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Smo otroci in mladostniki z 

boleznimi prebavil, 

ki na klinični oddelek za 

gastroenterologijo, hepatologijo in 

nutricistiko 

prihajamo na razne endoskopske 

preiskave in smo na oddelku krajši 

čas. 

Nekateri pa smo zaradi kroničnih 

obolenj hospitalizirani tudi večkrat 

ali dlje časa. 

Smo mali in veliki bojevniki, ki se s 

svojimi težavami spoprijemamo 

pogumno kot neustrašni zmaji, 

zato smo si v šolskem letu 

2009/2010 nadeli vzdevek 

zmaji. 

V okviru bolnišnične šole 

sodelujemo v raznih projektih, 

podporno sprostitvenih dejavnostih 

in šolskem programu. 
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September 2012 

Morski akvarij 

V začetku septembra smo se spominjali prijetnih poletnih dni. Pogovarjali smo se o 

preživljanju počitnic na morju. Ob tem smo raziskovali morski svet živali in rastlin. 

Izdelali smo raznolike morske akvarije. 

 

     

  

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/morski-akvarij-2/morski-akvarij-1-2
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/morski-akvarij-2/morski-akvarij-1
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Oktober 2012 

Likovno ustvarjanje 

RAZGLEDNICE ZA OTROKE IN MICINO POTOVANJE 

V mesecu oktobru smo na oddelku v okviru projekta Comenius izdelovali razglednice s 

pozdravi za otroke sodelujočih bolnišničnih šol. 

 

Ilustrirali smo tudi odstavek iz naslednjega odlomka zgodbice o štorklji Mistich (ali po 

domače Mici). 

»Da bi se jima zahvalili za pomoč, so najstniki štrka Jakoba in štorkljo Mistich povabili v 

Montpellier na krst nove tramvajske linije. Odločila sta se, da bosta do Sèja, ki je mestece ob 

Montpellierju, potovala z ladjo in si med potjo privoščila piknik. Obiskala sta še muzej 

sodobnih umetnosti MIAM in si zvečer v pristaniški restavraciji privoščila školjke s 

krompirčkom. Kmalu sta si morala poiskati hotelsko sobo, ker se jima je v Montpellierju 

obetal zelo naporen dan, Mistich pa je še vedno bolela noga.« 

 

     

  

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/likovno-ustvarjanje/slika-ladja-1
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/likovno-ustvarjanje/slika-ladja-2-6
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/likovno-ustvarjanje/slika-ladja-2-7
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November 2012 

Tematska videokonferenca Kolo 

V mesecu novembru so bili šolarji na oddelku v okviru projekta Comenius deležni prav 

posebnega dogodka, sodelovali so namreč v videokonferenci z našo partnersko bolnišnično 

šolo iz Bruslja. 

Bilo je res zanimivo, ko smo imeli priložnost, da se vidimo in slišimo z bolnimi šolarji iz druge 

države. Najprej so naši šolarji vzkliknili: 

»Poglejte, tudi tam imajo učilnico in šolo, tako kot mi!«  

Po uvodnem kratkem spoznavanju in zahvalam za darila in razglednice, ki smo si jih izmenjali 

v mesecu oktobru, smo reševali kviz, ki so ga pripravili za nas.  

Tema kviza je bila KOLO. Na sliki kolesa so nam belgijski šolarji postopno odkrivali zakrite 

dele kolesa, mi pa smo poskušali posamezni del prepoznati in poimenovati, seveda v 

angleščini.  

To je bila res prijetna izkušnja, saj smo se preizkusili v znanju in sporazumevanju v angleškem 

jeziku. Lahko rečem, da smo bili pri tem zelo uspešni. 

 

  

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/tematska-videokonferenca-kolo/kolo
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December 2012 

ŽELJE V NOVEM LETU 2013 

V (pred)prazničnem decembru smo se s šolarji na oddelku pogovarjali o  

bližajočih se praznikih in običajih. Ob tem smo izdelovali razne praznične  

izdelke, kot so voščilnice in prijetna darilca, ki so jih šolarji podarili  

svojim najbližjim. 

