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HOBOTNICE 

smo otroci in 

mladostniki, učitelji ter 

zdravstveno 

osebje Kliničnega oddelka za 

nefrologijo in Centra za 

otroško dializo in 

transplantacijo. 

Počnemo marsikaj 

zanimivega. Pokukajte na 

naše strani. 
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September 2012 

KAJ POČNEMO V PROSTEM ČASU?  

Mladostniki, ki se zdravimo v Centru za otroško dializo in transplantacijo, smo se v mesecu 

septembru veliko pogovarjali o preživljanju prostega časa. Nimamo ga zelo veliko, ker 

hodimo v šolo in na teden kar tri popoldneve preživimo v Centru za otroško dializo in 

transplantacijo. V tem času skušamo nadoknaditi zamujeno šolsko snov, pišemo domače 

naloge in se učimo. Zato pa preostali prosti čas izrabljamo zelo intenzivno ter se posvečamo 

prijateljem in stvarem, ki jih imamo najraje. Filip ga recimo najraje posveča glasbi. 

 

 

KAJ MI POMENI GLASBA? 

Glasba me spremlja že sedem let. Z njo sem se začel ukvarjati v drugem razredu, ko sem 

začel peti v pevskem zboru in igrati klarinet. Od tedaj sem se udeležil številnih tekmovanj ter 

osvojil nekaj priznanj. Zadnjih nekaj let sem tudi član godbe in komorne skupine klarinetov. 

Večkrat sem nastopil tudi pred prijatelji v Bolnišnični šoli. 

Ob glasbi se sprostim in uživam in mi res veliko pomeni. 

Filip, 9. razred 
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Oktober 2012 

RADI BEREMO 

V mesecu oktobru smo veliko brali. Radi segamo po različnih slikanicah, zelo radi pa beremo 

tudi interaktivne slikanice. Ker smo se veliko pogovarjali o varnosti v prometu, smo tokrat na 

spletnem portalu Župca prebrali zgodbico o petelinu, ki si je kupil kotalke in se pogumno, 

vendar brezglavo, kotalkal po cesti. 

    

Petelin, zakaj nisi najprej naredil izpita za kotalke? 

Lara, 2. razred 

  

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/prispevek/2707/photo-petelin2
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November 2012 

DOBRI HIŠNI DUH 

Mesec november je med najbolj turobnimi meseci v letu. Zato novembra še posebej 

potrebujemo dobre hišne duhove, ki nas spodbujajo, nam vlivajo moč in nas razvedrijo. 

Izdelovali smo jih iz različnih odpadnih materialov. Vsak izmed njih je nekaj posebnega in 

nosi svoje posebno sporočilo. Prav vsi pa imajo čarobno moč. 

  

Rdečepernik 

Kadar me je strah, ga pogledam. Name pazi, ker je nasmejan. 

Tretješolka 

 

Čarovnica Matka 

Matematika mi gre težko v glavo. Če pa je ob meni moja Matka, mi z metlo pomete po glavi. 

Petošolka 

 

Pajkovka 

Pajkov se bojim, moja Pajkovka pa jih pogumno vodi na povodcu. Pravi mi, da je moj strah 

brezvezen. Počasi ji začenjam verjeti. 

Šestošolka 

  

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/dobri-hisni-duh/dobri-duhovi-2
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December 2012 

ČE BI BIL/BILA … 

December je mesec želja, takšnih in drugačnih. Pogovarjali smo se, kaj bi storili, če bi lahko 

postali kdor koli na svetu … 

Če bi bil ASTRONAVT, bi poiskal planet, ki še ni onesnažen. 

Osmošolec 

Če bi bila PREDSEDNICA ZDA, bi ukinila vojne. 

Sedmošolka 

 Če bi bila ZDRAVNICA, bi našla zdravilo proti hudobiji. 

Šestošolka 

 

 Če bi bil KLOVN, bi čaral z baloni. 

Tretješolec 

   

Če bi bila MIŠKA, bi se lahko včasih skrila v luknjo. 

Tretješolka 

 

 

Če bi bil PEK, bi spekel piškote za vse sošolce. 

