
UTRINKI                                                                                                                      O Š Ledina, Bolnišnična šola

1



UTRINKI                                                                                                                      O Š Ledina, Bolnišnična šola

Utrne se misel,

Ta preraste v besedo,

Rodi se povedi za polno skledo.

In misel in beseda in stavek in poved -

Naj vam, bralci, tekne kot najslajši

med.

Kar skuhali učenci Bolnišnične so šole,

Ima moč do veselja in do dobre volje.

 

                                                                        Prijetno sladkanje vam želimo
                                                                        učenke in učenci Bolnišnične šole
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MOJE RIBICE

IMAM  4  RIBE.  IME  JIM  JE  REPKA,  ROPOTULJICA,  ZLATKA  IN  ŠE

POKICA. V VODI JE ŠE  RIBA ČISTILEC. KO BODO ZRASLE, JIH BOMO

DALI V RIBNIK. POTEM BOMO KUPILI NOVE RIBE, KI SE SVETIJO.

RIBE IMAM RAD.

Matjaž Verbič, 6 let

PAPIGE

DOMA  IMAM  51  PAPIG.  ŽIVIJO  V  KLETKI.

HRANI  JIH  ATI.  JAZ   JIH  GLEDAM.  VČASIH

VREŠČIJO. 

David Grajzar, 2. razred
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ŽELIM SI KUŽKA

ŽELIM  SI  KUŽKA.  RJAVEGA.  IME  MU  BO  BULIVAR.  NAJPREJ  BO

MAJHEN, POTEM PA BO VELIK. S KUŽKOM SE BOM IGRAL FRIZBI.

UJEL BO FRIZBI Z USTI IN GA PRINESEL NAZAJ. ČE BO LAČEN, MU

BOM DAL KOST. KUŽKI IMAJO RADI KOSTI.

Matjaž Verbič, 6 let
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Tam v Ljubljani

bolnišnica stoji,

ki za otroke skrbi

in jih ozdravi.

Mojca Šubic, 9 let
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INTERVJU S ŠPORTNIM NOVINARJEM IN VODITELJEM

BOLNIŠNI NIH OLIMPIJSKIH IGER,Č
IGORJEM E. BERGANTOM

Kako in kdaj ste se odlo ili za poklic novinarja? Se spomniteč
vaše  prve  novinarske  izkušnje?  Je  bila  morda  tako  kot  že
moja, v osnovni šoli?

»Je bila e pred osnovno šolo. Zrasel sem v novinarski dru ini. Spomnim se, daž ž
sem za el tako, da sem narisal in napisal knjigo o bobu. Bilo je enkrat, ko semč

akal  o eta,  da  me  pelje  v  vrtec.  Na  televiziji  sem  gledal  neko  tekmovanje  oč č
sankanju  v  bobu  in  sem  narisal  vse  bobe.  Ta  knjiga  še  vedno  obstaja  in  je
ohranjena.«

Torej  je  na  to  vplivalo  tudi  to,  da  sta  vaš  o e  in  stric  tudič
novinarja?

»Tudi ja. Moj o e me je velikokrat vzel s sabo na novinarsko nalogo, kjer so meč
stvari za ele zanimati. Je pa res, da sem se kasneje navdušil bolj za televizijo kotč

asopis. Stric je takrat komentiral, ko so Ameri ani poleteli na Luno. Tako me ječ č
o e navdušil za šport, stric pa za televizijo.«č
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Brala  sem,  da je  bila  vaša  mama atletinja.  Ste  se  kdaj  tudi
sami resneje ukvarjali s športom?

»Ja, moja mama je bila atletinja, o e je bil dober tenisa . Jaz pa sem bil strašenč č
talent za namizni tenis, ampak sem potem iz ljubezni do športa raje nehal, ker bi mi
delal preveliko sramoto.«

Kateri so za vas boljši komentatorji na RTV-ju?

»To je zelo te ko ocenit.  Jaz spoštujem vsakega, ker vem, da je to kar zahtevnož
delo. Spomnim se, da smo kot otroci vedno komentirali nogometne tekme in se je
takrat zdelo zelo enostavno, ampak v resnici rabiš veliko poguma. Predvsem gledam
tudi tuje televizije in se poskušam kaj nau iti.«č

Vam je kdaj med komentiranjem ušla neprimerna beseda?

»Tisti, ki ne marajo mojega dela, pravijo, da se to redno dogaja. Res je, da v asihč
re eš stvari, ki jih niti nisi mislil. Zato se mi zdi to delo zanimivo – ker je vednoč
tudi igra s samim sabo in kdaj sam sebe malo presenetiš.«

Kateri prenos vam je ostal v spominu po dobrem ali slabem?

»Komentiral  sem  e  veliko  zanimivih  in  nenavadnih  stvari.  Najbolj  so  mi  vž
spominu ostale nogometne tekme slovenske reprezentance, ker sem bil tudi sam zelo
razburjen. Zanimivo je bilo v Kijevu, ko so naši igrali odlo ilno tekmo za evropskoč
prvenstvo. Sedel sem v kabini z eno in je tako sne ilo, da se ni ni  videlo, ali ko svaž ž č
bila v Romuniji in so nama navija i kar grozili. Ja, veliko zanimivih stvari se je eč ž
zgodilo.  Ampak  še  zmeraj  raje  gledam  nogometno  tekmo  kot  gledalec,  ne  kot
komentator.«

Kje  ste  pridobili  toliko  splošnega  znanja  in  razgledanosti?
Verjetno je to pomembna vrlina novinarstva.

