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DA V PRAVO SMER SE VRTEL BO
SVET,
TUKAJ ZATE JE NASVET.

NASVET ZA DOBER SPANEC
•

Zravnano ležiš na postelji.

•

Svoje misli preusmerjaš na kraje, v katerih občutiš toplino
življenja.

•

Če je tvoj izbrani kraj gozd, pozorno poslušaš žuborenje
vode, petje ptic, šelestenje listja …

•

Predstavljaš si, da se sprehajaš počasi po gozdu, tako da so vsa tvoja čutila
zaposlena in ni prostora za druge misli.

•

Pri tem upoštevaš počasno, umirjeno dihanje.

Zagotavljam ti, da boš po tej vaji sproščen in umirjen.
Dejan, 16 let

KAKO V BOLNIŠNICI PREŽIVETI EN MESEC
V LEŽEČEM POLOŽAJU, ČE SE NE SMEŠ PREMIKATI
•

Večji del dneva prespiš.

•

Gledaš televizijo ali telefoniraš.

•

Kličeš medicinske sestre in jim ne daš miru.

•

Se ukvarjaš s starši.

•

Se učiš.

•

Bereš knjigo.

•

Preklinjaš na ves glas; kričiš, da spustiš jezo iz sebe.

•

Razmišljaš.

•

Na koncu vedno ostane še ena možnost - pogovarjaš se sam s seboj.
Ives, 16 let
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NASVET ZA USPEŠNO PLONKANJE
Paziti je treba, da te učitelj ne vidi in da je ''plonk'' pravilno napisan.
Marinka, 11 let

KAKO SPOROČITI STARŠEM, DA SI DOBIL/-A SLABO OCENO
•

Najprej bi popravila slabo oceno in šele nato povedala staršem.

•

Rekla bi jim, da so kontrolno nalogo prestavili.

•

Preverila bi, če so dobre volje.
Eva, 9 let

KAKO NAJBOLJE PREŽENEŠ DOLGČAS

•

Igram se s prijateljicami.

•

Poleti s prijateljicami skačemo gumitvist.

•

Pozimi grem na sneg.

•

Če dežuje, se igram namizno igro človek, ne jezi se.

•

Rišem, gledam TV, zlagam domine, berem revije Rebelde.
Eva, 9 let
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BODI MOJSTER BRANJA PRAVI
IN KAZALO SI NAPRAVI.

BRALNO KAZALO
Da bo branje prijetnejše, si lahko sam/-a izdelaš bralno kazalo.
Zate imamo dva predloga.

1. BRALNO KAZALO
a) MATERIAL:
- suho cvetje,
- karton/doma narejen papir/lepa razglednica.

b) PRIPOMOČKI:
- škarje,
- plastifikator.

c) IZDELAVA:
- Cvetje moraš nabrati in posušiti v času cvetenja.
- Namesto cvetov lahko uporabiš tudi liste.
- Dele rastlin razporediš po podlagi, ki jo prej
primerno obrežeš ali obtrgaš.

- Nato vse skupaj plastificiraš.

5

UTRINKI 2008/09

OŠ Ledina, Bolnišniþna šola

2. BRALNO KAZALO

a) MATERIAL:

b) PRIPOMOČKI:

-

karton,

-

svinčnik,

-

sponka za papir,

-

šestilo,

-

izrezki iz časopisov/fotografij.

-

lepilo,

-

škarje.

c) IZDELAVA:
-

Iz kartona izrežeš dva enaka kroga in en večji krog.

-

Na večji krog narišeš s svinčnikom krake (v obliki listov, žarkov, lunic …) in jih
obrežeš.

-

Na večji krog prilepiš večjo sponko za papir.

-

Na manjša kroga prilepiš slike, nato pa oba na večji krog (vsakega na eno stran).

-

Preden boš kazalo uporabil/-a za označevanje strani v knjigi, se prepričaj, da se je
lepilo že posušilo.

Pri izdelavi bralnega kazala vam želimo veliko uspeha in zabave.
Če znaš narediti še lepše kazalo, pa nam sporoči.

Učenci in učiteljica z oddelka za gastroenterologijo
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V RAZISKAVO SMO VZELI PIJAČO IN KROMPIR
IN REZULTATE NAPISALI NA PAPIR.

KATERO PIJAČO NAJRAJE PIJETE?
Po pogovoru o zdravem načinu prehranjevanja je učenka z endokrinološkega oddelka
med vrstniki na oddelku C1 izvedla anketo o tem, kaj radi pijejo.
Rezultati so prikazani v spodnji tabeli.

KATERO PIJAýO NAJRAJE PIJETE

6

VODA

5

KOKAKOLA

4
LEDENI ýAJ
3
2

NAVADNI ýAJ

1

SVEŽE OŽET
SADNI SOK

0

KROMPIR
Leto 2008 je bilo razglašeno za leto krompirja, zato smo na to
temo pripravili naravoslovni dan. Krompir je živilo, ki je pogosto na
jedilniku, radi ga imajo otroci in odrasli.
Na otroškem oddelku Ortopedske klinike smo izvedli raziskavo
o priljubljenosti krompirja. Ali je krompir res najbolj priljubljena priloga?
Kakšna oblika krompirja kot priloge je najbolj priljubljena? Ali je kakšna
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razlika o odnosu do krompirja med otroki in odraslimi?
Učenci so pripravili anketna vprašanja, ki so jih zastavili otrokom in odraslim.
Podatke so zbirali tudi po telefonu. Spraševali so prijatelje, starše in osebje na oddelku.
Podatke smo zapisovali v anketo in jih prikazali v tabelah.

Tabela 1. Katero prilogo pri kosilu imate najraje?
PRIMERJAVA OTROCI-ODRASLI
16
14
12
10

OTROCI

8

ODRASLI

6
4
2
0
RIŽ

TESTENINE

KROMPIR

Tabela 2. Katera oblika krompirja ti/vam je najbolj všeč?
PRIMERJAVA OTROCI-ODRASLI
14
12
10
8

OTROCI

6

ODRASLI

4
2
0
PIRE

POMFRI

PRAŽEN

DRUGO

Učenci in učiteljica z otroškega oddelka Ortopedske klinike
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OH, LE KDAJ, LE KDAJ,
VRNEM SE SPET V SVOJ DOMAČI KRAJ.