Petošolec 

Če bi bil LOVEC, bi pozimi hranil lačne gozdne živali. 

Devetošolec 

  

  

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/ce_bi_bil/astronavt
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/ce_bi_bil/miska-3


 
 

 

6 

 

Januar 2013 

MOJ DOMAČI KRAJ 

V Bolnišnični šoli se srečujemo šolarji z različnih koncev Slovenije. 

Vedno je zanimivo izvedeti, od kod prihajajo »bolnišnični« sošolci in sošolke. Tokrat sta svoj 

domači kraj v sliki in besedi predstavila petošolca Maruša in Tim. 

 

Kraška vasica Avber 

Moj domači kraj je eden najlepših v Sloveniji. Stara kraška vasica Avber 

leži na vzpetini in se ponaša s prelepim razgledom na Kras pa tudi na 

Alpe in Dolomite. 

V davnih časih je bil tam grad, katerega ostanke lahko vidimo še danes. 

Danes so v okolici gradu vinogradi, kjer pri globljem izkopavanju lahko 

najdemo ostanke (vilice, nože, kozarce) iz prejšnjih časov. Vas ima tudi 

vaško cerkev, v kateri so zidovi poslikani s freskami, ki jih je naslikal 

znani slikar Marjan Kralj. Danes je vas znana po izvrstnem teranu. Turisti 

si lahko poleg ogleda vasi privoščijo tudi oddih in prenočitev na 

kmečkem turizmu ter lepe sprehode po kraški pokrajini. 

Maruša, 5. razred 

 

Stražišče pri Kranju 

Živim v Stražišču pri Kranju. To je manjši kraj, kjer se 

mesto in vas stikata. V bližini so banka, šola, 

trgovine, lekarna, nogometno igrišče, restavracija, 

cvetličarna, semafor in tovarna Sava. Imamo pa tudi 

veliko kmetij in polj. 

Na kmetiji živi tudi moj prijatelj Matic. Bil sem že pri 

njem na kmetiji in videl konje, bike, kure, pujse in 

zajčke. 

V Stražišču rad živim, ker je tam vse, kar rabim. Manjka samo še restavracija McDonalds. 

Tim, 5. razred 

  

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/moj-domaci-kraj/moj-kraj1
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/moj-domaci-kraj/moj-kraj-2
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Februar 2013 

BOLNIŠNIČNE OLIMPIJSKE IGRE 

Bolnišnične olimpijske igre so na dializnem oddelku vsako leto zelo pričakovan dogodek. 

Šolarji zagreto trenirajo in se iger veselijo. Tudi tokratne olimpijske igre niso bile izjema. Še 

posebej zanimive pa so bile, ker so si lahko preko računalnika ogledali prenos slavnostne 

otvoritve iger iz avle Pediatrične klinike in so jih obiskali košarkarji KK Olimpija.

 

 

Na olimpijskih igrah sem sodelovala prvič. Igre so se mi zdele zelo zabavne, zato je čas hitro 

minil. Vsi smo se zelo zabavali. Najbolj mi je bila všeč igra meta žoge na koš. Najtežja pa je 

bila igra pikado. Košarkarji Olimpije, ki so sodelovali z nami, so bili prijazni in zabavni. 

Zelo pa sem bila vesela tudi medalje. 

 Janja, 3. letnik 

 

 

Na olimpijadi sem zelo užival, ker smo se zabavali in se smejali. Zabavno je bilo, ker se je v 

vsaki izmed iger poskusila tudi medicinska sestra. Najraje imam košarko, ker je najtežja in mi 

vedno predstavlja izziv. Super sta se mi zdela košarkarja KK Olimpije, ki sta pomagala pri 

izvedbi iger. 

Že nestrpno pričakujem naslednje olimpijske igre, saj mi vedno popestrijo dan. Itak pa sem 

bil vesel zlate medalje. 

 Filip, 9. razred 

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/boi/boi-dializa2-2013-6
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Marec 2013 

UČIMO SE … 

Mesec marec je bil za nas mesec intenzivnega učenja. Poleg tega, da smo imeli super 

naravoslovni dan Emona in so nas obiskali legionarji, smo se predvsem zelo veliko učili. 