»Vedno me je zelo veliko zanimalo. Tudi pri športu, ko se pripravljam na prenos, se
velikokrat zalotim, da veliko asa izgubim, ko berem neke stvari, ki sploh nimajoč
veze s tem dogodkom. Rekel bi, da sem zelo radoveden lovek, ki mu vsaka novač
informacija odpre še milijon drugih vprašanj, na katere eli odgovor. Mislim, da jež
treba trenirati tudi mo gane. Nekateri ljudje hitro zakrnijo in se zadovoljijo s tem,ž
kar vejo oz. so veseli, e esa ne vejo. Jaz pa nikoli nisem bil vesel, e esa nisemč č č č
vedel.«
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Danes smo na prizoriš u 16. BOI. Ali se spomnite, kdaj ste jihč
vodili prvi ? Kakšni so bili vaši ob utki?č č

» e me spomin ne vara, mislim, da sem zraven e od samega za etka. Zelo dobro jeČ ž č
organizirano glede na to,  da je zelo naporno. Rad pridem, ker me vedno znova
navduši to, s kakšnim veseljem otroci nastopajo in koliko jim pomeni. Vesel sem, ko
vidim to pristno navdušenje. Se mi zdi tudi pomembno, da je to neko tekmovanje –
da  so zmagovalci in so pora enci, ker je tako tudi v ivljenju, in mislim, da je tož ž
dobro sporo ilo otrokom. č
Odrasli se v asih še celo bolj kot otroci radi preselimo v nek sanjski svet. Zato radč
grem nekam, kjer bom jasno stal na tleh in ne bom mogel nikamor odleteti. In to
mi zelo veliko pomeni. Meni so BOI dale veliko ve , kot sem jaz lahko dal njim.«č

Vam je bilo kdaj težko priti?

»Ne. Zelo bi  bil  alosten,  e  bi  to zamudil,  ker  se mi zdi  med pomembnejšimiž č
stvarmi v ivljenju, ki jih po nem. Bi se bistveno raje odpovedal kakšnemu prenosu,ž č
ki ga naredim v slu bi. Bo prišel  as,  ko ne bom ve  mogel  priti  in bodo prišliž č č
drugi,  ki  bodo do iveli  to  izkušnjo.  Res upam,  da bo  to  ostala  lepa  in  intimnaž
prireditev, ki bo dejansko namenjena otrokom.«

Torej se boste še vrnili?

»Seveda se bom, e me bodo povabili. e me pa ne bodo, bom pa z veseljem prišelč Č
kot gledalec.«

Kaj pa letošnje prave OI v Pekingu?

»Letos ne grem v Peking,  ker  sem del  ekipe,  ki  bo poro al  o OI tukaj,  kar ječ
mogo e celo bolj naporno kot biti na prizoriš u. Bil sem e v Pekingu na pripravahč č ž
in bo to res veli astna prireditev. Starejši ko sem, bolj postajam ob utljiv na stvari,č č
ki  jih  gledam  okoli  sebe.  Na  krivice,  ki  se  ne  dogajajo  samo  na  Kitajskem.
Absolutno mislim, da je treba spoštovati Kitajce in vse te napore ter eljo, da biž
organizirali OI. Ampak se bojim, da sporo ilo pod rto mogo e ne bo pravo inč č č
morajo še marsikaj narediti  za to, da bi  spoštovali  lovekove pravice.  Malo semč

alosten, ker se stvari na Kitajskem zaradi OI niso spremenile na boljše. Zato semž
po svoje kar vesel, da ne bom šel, ker sem malo skepti en zaradi tega.«č
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Ste pa že bili kdaj na OI?

»Bil sem e ve krat. Bil sem v Atenah, kjer je bilo res lepo prizoriš e in se jihž č č
lepo spominjam. Bil sem tudi na ve  zimskih igrah leta 1994. Res pa je, da je toč
postala prevelika prireditev in da po asi izgublja pravi smisel, ki ga pa vsako letoč
do ivim tukaj na BOI.«ž

Na katerega športnika stavite? 

»Vesel bi bil, e bi se dobro uvrstila Sara Isakovi . Ne zato, ker je bila na BOI,č č
ampak ker jo spremljam e dlje asa in se mi res zdi pametna punca. Delala jež č
mednarodno maturo na Gimnaziji Be igrad in pri tem ni imela ni  popusta zaradiž č
svojih treningov, ker ta mednarodni program mature ne priznava statusa športnika.
Zna govoriti francosko, arabsko, ker je odraš ala v Dubaju, in zna angleško, ker boč
tam študirala. Je punca, ki je lahko vzor mladini pri nas. Najpomembnejše je, da
bo zadovoljna sama s sabo, saj medalje niso vse. Velika ve ina športnikov na OI boč
šla  domov  brez  medalje.  Jaz  sem prepri an,  da  bodo  zadovoljni  s  tem,  kar  soč
pokazali.  To bo  za  njih  izkušnja,  ki  je  nikoli  ne  bodo pozabili,  in  to  je  najbolj
pomembno od vsega.«

Za  vas  sem  priljubljenega  športnega  novinarja  in  voditelja  BOI,  Igorja  E.
Berganta, intervjuvala Lina Piškur, učenka 9. razreda.

