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Ker smo pridne, zagnane in 

delavne mravljice, se včasih tudi 

poškodujemo. Zaskrbljeni starši 

nas pripeljejo na Klinični oddelek 

za otroško kirurgijo in intenzivno 

terapijo na novi Pediatrični 

kliniki.  

Če si poškodujemo kakšno 

okončino, nas tukaj kirurgi 

operirajo. Če nam “nagaja” srček, 

slepič, kila, ledvica ali mehur, 

nam tudi pomagajo in kmalu spet 

pridno hodimo naokrog. 
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November 2012 

Sonce v Srcu 

Sonce v Srcu je društvo, ki v Sloveniji deluje od leta 2005. 

Društvo se osredotoča predvsem na izobrazbo, socialno skrbstvo in socialni razvoj. Ključna 

področja njihovega delovanja so: zgodnje izobraževanje, izobraževanje mladih, svetovanje in 

obvladovanje stresa. Njihova dejavnost vključuje tudi sponzoriranje in distribucijske 

programe za pomoč potrebnim. 

Francoski prostovoljci, ki delujejo v tem društvu, nas na oddelku obiščejo enkrat mesečno. 

Tako so nas obiskali tudi ta november. 

V igralnici našega oddelka se je ob njihovem prihodu zbralo veliko predšolskih in šolskih 

otrok ter njihovih staršev. Prostovoljci so nas v sproščenem vzdušju popeljali v motivacijsko-

socialne igre (iskanje vozla na vrvi, oponašanje živali po izbranih kartah, prenos elektrike). 

Učenci so zelo lepo in radi sodelovali. S prostovoljci smo se pogovarjali v angleškem in v 

slovenskem jeziku. Nato smo ob spremljavi kitare zapeli pesmice v angleškem jeziku. 

Nazadnje so prostovoljci obdarili vse otroke na oddelku. Vsak izmed otrok si je izbral svojo 

obliko balona (motor, tiger, roža, miška), prostovoljec v pisanih oblačilih pa mu ga je 

napihnil. Prostovoljci so pod našim vodstvom odšli tudi po bolniških sobah in balone razdelili 

otrokom, ki zaradi zdravstvenih težav niso mogli v igralnico. Otrokom so bili baloni zelo všeč 

in so jih z veseljem odnesli domov. 

Skupaj smo preživeli lep dopoldan. 

         

 

  

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/prispevek/3595/fotografija0042-2
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/prispevek/3595/fotografija0043
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/prispevek/3595/fotografija0057
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December 2012 

Likovna delavnica Papirnati snežak 

Zimski čas nam omogoča različne igre. Ena najbolj zabavnih je ustvarjanje snežakov. 

Ko so otroci zdravi, postavljajo prave snežake iz snega, v bolnišnici pa so naredili snežake iz 

papirja. 

          

Kaj so ustvarili, si lahko ogledate na fotografijah. 

      

  

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/prispevek/3760/fotografija0084
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/prispevek/3760/fotografija0074
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Januar 2013 

Risanje mandal 

V januarju, po vstopu v novo leto, smo se na našem oddelku ukvarjali z mandalami. To so 

simetrične risbe ali slike v obliki kroga. 

Z učenci smo barvali že obstoječe mandale in ustvarjali nove. Vsaka je bila za nas nov izziv ali 

nova dogodivščina, ki je nastajala izpod naših rok. Ugotavljali smo tudi, da so mandale lahko 

lepo darilo našim najdražjim. Zato so jih nekateri učenci s posvetilom odnesli domov. 

Nastale so lepe mandale, ki jih lahko vidimo v galeriji. 

 

         

  

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/risanje-mandal/mandale1-3
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/risanje-mandal/mandale2-4
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/risanje-mandal/mandale3-2
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/risanje-mandal/mandale4-2
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Februar 2013 

Pustovanje 

Na pustni torek smo se tudi na našem oddelku prepustili domišljiji ter se prelevili v 

čarovnice, ki sta jih spremljali še Miki miška in Pika Nogavička. Našemili smo se vsi – otroci, 

vzgojiteljici, učiteljica, starši obolelih otrok ter sestre in zdravnica. 