 

Hana in Tim sta imela pri slovenščini zelo zanimiva govorna nastopa o zdravilnih rastlinah. 

Hana je predstavila kamilico, Tim pa regrat. 

    

  

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/ucimo-se/a3-3
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/ucimo-se/a1
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April 2013 

MOJ VZORNIK 

Petošolec Tim bolnišnično šolo obiskuje od meseca januarja in se pri nas uči slovenščino, 

angleščino in matematiko. V svoji šoli pa ostale predmete. Zelo pridno se uči, najde pa tudi 

čas za svoja najljubša konjička – risanje in snemanje video smešnic. Tokrat nam v sliki in 

besedi predstavlja svojega vzornika Michaela Jacksona. 

MICHAEL JACKSON 

Michael Jackson je moj vzornik in moj najljubši pevec. Kličejo ga tudi the King of Pop (Kralj 

popa). Zelo dobro pleše, rekel bi, da celo najbolje od vseh ljudi, kar jih poznam. Njegov stil mi 

je zelo všeč. Moji dve najljubši pesmi sta Thriller in Moonwalk, všeč pa mi je tudi pesem 

Smooth Criminal, še posebej refren "Annie, are you OK?". Naučil sem se tudi njegov plesni 

korak, ki se imenuje po njem – moonwalk. 

Ko bom velik, hočem biti do potankosti tak kot on, vendar brez operacij in raznih zdravil. 

    

Tim Adamlje, 5. razred 

  

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/moj-vzornik/photomichael-1-2
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Maj 2013 

Notranjska 

Naravne in kulturne znamenitosti – Notranjska 

Šolarji in šolarke na oddelku za otroško dializo 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. Na ta dan je Slovenija 

postala uradno neodvisna. Sprejeti sta bili Deklaracija o neodvisnosti Slovenije inTemeljna 

ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. 

Ob tej priložnosti smo se pogovarjali o obdobju samostojne Slovenije od leta 1991 pa do 

danes. Razpravljali smo o državnih simbolih in pomembnih mejnikih v razvoju samostojne 

Slovenije ter razmišljali o državi, v kateri radi živimo. 

Devetošolec Filip vam tako ob dnevu državnosti predstavlja naravne in kulturne znamenitosti 

Notranjske.            

V naslednjem mesecu vam predstavljamo njegove uvodne elektronske prosojnice. 

  

http://sl.wikipedia.org/wiki/Deklaracija_o_neodvisnosti_Slovenije
http://sl.wikipedia.org/wiki/Temeljna_ustavna_listina_o_samostojnosti_in_neodvisnosti_Slovenije
http://sl.wikipedia.org/wiki/Temeljna_ustavna_listina_o_samostojnosti_in_neodvisnosti_Slovenije
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Junij 2013 

Notranjska 2 
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September 2013 

TO SEM JAZ 

 SEM JAN IN HODIM V PRVI RAZRED. 

     

NAJRAJE SE IGRAM Z DINOZAVRI IN GLEDAM RISANKE. 

ZELO RAD PA TUDI BEREM IN SE UČIM. 

ZA ROBINZONOVO BRALNO ZNAČKO SEM ŽE PREBRAL: 

 

OLIVER LUNCA                 PALAČINKOVA TORTA 
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Oktober 2013 

V BOLNIŠNIČNI ŠOLI 

Nekateri šolarji se v bolnišnično šolo vračamo vrsto let in jo tudi že zelo dobro poznamo. 

Takole smo razmišljali o njej. 

 

Bolnišnična šola nam šolarjem pomaga, da lahko sledimo pouku. 

V bolnišnični šoli učitelji otrokom pomagajo pri pouku. 

V bolnišnični šoli spoznavamo druge otroke s podobnimi težavami. 

Bolnišnična šola je kot navadna šola. Je čisto prava šola. Ima vse predmete in dneve 

dejavnosti. Lahko pa v njej tudi ustvarjamo in se pogovarjamo. 

Bolnišnična šola je v pomoč otrokom, ki zbolijo. Otroci tako ostajajo v stiku s šolo. S 

programom ne zaostajamo in lahko zaključimo razred. 