BREŽICE
Brežice ležijo ob sotočju Save in Krke.
V kraju imamo znameniti grad. V njem sta muzej in grajska klet. Klet je klesana v živo
skalo in pozidana s kamnom in opeko. V njej hranijo vino. Grad ima tudi obrambni jarek.

Kraj je znan še po razstavi starih fotografij, avtomobilskih šovih, stezah za motokros,
klubu za karate in plesnih klubih.
Ljudje v mojem kraju so prijazni. V njem je vse čisto. Le obrežje Krke je bolj
onesnaženo. V šoli smo imeli čistilno akcijo in smo ob njenih bregovih pobirali smeti. V
okolici mesta je tudi veliko gozdov. V njih imajo ljudje pogosto piknike.
Ker je v mojem mestu toliko znamenitosti, zanimivosti in lepot, ga vsako leto obišče
veliko športnikov, umetnikov in turistov.
V Brežicah bi rad živel za vedno, čeprav ni moj rojstni kraj. V njem mi je všeč prav
vse.
Antonio, 7. r.
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VAČE PRI LITIJI
Doma sem v Vačah pri Litiji. Imamo svež zrak in lepo naravo. Povsod okoli nas je
gozd.
Imamo tudi dve znamenitosti. To sta vaška situla in GEOSS.
Situla je vedro, ki so ga naredili v 6. stoletju pred našim štetjem. Narejena je iz
kovine in na njej so odtisi iz vsakdanjega življenja kmetov. Situlo sem že videl in je zelo
velika. Original hranijo v muzeju v Ljubljani, kopijo pa imamo na Kleniku.
Druga znamenitost je GEOSS. Kratica pomeni geometrično središče Slovenije. Ob
njem prirejajo kulturne prireditve, na primer ob slovenskem kulturnem prazniku.

Veliko športnikov pride k nam kolesarit ali na planinske pohode. Imamo tudi bogat
kmečki turizem z dobro domačo hrano.
Moj domači kraj ni onesnažen, ampak zelo čist in lep. Tukaj bom ostal in si našel
delo.

Žan, 5. r.
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ARGENTINA

Argentina je druga največja država v Južni Ameriki. Glavno mesto je Buenos Aires,
ki je tudi navečja provinca.
V Buenos Airesu je veliko blokov in stanovanjskih hiš. Veliko je tudi trgovin in
gostiln. Gostilne in diskoteke so odprte 24 ur, v mestu je zvečer povsod ogromno ljudi.
Značilna argentinska hrana je empanadas, tj.
testo, napolnjeno z zelenjavo, šunko, piščancem ali
s sirom. Argentinci obožujejo tudi asado, tj. meso
na žaru. Vsako nedeljo se družine ali prijatelji dobijo
in pripravijo to jed. Torej, osnovna argentinska
hrana je meso. Tujci pravijo, da je argentinsko meso
najboljše zaradi dobrega okusa in mehkobe.
Značilna argentinska pijača je čaj mate, ki se
pije s posebno slamico in iz posebno skodelice. Skodelice so lahko iz različnih materialov:
iz lesa, kovine, keramike.
Osnovno šolanje traja 9 let. Osnovne in srednje šole so običajno skupaj. Dobre
šole je treba plačati, te so privatne; obstajajo pa tudi brezplačne šole. V šoli morajo učenci
privatnih in brezplačnih šol nositi uniforme. Vse privatne šole imajo drugačne uniforme.
Argentinci govorijo špansko, čeprav je njihova španščina drugačna od španščine,
kot jo govorijo Španci in Mehičani. Pravijo, da govorijo castellano. V Buenos Airesu
govorijo brez naglasa, v drugih krajih z naglasom.
V Argentini so najbolj priljubljeni športi nogomet, ragbi in košarka, med dekleti pa
prevladujeta odbojka in hokej na travi.
Zelo zanimivo je praznovanje dekliškega 15. rojstnega dne. To je prav poseben in
pomemben dan za dekleta. Praznujejo ga tako, da povabijo družino, sorodnike

in

prijatelje. Slavljenke nosijo belo obleko kot pri poroki in morajo plesati valček s fanti.
Zabava lahko traja kar 10 ur. Slavljenka mora razdeliti 15 sveč petnajstim ljudem, ki jih ima
najraje in ki igrajo pomembno vlogo v njenem življenju. Vsak gost dobi ob odhodu
spominček z zabave. Po navadi se odločijo za takšno organizacijo zabave, druga možnost
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pa je potovanje v Disneyland. Organizacija zabave ni kar tako, zato začnejo pripravljati in
razmišljati o tem že pri trinajstih ali štirinajstih letih.
Argentinci praznujejo materinski in očetovski dan 18. junija. Prvo ali drugo nedeljo v
avgustu pa praznujejo otrokov dan. Starši, dedki in babice kupijo svojemu otroku igračo.
Praznujejo pa tudi dan prijateljev, in sicer 20. junija; takrat kupijo ali
naredijo darilo za prijatelje.
Prosti čas si krajšajo s plesanjem tanga. To je urbani družabni ples,
ki je značilen za Argentino. Izvira iz Buenos Airesa. Danes ga plešejo po
celem svetu. Je ples v paru, plesalca ga večinoma plešeta v objemu.
Da bi doživeli pravi utrip Argentine in se naužili njenih lepot in
kulinaričnih dobrot, pa vam priporočam, da jo obiščete in raziščete.
Nicole, 7. r.

INTERVJU Z …
ČISTILKA MILENA
Kako ste postali čistilka?

Bila sem brez službe. V časopisu je bil razpis in sem se prijavila.
Vam je delo všeč?

Ja, je.
Je naporno?

Je, veliko moramo delati.
Ali očistite vso bolnico?

Seveda. Tako je treba.
Koliko ur na dan delate?

Sedem ur čez teden, ob sobotah in nedeljah pa devet ali
tudi po deset ur.
So vam delovna oblačila všeč? Bi kaj spremenili?