Igor E. Bergant, voditelj 16. BOI
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RAD IMAM HOKEJ

Hokej  je  drsalna  igra.  Igra  se  na  ledu.  Hokejisti  imajo  ščitnike  za  kolena,

komolce in glavo. Igrajo s hokejskimi palicami, da porinejo pak v gol. Pak je

okrogla ploščica iz gume. 

Tudi jaz se učim drsati. Dobro mi gre, nič več ne padam.

Matic Žagar, 4. razred

NOGOMET

Sem Bojan. Živim v Celju. Treniram nogomet. Igram že tri leta. Moj klub se

imenuje Pivovarna Laško. Najraje igram 'pivota'. Trening imam vsak ponedeljek

in petek od 17.30 do 18.30.

Bojan Siovec, 4. razred
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BORDANJE

UČIM SE BORDATI. BRAT MI JE DAL BORD. SEDAJ IMAM

SHRANJENEGA V KLETI.

   Bor Prokofjev, 2. razred
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ANKETA O NAJ, NAJ, NAJ …

Odločil  sem se, da bom kot novinar časopisne hiše Utrinki anketiral bolnike,

medicinske  sestre  in  učitelje.  Spraševal  sem jih  po  njihovi  najljubši  igrači,

risanki,  filmu, knjigi,  cvetlici,  hrani  in pijači.  Rezultate  ankete  sem vnesel  v

tabelo.

NAJ, NAJ BOLNIKI MEDICINSKE

SESTRE

U ITELJIČ

IGRA AČ - žoga

- jo-jo

- plišaste igrače 

- skokica 

- avtomobilčki

- transformerji

- plišasti medvedek 

- barbika

- dojenček z dudo

( i ibelač č )

- glina 

- plišasti

medvedek

- frnikule

RISANKA - Tom in Yerry

- Shrek

- Franček

- Gobica Bob

- A je to

- Levji kralj

- Tom in Jerry

- Baltazar

- Ledena doba

- Tom in Jerry

- Pingu

- Smrkci

FILM - Pirati s Karibov

- How high

- Titanik

- Gospodar prstanov

- Mister Bean 

- Parfum

- Harry Potter

- Umazani ples 2

- Življenje kot v

filmu

- Cvetje v jeseni,

- Duh

- Kajmak in

marmelada

- Allo allo

- Kdo to tam

poje

- The way we

were
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KNJIGA - Nočne more

- Mi, otroci s postaje

Zoo

- Tin-Tin

- Harry Potter

- Hlapci

- 101 dalmatinec 

- Tao medvedka Puja

- Bela Masajka

- Zeleno jezero

- Pod svobodnim

soncem

- Angeli in demoni

- poezija Josipa

Ostija

- Foliranti

- Orlando

CVETLICA - vrtnica

- bambus

- kaktus

- orhideja

- zvončki

- sončnica 

- tulipan

- sončnica

- narcisa

- vrtnica

- marjetica

- iris

PIJA AČ - pomarančni sok

- kava

- kokakola

-     voda

- čaj

- voda

- borovničev sok

- kokta

HRANA - palačinke

- sladoled

- pico

- jabolčna pita 

- čufti

- krompir

- tofife

- špinača

- lazanja

- svaljki

- bučke 

- pica

- češnje

- golaž

- štruklji

Rok Račič, 5. razred
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INTERVJU S KUHARICO

Prehrana  na  pediatrični  kliniki  je  zelo  pomembna.

Sestavljanje  zdravega,  razgibanega  in  dobrega

jedilnika  je  zelo  naporna  naloga.  Tudi  kuhanje  je

naporno in zahtevno. Zato sem se odločila,  da bom

naredila  intervju  z  eno  naših  kuharic.  Intervju  je

potekal zraven kuhinje.

Kje kupujete hrano?

»Hrano  dobavljamo  predvsem  iz  Mercatorja  in  Mesnin  de elež
Kranjske.«

Kdo sestavlja jedilnike?

»Jedilnike sestavljata šefinja, ga. Bari , in in enirka, ga. ompa.«č ž Č

V kakšnih koli inah kuhate hrano?č

»Za en obrok skuhamo od 160 do 180 porcij. Diete pa kuhamo posebej.«

Koliko asa ste že tukaj v službi?č

»V tej slu bi sem e 27 let.«ž ž

Ali je za vas delo naporno?

»Delo je zelo naporno, saj je treba biti ves as na nogah. Treba je kuhati s srcem!«č

Ali je vaše delo dobro pla ano?č

»S pla o sem zadovoljna, etudi je nekoliko nizka -  650 evrov.«č č

Ali v kuhinji uporabljate standard?