Najprej smo rajali v igralnici našega oddelka, nato smo se podali po hodnikih kliničnega 

centra ter spotoma zavili še v kuhinjo, menzo in na fizioterapijo. V kuhinji smo se srečali z 

maškarami z dermatološkega oddelka ter ob kitari zapeli nekaj veselih pustno-pomladnih 

pesmi. Rajanje je bilo zares razposajeno in veselo. Za nagrado smo dobili krofe, razne 

sladkarije in sokove. 

V bolnišnici smo tako na pustni torek preživeli vesel, zabaven in norčavo obarvan dan. 

          

 

  

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/pustovanje/fotografija0034
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/pustovanje/fotografija0035-2
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/pustovanje/fotografija0038-3
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/pustovanje/fotografija0040-2
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Marec 2013 

Velikonočni pirhi 

Na našem oddelku smo v velikonočnem času izvedli delavnico okraševanja velikonočnih 

pirhov. Vzgojiteljice so na oddelek prinesle trdo kuhana jajca, ki smo jih okrasili s tehniko 

lepljenja barvnega krep papirja v kombinaciji z barvnim peskom. Delo je bilo zelo zabavno 

tako za predšolske in šolske otroke kot tudi za njihove starše. Nastali so raznovrstni pisani 

izdelki – pirhi, ki so jih otroci večinoma odnesli domov za spomin. 

Dan je minil v prijetnem in ustvarjalnem vzdušju vseh sodelujočih. 

       

 

  

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/prispevek/4995/fotografija0141
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/prispevek/4995/fotografija0148
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/prispevek/4995/fotografija0145
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/prispevek/4995/fotografija0139
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April 2013 

Dan Zemlje, 22. april 

22. april je svetovni dan Zemlje, ki ga praznujemo po svetu že več kot trideset let. 

Tudi na našem oddelku C1 smo se letos pridružili praznovanju. Z učenci smo se pogovarjali o 

onesnaževanju narave in tudi o tem, kako lahko sami poskrbimo, da naše okolje ohranimo 

čisto. 

Nato je vsak učenec narisal Zemljo, na kakšni bi rad živel. Narisali so Zemljo v obliki junaka 

Spajdermena, pa tudi takšno v obliki vulkanov in vode, rožic, srčkov, ljubezni, čiste narave, 

nasmehov in lepih barv. 

V igralnici oddelka je nastala lepa razstava izdelkov. Ob njej smo se z učenci pogovarjali še, 

na katero Zemljo bi drug drugemu hodili na obiske. In zakaj. Fotografije risbic: 

             

 

  

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/dan-zemlje-22-april/fotografija0153-2
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/dan-zemlje-22-april/fotografija0157-2
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/dan-zemlje-22-april/fotografija0160
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/dan-zemlje-22-april/fotografija0159
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/dan-zemlje-22-april/fotografija0151-2
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Maj 2013 

Novejša zgodovina 

 

 

 

 

  

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/novejsa-zgodovina-2/zgodovina-2
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Junij 2013 

Osamosvojitev Slovenije 

Leta 1980, po smrti Josipa Broza Tita, predsednika Socialistične federativne republike 

Jugoslavije (SFRJ), ki jo je sestavljalo več republik, med njimi Slovenija, so se začele 

gospodarske in politične razmere zaostrovati, kar je v desetih letih privedlo do konca te 

države. 

Plebiscit o osamosvojitvi Slovenije 

V Sloveniji je 23. decembra 1990 potekal plebiscit o osamosvojitvi Slovenije. Vprašanje na 

plebiscitnem lističu se je glasilo: "Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in 

neodvisna država?" Rezultati so bili uradno razglašeni 26. decembra. Glasovanja se je 

udeležilo 93,2 % volilnih upravičencev; za samostojnost je glasovalo 88,2 % vseh volivcev.  