Ne. No, mogoče barvo.
Se veselite nove bolnice?

Seveda, lažje bo delati.
Hvala lepa.
Novinarka Sara (5. r.) in asistent Karlo (2. r.)
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NEKJE V OTROŠKI DOMIŠLJIJI
ZVERIN'CE SE ZBUDIMO
IN SE PO PAPIRJU RAZKROPIMO.

Opomba:
Seveda veva, da je pravilno Marka, a zaradi ritmično-melodičnega ujemanja glasov sva se odločila za
pogovorno obliko.
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ŽABICA IN ŽABČEK
Žabica Regica in žabček
Žabčak skačeta v vodo.
''In kdo je junak?'' vpraša ju
raca, raca Horaca.
Nato kar sama odgovori: ''Jaz
sem junakinja.''
Neža Potočnik, 7 let

LEVJA DRUŽINA
Nekoč je živela levja družina, ki je štela tri člane. Mali levček Fonzi je bil zelo igriv in
pogumen. Oče Timzel je bil lovec, mama Tortesa pa je rada pekla torte. Njena specialiteta
je bila levja torta z zmletimi kostmi in sladko smetano. Mljask! Mljask!

Nekoč se je levja družina odpravila poiskat nov dom. Ta novi dom je bil v
pragozdu, kjer je kraljeval tiger Toto. Toto je bil najmočnejši tiger v pragozdu. Njegov
pomočnik je bil krokodilTrdoglav. Bil je zelo močan, a ne preveč pameten. Družina je našla
primeren brlog za svoj dom, vendar je potrebovala dovoljenje tigra Tota. Ker pa je bil lev
od nekdaj kralj živali, ga je Toto sprejel z vsemi častmi in mu takoj podelil brlog.
14
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V pragozdu je živel tudi nosorog Dolgorog, ki
pa se nove družine ni razveselil. Bil je užaljen, ker so
leva sprejeli z vsemi častmi. On je v pragozdu bival že
vse življenje, pa ni imel svojega brloga.
Levja družina se je seznanila tudi z drugimi
prebivalci pragozda. Njihovi najboljši prijatelji so postali pikapolonica Pika, leopard Hitri,
slon Dolgotrob, kača Zvijača.
Nosorog je bil tako zelo užaljen, da se je sklenil maščevati. Ugrabil je malega Fonzija
in zahteval, da se levja družina izseli iz brloga in pragozda.

Leopard Hitri, pikapolonica Pika, kača Zvijača so levji družini ponudili pomoč.
Poklicali so slona Dolgotroba in ga prosili za nasvet, kako bi lahko rešili ubogega Fonzija.
Slon Dolgotrob jim je svetoval, naj tigra Tota pregovorijo, naj nosorogu vendarle ponudi
primeren brlog. Toto se je odpravil do nosoroga in mu ponudil nov brlog.
Brlog je bil star in umazan. Vse živali so se odločile pomagati. Krokodil Trdoglav je
naredil načrt novega brloga. Slon Dolgotrob je s trobcem prinašal les. Kača Zvijača je
očistila brlog. Leopard Hitri je hitro prinesel nosorogovo najljubšo hrano – močvirsko
travo. Lev Timzel in levinja Tortesa pa sta mu pripravila dobrodošlico. Za piko na i pa je
pikapolonica Pika s prijateljicami novi brlog okrasila s pikami. Vsi skupaj so poklicali
nosoroga Dolgoroga in mu pokazali polepšani brlog. Bil je zelo navdušen, vesel in ganjen.
Takoj je izpustil malega Fonzija. Dolgorog se je levjima staršema opravičil in s svojimi novimi
prijatelji priredil zabavo.
Člani levje družine in nosorog so od tega dne srečno in dolgo živeli. Bili so pravi
prijatelji.
Amadej Klobučar (3. r.), Dejan Kondič (5. r.) in Martin Španinger, (7. r.)
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ZAJČEK IN MUCA
MUCA: Joj, kako mi je dolgčas, nimam kaj
početi.
GOVORNIK: Zasliši se skakljanje zajčka.
ZAJČEK: Dober dan, bi se igrala z mano?
MUCA: Seveda, saj nimam kaj početi.
ZAJČEK: Greva se igrico kdo bo prej pri
vodnjaku.
GOVORNIK: Zajček to pove in skaklja proti

vodnjaku.
MUCA: Oh, jaz nisem tako hitra kot zajček. Nikoli
ga ne bom dohitela.
ZAJČEK: Oh, kje zdaj hodi? Že petnajst minut jo čakam. O, kako je počasna!
GOVORNIK: Med grmovjem zajček zasliši šumenje, malo počaka, a zasliši samo čof.

Muca je padla v vodo. Zajček se začne na ves glas smejati.
ZAJČEK: Ha, ha, ha … Muca v vodi čofota … Ha, ha, ha ...
MUCA: Na pomoč! Na pomoč!
GOVORNIK: Zajček se še vedno smeji na ves glas. Muca se že skoraj utopi in zajčku se

zasmili. Z velikim listom steče k njej in jo v zadnjem trenutku reši.
MUCA: Najlepša hvala.
ZAJČEK: Nimaš se mi za kaj zahvaljevati, saj sem se ti jaz posmehoval in prav je bilo, da
sem te rešil.
MUCA: Saj ti oprostim. Greva se igrat.
GOVORNIK: Vse skupaj se je srečno končalo. Zajček in muca pa sta se šla igrat skrivalnice.

Taja Iglar, 5. r.
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INTERVJU Z …
SESTRA METKA
Kakšna se vam zdi današnja
mladina?

Zanimivo vprašanje. V redu. Tudi
sama sem še mlada. Mogoče bo
odgovor drugačen čez 20 let.
Kaj menite o vaših delovnih
oblačilih?

Definitivno
nepraktična,

mi

niso

prevroča,

všeč!

So

manjkajo

gumbi, hlače so prekratke …
Si želite spremembe?

Seveda.
Kako ste se odločili za poklic medicinske sestre?

Tako mi je svetovala psihologinja v šoli, pa tudi doma sem lepo negovala starega očeta.
Ali vam je služba všeč?