»Ja. Imamo zelo strog sistem. Tudi kuhinja je strogo lo ena.«č
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Ali  nam  lahko  zaupate  recept  za  zelenjavno-mesni
namaz?

»Seveda.  Zelenjavno-mesni  namaz  je  narejen  iz  posebne  salame,  korenja,  trdo

kuhanega jajca in majoneze. Najprej na drobno nasekljamo salamo, nato jajca in

na koncu še korenje.  Potem dodamo še majonezo. e je namaz pregost, dodamoČ

malo ohlajene prekuhane vode. Do delitve namaz ostane v hladilniku.«

Bila sem zelo vesela, da sem se lahko pogovarjala z eno izmed kuharic. Žal pa

si nisem smela ogledati kuhinje. 

Odkar sem v bolnišnici, sem si želela spoznati in govoriti s kakšno kuharico. Na

šolski  kulturni  dan  sem  končno  dobila  priložnost,  ki  sem  jo  z  veseljem

izkoristila.

Zala Štublar, 15 let
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PRIJATELJI

Prijatelja, prijateljice si želi imeti vsak na svetu, saj bi bilo brez njih življenje

zelo dolgočasno. Želimo si pravega prijatelja, ne pa takšnega, ki se za tvojim

hrbtom norčuje iz tebe in pove drugim vse, kar si mu zaupal. 

Pravi prijatelj je tisti, ki te v težkih trenutkih ne pusti na cedilu in ti je vedno

pripravljen pomagati, ko ga najbolj potrebuješ. Spoznaš ga tudi v bolezni, ko te

tolaži, te vsak dan pokliče in se pogovarja s tabo, pride na obisk v bolnišnico.

Tudi v mojem primeru je bilo tako. 

Pred  štirimi  leti  sem  zbolela.  Takrat  sem

spoznala, kdo je zares moj pravi prijatelj in kdo

ni. Vse je bilo super, dokler nisem začela jemati

zdravil,  ki  so  puščala  hude  stranske  učinke.

Seveda so se vsi ozirali za mano in govorili razne

reči,  tudi  moja  najboljša  prijateljica  se  mi  je

začela posmehovati in se je nekako oddaljila od

mene. A tega nisem izvedela od nje, povedali so

mi drugi. Ko se je moja bolezen umirila in nisem potrebovala več zdravil, so

izginili tudi stranski učinki, in takrat me je začela spet klicati, vendar sem jo

zavrnila, saj prej, ko sem jo najbolj potrebovala, ni nikoli imela časa.

Zdaj imam veliko prijateljev, ampak samo ena je tista zares prava prijateljica, ki

ji popolnoma zaupam. V glavnem: skupaj se imamo lepo.

Amadea Mihačinovič, 1. letnik
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V DOLENJSKIH TOPLICAH

V Dolenjske Toplice grem zelo rada. Tja hodim zaradi zdravstvenih težav.

Vsako poletje gremo za štirinajst dni. Spimo v hotelu s štirimi zvezdicami in to

brezplačno. Večinoma smo mladi z boleznijo JIA.

Prvi dan imamo zdravniški pregled. Potem imamo fizioterapijo. Sledi kosilo. Po

kosilu naj bi šli za dve uri počivat, v resnici pa norimo po hotelu. Ob 15.00

gremo na bazen, tam ostanemo do 18.00. Potem gremo na večerjo, po večerji pa

imamo razne igre, npr. kviz in igre brez meja. Te so mi najbolj všeč,

fizioterapijo pa sovražim.

V koloniji spoznam veliko novih prijateljic, s katerimi se zelo dobro ujamemo.

Komaj čakam julij, da pojdem spet.

Maja Grebenc, 5. razred
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INTERVJU S SLAVICO, 

MEDICINSKO SESTRO NA ODDELKU ZA OTROŠKO
DIALIZO

Kako bi se na kratko opisali? 

»Sem prijazna, pogosto razigrana oseba. Zelo rada pomagam in prisluhnem
ljudem.«

Kdaj ste se odlo ili za ta poklic?č  

» e povem po pravici, sem se za ta poklic odlo ila na eljo o eta e v otroških letih.Č č ž č ž
Kasneje, v srednji šoli, pa sem delo tudi vzljubila.« 

Kaj utite do svojih pacientov?č  

»Svoje mlade paciente imam rada. Dializni as jim elim popestriti in olajšati, dač ž
bi la je pre iveli štiri ure dialize.«ž ž

Imate svoje otroke? 

»Imam dva sinova, ki sta e srednješolca in spoštujeta mojež
delo.«

Imate kakšno doma o žival?č  

»Doma imam muco Cico Mico.«

Katero glasbo poslušate? 
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»Zelo rada imam orientalsko in latino glasbo. Prav tako pa zelo rada plešem.«

Kakšno zvrst filmov radi gledate? 

»Najraje imam romanti ne filme.«č

S im se ukvarjate v svojem prostem asu?č č

»V svojem prostem asu sem z dru ino. Ob asno grem plavat ali drsat.«č ž č

Katera je vaša najljubša hrana in pija a?č  

»Najraje imam sirove štru ke in vodo Oaza.«č

Ali radi potujete in kje vse ste že bili? 