Seveda pa nismo pozabili niti/tudi na želje v novem letu 2013. 

 

  

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/zelje-v-novem-letu-2013/zelje6-2
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Januar 2013 

Promet 

Tematska videokonferenca Promet 

V mesecu januarju so šolarji na oddelku v okviru projekta Comenius za naše partnerske šole 

pripravili kviz na temo Promet. Pripravili so ga v angleškem jeziku in je bil sestavljen iz treh 

delov. V prvem delu so morali šolarji iz Bolnišnične šole St. Luc iz Bruslja ugibati, kaj je na 

ilustracijah, v drugem delu so reševali uganke, v tretjem pa so se vprašanja nanašala na našo 

maskoto štorkljo Mici, ki že potuje v Slovenijo. 

Tudi tokratna videokonferenca je bila prav posebno doživetje za šolarje pri nas in v Bruslju. 

Lahko so se ponovno preizkusili v sporazumevanju v angleškem jeziku in bili pri tem zelo 

uspešni. 

 

 

V naših ugankah se lahko preizkusite tudi vi. 

Uganke/Riddle 

Three shiny lights on a pole. 

When the green is here, cars go on.  

What it is? 

 

 

 

 

Also the car needs some space this is … 

 

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/promet/slika_gastrovideo
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/promet/parkirisce
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/promet/stop-znak
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At the crossing roads there would be a mess without rules 

and a pole with red octagon head. What is this? 

 

  

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/promet/slika_gastrovideo


 
 

 

 8 

 

Februar 2013 

Štorklja Mistich 

Štorklja Mici 

V februarju smo se ponovno razveselili obiska štorklje Mistich ali Mici, kot jo imenujemo v 

Sloveniji. Prinesla nam je pozdrave in darila naših prijateljev iz bolnišničnih šol partnerskih 

držav, dobro voljo in veliko zgodb z njenega potovanja. 

         

  

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/wp-content/uploads/2013/03/slike_marec2013-051.jpg
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/wp-content/uploads/2013/03/slike_marec2013-053.jpg
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/wp-content/uploads/2013/03/slike_marec2013-063.jpg
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Marec 2013 

SLOVENIJA 

V mesecu marcu smo s šolarji raziskovali znamenitosti in kulturne raznolikosti naše države. V 

ta namen smo igrali različne družabne igre o naši državi, nato pa smo s pomočjo zemljevida 

Slovenije »Medved Lovro raziskuje Slovenijo« za naše prijatelje partnerskih držav v projektu 

Comenius pripravili družabno igro v obliki kviza. Pri tem nam je pomagala tudi štorklja Mici, 

maskota projekta Comenius. 

Upamo, da se bodo naši prijatelji ob igranju kviza zabavali ter bolje spoznali našo državo. 

         
  

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/wp-content/uploads/2013/04/SLOVENIJA-1.jpg
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/wp-content/uploads/2013/04/za-splet_gastro.jpg
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/wp-content/uploads/2013/04/slovenia_darila.jpg
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April 2013 

Avto za Mici 

Maskota Štorklja Mici (iz projekta Comenius) na svojih potovanjih potuje z najrazličnejšimi 

prevoznimi sredstvi: z letalom, vlakom, ladjo, avtomobilom, celo s kolesom v tandemu. V 

letošnjem letu smo se dogovorili, da bo Mici v vsaki državi prejela majhno simbolično vozilo, 

zato so ji šolarji na oddelku pred odhodom na zadnje potovanje v Francijo izdelali avto. Avto 

je bil namreč središče projekta o prevoznih sredstvih v naši državi.  

Šolarji pa so se odločili, da ji ne bodo izdelali klasičnega avtomobila. Podarili so ji športni 

avtomobil, formulo 1. 
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Maj in junij 2013 

Slovenski ustvarjalci s področja leposlovja 

Šolarji in šolarke smo se v okviru kulturnega dne z naslovom »Slovenija, država nas vseh« 

posvetili slovenskemu državnemu prazniku, dnevu državnosti, ki ga praznujemo 25. junija, ko 

obeležujemo spomin na 25. junij 1991. 

