Noč na igrišču

Premierna Noč na igrišču je minila uspešno, brez težjih poškodb in z veliko novimi izkušnjami.
Edinstveno priložnost spanja na prostem v parku sredi mestnega vrveža je prvič preskusilo 15 otrok,
starih med 5 in 12 let, v spremstvu sodelavcev igrišča, ki smo z njimi preživeli noč pod zvezdami ter
poskrbeli za varno in nepozabno doživetje. Večina otrok še ni nikoli prej prespala na prostem in so se
prav iz tega razloga odločili za to preizkušnjo, seveda z dovoljenjem staršev. Priprave so potekale že
ves mesec v dogovoru z otroki in njihovimi starši. Enkrat je bilo celo potrebno prestaviti datum, ker je
dva tedna prej ponoči deževalo. Čeprav je v petek popoldne igrišče še namočila ploha, je bila noč s
petka, 25. maja, na soboto, 26. maja, jasna, topla in skoraj brez vetra.

Ko so se vrata Doživljajskega igrišča v petek zvečer zaprla, je igrišče z nočnimi obiskovalci zaživelo.
Postavljali so se šotori in platno za projekcijo kratkih filmov, narejenih s stop animacijo. Ko je vsak
našel svoje prenočišče, so se otroci podali v lov za sestavinami za večerjo, ki sta jih po igrišču poskrila
glavna kuharja, prostovoljca Anna in Sergej. Hamburgerje sta pekla na žaru, sicer pa so si otroci v
hlebček dodali še najdene zaklade za zelenjavne priloge po izbiri, da je obrok vseboval vse potrebne
hranilne snovi. Najpogumnejši so poskusili posebno pekočo omako in si potem hladili grla z
osvežujočim napitkom, za katerega so v tednu prej nabirali in namakali bezgovo cvetje.

Pripravljanje hamburgerjev za večerjo

Pri tehniki je ponagajala vlaga, tako da so si pred osvetljenim platnom otroci sami organizirali talent
šov za večerno zabavo. Dogovorili so se za pravila glasovanja ter izbrali tri člane komisije in Lana za
napovedovalca nastopajočih. Vsak član komisije je prispeval svoj glas in dva »da« sta pomenila
napredovanje kandidata v polfinale. Matija je kot zvočni tehnik vse tekmovalke in tekmovalce posnel,
kot novinarji so otroci intervjuvali sodelujoče. Za sladico so večer odlično zaključile jagode s smetano.

Večerja ob ognjišču (levo), jagode za sladico (v sredini) in prenočišče prostovoljca Sergeja (desno)
Zbirali smo se okoli ognjišča, v katerem je že od popoldne gorel ogenj. Ob ognju so otroci drezali v
plamene in iz njih dvigovali bakle. Poslušali smo zgodbe in brenkanje na kitaro ter celo kratki koncert
v živo avtorskega dua Rdeči pelikan, ki ga sestavljata Lan in Matija. Smrčanje prostovoljca Sergeja, ki
si je ležišče pripravil v cevi med Vrtičkom in ognjiščem, jim je bilo še posebej zabavno poslušati.

Glasba in zgodbe ob ognju
Nekateri otroci so se medtem že odpravljali k pitniku na umivanje zob in si oblačili pižame.
Postopoma so otroci in sodelavci izginjali v šotore, opolnoči pa je za vse obveljala ura za spanje. Tu in
tam so posamezniki še pritavali iz teme, ker so jih drugi medtem zbudili ali ker še niso uspeli zaspati.
Dobro uro in pol kasneje je na igrišču zavladala tišina, slišalo se je le še pokljanje drv v ognjišču in
oglašanje čudnega ptiča v bližini. Še Sergej se je zazibal v spanec brez smrčanja. Sodelavka Nina med
nočnim dežurstvom poskrbela za ogenj in morebitne izzive prenočevalcev.

Kuhanje čaja ob prvih jutranjih žarkih
Nočne ptice so okoli 5h zjutraj zamenjali najbolj zgodnji otroci. S prvimi jutranjimi žarki so se otroci
lotili zajtrka, za katerega je bilo na izbiro obilo različnih namazov za kruh, sadje, zelenjava, sok in čaj.

Dan je potrebno začeti z dobrim zajtrkom in jutranjim razgibavanjem

Po zajtrku so se začele jutranje razprave ob ognju in glavne gibalne aktivnosti s skupinskimi igrami, ki
so se prevesile v pospravljanje šotorov in se končale z igro, kdo v najmanj sekundah prinesel prtljago.