»Potovanja so moj najljubši hobi. Bila sem v Gr iji in na nekaterih grških otokih,č
v Tuniziji, Italiji, Avstriji, Nem iji, eški, Poljski, Bolgariji …«č Č

Katero potovanje se vam je najbolj vtisnilo v spomin? 

»Najljubši so mi grški otoki. Sonce, morje in veliko plavanja.«

Kaj ste po horoskopu? 

»Moje astrološko znamenje je oven.«

Imate svojega vzornika? 

»Ne, sem sama sebi svoj vzor.«
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Kaj vam pomeni najve  v življenju?č  

»Seveda moja dru ina in vi, moji pacienti na dializi.«ž

Hvala za vaš as in vaše dobro delo.č

Maja, 18 let

MOJE POPOLDNE

Po prihodu iz šole najprej pojem kosilo, nato se pogovarjam s prijateljicami in

naredim nalogo. Za nalogo iz fizike in matematike porabim največ časa, ker je

najtežja in je je največ. Šele po 16. uri najdem prosti čas, v katerem počnem, kar

si želim. Kaj delam v prostem času, je odvisno od mojega razpoloženja. Če sem
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dobre volje, poslušam veselo glasbo (Turbo Angels, Skater), pojem in plešem.

Kadar  sem slabe  volje,  pa  se  zaprem v  sobo,  razmišljam o  tem,  kar  me  je

spravilo v takšno voljo, včasih tudi poslušam mirno glasbo. Kadar sem pri volji,

tudi kaj narišem. 

Ob večerih se dobim s prijateljicami in se z njimi pogovarjam, dokler ne napoči

čas, ko se moramo odpraviti spat. 

Tako poteka moje popoldne. 

Katja, 8. razred
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GLASBA – SNOV ZA DUŠO

Da človeku glasba pomeni sprostitev, bi se z mano strinjal skoraj vsak. Že ljudje

v  davnini,  nasploh  prve  civilizacije,  ki  so  nastale  na  našem planetu,  so  se

srečevale  z glasbo in glasbenimi ritmi.  Iz naravnih materialov  so izdelovali

različna glasbila, bodisi palčke ali podobne stvari, s katerimi so tolkli in s tem

ustvarjali  različne  ritme. Ob teh ritmih so pozneje  nastali  tudi  plesi  in  na ta

način so se ljudje družili  in zabavali. Tudi dandanes je glasba, če lahko tako

rečemo, sredstvo za združevanje ljudi. Mladi se zbirajo v diskotekah, starejši na

plesih oz. v opernih hišah. Vsaka zvrst glasbe posamezniku nekaj pomeni in ga

na določen način tudi nagovori.

Mene je glasba nagovorila v rani mladosti. Že kar hitro sem se srečal z njo v

otroštvu. Neizmerno rad sem tudi pel in na televiziji spremljal glasbene oddaje

ter  občudoval  glasbenike,  ki  so iz  svojih  instrumentov izvabljali  prečudovite

harmonije.  To  občudovanje  glasbe  so  hitro  opazili

tudi moji domači. V tej smeri so me začeli spodbujati

in  me vpisali  h  klavirju.   Tako  živo  se  spominjam

svojega prvega glasbenega nastopa, ko sem zaigral in

zapel na novi maši mojega brata. Ta spomin je tako še

bolj  močan,  saj  je  bil  zame  to  poseben  trenutek.  Trenutek  zadovoljstva  in

radosti, saj sem lahko prvič zapel in zaigral svojemu bratu.

Ker sem obiskoval pouk klavirja v privatni šoli, sem se po enem letu odločil, da

se vpišem v glasbeno šolo. In res sem se. Odločil sem se tudi, da bom obiskoval

pouk  iz  harmonike,  to  pa  zato,  ker  je  bila  le-ta  moj

najljubši inštrument. Začelo se je šestletno šolanje, ki ni

bilo lahko. Kar veliko napora, truda, vaj in volje je bilo

treba  vložiti  v  to.  Marsičemu sem se  moral  zaradi  vaj

odpovedati in včasih sem že skoraj obupal. Toda moje geslo, ki sem si ga vedno

ponavljal, je bilo: »Vaja dela mojstra in mojster dela vajo.« Prav vodilo mi je
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dalo  vedno  znova  moč,  da  sem  lažje  premagoval  ovire  (težke  in  zahtevne

skladbe).  Tu  tudi  ne  smem  pozabiti  svojih  domačih,  ki  so  me  vseskozi

vzpodbujali. Vrstili so se različni nastopi, tudi s harmonikarskim orkestrom, ki

sem ga obiskoval. Vseskozi sem obiskoval tudi pevski zbor.

Tako so leta tekla in prispel sem do 6. letnika v glasbeni šoli. V tem letu so v

naši župniji  naredili  tudi nove orgle. Žal pa ni bilo osebe, ki bi nanje igrala.

Večletni  zborovodja  in  organist  je  zbolel  in  ni  mogel  več  opravljati  dela.