Ja. Želela sem delati z otroki.
Kakšna je vaša sanjska bolnišnična soba?

Velika, živahnih barv, postelja udobna in višja, da jo lažje posteljemo.
Bi hrano tukaj kaj spremenili?

Ne, hrana je dobra. Kuharice vas razvajajo!
Kaj storite, če tukaj pregori žarnica?

Takoj pokličemo hišnika. Kdaj pride, je pa vprašanje.
Hvala za odgovore.

Novinarka Sara (5. r.) in asistent Karlo (2. r.)
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DRUŽINA NERODNIH
Nekoč je živela družina Nerodnih. Živeli so v vasi Sanje.
V družini so bili štirje člani. Oče Marko Nerod je največkrat cepil drva in se je vedno
udaril v prst. Mama Julija Nerod je zelo rada kuhala, ampak, ko je kaj rezala, se je vedno
urezala. Hčerka Maja Nerod, ki je prala in obešala oblačila, se je vedno uščipnila s kljukico.
Sin Denis Nerod pa je bil še majhen in se je vedno ugriznil v prst.
Vsako jutro so se vsi zbudili točno ob 8.00. Vsak se je odpravil delat, kar je znal in
moral. Zajtrkovali niso. Delali so le do kosila ob 15.00. Popoldne so imeli prosti čas. In
zvečer so odšli spat.
Nekega jutra pa je mama Julija Nerod začela vpiti. Bila je namreč noseča. Oče
Marko Nerod jo je peljal v bolnišnico in kmalu se je razjasnilo, da je rodila fantka. ''Fantek,
ha,'' je rekla mama Nerod, ''naj bo sin Štefan Nerod.'' Tudi ta je bil izjemno neroden. Kmalu
se je izkazalo, da je bil neroden pri postavljanju stolpa iz lego kock. Stolp mu je vedno
padel na glavo in imel je že tri velike buške.
No, in zdaj ima družina Nerodnih pet nerodnežev, ki bodo ostali nerodni, kakor so
že od rojstva.
Katja Poznič, 5. r.

INTERVJU Z …
ZDRAVNICA VESNA
Kako ste postali zdravnica?

Ko sem bila majhna punčka, sem želela biti zdravnica,
učiteljica in frizerka. Zdaj sem zdravnica.
So vam delovna oblačila všeč? Bi kaj dodali,
spremenili?

Ja, dodala bi vesele našitke, žive barve, okraske, da se
ve, da smo otroška bolnica.
So vam zdaj bolniške sobe všeč?

Ne. V novi bolnici boste imeli lepe, moderne sobe.
Hvala za pogovor.
Novinarka Sara (5. r.) in asistent Karlo (2. r.)

18

UTRINKI 2008/09

OŠ Ledina, Bolnišniþna šola

VŠEČ MI JE … NI MI VŠEČ …
Všeč mi je,
•

da imamo v sobi TV in da imamo lahko telefon pri sebi do
20.00.

•

da je dopoldne z nami vzgojitelj Andrej, saj se z njim igramo
različne družabne igre; popoldne pa nam pomaga učiteljica
Mojca, da s snovjo v šoli nismo preveč zadaj.

•

da nas včasih obiščejo Tačke Pomagačke – psi, ki se jih zelo
razveselimo.

Ni mi všeč,
•

da se moramo tako kmalu zbujati, ker imamo že ob 8.00 zajtrk.

Karin Zajc, 13 let

NININA ŽELJA
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ANKETA O BOLNIŠNIČNI ŠOLI
V tednu, ko smo v Bolnišnični šoli izvedli kulturni dan z naslovom Časopisna hiša in
ustvarjali prispevke, ki jih berete v tej številki Utrinkov, smo izvajali tudi anketo o Bolnišnični
šoli; pripravili sta jo profesorici, ki v Bolnišnični šoli poučujeta slovenščino, Andreja Čušin
Gostiša in Tatjana Užnik. Anketa je vsebovala 13 vprašanj, večinoma odprtega tipa.
Odgovori, ki smo jih prejeli, so nas (prijetno) presenetili V nadaljevanju naj vam anketo
predstavimo podrobneje (sicer so ankete in njih obdelava v celoti dostopne v uredništvu
Utrinkov).
STAROST ANKETIRANCEV
Prejeli smo 41 odgovorov, 27 so jih
10
zapisale šolarke (65,8%). 53,6% vseh
8
sodelujočih je ob prihodu v bolnišnico za
6
Bolnišnično šolo slišalo prvič, prav toliko
4
jih je Bolnišnično šolo tudi prvič
2
obiskovalo.
0
8 let 9 let 10 let 11 let 12 let 13 let 14 let 15 let 16 let 17 let 18 let
Zanimivi so odgovori na vprašanje Na kaj
starost
si najprej pomislil-a, ko so te seznanili,
da boš imel-a pouk v bolnišnici. Daleč največ anketirancev je odgovorilo v smislu:
Oh, že spet ta šola, Še tu mi ne dajo miru, Kot da nimam že vsega zadosti. Ta, v bistvu
negativna naravnanost do Bolnišnične šole, pa se razgradi že ob vprašanju Kako se
počutiš v Bolnišnični šoli. Kar 70% šolarjev je na to vprašanje namreč odgovorilo, da se
počutijo v redu oz. dobro, 20% se jih počuti super ali odlično, le 7,5% sodelujočih pa se
ne počuti preveč dobro oz. zelo ne dobro.
KOLIKO ýASA OBISKUJEŠ BOLNIŠNIýNO ŠOLO?
12
10
8
6
4

Več o tem, zakaj se otroci in mladostniki v
Bolnišnični šoli počutijo dobro, nam pove
vprašanje, ki sprašuje po značilnostih
Bolnišnične šole. Večina anketirancev je
podala več kot tri odgovore.