Razglasitev neodvisnosti in dogodki po njej 

25. junija 1991 je slovenski parlament sprejel ustavni zakon za uresničitev Temeljne ustavne 

listine o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije.  

Jugoslovanska vojska, imenovana Jugoslovanska ljudska armada (JLA), je že dan po razglasitvi 

osamosvojitve poskusila s silo zatreti slovensko samostojnost. S tem se je začela 

desetdnevna vojna, v kateri sta slovenska teritorialna obramba in slovenska policija 

premagali JLA. Začela so se pogajanja na Brionih, ki so se končala s podpisom brionske 

deklaracije. 18. julija je predsedstvo SFRJ sprejelo odločitev, da se JLA z orožjem in opremo 

umakne iz Slovenije in oktobra 1991 je odšel iz Slovenije zadnji vojak JLA. 

Samostojna Slovenija 

 

  

http://sl.wikipedia.org/wiki/Josip_Broz_Tito
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
http://sl.wikipedia.org/wiki/Desetdnevna_vojna
http://sl.wikipedia.org/wiki/Brionska_deklaracija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Brionska_deklaracija
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September 2013 

Domače živali 

Z učenci smo se pogovarjali, katere živali imajo ljudje doma. Naštevali so: pse, mačke, 

morske prašičke, kače, papagaje, hrčke, zajčke, želve, ribice, kuščarje, činčile. 

Brali smo različne pesmi in uganke o živalih ter premišljevali, kakšen je spoštljiv odnos do 

živali. Otroci so dejali, da moramo biti do živali nežni. 

Ugotavljali smo tudi, kakšne so naše obveznosti do domačih živali in kaj nam te živali nudijo. 

Nekaj domačih živali so otroci tudi narisali. 

Poglejte si jih! 

         

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/prispevek/7073/dom-ziv2
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/prispevek/7073/dom-ziv3
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/prispevek/7073/dom-ziv1-2
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Oktober 2013 

Izdelovali smo volnene cofke 

V novembru smo na oddelku C1 z otroki ter njihovimi starši s pomočjo učiteljice in vzgojiteljic 

izdelovali volnene cofke. 

Ko smo cofek izdelali, smo se spraševali, kam z njim. Lahko bi ga našili na kapo, šal ali 

rokavice (ko je ravno zima pred vrati). Lahko pa ga uporabimo le kot neslišno žogico (sosedje 

nam bodo hvaležni). Učenci so predlagali, da lahko z njim okrasimo prostor, polepšamo 

obleko, izdelamo velikonočnega piščančka. 

 

Tako smo izdelali majhno darilo zase ali za koga drugega. Eno mamico pa je prešinilo, da bi 

bil takšen cofek lahko primerno nadomestilo pentlje pri zavijanju večjih daril. 

     

  

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/prispevek/7174/ag-cofki-13-10-1
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/prispevek/7174/ag-cofki-13-10-2
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/prispevek/7174/ag-cofki-13-10-3
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November 2013 

Vezenje na papir 

Novembra smo z učenci in predšolskimi otroki na oddelku vezli na papir. 

Najprej so otroci izbrali lep vzorec in ga prekopirali na papir. Nato so ga močneje obrobili in z 

bucikami napikali robove. Na koncu so vzorec v notranjosti pobarvali in ga obrobili z 

vezenjem. Morda se sliši enostavno, a je bilo potrebno kar nekaj spretnosti in vztrajnosti. 

Mlajšim otrokom so pomagale mamice in vzgojiteljice. 

Nastali so lepi izdelki in večina učencev jih je odnesla domov za spomin. 

Ostal je le še en izdelek, ki je na fotografiji. 

 

  

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/prispevek/7206/13-fotografija0276-2-2
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December 2013 

Snežaki in novoletne čestitke 

Decembra smo na oddelku ustvarjali snežake in novoletne voščilnice. 

Vsak učence je ustvaril svojega snežaka. Ta naj bi bil videti živahno, razigrano in dobrovoljno. 