Gospod župnik  je  vedel,  da že šest  let  obiskujem glasbeno šolo,  zato  me je

nekega dne vprašal, če bi bil pripravljen obiskovati  šolo za cerkveno glasbo,

kjer  bi  se  učil  igranja  na  orgle  in  osnov  zborovodstva.  Odgovoriti  na  to

vprašanje ni bilo težko, saj mi je orgelska in cerkvena glasba že od nekdaj bila

pri srcu. Nekaj časa sem sicer okleval, kajti zame bi to pomenilo, da bi se spet

moral  marsičemu odpovedati.  Ampak ljubezen do glasbe je bila močnejša in

tako sem privolil. Začel sem obiskovati šolo in se soočati z igranjem na orgle.

Prehod iz harmonike na orgle je bil kar težak, toda z obilico volje je kar hitro

šlo.  Prvič  sem  se  srečal  tudi  s  predmeti  kot  so:  harmonija,  zborovodstvo,

gregorijanski  koral,  kontrapunkt  …  Kar  veliko  dela  je  bilo  treba  vložiti,

predmeti so bili zahtevni in kljub znanju o glasbi, sem moral to znanje še močno

poglobiti.

Prevzel sem vlogo organista v župniji in tudi vlogo zborovodje 27-članskemu

mešanemu pevskemu zboru. Zbor je bil zelo dober in tudi repertoar, ki so ga

peli, je bil obširen, zato sem moral kar močno zavihati rokave, da sem še naprej

tako dobro vodil  zbor kot moj predhodnik. Pevci so me lepo sprejeli,  čeprav

sem najmlajši med njimi. Začeli smo z vajami, petjem pri nedeljskih mašah in

slovesnostih  in  tudi  z  nastopi  na  koncertih.  Za sabo  imam že  skoraj  tri  leta

dolgo  kariero  uspešnega  vodenja  zbora.  Čaka  pa  me  še  eno  leto  šolanja  in

končni izpit. Toda če imaš veselje, ni nič težko; upam, da mi bo uspelo.

Glasba  je  nekaj  čudovitega.  Tudi  govor  je  neka  zvrst  glasbe,  ki  nam  je

podarjena že ob rojstvu in se z njo sporazumevamo. Srce človeka je ustvarjeno
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zato,  da  je  z  nečim napolnjeno.  Bodisi  z  ljubeznijo,  srečo,  včasih  pa  tudi  z

žalostjo ali pa s sovraštvom. Toda tudi glasba je snov, ki jo moramo imeti v

srcu, zato široko odprimo srca, da bo v njem našla glasba tudi svoj kotiček.

Glasba napolnjuje človeka in ga razvedri!

 Jure Jurinič, 3. letnik

23



UTRINKI                                                                                                                      O Š Ledina, Bolnišnična šola

ANKETA

Na Kliničnem oddelku za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo v Kliničnem

centru smo v okviru kulturnih dni »Časopisna hiša« z osnovnošolci pripravili

anketo »o tem in onem«. Učenci so bili namreč zelo radovedni in so postavili

veliko iskrivih vprašanj. 

Anketa je bila namenjena odraslim na oddelku. Reševali so jo zdravstveni

delavci, drugi zaposleni na oddelku in starši, ki so bili na obisku pri svojih

otrocih. Učenci so jo razdelili med anketirance in tudi zbrali anketne liste,

potem pa smo preštevali odgovore. Dobili smo kar 35 izpolnjenih anket.

In kaj smo ugotovili? Predvsem smo se zelo zabavali tako pri pisanju vprašanj

kot tudi pri branju odgovorov. Rezultati ankete pa so pokazali:

- da največ odraslih kupuje čokolado Milka;

- da večina rada poje, tudi če nima posluha;

- da sta od letnih časov najbolj popularna pomlad in poletje;

- da so anketiranci zelo domiselno odgovarjali na vprašanje o srečanju z

Nezemljani;

- da imajo pester izbor sanjskih krajev in tudi pester izbor knjig, ki bi jih

priporočili mladim bralcem;

- da bi skoraj polovica anketirancev obiskalo vedeževalca oz. vedeževalko;

- da večina odraslih pije kavo, žveči žvečilni gumi in da imajo radi med;

- da pri drugih najbolj cenijo poštenost, iskrenost, odkritost;

- da si večina ne želi poleteti v vesolje in ne nastopiti na televiziji;

- da je zelo veliko razlogov za to, da se razjezijo;

- da je kar 22 anketirancev povedalo, da se počutijo ustvarjalni, in da ima

večina doma še kakšno igračo iz svojega otroštva;

- da je med najljubšimi živalmi prvo mesto osvojil pes;
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- da znajo skuhati marsikaj.

Odgovori so bili zelo zanimivi, vendar pa jih je preveč, da bi objavili vse, zato

za konec dodajamo odgovore na naslednja vprašanja:

1. Kaj bi naredili, e bi vas obiskali Nezemljani?č  

Ne vem 5x, ustrašila bi se 6x, skrila bi se 2x, ponudila bi jim

kavico 2x, zanimivo bi bilo 2x, vprašala bi jih po planetu,

na katerem živijo 2x, vpila bi, bila bi presenečena,

spraševala bi jih, ne bi se sekirala, odvisno od tega, kaj bi

oni naredili, nahecal bi jih, prijazno bi jih sprejel, z njimi bi

vzpostavila stik, bežala bi, spoprijateljila bi se z njimi, smejala bi se, brez

odgovora, verjetno bi me kap, rad bi dobil naslov, pozdravil bi jih, prosila bi jih,

da me povabijo s sabo, naredila bi veselico.