Ob tej priložnosti smo se želeli spomniti tudi domačih slovenskih ustvarjalcev s področja 

leposlovja. Osredotočili smo se na slovenske pisatelje za otroke, katerih dela vedno znova 

radi prebirajo tako najmlajši kot starejši šolarji, njihovi starši in tudi stari starši. 

Izbrali pa smo tudi nekaj najboljših slovenskih otroških ilustratorjev, brez katerih pravljice, 

zgodbe, knjige ne bi bile to, kar so. 

Večina omenjenih umetnikov je za svoje izjemne dosežke prejela prestižne slovenske 

nagrade. 

MAJ 

1. del: Naj slovenski otroški ilustratorji po izboru šolark in šolarjev 

JUNIJ 

2. del: Naj slovenski otroški pisatelji po izboru šolark in šolarjev 
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September 2013 

USTVARJALNICA 

Prvi šolski dan smo s šolarji na oddelku ustvarjali v okviru tehniškega dne z naslovom 

Ustvarjalnica. Ob ustvarjalni delavnici smo želeli spoznati in navezati stik z našimi šolarji in 

jim omogočiti prijeten prvi šolski dan, čeprav v bolnišnici. V prvi vrsti pa smo seveda 

spodbujali njihovo ustvarjalnost in ročne spretnosti, krepili pa smo tudi ekološko zavest. 

Šolarji so namreč izdelovali različne obeske, ogrlice, krasili vazice, stekleničke iz naravnih 

materialov (npr. kamenčki, školjke). Ti so šolarje spomnili in ponovno popeljali v čas počitnic. 

V sproščenem vzdušju so pripovedovali ter si izmenjali izkušnje o svojih počitniških 

doživetjih. 

Raznoliki izdelki so postali darilca, ki so jih podarili svojim najbližjim. 

Ideje in izdelke Ustvarjalnice si oglejte na spodnjih fotografijah. Morda tudi vas zamika ideja 

in se lotite takšnega ali podobnega ustvarjanja iz naravnih materialov. 

         

     

 

 

 

  

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/wp-content/uploads/2013/10/slika1.jpg
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/wp-content/uploads/2013/10/slika3.jpg
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/wp-content/uploads/2013/10/slika4.jpg
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/wp-content/uploads/2013/10/slika5.jpg
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/wp-content/uploads/2013/10/slika6.jpg
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Oktober 2013 

PRIJATELJSTVO 

Prijateljstvo je pomembna vrednota v življenju vsakogar. 

Prijateljstvo je pomembno v vseh starostnih obdobjih in v življenju vsakega posameznika. 

Ljudje živimo v družbi in smo med seboj ves čas v medsebojnih odnosih. Vsak človek, tako 

odrasel kot otrok, si želi biti sprejet in imeti prijatelje. Prav je, da smo med seboj prijateljski 

in da med seboj pletemo prave prijateljske vezi. 

Kdo je pravi prijatelj, smo se spraševali na kulturnem dnevu.  

Z željo, da bi ovrednotili pomen prijateljstva, smo razmišljali in si zaupali najrazličnejše 

izkušnje o prijateljstvu, kaj nam le-to pomeni, katere so lastnosti dobrega prijatelja, kakšni 

prijatelji smo sami. 

Nastala so razmišljanja, literarni izdelki in risbice, ki jih želimo deliti tudi z vami. 

 

Prijatelj 

Če človek me spoštuje, 

je prijazen z mano, 

mi pomaga.  

Ta je moj prijatelj. 

Da se druži z mano, 

se zabava. 

Ta je moj prijatelj. 

Da izda me ne 

in ne krega z mano se. 

Ta je moj prijatelj. 

Tia, 6. razred  

Prijateljstva se držimo  

Prijateljstvo je vrednota prava, 

saj prijatelj ti pomaga. 