Bolnišnična šola je kul. Ima super računalnike in knjige. 

Bolnišnična šola je zabavna, ker se učiteljica z mano  vedno tudi pošali. V bolnišnični šoli se 

lahko učim tudi o dinozavrih in si pri računanju pomagam s Smrkci. 

Svoje misli so strnili srednješolec ter šolarji od 1. do 9. razreda: 

Jan, Petra, Aleks, Teja, Luka in Kaja 

 

 

 Kaja 
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November 2013 

POD MEDVEDKOVIM DEŽNIKOM 

Saj poznate pravljico Svetlane Makarovič Pod medvedkovim dežnikom, kajne? 

Janu je zelo všeč. Izdelal je lutke in pravljico dramatiziral. 

     

Dodal pa je še svoj konec: 

Lisica je bila žalostna, ker ni bila povabljena k medvedu na zabavo. Zato je medved stopil k 

njej in rekel: »Lisica, upam, da te je izučilo in boš drugič bolj ljubezniva.« Lisica je rekla, da 

bo, in da ve, da mora pomagati drugim. Potem jo je medved povabil na zabavo in vsi so bili 

srečni. 

Jan, 1. razred 
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December 2013 

MRGOLAZEN 

Tretješolec Žan je strasten ljubitelj mrgolazni. Pozna veliko žuželk in jih zna opisati. O njih ve 

povedati tudi veliko zanimivega. Pripravlja podrobno predstavitev žuželk iz svoje zbirke. Za 

začetek pa si je izbral dve najljubši. 

 

Škržati so žuželke, ki proizvajajo zelo glasno glasbo in cvrčanje. To je njihova glavna 

značilnost. Na koncu telesa se namreč nahaja nekakšna glasbena skrinjica, s katero proizvaja 

glasen zvok. Z njim se sporazumeva z drugimi. Nekateri pa tolčejo tudi ob drevo in se na tak 

način sporazumevajo. Recimo KIKIRIKI ŠKRŽAT. 

Sršeni se branijo predvsem s svojimi opozorilnimi barvami, velikostjo in glasnim brenčanjem. 

Čeprav je njihov strup bolj nevaren od strupa medonosne čebele, človeku ni nevaren. Njegov 

pik mu povzroči samo močno bolečino. Smrt se lahko zgodi le v primeru alergijske reakcije. 

 

 Žan, 3. razred 

  

Če boste o velikem azijskem sršenu in škržatu želeli izvedeti še kaj več, boste morali naše 

novičke obiskati naslednji mesec, ko bo Žan svojo predstavitev mrgolazni v celoti dokončal. 
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Januar 2014 

POSKUSI Z VODO 

Prvošolec Jan se je poskusov z vodo lotil kot pravi znanstvenik. Poskuse je načrtoval ter svoje 

ugotovitve opisoval oziroma jih primerjal z naravnimi pojavi. 

PLAVANJE IN POTAPLJANJE 

 

Težki predmeti 

potonejo, lahki plavajo.     

  

Če kroglico 

plastelina  oblikuješ v čolniček, 

plava.  

  

Zapis ugotovitev.  

MEŠANJE TEKOČIN 

  

UGOTOVITVE: Sladkor in sol se v vodi raztopita. Olje plava na vodi, ker je gostejše od vode. 

Malinovec vodo lepo obarva in se z vodo zmeša. 

 

 

 

 

 

 

 

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/wp-content/uploads/2014/02/plavanje-2.jpg
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/wp-content/uploads/2014/02/plavanje-3.jpg
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/wp-content/uploads/2014/02/plav-41.jpg
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/wp-content/uploads/2014/02/me%C5%A1anje-6.jpg
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/wp-content/uploads/2014/02/me%C5%A1anje-teko%C4%8Din-1.jpg
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VODA IN ZRAK 

  

UGOTOVITVE: Svečka pod kozarcem ugasne, ker ji zmanjka kisika. Kisik v kozarcu nadomesti 

voda, ki se dvigne. 