2. Katero knjigo bi priporo ili mladim bralcem?č
Harryja Potterja 4x, Mali princ 3x, Ingolič: Gimnazijka 3x, knjige Dese Muck

2x, Desa Muck: Blazno resno o seksu, Piko Nogavičko 2x, ne vem 2x, poučno

2x, vse Bevkove, Louise Hay: Življenje je tvoje, Tolstoj: Vojna in mir,

Milčinski: Ptički brez gnezda, K. May: Vinetou, Bevk:

Tatič, Otroci s postaje ZOO, leksikon, Ne, jaz ne

maram tangic, Grimmove pravljice, Bonton, Kekec

nad samotnim breznom, enciklopedijo, Peter Nos je

vsemu kos, Pujs v mlaki, brez odgovora.

3. Kaj najbolj ob udujete na sebi?č
Oči 3x, jezik 3x, karakter 2x, vztrajnost 2x, nič 2x, ne vem 2x, brez odgovora

2x, dobro voljo, odkritost, noge, dobre živce, očala, iskrenost in oči, vse, celost,

voljo, toleranco do drugih, frizuro, špeh, delavnost, dobroto, veselje do

življenja, vitek stas, nohte, lase, pogum, točnost, poštenost.
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4. Kaj najbolj cenite pri drugih? 

Poštenost 10x, iskrenost 7x, odkritost 7x, prijaznost 3x, zdrav humor 2x, ,

odkritosrčnost 2x, zobe, zvestobo, in odkritost, ljubeznivost, lep značaj,

skromnost, pamet, delavnost, prijateljstvo, pravičnost, pozitivnost, pogum,

duhovitost.

5. Kaj je najpogosteje vzrok vaše jeze? 

Brez odgovora 5x, neposlušnost 3x, hinavščina 3x, nič, ko

nimam časa, da vse naredim, kar si zadam, ne vem, mož,

trma, malomarnost drugih, obrekovanje, nagajanje,

skrivalnice, določene osebe, neumno obnašanje, oholost,

veliko vzrokov, vtikanje drugih v moje delo, zamujanje drugih, nedelo,

neznanje, brezbrižnost, neresnost, neodgovornost, krivica, lenoba, moja

nerodnost , nenatančnost, laž.

6.  Kdaj ste bili zadnji  zaljubljeni?č
Še vedno sem 10x, že davno oz. dolgo tega 4x, vsak

dan sem 3x, pred 17 leti 2x, vsak dan bolj,

predvčerajšnjim, upam, da še ni bilo zadnjič, več let

nazaj, pred enim letom, pred 6 meseci, pred 10 leti,

pred 23 leti, se ne spomnim, hm?, brez odgovora, pred 2 letoma, pred 25 leti,

pred 14 dnevi, pred 20 leti, lani. 
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OPIS NOVINARKE  V PIŽAMI

NOVINARKA NAŠEGA ČASOPISA MOJCA IMA RJAVE LASE IN OČI. 

JE PRIJAZNA IN SE SMEJI.

Sanja, 7 let
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      Moda za zdravnike

Neža, 8. razred
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HOROSKOP

OVEN
21. 3. – 20. 3.

Ta teden malo obrni na glavo. Sprosti se in si naberi novih moči. Privošči si odmor,
saj te ob koncu tedna čaka pravi podvig, ki ti bo vzel veliko energije. V podvig bo
vpletena  oseba,  ki je  že pred  nekaj  časa  ujela  tvojo  pozornost.  Zdaj  bo končno
priložnost, da jo bolje spoznaš.

Zdravje:     Prijatelji: * * * *  Ljubezen: ♥ ♥    Družina: + + + + +  Šola: 4
BIK

21. 4. – 21. 5.
Prvih nekaj  dni nameni opravilom, ki zahtevajo tvojo pozornost.  Posveti  kakšno
dodatno minuto svojim prijateljem, saj nestrpno čakajo, da se spomniš nanje. Več
razmišljaj o zunanjem življenju, saj ne moreš biti vedno zaprt v bolnišnici.

Zdravje:     Prijatelji: * * * * *  Ljubezen: ♥ ♥ ♥   Družina: + +  Šola: 3

DVOJ KAČ
22. 5. – 21. 6.

Mogoče je,  da se bodo že na začetku meseca pojavile kakšne težave. Tokrat  jih
lahko brez skrbi prezreš, saj niso tako hude in pomembne. Prav verjetno je, da te bo
prav razganjalo. Obeta pa se ti en čudovit mesec.

Zdravje:       Prijatelji: * * *  Ljubezen: ♥   Družina: + + + + +   Šola: 4/5

RAK
22. 6. – 22. 7.