2

Poglejmo si jih.
MANJ UR POUKA (17) , IMEL SEM UČITELJA
SAMO ZASE (17) , MANJ SOŠOLCEV (13),
POTUJOČA KNJIŽNICA (11), MANJŠE UČILNICE (9),
POUK V SOBI, OB POSTELJI (9),
KOLIKO UR POUKA IMAŠ DNEVNO?
DRUGAČEN, PRILAGOJEN URNIK (7) ,
5%
BOLJ SPROŠČENE URE POUKA (6),
DO 2 URI
PRIJAZNEJŠI
IN
RAZUMEVAJOČI
37%
29%
UČITELJI (6), DOBRA UČITELJEVA
2-3 URE
RAZLAGA (4), VEČ POMOČI UČITELJEV
(3), ZABAVNI UČITELJI (3),POUK JE
4 URE ALI VEČ
POPOLDAN (3),LAŽJA ŠOLA (3), VEČ
DOBREGA STIKA Z UČITELJI (2),
ODVISNO OD POČUTJA
29%
PRILAGOJEN
NAČIN
DELA(2),
NIMAMO
ŠPORTNE
VZGOJE(2),
NIMAMO ODMOROV (2), POTRPEŽLJIVI
UČITELJI (1), LEPA UČILNICA (1),
0

DO 3 DNI

1 TEDEN

1-4 TEDNE VEý MESEC VEý LET PO
MALEM
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POČASNEJŠI TEMPO DELA (1), ZADOSTUJE MANJ OCEN (1), KRAJŠA POT DO ŠOLE
(1), VSAK IMA DRUGAČEN URNIK(1), LAHKO SE POGOVARJAMO (1), RAVNATELJICA
JE VES ČAS BLIZU (1).
Kot lahko razberemo, prevladujejo odgovori, ki poudarjajo sproščeno ozračje, učitelje, ki
so prijazni, zabavni, razumevajoči, ki pomagajo, dobro razlagajo veliko naučijo in se zares
posvetijo učencu. Skoraj identični odgovori se pojavijo ob vprašanjih Kaj ti je v
Bolnišnični šoli najbolj všeč in Kaj te je v Bolnišnični šoli najbolj presenetilo.
Največkrat je dodano le, da se učitelji za učence trudijo in jih spoštujejo. Tudi zadnje
vprašanje (Kaj bi sporočil-a učiteljicam in učitelju v Bolnišnični šoli) prinaša identične
odgovore, v smislu, hvala, ker ste prijazni, zabavni, se trudite, dobro razlagate, ste
me veliko naučili ter ostanite še naprej taki.
Učiteljice in učitelj Bolnišnične šole smo z odgovori šolarjev in šolark res lahko zadovoljni,
saj so naša prizadevanja, da bi poučevali čim bolje na čim prijetnejši način, ob spoštljivem
odnosu do učenca kot osebnosti, obrodila sadove. Veseli nas, da so šolarji in šolarke ta
naša prizadevanja prepoznali in da jih tudi cenijo. Z a nas, bolnišnične učitelje, je to veliko
priznanje, hkrati pa vzpodbuda za naprej in tudi svojevrstna zaveza. Zagotovo noben
učitelj ne bi smel pozabiti, da šolarji pogosto sporočajo, da jim je všeč, da jih učitelji cenijo
in spoštujejo, jih razumejo ter da jim je mar zanje (všeč mi je bilo, da nas učitelji
pogostijo med odmori, da se lahko z njimi pogovarjam, da mi učiteljica prebere
pravljico, da razume, če ne slabo počutim).
Stvari, ki bi jih šolarji v Bolnišnični šoli spremenili, presegajo moč in vpliv bolnišničnega
učitelja samega – imeli bi več sošolcev (pouk je v Bolnišnični šoli zaradi narave bolezni vse
pogosteje le individualen), pouk samo dopoldan (urnik šolskega dela se skuša v največji
možni meri prilagati bolnišničnemu hišnemu redu), večje učilnice, telovadnico, celo več ur
pouka (število ur pouka je odvisna v največji meri od zdravstvenega stanja posameznega
šolarja).
A ne glede na to se bomo bolnišnični učitelji še naprej trudili, da bomo zaupanje šolarjev
in šolark tudi v bodoče opravičili.
Za konec pa še poglejmo, kako so šolarji in šolarke končali poved Bolnišnična šola je ...
Po 1 odgovor
Bolnišnična šola je namenjena bolnim učencem.
Bolnišnična šola je šola, ki mi pomaga odganjati težave,
Bolnišnična šola je prijazna šola.
Bolnišnična šola naj ima več igrač.
Bolnišnična šola je zaposlitev za otroke.
Bolnišnična šola je dobra domislica.
Bolnišnična šola ti krajša čas.
Bolnišnična šola je v redu, a mi je navadna bolj všeč.
Po 2 odgovora
Bolnišnična šola je najbolj zanimiva šola.
Bolnišnična šola je za tiste, ki so v bolnišnici dlje.
Bolnišnična šola je dobra šola s prijaznimi učitelji.
Bolnišnična šola je boljša kot običajna šola.
Bolnišnična šola je, da dohitevamo navadno šolo.
Bolnišnična šola je zabavna šola.
Bolnišnična šola je v redu. – 8 odgovorov.
Bolnišnična šola je super (odlična, the best, cool). – 9 odgovorov

Tanja Bečan in Irena Nemanič Dujmović
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RDEČA PESEM
Rdeče so jagode in rdeč je šal.

POBARVAJ

Rdeče srce je,
ki na zidu strmi.
Rdeč je Božiček, bradati možiček.
In v rdeči torbici rdeča barvica čepi.
Rdeče nosove v cirkusu klovni imajo,
ki samo se hihitajo.
Rdeči so raki,
ko se kuhajo.
Rdeči metuljček leti čez zemljo.
Rdeča je srajca,
ki vihra v nebo.
Rdeč je še svinčnik, ki to zapisuje.
In rdeče pesmi je konec že tule.
Nika Knez, 3. r.