Prijatelj pravi ti zaupa, 

te razume, 

te spoštuje. 

Prijateljstva se držimo, 

ker sicer ni fino. 

Teja, 8. razred 

Kaj mi pomeni prijateljstvo? 

Prijateljstvo nam pomeni veliko, če seveda najdemo pravega prijatelja. Pravi prijatelj je tisti, 

na katerega se lahko zanesemo, ko nam je hudo in rabimo pomoč. S pravim prijateljem se 

kregamo, veselimo, uživamo in kdaj tudi kakšno ušpičimo. 

Maja, 2. letnik 
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December 2013 

PRAZNIČNI DECEMBER 

Tudi naši šolarji so se v decembrskih dneh prepustili prijetnemu vzdušju prihajajočih 

praznikov. Radi so pripovedovali o pripravah na božične in novoletne praznike, praznovanju, 

krašenju drevesc, peki piškotov in drugih slaščic ter seveda pričakovanju treh dobrih mož, ki 

naj bi jih obiskali in razveselili. 

Ob poslušanju božično-novoletnih pesmi in prebiranju dobrih misli so izdelovali 

najrazličnejše voščilnice, novoletne okraske in manjša darila, ki so jih podarili svojim 

najbližjim. 

V novem letu 2014 tudi vam želimo srečno, 

veliko zdravja, smeha in čim več izpolnjenih želja. 

 

 

Voščilnica s prstnimi barvami 

     

Pingvina                                                                Jelenček Rudolf iz valovite lepenke  
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Januar 2014 

Roboti 

Tokrat vam predstavljamo prispevek o robotih, ki ga je pripravil učenec Srečko. 

ROBOTI 

Roboti so tehnični izumi, ki jih je ustvaril človek. Robot je stroj. Upravlja ga računalnik. Roboti 

pomagajo ljudem. V tovarnah najdemo robote, ki imajo eno roko. Poznamo tudi pametne 

robote, ki se gibljejo po prostoru. Upravljamo jih z daljinskim vodenjem. Nekateri roboti so 

programirani tako, da delujejo na zvok ali govor. Poznamo tudi vesoljske ladje – robote. 

Meni pa so najbolj všeč domišljijski roboti iz filmov in video igric. 

Srečko, 9 let 

  

Robot roka Vesoljska ladja - robot 

  

Roboti sestavljeni iz likov Domišljijski robot iz kock Duplo 
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Marec 2014 

Šport v bolnišnici 

V letošnjem šolskem letu smo se šolarji na oddelku v okviru 22. Bolnišničnih olimpijskih iger 

preizkusili v treh športnih disciplinah: tobogan bowling, pikado in met na koš.  

Tudi tokrat so nas spodbujali vrhunski športniki. Na našem oddelku sta nas obiskala 

športnika Tomaž Pirih in Mateja Šimic. Veseli smo, da sta bila z nami, saj sta med nas prinesla 

pravo mero športnega duha in pozitivne energije.  

V prispevku želimo predstaviti njuni športni disciplini, s katerima smo se podrobneje 

seznanili v pogovoru z njima. 

Tomaž Pirih – veslanje brez krmarja 

Tomaž s svojimi člani ekipe trenira veslanje na Bledu. Povedal nam je veliko zanimivega o 

njihovih treningih, posebnostih pri veslanju brez krmarja in svojih dosežkih. Udeležil se je 

svetovnega prvenstva, svetovnega pokala in tudi olimpijskih iger v Pekingu leta 2008, kjer so 

zasedli četrto mesto. 

Mateja Šimic – triatlon 

Triatlon je zelo zanimiva in zahtevna športna disciplina, saj je sestavljena iz plavanja, 

kolesarjenja in teka. Mateja nam je predstavila svoje športne pripomočke; kopalke, obleka iz 

neoprena, kolo, športni copati za kolo z elastičnimi vezalkami, športni copati za tek. Ti so na 

ježka, kar pripomore k hitrejšemu menjavanju discipline. Športne copate si obuje kar na 

kolesu. 