  

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/wp-content/uploads/2014/02/me%C5%A1anje-2.jpg
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/wp-content/uploads/2014/02/sve%C4%8Da-3.jpg


 
 

 

18 

 

Februar 2014 

Prešeren in mi 

Mesec februar je mesec poezije. Šolarji in šolarke so v okviru kulturnega dne raziskovali 

življenje in delo dr. Franceta Prešerna in skupaj ustvarili projektno nalogo. 

France Prešeren 

(1800—1849) 

      

Prešerna sta upodobila Jan in Kaja. 

Rodil se je 3. decembra 1849 v Vrbi na Gorenjskem očetu Šimnu in materi Mini kot tretji 

otrok. 

Obiskoval je ljudsko šolo v Ribnici in bil odličen učenec. Po končani šoli je študiral pravo na 

Dunaju. Po vrnitvi v domovino je v Ljubljani odprl svojo odvetniško pisarno. Zaljubljen je bil v 

Primičevo Julijo, ki pa mu čustev ni vračala. Kasneje je imel razmerje z Ano Jelovšek , s katero 

je imel tri otroke. 

Njegova pesniška zbirka Poezije je izšla leta 1847. Pisal je romantične, ljubezenske in 

domoljubne pesmi. 

Umrl je 8. februarja 1849 v Kranju, kjer je tudi pokopan. 

 

   Naj naj dela po izboru učencev in medicinskih sester: 

• Povodni mož 

• Zdravljica 

• Krst pri Savici 

• Od železne ceste 

• Apel in čevljar 

• Glosa 
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Primičeva Julija, Lana, 8. razred                                  Turjaška Rozamunda, Janja, 3. letnik 

 

Naj naj verz vseh sodelujočih v projektni nalogi: 

• Le čevlje sodi naj kopitar. 

 

Sodelovali so šolarji in dijaki: Jan, Žan, Kaja, Lana, Filip in Janja. 
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Marec 2014 

ŠPORTNO 

V mesecu marcu smo se vsi zelo pridno in zelo veliko učili. Pa tudi športali smo. Ja, res. 

Imeli smo namreč 22. bolnišnične olimpijske igre. Trenirali smo, se pripravljali, tekmovali. Na 

koncu SMO VSI ZMAGALI! Tudi naša športna gosta, Tomaž in Mateja. 

Ker pa slika pove več kot tisoč besed, se tokrat predstavljamo v sliki in z besedami, ki so se 

nam utrnile po končanih bolnišničnih olimpijskih igrah. Besede so preproste, vendar zelo 

pomenljive. Pa poglejte. 

Olimpijci: Jan, Lana, Lovro, Filip, Janja, Kaja in Marjanca. 

 

OGENJ 

VESELO 

POGUMNO 
VZNESENO 

 
SUPER 

 
ZMOREM 

NE PREVEČ LAHKO 
ZADOVOLJNO 

 
RAZIGRANO 
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VESELJE 

MEDALJA!!! 
 

 
PONOS 

RADOVEDNOST 
DRUŽENJE 

 

SMEH 

VZNEMIRJENJE 
KRATKOČASENJE 

VESELJE  

JUHU! 

 
ZMAGA!!! 
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April 2014 

My Country 

Sebastijan se je postavil v kožo turističnega vodnika in v nekaj besedah predstavil lepote 

svoje domovine. 

  

MY COUNTRY 

My country is very beautiful because we have wooded countryside. 

I like to visit Bled and Koper because they are very beautiful. Slovenia has the Mediterranean 

Sea and Alps. 

 

The population of Slovenia is two million. 

Ljubljana is the capital of Slovenia; it is a very beautiful old town. Tromostovje, a group of 

three bridges, and the river Ljubljanica add to the beauty. 

Slovenia also features small towns like Celje and Maribor. I like Celje because I’m from the 

nearby village of Solčava. This village is in the Logarska Valley, which is a national park. 

Nearby are the Rinka Falls, which are the source of the Savinja River. 

 

I like my country because it’s very beautiful and not polluted. 

Sebastijan, class 9 
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Maj 2014  

GOVORNI NASTOPI 

Učenci vsako leto pripravijo tudi nekaj govornih nastopov. Prvošolec Jan in tretješolec Žan pa 

sta se letos v tem preizkusila prvič. In se zelo izkazala. 