''HALMONIKA''
Moja želja, da bi znala igrati harmoniko, traja že od
mojega tretjega leta starosti. Takrat so me pazili daljni
sorodniki, ki so doma imeli harmoniko. Starše sem prosila, naj
mi jo kupijo. Ker takrat še nisem znala izgovoriti črke r, sem
rekla halmonika. Oče mi je rekel, da mi jo bo kupil, ko bom besedo pravilno izgovorila.
Leta so tekla, govor se mi je razvil, a harmonike še ni bilo. Nato pa smo spoznali
izdelovalca harmonik in ga vprašali, kakšna harmonika bi bila dobra zame. V enem mesecu
jo je naredil in nam jo pripeljal. Od takrat je minilo že eno leto in pol, jaz pa se sama učim
igrati na harmoniko. Sem torej samouk.
Nekega dne smo po pošti dobili letak za učne ure harmonike. Odzvala sem se nanj,
da bi osvojila malo glasbene teorije.
Želim se naučiti Avsenikovo pesem Na Golici, a mi do sedaj še ni uspelo.

Eva Semenič, 12 let
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INTERVJU S STANETOM PINTARJEM – VZTRAJNIM ZAGOVORNIKOM
FAIR PLAYA V ŠPORTU IN VSAKDANJEM ŽIVLJENJU
(odlomek)
Spoštovani g. Stane Pinter, zaposleni ste na Fakulteti za šport v Ljubljani.
Kakšen je vaš uradni naziv in s čim se ukvarjate?

Sem doktor znanosti; kot visokošolski sodelavec delujem na predmetnem področju
pedagogike in didaktike športa. Poučujem predvsem študente 1. letnika Fakultete za šport,
bodoče športne pedagoge in trenerje, o osnovah človekovega gibanja. Drugo pomembno
področje mojega dela predstavlja etika v športu.

Zakaj ste se odločili za pedagoški poklic?

Prvič sem na to pomislil v 5. razredu osnovne šole in se v hipu odločil zanj. Kasneje sem se
velikokrat znašel v vlogi »učitelja«, ko sem pomagal svojim športnim pedagogom pri
poučevanju mlajših.

Z diplomiranjem na Fakulteti za šport sem dobil možnost, da

samostojno poučujem druge. V svojem poklicu, zame že kar poslanstvu, resnično uživam.
Zlasti pa takrat, kadar komu uspe izvesti nekaj, za kar je mislil, da ne bo nikoli zmogel.
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Poleg tega, da delate na fakulteti, ste vključeni v zelo veliko dejavnosti, ki so
povezane s športom. Med drugim ste namestnik ambasadorja za fair play RS.
Kaj pomeni fair play v športu?

Fair play je nenadomestljivi del športa. Je sinonim za humanost v odnosih v športu. Sam
največkrat dodam, da predstavlja »srce športa«. Je zagotovilo za spoštljive odnose med
vsemi akterji in preventiva pred nasiljem v športu. Zaradi upoštevanja fair playa je lahko
šport lepši in boljši.

Veliko pa se ukvarjate z razvojem športnih dejavnosti in pripomočkov za otroke s
posebnimi potrebami. Že vrsto let pomagate Bolnišnični šoli Ljubljana pri
organizaciji Bolnišničnih olimpijskih iger in svetovanju v zvezi s pravili iger.
Kako vi doživljate te igre?

Te igre me vsakič navdajajo s posebnim spoštovanjem do vseh vas mladih, ki premorete
toliko srčnosti, vedrine, vztrajnosti in seveda poguma, da sploh poskusite, potem pa še
čisto zares tekmujete. Iskrice sreče v vaših očeh in »usta do ušes«, to je tisto, kar me ob
tem osrečuje. Zavedam pa se, da imajo nenadomestljiv delež pri tem vaši pedagogi,
zdravniki, terapevtke in seveda starši. Igre so vaš skupen dosežek in praznik obenem.

Opomba: celoten intervju je objavljen v Olimpijskih ribicah (2009), glasilu otroškega
oddelka na IRSR.
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INTERVJU Z …
PSIHOLOGINJA VEDRANA
Kje ste doma?

Prihajam iz Tuzle. Z devetnajstimi leti sem prišla v Ljubljano študirat in ostala.
Kje je Tuzla?

V Bosni in Hercegovini.
Zakaj ste postali psihologinja?

Rada imam otroke, rada pomagam ljudem.
Kje in kaj dela psiholog?

Dela v bolnici, šoli, ambulanti. Testira ljudi.
Kaj pomeni testirati?

O tem pa raje drugič.
Imate radi svoje delo?

Zelo.
Hvala za pogovor.
Novinarka Sara (5. r.) in asistent Karlo (2. r.)
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INDIJANSKI HOROSKOP
Indijanci so bili in so tesno povezani z naravo. Znamenja so povezana z živalmi. Njihove
značilnosti lahko simbolizirajo tudi človeške lastnosti.
VIDRA (vodnar)

21. 1. - 18. 2.

Ljudje, rojeni v znamenju vidre, so zelo kreativni. Rojeni so v mesecu
počitka. So svobodomiselni in imajo odlične verbalne sposobnosti. So
zelo inteligentni. Zelo radi imajo otroke. So komunikativni, nežni in radi
sanjarijo. Dobro se razumejo z rdečim jastrebom, jelenom in divjo gosjo.
Totema sta trepetlika in srebro. Njihova barva pa je srebrna.
ŠOLA: Pri šolskem delu izkoristi svojo kreativnost in komunikativnost.
ZDRAVJE: Potrebuješ tudi počitek in veliko svežega zraka.
LJUBEZEN: Pomembno je, da imaš najprej rad sebe.

PUMA (ribi)

19. 2. - 20. 3.

Ljudje, rojeni v znamenju pume, so zvesti. Rojeni so v mesecu velikih
vetrov. So zelo čustveni. Imajo močan karakter, a hkrati so zelo plašni. So
individualisti in zaprti vase. Navzven se kažejo kot negotovi in neodločni.
Svoja čustva pogosto skrivajo celo pred najbližjimi. V ljubezni niso najbolj
odločni, so se pa pripravljeni žrtvovati za svojo družino. Zanimajo se za
mistiko in okultne vede. Nestrpni so do oseb, ki stopijo na njihov teritorij.
Dobro se razumejo z rjavim medvedom, kačo, bobrom in detlom.
Totema sta trpotec in turkiz. Njihova barva je modro zelena.
ŠOLA: Vztrajnost pri delu se ti bo obrestovala.
ZDRAVJE: Da se boš dobro počutil, se posveti rolkanju in teku.
LJUBEZEN: Bodi odločen in ne skrivaj svojih čustev.