Mateja je prva slovenska tekmovalka na olimpijskih igrah v Londonu 2012. Tam je dosegla 

37. mesto. Povedala nam je, da je to izjemen uspeh, saj si mora športnik svojo udeležbo na 

olimpijskih igrah zaslužiti s kvalifikacijami, dobrimi rezultati oziroma visokim številom točk. 

Triatlon je zelo zahteven šport, saj je zanj potrebno imeti veliko kondicije in spretnosti; tudi 

pri razporejanju moči med samim tekmovanjem. Matejin dan sestavljajo trije treningi; to je 

za vsako disciplino posebej. 

Mateja nam je pokazala tudi svojo srebrno medaljo s 

svetovnega pokala, na katero je izjemno ponosna. 
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Šolarji smo bili zelo veseli njunega obiska, saj je obisk 

vrhunskih športnikov zagotovo posebno doživetje. 

Veseli smo, da sta se nam gosta predstavila in da 

smo se seznanili z njunima športoma ter dosežki. Bila 

sta zelo prijazna. Vseskozi sta nas spodbujala. Na 

koncu sta nam podelila priznanja in medalje, kar nam 

je bilo v posebno čast. 

 

 

          

Ob tem se obema zahvaljujemo za obisk in jima želimo še veliko uspehov na njuni športni 

poti. 

Lovro, 1. letnik 
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Maj 2014 

Triglavski narodni park 

V mesecu maju je učenec Srečko pripravil predstavitev Triglavskega narodnega parka, ki si jo 

lahko ogledate v priponki. 
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Junij 2014 

Skrito sporočilo 

Na zadnjem naravoslovnem dnevu z naslovom Računalništvo so se naši šolarji spoznavali z 

dvojiškim sistemom kot osnovo za komuniciranje vsakega računalnika. 

Preizkusili so se tudi v pisanju besed v računalniškem zapisu, torej z zapisom besed v 

dvojiškem sistemu, in vam pripravili skrito šifrirano sporočilo. 

Kaj so napisali, ugotovite sami. Pri tem si pomagajte s priloženo tabelo. 

10001 10000 01101 00110 10101 01010   

10001  10000 11000 00001 00010 01010 10101 00110 

01111 00001       

10100 10000 01101 10000     

01010 01111       

01010 01110 00110 01011 10101 00110   

10011 00110       

01111 10000 10010 10000     

 

ABECEDA V DVOJIŠKEM SISTEMU 

A 00001 E 00110 J 01011 O 10000 T 10101 

B 00010 F 00111 K 01100 P 10001 U 10110 

C 00011 G 01000 L 01101 R 10010 V 10111 

Č 00100 H 01001 M 01110 S 10011 Z 11000 

D 00101 I 01010 N 01111 Š 10100 Ž 11001 
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September 2014 

USTVARJALNICA 

September je mesec, ko se ponovno prične novo šolsko leto tudi v Bolnišnični šoli. 

Tokratni začetek šolskega leta smo pričeli s tehniškim dnem z naslovom Ustvarjalnica. Šolarji 

so se ob ustvarjanju z naravnimi materiali, kot so morske školjke, polži, rakci, kamenčki, vrnili 

v čas počitniških doživetij in prijetnih trenutkov. 

 

MORSKI AKVARIJ, Žan, 4. razred 

 

Ustvarjanje se je nadaljevalo skozi ves mesec. V drugi polovici meseca, ki se je po koledarju 

prevesil v jesen, smo pričeli poustvarjati zgodbo Jesen in gozdne živali. 

     

JEŽ, Tia, 2. razred 

 

Šolarji izdelke z veseljem odnesejo domov, podarijo najbližjim ali prijateljem. 

Z ustvarjanjem bomo nadaljevali tudi v mesecu oktobru, ko bomo z različnimi dejavnostmi 

obeležili teden otroka z naslovom ZA USTVARJALNO IN RAZIGRANO OTROŠTVO. 
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Oktober 2014 

Moj prosti čas 

V mesecu oktobru, ko je potekal tudi teden otroka na temo Za razigrano in ustvarjalno 

otroštvo, smo se s šolarji na oddelku pogovarjali o kvalitetnem preživljanju prostega časa.  