Jan je preučil planinskega orla, pripravil zelo lep plakat in se tudi pri govornem nastopu 

naravnost odrezal.  

 

 

Žan pa se je odločil poizvedeti čim več o nemškem ovčarju, prav tako je izdelal lep plakat in 

govorni nastop izvrstno opravil. 

  

 

 Jan in Žan pa znata izdelovati tudi super pajke. Poglejte. 
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Junij 2014 

TRAVNIK 

V mesecu juniju smo v bolnišnični šoli izvedli tehniški dan. Šolarji so se lahko preizkusili v 

različnih likovnih tehnikah. Jan je izbral slikanje s temperami na velikem formatu s 

poudarkom na mešanju barv. Pri ustvarjanju je zelo užival. 

    

JAN: »Travnik cveti in lepo diši.« 
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September 2014 

USTVARJALNO V NOVO ŠOLSKO LETO 

Novo šolsko leto smo začeli zelo ustvarjalno in pustili domišljiji prosto pot. Ustvarjali smo z 

zelo različnimi materiali in v različnih tehnikah. 

Začeli smo v okviru tehniškega dne in ustvarjali še ves mesec. 

Pa poglejte, kako smo ustvarjali in kako zanimivi so naši izdelki. 

    

    

 

ZELENI LEGVAN 

Zeleni legvan ima glavo, trup, dolg rep in štiri noge. Ima luske. Rep uporablja za plavanje in 

obrambo. Rep lahko odpade in ponovno zraste. Na nogah ima ostre kremplje. 

Samice so težke do 3 kg, samci pa do 4 kg. Samica izleže od 10 do 15 jajc. 

So vegetarijanci. So ogrožena vrsta. Zeleni legvan je samotar. 

Žan, 4. razred 
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Oktober 2014 

HIŠA, HIŠKA, HIŠKICA 

Čeprav se šolarji in šolarke na oddelku ne morejo družiti v skupinah, to še ne pomeni, da ne 

morejo sodelovati s skupnimi močmi. 

Druži jih namreč ustvarjalna rdeča nit. 

V mesecu oktobru so tako vsi in vsak zase ustvarjali iz glinamola ter si izdelali svojo hiško. 

Mlajši šolarji so se šele učili osnovnih kiparskih tehnik, starejši pa so se oblikovanja iz 

glinamola lotevali že bolj vešče in samostojno. Skupna naloga je bila izdelati hiško. V vsaki 

hiški nekdo ali nekaj prebiva, zato ima vsaka hiška tudi svojo zgodbo. Nekaj hišk pa je 

potrebno še dograditi. 

 

  
V MOJI HIŠKI ŽIVIJO SKRIVNOSTNI MUMINI 

IZ PRAVLJICE ZIMA V MUMINDOLU. 

Jan, 2. razred 

HAPPY HOUSE, HIŠKA SREČNIH LJUDI. 

Lana, 8. razred 
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November 2014 

VLAK 

V mesecu novembru smo se veliko pogovarjali o vlakih in potovanjih. Na svetovnem spletu 

smo si ogledovali različne vlake, od tistih prastarih na paro pa do tistih najhitrejših in 

najsodobnejših na magnetnih tirih. Premišljevali smo tudi, kam bi se odpeljali, če bi lahko 

sedli na katerikoli vlak. 

Nekaj odgovorov 

V Španijo. Na morje. Daleč proč od tukaj. Mogoče pa kam na obisk. V Ameriko. 

V Bohinj. Na Kitajsko. Nekam daleč. Nikamor. 

 

Petošolka pa je napisala tudi tole pesmico: 

 

Vlakec počasi čuha puha, 

potnik se jezi, ker doma ga čaka vroča juha. 

Pa sprevodnik vpraša, 

kje ima karto, potnik pa odvrne, 

naj kar vpraša njegovo ženo Marto. 

Sprevodnik vzame karto in jo štemplja. 

Vlakec še vedno počasi čuha puha, 

ko na postajo z zamudo prisopiha. 