RDEČI JASTREB (oven)

21. 3. - 19. 4.

Ljudje, rojeni v znamenju rdečega jastreba, so zelo dinamični. Rojeni so v
mesecu popkov. Radi so neodvisni in svobodni. Vedno so pripravljeni za
akcijo in pustolovščine. So brez dlake na jeziku. Zelo hitro se razburijo, a
se tudi hitro pomirijo. Dobro se razumejo z divjo gosjo, pumo, bobrom in
kačo.
Totema sta regrat in opal. Njihova barva je rumena.
ŠOLA: Ne razburjaj se ob slabi oceni, kajti po dežju vedno posije sonce.
ZDRAVJE: Včasih si privošči tudi počitek.
LJUBEZEN: Z drobno pozornostjo razveseli svojega prijatelja/-ico.

BOBER (bik)

20. 4. - 20. 5.

Ljudje, rojeni v znamenju bobra, so zelo dosledni. Rojeni so v mesecu žab.
Radi imajo udobje. So vztrajni, stabilni in vzdržljivi. Običajno so posesivni
in glava družine. So pametni in pogumni. Potrebujejo lasten mir. Če se ne
počutijo varno, so bolj molčeče narave. Radi imajo vodo.
Dobro se razumejo z divjo gosjo, pumo, rjavim medvedom in kačo.
Totema sta španski bezeg in bakrov silikat. Njihova barva je modra.
ŠOLA: Bodi pogumen, potrudi se, da boš imel dobre ocene, in bodi
prijazen do sošolcev.
ZDRAVJE: Ne jej preveč sladkarij in čokoladic.
LJUBEZEN: Imej rad svoje starše in prijatelje.
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Ljudje, rojeni v znamenju jelena, so spremenljivi, pametni in močni. So hitri
in imajo veliko energije. So simpatični in zgovorni. So dobri poslušalci. So
ustvarjalni in lahko postanejo uspešni umetniki. Dobro se razumejo z
rdečim jastrebom, vidro in divjo gosjo.
Totema sta hajduška trava in ahat. Njihovi barvi sta bela in zelena.
ŠOLA: Redno piši domače naloge, poslušaj učiteljico in ne klepetaj.
ZDRAVJE: Ne jej preveč sladkarij, jej več sadja in čim bolj zdravo hrano.
LJUBEZEN: Ne prepiraj se s prijatelji.

DETEL (rak)

21. 6. - 22. 7.

Ljudje, rojeni v znamenju detla, so zelo občutljivi. Rojeni so v mesecu
najmočnejšega sonca. Potrebujejo varnost in zaščito. Pogosto so v skrbeh.
Veliko jim pomeni družina. Pri delu uporabljajo svojo intuicijo. So zelo
skrbni starši. Dobro se razumejo z divjo gosjo, pumo, bobrom in kačo.
Totema sta šipek in rdeči kvarc (jaspis). Njihova barva je roza.
ŠOLA: V šoli bodi priden, prijazen in motiviran. Pozabi na skrbi.
ZDRAVJE: Pojdi na sprehod v naravo in se nadihaj svežega zraka, da ne
zboliš na želodcu.
LJUBEZEN: Poglej okoli sebe in videl boš svojega prijatelja ali skrivno
ljubezen.

JESETER (lev)

23. 7 - 22. 8.

Ljudje, rojeni v znamenju jesetra, so samozavestni. Rojeni so v mesecu
zorenja zrnastih plodov. Veliko dajo na svoje dostojanstvo. So zelo
bistroumni. Imajo globoka čustva, a jih največkrat prikrijejo. Dokler te ne
spoznajo, te ne spustijo v svojo bližino. Na različnih področjih so zelo
priljubljeni. Na trenutke so zelo temperamentni in strastni. Zelo dobro se
razumejo z rdečim jastrebom, jelenom in divjo gosjo.
Totema sta malina in granit. Njihova barva je rdeča.
ŠOLA: Skrajni čas je, da se spraviš k učenju in rednemu pisanju domačih
nalog. Sledili bodo dobri rezultati.
ZDRAVJE: Če se še ne ukvarjaš z nobenim športom, bi bilo dobro, da
malo razmigaš svoje telo.
LJUBEZEN: Ne bodi sramežljiv in se pogovori s svojo simpatijo.

RJAVI MEDVED
(devica)

23. 8. - 22. 9.

Ljudje, rojeni v znamenju rjavega medveda, so zelo praktični. Rojeni so v
mesecu žetve. So nežni in sramežljivi. So organizirani, urejeni in
predvidljivi. Nad vsem imajo radi kontrolo. Njihov um je pronicljiv, zato jim
niti najmanjše podrobnosti ne uidejo. Imajo izrazit občutek za pravico,
izredno moč in pogum. Pogosto skrivajo svoja čustva. Naklonjeni so
družini, so pa tudi posesivni. Dobro se razumejo z divjo gosjo, pumo,
bobrom in kačo.
Totema sta spominčica in ametist. Njihova barva je vijolična.
ŠOLA: Tvoji sposobnosti za organizacijo in praktičnost ti lahko močno
pomagata do boljšega uspeha.
ZDRAVJE: Zdrava prehrana pomembno vpliva na naše zdravje. Vsak dan
pojej jabolko.
LJUBEZEN: Nekaj lepega podari svojemu prijatelju ali simpatiji.
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KROKAR (tehtnica)

Ljudje, rojeni v znamenju krokarja, so diplomatski. Rojeni so v mesecu
odhoda rac. Radi so v družbi. So zelo zgovorni in prijetni. So tudi čustveni
in jih iskreno skrbi za druge. Krokar je simbol starševske ljubezni, je zelo
nežen ter prijateljski s svojimi otroki. Težijo k ravnotežju, harmoniji in
ljubezni. Dobro se razumejo z rdečim jastrebom, jelenom, jesetrom, vidro
in divjo gosjo.
Totema sta ognjič in jaspis. Njihova barva je rjava.

23. 9. - 23. 10.

ŠOLA: Pazi, da te sošolci ne razočarajo, ne zaupaj jim brezpogojno.
ZDRAVJE: Preveč športa tudi škoduje.
LJUBEZEN: Prava ljubezen te še čaka.
KAČA (škorpijon)

24. 10. - 22. 11.