TIA ga preživlja takole: 

Ples 

Plešem hip hop. To je zvrst plesa, ki se je plesal na ulicah. Plešem v skupini in v paru. Ples me 

sprosti, v njem uživam. 

Hišni ljubljenčki 

Doma imam dva kužka, yorkija. Ime jima je Lia in Luc. Imata veliko energije in sta zelo igriva, 

zato potrebujeta veliko gibanja. Zelo rada se lovita in tečeta v krogih. Pogosto ju peljem na 

sprehode. Pri tem mi pomaga tudi oči. 

Zapestnice iz gumic 

Ko sem pri prijateljicah videla zapestnice iz gumic, so mi bile zelo všeč. Zato sem si kupila vse 

potrebno za njihovo izdelovanje. Na internetu sem poiskala navodila in - ker sem vztrajna -  

sem takoj naredila veliko zelo lepih zapestnic. 

Zapestnice lahko izdelujemo vsepovsod, saj za to potrebujemo le prste, lahko pa si 

pomagamo tudi s kvačko, vilicami, s stojalom … Polepšamo jih lahko z obeskom. 

Tia, 7. razred 

         

         

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/wp-content/uploads/2014/11/tia1.jpg
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/wp-content/uploads/2014/11/tia2.jpg
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/wp-content/uploads/2014/11/tia5.jpg
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/wp-content/uploads/2014/11/tia6.jpg
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/wp-content/uploads/2014/11/tia3.jpg
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/wp-content/uploads/2014/11/tia4.jpg
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MATEJ pa tako: 

Druženje s prijatelji 

Imam tri prijatelje in štiri prijateljice. Zelo se razumemo in v prostem času skupaj kaj 

izdelujemo ali odidemo v naravo in se skrivamo in pogovarjamo. Zelo radi se kličemo po 

telefonu ali po skypu. Kadar se vidimo po skypu, se zelo dolgo pogovarjamo, včasih tudi po tri 

ure, zraven pa si tudi pomagamo pri učenju. 

Hišni ljubljenčki  

Doma imamo dva hrčka. Eden je moj, drugi pa bratov. Živita v kletki v moji sobi. Hranim ju z 

zelenjavo in s hrano za hrčke. Najprimernejša voda mora biti prestana vsaj tri dni. Zvečer 

svojega hrčka vzamem iz kletke in ga božam. 

Imam tudi psa, ki je star 9 mesecev in bo vedno manjši. Zvečer ga z bratom peljeva na 

sprehod. Je zelo igriv. 

Gasilci 

Hodim tudi v prostovoljno gasilsko društvo, kjer se pripravljamo na gasilska tekmovanja. 

Najprej se dobimo s prijatelji, potem pa gremo lepo počasi v gasilski dom, kjer začnemo z 

vajami. Pred tekmovanjem imamo vedno kar nekaj vaj. Tekmujemo iz orientacije, mokre vaje 

s hidrantom in kviza. Pri tekmovanju smo zelo uspešni, saj si delo in učenje za kviz in prvo 

pomoč razdelimo. Vsak se uči tisto, kar mu najbolj leži. 

Računalnik 

Zelo rad sem tudi na računalniku, predvsem na internetu, kjer raziskujem in gledam, kaj se je 

zgodilo. Naložim si tudi razne filme in vaje, teste za šolo in jih rešim. Na računalniku imam 

tudi FB, kjer se menim s prijatelji, uporabljam pa tudi skype. 

Matej, 9. razred 
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November 2014 

Pingvini 

V novembru smo z mlajšimi šolarji prebirali slikanico Pingvinčkova pošta avtorice Debi Gliori. 