Pa potnik z Marto gre na juho, 

vlakec pa znova ves utrujen po tirih odpuha. 

 

  

Leseni vlakec je pobarval Jan, 2. razred. 
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December 2014 

TURNIR 

Mesec december je bil živopisen, razigran, čaroben, ustvarjalen in … Da, tudi športen. Imeli 

smo športni dan. Preživeli smo ga s košarkarji KK Olimpija. In to zelo športno! Z njimi smo se 

pomerili v namiznih družabnih igrah: človek ne jezi se, domine, spomin, monterola in seveda 

šah. Bilo je zabavno, igrivo, zelo športno in občasno tudi zelo napeto. Oglejte si galerijo 

fotografij. 

   

Jan: »Joj, ta človek ne jezi se me tako jezi! Monterolo pa sem natreniral in zmagal!«  

 

  

Učiteljica Sinja in Petra sta se pomerili v spominu. Petra: »Ha, ha! Ne zgodi se vsak dan, da 

učiteljico matematike premagaš v spominu. In to dvakrat!«  
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Januar 2015 

TAKI SMO PA MI 

  
 

TAKI SMO PA MI … 

Na dializi smo sami fejst fantje in dekleta. 

To pa lahko razberete že iz naših imen. 

 

Duhovit 

Energičen 

Nizke rasti 

Inovativen 

Super 

Denis, 17 let  

 

Faca 

Inteligenten 

Lušt’n 

Igriv 

Pogumen 

Filip, 16 let 

 

Potrpežljiva 

Ena in edina 

Tečna 

Radodarna 

Ambiciozna 

Petra, 15 let  

 

lJubezniv 

nAgajiv 

Nepremagljiv 

Jan, 8 let 

 

Sonček 

Ekstremen 

Brkat 

Aroganten 

Slaven 

Trdoglav 

Inženirski 

Jezikav 

Avtomobilski 

Nežen 

Sebastijan, 15 let  

 

Marljiva 

Optimistična 

Jezikoslovna 

Cvetoča 

Avanturistična 

Če še ne veste … Mojca je 

naša učiteljica. 
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Februar 2015 

ZMEDA 

 ZMEDA ZARADI MALEGA MEDVEDA  

Med mlajšimi šolarji, ki obiskujejo bolnišnično šolo, je ena najbolj 

priljubljenih slikanic Zmeda zaradi malega medveda. Zelo radi jo 

prebirajo, se ob zabavnih prigodah hihitajo in dogajanje komentirajo.  

 

 

 

 

Tokrat sta po slikanici nastali tudi dve ilustraciji. 

 

»Medo je bil zelo potrpežljiv, da je prenašal težko zdravljenje.« 

PRVOŠOLKA IZ LJUBLJANE 

 

 

»Živali so medvedka zdravile, ker so ga imele rade.« 

DRUGOŠOLKA IZ RADEČ 
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Marec 2015 

POMLADNO RAZPOLOŽENJE 

Pomlad je letni čas, ko se narava znova prebuja. Za dan žena in materinski dan smo  
iz papirja izdelovali cvetlice ter vazice za mame, babice in tete.  
Pravi praznik pomladi pa je bil, ko smo imeli naravoslovni dan z naslovom  
Sejemo semena. Najprej smo proučevali različna semena, plodove ter rastline 
in njihove dele. Alin je povedal, da ima rastlina korenine zato, da iz zemlje  
črpa hrano in vodo. Z njimi se oklepa, da ne pade.  
Kot se on oklepa svoje mame, kadar jo nujno potrebuje ob sebi. 

 

Prvošolec Alin je preučeval seme fižola in ga 
tudi zelo natančno narisal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nato je posadil svoj fižol in koruzo, ki ju je 
odnesel domov. Njuno rast zdaj doma opazuje 
in beleži. Poročal je že, da sta obe semeni 
vzklili in ju je moral že presaditi  
v večji lonček. 