Glavna značilnost ljudi, rojenih v znamenju kače, je preživetje. Rojeni so v
mesecu prvega mraza. Imajo dobro razvito sposobnost presojanja in
intuicijo. Človeku znajo prodreti v samo dušo. So zelo inteligentni in imajo
napredne vizionarske ideje. Kače so tudi zvite, kar s pridom uporabljajo
pri doseganju svojih ciljev. Če ni vse po njihovem, jih zagrabi bes in želja
po maščevanju. Svojim otrokom dopuščajo veliko mero samostojnosti.
Dobro se razumejo z divjo gosjo, pumo, bobrom in detlom.
Totema sta repinec in malahit. Njihova barva je siva.
ŠOLA: Ne popuščaj pri ocenah in uspehu, bori se do konca.
ZDRAVJE: Dobra volja vedno znova pomaga pri nabiranju kondicije.
LJUBEZEN: Pusti se presenetiti.

KANADSKI JELEN
(strelec)

22. 11. - 21. 12.

Glavna značilnost ljudi, rojenih v znamenju kanadskega jelena, je modrost,
zato se pogosto znajdejo v vlogi svetovalca. Rojeni so v mesecu
dolgotrajnega snega. So večni avanturisti, vedno direktni, tolerantni in
pravični. Radi so neodvisni, radi potujejo in so polni energije. Brez
olepševanja povedo, kar si mislijo. Imajo malo pravih prijateljev, a veliko
znancev. Zelo radi imajo živali. Vedno sledijo zastavljenim ciljem. Dobro
se razumejo z jelenom, jesetrom, rdečim jastrebom in krokarjem.
Totema sta bor in obsidian. Njihova barva je črna.
ŠOLA: Potrudi se ter več energije vloži v učenje.
ZDRAVJE: Redno si umivaj roke in poskrbi, da boš vedno primerno
oblečen/-a.
LJUBEZEN: Zadnje čase ti prijatelji kar naprej nekaj zamerijo. Začni jih
poslušati in jim namenjati več pozornosti. Tako bo spet bolje.

DIVJA GOS (kozorog)

22. 12. - 20. 1.

Ljudje, rojeni v znamenju divje gosi, so vztrajni, premišljeni in zelo resni.
Običajno se gibljejo po že znanih poteh. Ne marajo novosti. So občutljivi
in hitro užaljeni. Težko oprostijo in pozabijo.
Dobro se razumejo s pumo, detlom, bobrom, rjavim medvedom in kačo.
Totema sta breza in kvarc. Njihova barva je bela.
ŠOLA: Potrudi se, da boš imel dober uspeh.
ZDRAVJE: Veliko počivaj in jej dovolj vitaminov.
LJUBEZEN: Rad imej svoje starše, sorodnike in prijatelje.
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RAZVEDRILO

1. KRIŽANKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. mrzli letni čas
2. dobimo ga za rojstni dan
3. šolska kazen
4. sopomenka besedi cvetlica
5. zelena površina s travo
6. šport z žogo
7. majhen gozdni sadež vijolične barve
8. slika kolesa

GESLO: _________________________________

Nika (9. r.) in Anja (4. l.)
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2. KRIŽANKA
1.

1. iglasto drevo
2. protipomenka besedi zaþetek

2.
3.
4.

3.
4. zjutraj vzide, zveþer zaide

5.

5. stavba, v kateri živimo
6.

6. prostor, namenjen kuhanju in
pripravljanju hrane

GESLO: ________________________________

ŠALA 1 > - 4

Janezek pride iz šole in sliši sestro, da je dobila oceno - 4. Nato Janezek reče očiju, da je
on dobil boljšo oceno, saj je dobil 1.

David Lakner, 8. r.
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DA

_____________________________

NE

gledanja televizije? Kakšen?

DA

10. Ali imate dostop do interneta?

DA

7. Koliko časa lahko uporabljate mobilne telefone?

NE

DA
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14. Katero od teh pravil vas najbolj moti in kako bi ga spremenili?

NE

13. Ali se lahko prosto sprehajate po bolnišnici?

DA __________________________________________________

________________________________________

6. Ali lahko neomejeno uporabljate mobilne telefone?

NE __________________________________________________

5. Od kdaj do kdaj bi si vi želeli, da vas kdo obišče?

12. Ali vam to ugaja? Zakaj?

11. Ob kateri uri se morate odpraviti spat? ______________________

NE

9. Imate kakšen dogovor glede

DA ______________________________________________

DA

Ob kateri uri bi želeli vstajati?

NE

NE

8. Ali imate na oddelku dostop do televizije?

Kraj bivanja: ________________ Oddelek: __________________

Ali vam ta ura ugaja?

______________________________________

4. Kateri del dneva je namenjen obiskom?

3.

2.

Starost: _______________

______________________________________

1. Ob kateri uri vstajate?

Spol: _______________

spodnjo anketo, ki sva jo sestavili, in jo oddate prijazni gospe v Bolnišnični šoli.

Sva Nika (9.r.) in Anja (4.l.). Zanima naju, kaj bolniki menite o hišnem redu, ki se ga morate držati v bolnišnici, zato vas prosiva, da izpolnite

ANKETA O REDU V BOLNIŠNICI

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

UTRINKI 2008/09

_________________________________________
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32

____________________________________________________

OŠ Ledina, Bolnišniþna šola

UTRINKI 2008/09

OŠ Ledina, Bolnišniþna šola

UTRINKI – glasilo otrok, ki so med zdravljenjem vključeni v Bolnišnično šolo
OŠ Ledina.

Šolsko leto: 2008 / 09
Glavna urednica: Taja Užnik
Uredniški odbor: Tanja Bečan, Andreja Čušin, Taja Užnik

Iskrena hvala učenkam in učencem, ki so s svojimi prispevki, ustvarjenimi na
kulturnem dnevu Časopisna hiša, utrnili Utrinke, ter učiteljicam in učitelju
Bolnišnične šole, ki so jih pri tem spodbujali in jim pomagali.
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