Naredi vse, za kar boš zbran/-a te dni, saj bodo izzivi od tebe zahtevali natančnost.
Proti koncu tedna ti bodo zvezde pripravile presenečenje. Če ne boš imel/-a odprtih
oči,  ga boš morda spregledal/-a.  Posveti se šoli,  saj  bo to zelo vplivalo na tvoje
shajanje s starši.

Zdravje:     Prijatelji: * * *  Ljubezen: ♥    Družina: + + + + +  Šola: 5
LEV

23. 7. – 22. 8.
Voditi skupino ni lahko, saj se vsi zanašajo nate in te sprašujejo za nasvet. Nekaj
vodje je v tebi, zato preizkusi svoj talent. Ob koncu tedna te čaka pomemben izziv,
zato se prepusti čutom in vodenju lastne intuicije.

Zdravje: :    Prijatelji: * * * * *  Ljubezen: ♥ ♥ ♥    Družina: + +  Šola: 3/4

DEVICA
23. 8. – 22. 9.

Ta mesec posveti šoli in hrani. Zveni hudo dolgočasno, vendar je nujno. Včasih je
treba stisniti  zobe in se  potruditi  za boljši  uspeh.  Obeta se  ti  bližnje  srečanje  z
osebo, ki že dolgo krade prostor v tvojem srcu.

Zdravje: :      Prijatelji: *   Ljubezen: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥   Družina: + + +   Šola: 5

TEHTNICA
23. 9. – 22. 10.

Ta mesec posveti drugim. Tistim, ki so ti pri srcu, in tudi tistim, ki jim do sedaj nisi
posvečal/-a dovolj  pozornosti.  Ugotovil/-a boš, da so tisti,  ki jim nisi  namenjala
pozornosti,  prav  tako  prijazni  in  simpatični  in  da  lahko  z  njimi  razviješ  trdno
prijateljsko vez.

Zdravje:  :    Prijatelji: * * * * *  Ljubezen: ♥ ♥    Družina: + + +   Šola: 2
ŠKORPIJON

23. 10. – 21. 11.
Na obzorju so težave s tvojim egom. Samozavest  je  dobra,  ko pa prestopi  meje
dobrega okusa, je lahko težavna. Vse v tem mesecu bo dobro, če bo le poslušal/-a
svoje srce. Posveti se ljubezni in prijatelju, ki ga že dolgo nisi videl/-a.

Zdravje: :       Prijatelji:* * * *  Ljubezen: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥   Družina: +  Šola: 5
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STRELEC
22. 11.  – 21.

12.

V tvojem značaju ni navade, da bi se zlahka vdal/-a v usodo. Poleg dokazovanja
svetu se vseeno potrudi, da se boš dokazal/-a tudi sebi. Ni se ti treba z nikomer
primerjati in tako meriti svojega napredka. Svoj optimizem razširi med prijatelje
in družino.

Zdravje: :       Prijatelji: * *  Ljubezen: ♥ ♥ ♥    Družina: + + + + +   Šola: 3

KOZOROG
22. 12. – 20.

1.

Tvoj  mesec  bo  tekel  v  znamenju  optimizma in  samozavesti.  Navdušenje  nad
novimi stvarmi bo preplavilo tvoj vsakdan. Domačim to nekako ne bo všeč. Prav
zaradi tega bo doma malo več grenkobe kot običajno. V šoli ne bo večjih težav,
razen v obdobju, ko ti bo življenje prepihala ljubezen. Uživa jo z vso energijo in
se ne oziraj na druge.

Zdravje:      Prijatelji: * * * *  Ljubezen: ♥ ♥ ♥ ♥    Družina: + + +  Šola: 4/5

VODNAR
21. 1. – 18.

2.

Odpri  se  za tuje  nasvete  in  poglede  na svet.  moraš  znati  sprejeti  tuje  kritike.
Ljudje okoli tebe ti bodo želeli pomagati s pripombami, ki jih boš jemal/-a kot
napad. Zaljubil/-a se boš, vendar se moraš zavedati, da zasanjana zaljubljenost ne
more trajati večno.

Zdravje: :        Prijatelji: * * *  Ljubezen: ♥ ♥    Družina: + + + + +  Šola: 3

RIBI
19. 2. – 20.

3.

V novem mesecu te čaka nora  vožnja po tvoji  kreativnosti.  Iznajdljivost  ti  bo
odprla  nova obzorja.  Okoli  tebe se  bodo nabirali  ljudje,  ki bodo želeli  doseči
nekaj novega. Tvoja naslednja simpatija bo izhajala iz kroga prijateljev. Ko ti bo
hudo, se obrni na domače, saj ti bodo zagotovo stali ob strani.

Zdravje: :      Prijatelji: *  Ljubezen: ♥ ♥ ♥    Družina: + + + +   Šola: 4

Živa Potočnik, 9. razred
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UTRINKI – glasilo otrok, ki so med zdravljenjem vključeni v Bolnišnično
šolo OŠ Ledina

Šolsko leto: 2007/08
Glavna urednica: Taja Užnik
Uredniški odbor: Tanja Bečan, Andreja Čušin, Taja Užnik
Glasilo sponzorsko razmnožilo podjetje Copis d. o. o.

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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