Ob branju so se šolarji spomnili risanih filmov, v katerih nastopajo pingvini, na spletu pa so 

našli zanimivosti o teh čudovitih vodnih ptičih z južne poloble, ki ne letajo, se pri hoji zibajo, 

se po snegu in ledu po trebuhu dričajo in samci namesto samic jajca valijo.  

Ustvarili so tudi likovne in literarne prispevke o teh posebnih živalih. 

 

Pingvini, 

majhni in veliki, 

v črnih suknjah skriti, 

radi se imajo, 

radi se igrajo. 

Rajajo, plešejo, se veselijo, 

rajski čas si naredijo. 

   

Pingvin 
 

Pingvina 
 

Očka pingvin 
 

Ustvarjali so: Zala, Jan in Jurij 
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December 2014 

VOŠČILO 2015 

December je mesec, ko nas obiščejo trije dobri možje, postavimo novoletno smrečico, se 

veselimo s prijatelji in svojimi najbližjimi ter zanje pripravljamo darila in majhne pozornosti. 

Navada je tudi, da si izmenjamo voščila. Voščilnice, voščila in majhne pozornosti za svoje 

najbližje smo izdelovali tudi v bolnišnici. Ob tem smo namenili pozornost tudi vrednotam, ki 

jih dandanes pogosto zanemarjamo in nanje nemalokrat pozabimo. 

 

Zato Vam v novem letu 2015 želimo veliko: 

 VESELJA, SREČE, RADOSTI, 

 RADOVEDNOSTI, USTVARJALNOSTI, DOMIŠLJIJE, 

 ZNANJA,VZTRAJNOSTI, POTRPEŽLJIVOSTI, 

 IGRE, SMEHA, DOBRE VOLJE, 

 PRIJATELJSTVA, LJUBEZNI, SPOŠTOVANJA, 

 USPEHOV,  

 ZDRAVJA in kar si vsak sam najbolj želi. 

voščilnica 

 

Ena »zvezdica« za srečo, 

ena »zvezdica« za smeh, 

ena »zvezdica« za iskrice v očeh … 
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Januar 2015 

Pravljica 

Tokrat nas s svojo pravljico razveseljuje drugošolka Tanaja, ki se je ob prebiranju živalskih 

pravljic v Cicidoju in Cicibanu tudi sama preizkusila v pisanju pravljice o živalih. Še posebej ji 

je všeč lev, zato je ta zasedel tudi glavno vlogo v pravljici. Pri poimenovanju živali je deklica 

še posebej uživala. Vsebino pravljice pa je tudi ilustrirala. 

 

Lev Filip in njegovi prijatelji 

Nekoč je živel kralj živali – lev Filip. Imel je prijatelje, ki so ga radi obiskovali. Z lisičko 

Zvitozverko se je rad žogal. Z muho Obaruho sta se rada lovila. Z medvedom Doboledom se je 

rad igral s frnikulami. Kadar so bili vsi skupaj, so radi plesali v krogu. 

Zvečer, ko je bila polna luna, so šli domov. Lisička Zvitozverka je šla v svojo smer in takoj 

zaspala v maminem naročju. Medved Doboled je šel proti domu v drugo smer in tudi takoj 

zaspal. Muha Obaruha je takoj zaspala v svoji mali posteljici. 

Lev Filip je šel spat vesel in zadovoljen, ker so ga obiskali prijatelji. 

 

Tanaja, 2. razred  
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Februar 2015 

PUST 

Tudi v bolnišnici smo imeli pustno rajanje. Naše šolarje so presenetili zdravniki, medicinske 

sestre in vzgojiteljica, ki so bili zanimive in zabavne maškare: čarovnice, klovni, angelčki in 

miška. Tudi sami so si izdelali pustne maske in se veselili. Obiskale so nas tudi druge maškare, 

ki so hodile po kliniki. 

V tednu pustovanja smo se tudi pogovarjali in učili o starih ljudskih običajih in navadah. 

 

Pust je veselje. Maškare preganjajo zimo. Ko je pust, hodimo po hišah. Jemo krofe. Za 

maškare sem bil že vojak, ninja želva in klovn. Naslednje leto bi rad bil kurent, da bi skakal in 

zvonil z zvonci. 