 

 

 

Alin je nato izdelal tropski vrt za učilnico. 
Poskrbel je, da so imele rastlinice vse pogoje 
za življenje. Ob vsakem prihodu v bolnišnico ga 
skrbno pregleda in doda malo vode, če je to 
potrebno. V tropskem vrtu pa se že bohoti 
belokranjska čebula. 
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Tudi drugošolec Jan je posadil svoji semeni fižola in koruze. Jan pa 
ima doma svoj vrt, na katerega bo skupaj z mamico in babico posadil 
solato in belokranjsko čebulo. Rast bo spremljal in fotografiral. 
 
 
 
 
 
 
 
Jan je želel dokazati, da korenine iz zemlje črpajo vodo s hranili, ki 
zato potuje po žilah rastline. Zato je v agar dodal barvilo.  
Žal pa se je ta poskus z zvončkom izjalovil, ker očitno zvončku ni  
ustrezala selitev iz zemlje v agar, kot je to opisal Jan. 
 
 
 
 
 
 

 
Mesec marec pa smo seveda zaključili s pisanicami, košaricami, zajčki, piščančki in kokošmi. 
    
Ja, spomladi tudi za zidove bolnišnice posije sonce in zadiši po pomladi.  
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April 2015 

MUZEJ SODOBNE UMETNOSTI 

 

Ste se že kdaj sprehajali po ploščadi pred Muzejem sodobne umetnosti v Ljubljani? In kakšna 

se vam je zdela? Ni prav zabavna in prijazna, smo si jo pa pogledali na Google Street Viewu. 

Obiskali pa sta nas kustosinji iz muzeja, Lucija in Dana. 

Skupaj smo izdelali načrte za novo ploščad. Poglejte, kako smo si jo zamislili. 

 

   
Petra se je dela lotila 
povsem samostojno. 
 

Filip si je zamislil fontano 
in tuhtal, kako bi jo 
izdelal. 

Jan in Lucija sta se prepustila 
domišljiji in Jan je izdelal pisan 
pravljični park. 
 
 
 
 



 
 

 

 34 

 

   
Denis se je načrtovanja 
parka lotil zelo načrtno in 
tehnično domiselno. 
Pravi, da v takih parkih 
morajo biti drevesa, ker je 
naravna senca nekaj 
najboljšega. 
 
 

Filip predlaga na sredini 
veliko fontano za hlajenje 
v poletnih mesecih. 
 

Sebastijan bi na sredino dvorišča 
postavil prijeten lokal. 
 

  

 

Denis pa bi poleg fontane 
in prijetnega lokala 
posadil še nekaj dreves, ki 
bi dajala naravno senco. 
 

Janov živahen pravljični 
park. 
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Maj 2015 

ZABAVNA MATEMATIKA 

Šolarji in šolarke imajo radi matematiko, še posebej, če je zabavna. Zelo radi rešujejo 

zabavne naloge v delovnem zvezku Računanje je igra. Drugošolec Jan je v letošnjem šolskem 

letu pridno reševal naloge in sodeloval na tekmovanju. Odločil pa se je tudi, da bo zabavno 

matematično nalogo sestavil še sam. Ponudil jo bo v reševanje svojim sošolcem v matični 

šoli. 

Če imate radi zabavno matematiko, jo rešite še vi. Ugotovili boste, kje je zmaj doma. 
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Junij 2015 

GORI IN DOLI PO SLOVENIJI (pa še malo čez) 

Ja, mesec junij je bil res pester. 

Najprej smo šli na tridnevni tabor v Planico, kjer smo športali, iskali skriti zaklad, barvali 

lončenino in še kaj. Na poti do Planice smo se ustavili na Bledu, kjer smo srečali čisto prave 

viteze in dvorne dame. Ko smo se vračali proti domu, pa smo zavili še malo čez mejo, v 

Avstrijo, ter si ogledali Minimundus. Če še ne veste, tudi tam je naš Blejski otok. Bilo je 

super! 

    

Ko smo se vrnili s tabora, smo se morali še kar precej učiti. Kljub temu pa nam še ni 

zmanjkalo ustvarjalnih idej. V sklopu kulturnega dne, ki smo ga posvetili naši Sloveniji, je Jan 

ustvaril križanko o Ljubljani.                                   

Izvolite! 

 



 

 

 


