli smo na igrišče gospoda Janija Druzoviča (Lepa trata). Naša igra 

in veselje je tudi na igrišče priklicala gospo Marto Druzovič (Turistična kmetija Pri Marti), ki 

nam je prinesla zvrhano košaro domačih češenj ter sok in vodo, da so se otroci spet osvežili. 

Kmalu zatem smo dobili tudi popoldansko malico, ki sta nam jo pripeljali Polona in Lucija. Ko 

smo se najedli in napili, smo slišali nek poznani zvok. Proti nam sta peljala dva traktorja s 

prikolicama. Otroci so takoj vedeli, da je to presenečanje zanje. Hitro smo se povzpeli na 

prikolice, se posedli in uživali v vožnji. Vmes smo prepevali znane pesmi. Veliko se je slišalo 

tudi smeha in vzklikov veselja. A pot nas ni vodila do turistične kmetije. Gospodar Marjan in 



gospodarica Mojca sta nam pripravila presenečanje ter nas odpeljala na njegovo domačijo, 

kjer ima njegova sestra gospa Ksenija Bezjak farmo malih piščančkov. Otrokom sta dovolila, da 

so jih pestovali. Otroci so bili tega zelo veseli in so v tem zelo uživali. Pogostili so nas s 

sladoledom, ki se ga seveda nismo branili. Ko smo se posladkali, smo se odpravili proti 

turistični kmetiji. Ko smo se umili, nas je gospodinja Mojca hitro poklicala, da potrebuje našo 

pomoč pri pripravi večerje. Pripravljali smo si pice, ki smo jih spekli v pravi krušni peči. Otroci 

so v delu zelo uživali in bili navdušeni nad tem, da lahko sami pomagajo pri večerji. Nastale so 

zelo okusne pice, ki smo jih z največjim veseljem pojedli. Prav tako so v kuhinji izbrali naj peka 

in pekarico, ki sta za spomin prejela kuhalnice fantka in punce. Ko smo se najedli, se nam je 

pridružila Ajda Druzovič, ki je sestrica otroka, ki obiskuje vrtec Vitomarci in nam zaigrala na 

prečno flavto. Po večerji smo se počasi odpravili na pohod z lučkami. Ko smo se odpravljali na 

razgledni stolp na Ostragovi, še nismo prižgali lučk. Ogledali smo si stolp ter se vsi povzpeli 

nanj. Ogledali smo si pokrajino okoli nas ter naredili nekaj čudovitih fotografij. Uživali smo v 

temi in se z lučkami odpravili proti turistični kmetiji. Ko smo se vrnili, je bil čas za umivanje in 

pižama party. Zaplesali smo v pižamah in nato smuknili pod odeje, ki so nam dale toplo zavetje. 

Zjutraj nas je zbudil zvon v kapeli ob turistični kmetiji, ki je oznanil, da bo potrebno vstati in 

priti na odličen zajtrk. Ko smo se najedli, smo se tudi razgibali in malo igrali na igralih, ki jih 

imajo na kmetiji. Tudi tokrat nismo imeli veliko časa. Gospe Mojca in Lucija sta nas hitro 

poklicali, da nas potrebujeta. Če smo želeli po kosilu jesti sladico, smo si jo morali pripraviti 

sami. Gospa Mojca nam je povedala, da bomo pripravili jabolčni zavitek in jabolčno pito. Tako 

smo ob njuni pomoči pripravili testo, olupili, naribali ter narezali jabolka ter dokončali pecivo. 

Otroci so v peki zelo uživali in bi kar nadaljevali v nedogled. Ko smo vse pripravili, nas je že 

pričakala okusna malica, ki smo jo spet pomagali pripraviti. Narezali smo kumarice ter 

hrenovke, ki jih je nato Lucija spekla na žaru. Popekla nam je še kruh in tako smo se najedli in 

si nabrali ponovnih moči za nadaljnjo delo. Po malici smo se odpravili do gozda, kjer smo upali, 

da bomo videli košute, a so se nam znova umaknile. Pot smo nadaljevali po gozdu in se tako 

vrnili do turistične kmetije. Lucija nas je povabila še v njihovo vinsko klet, kjer smo si ogledali 

potek predelave grozdja in videli sode za vino. Otrokom je bila predstavitev zanimiva in videli 

so razliko med lesenimi in nerjavečimi sodi. 

Ko smo si prinesli kovčke v spodnje prostore, nas je gospa Mojca že poklicala, da nas čaka 

kosilo. Kot smo spoznali v teh dneh, je bilo tudi to kosilo več kot izvrstno. Po kosilu se nam je 

gospa Mojca zahvalila, da smo se odločili za njihovo kmetijo in prebivali pri njih. Vsem so 

podarili paket jabolčnega čipsa, ki so si ga otroci odnesli domov.  

Pripravljale smo še eno presenečenje, ki pa ga nismo uspele izpeljati. Mislili so nas obiskati 

gasilci iz PGD Vitomarci z njihovim vozilom, ampak niso mogli zagotoviti voznika. Zato so nam 

podarili varnostne zamaške za pločevinke.  

Doživetje na kmetiji je bilo nekaj posebnega, nekaj edinstvenega, nekaj neponovljivega. Na 

turistični kmetiji Pri kapeli so nas toplo sprejeli, nam uredili sobe, nam nudili odlično hrano, se 

nam prilagajali in poskrbeli, da smo se res počutili lepo in varno.  
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