 

Enej, 9 let 

 

Za pusta se našemimo, s prijatelji hodimo od vrat do vrat in odganjamo zimo. Za pusta se 

lahko preoblečemo v karkoli si želimo. En dan v letu si neka druga oseba. Za pusta je vse 

veselo! 

  

Anja, 14 let 

 



 
 

 

 28 

 

Marec 2015 

Moj domači kraj 

Tudi šolarji na našem oddelku z veseljem sodelujejo v okviru projekta S štorkljo raziskujemo 

Slovenijo. Z zanimanjem spoznavajo maskoto – štorkljo Mici, oblečeno v slovensko narodno 

nošo, in prebirajo album ter nemo karto, kamor vpisujejo, od kod prihajajo, opisujejo svoj 

domači kraj ali dogodke, ki so jih doživeli skupaj s štorkljo. Na tak način spoznavajo različne 

kraje po Sloveniji. 

Maskota štorklje postane izjemno priljubljena, saj jo lahko preoblačijo v različna oblačila, se z 

njo igrajo in jo za vikend odnesejo celo domov. Radi imajo tudi zgodbe o Štorklji Mici, ki 

potuje po evropskih državah. Napisali so jih šolarji v okviru projekta Comenius. Tako 

spoznavajo tudi življenje in znamenitosti nekaterih evropskih držav. 

Na fotografiji si lahko ogledate prispevek osmošolke Tanje, ki je v štorkljinem albumu 

predstavila svoj domači kraj. 
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APRIL 2015 

STRIP 

V tokratnem prispevku si lahko ogledate strip, ki ga je pripravil Val, učenec 3. razreda. Val 

zelo rad bere in riše stripe. Tokrat so ga navdušili animirani junaki iz filma Spuži na suhem. 

SPUŽI na SUHEM 

Z mamo in svojim prijateljem sem šel v kino gledat film SPUŽI na SUHEM. Moj najljubši del je 

bil, ko so šli ven iz morja, ko sta se SPUŽI in Patrik smejala pred razglednicami in ko so lovili 

nepridiprava. 

Kakšno dogodivščino so imeli, pa si oglejte sami. Priporočam. 

Oglejte si tudi moj strip. 

 

Strip 
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Maj 2015 

RAZVEDRILO 

Tudi šolarji se radi razvedrijo ob reševanju ugankarskih revij, ki spodbujajo učenje na prijeten 

in zabaven način. Ob reševanju raznovrstnih križank in ugank se naučijo marsikaj koristnega. 

Tokrat pa so se preizkusili v samostojnem ustvarjanju ugank in križank. 

Uspešno reševanje vam želimo! 

 

SLIKOVNE UGANKE 

Poišči rešitve! 

 

Vedno je v kotu in ves svet obrede. 

Šviga švaga čez dva praga. 

Je velik sladkosned. 

Nastopa v cirkusu in ima rdeč nos. 

 

              

Pripravila: India Gayatri, 2. razred 
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Junij 2015 

JUNIJSKI DOGODKI 

V mesecu juniju se je v bolnišničnih šolskih oddelkih dogajalo marsikaj. 

V elektronski obliki je tudi letos izšel šolski časopis Utrinki, ki so ga šolarji na oddelku z 

veseljem listali in brali. To lahko storite tudi vi na: http://www.bolnisnicna-sola.si/ 

V avli Pediatrične klinike so si lahko ogledali razstavo Moje telo z otroškimi risbami in 

pesmimi. 

Spomnili smo se dneva državnosti, slovenskega državnega praznika, ki ga praznujemo 25. 

junija. Na ta dan leta 1991 je Slovenija postala samostojna država. 

V okviru projekta Štorklja potuje po Sloveniji pa so šolarji predstavili svoj domači kraj, 

nekateri v obliki razglednice ali turističnega prospekta. 

Poglejte si, kako je to naredil Gal! 

 



 

 

 