Ob tem so si učenci zaželeli, da bi bila zima dolga in huda. Zaželeli so si narediti snežaka tudi 

iz snega. 

Ker pa je december mesec praznovanj, smo izdelovali še novoletne voščilnice. Nastalo jih je 

veliko. Ob tem smo se pogovarjali o prijetnih občutkih, ki nas prevzamejo, ko se nekdo 

spomni na nas bodisi z obiskom bodisi s toplimi pozdravi. Voščilnice smo popisali z lepimi 

željami ter jih namenili svojim najbližjim. 

    

  

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/snezaki-in-novoletne-cestitke/13-d4ec-snezaki
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/snezaki-in-novoletne-cestitke/13-d4ec-snezaki-2
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Januar 2014 

Likovna delavnica – Slikanje na steklo 

Na oddelku smo na likovnih delavnicah poslikavali steklo. Učenci in učenke so na različne 

steklenice s posebnimi barvami in konturami ustvarjali različne dekorativne motive. Nekateri 

učenci so najprej na papir narisali skico, šele nato pa slikali na steklo. Drugi so s slikanjem na 

steklo začeli takoj. Najpogostejši motiv so bile spomladanske rožice. Nastali so lepi ročni 

izdelki, ki so jih učenci odnesli domov. Za ustvarjanje se je navdušila tudi mamica ene 

učenke. Ustvarjanje je potekalo v mirnem in prijetnem vzdušju. 

Galerija izdelkov: 

       

  

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/prispevek/7576/fotografija0338
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/prispevek/7576/fotografija0333-3
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/prispevek/7576/fotografija0334-4
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Februar 2014 

Izdelovanja nakita iz lesenih perlic  

Nakit je modni dodatek, ki ga lahko z malo volje in spretnosti izdelamo sami. 

Ta mesec smo se na oddelku odločili, da bomo izdelovali nakit (ogrlice in zapestnice) iz 

lesenih perlic s tehniko vozlanja. Ta tehnika ni težka in se je da hitro naučiti. 

Učenci so pri ustvarjanju pokazali veliko veselja in domišljije. Učencem nižjih razredov so pri 

vozlanju pomagale mamice. Vsi pa so z veseljem iskali najrazličnejše barvne kombinacije 

perlic. 

Izdelke so izdelovali zase, še pogosteje pa za svoje domače ali prijatelje. Vse izdelke so 

odnesli domov. 

Poglejte si dve fotografiji izdelkov.  

     

 

  

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/izdelovanja-nakita-iz-lesenih-perl-s-tehniko-vozlanja/nakit2-2
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/izdelovanja-nakita-iz-lesenih-perl-s-tehniko-vozlanja/nakit1
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Marec 2014 

Gregorjevo 

Pri nas velja, da se ptički ženijo na gregorjevo (12. marca). Ko je veljal še stari julijanski 

koledar, je namreč sv. Gregor, sicer znan kot prinašalec luči, godoval prav na prvi 

spomladanski dan, ko je navadno res že toplo. 

Po starih šegah so ponekod v Sloveniji na dan sv. Gregorja »vrgli luč v vodo«. Namen tega 

običaja je bil, da voda simbolično s seboj odnese vse slabo; tudi skrbi in zimo. Običaj izhaja iz 

časa, ko ljudje še niso poznali elektrike. Sveti Gregor, ki je zavetnik rudarjev, zidarjev, 

učenjakov, študentov, glasbenikov in pevcev, je znan kot prinašalec luči, zato ob njegovem 

prihodu nekateri obrtniki pri svojem delu niso več potrebovali svetilke. 

S simboličnim spuščanjem ladjic in metanjem gorečih predmetov v manjši potok so tako 

obrtniki kot tudi ostali ljudje pozdravili prihod pomladi in sonca. V nekaterih slovenskih krajih 

običaj obujajo še danes. 

Na oddelku smo o tem govorili, tudi kaj prebrali, ogledali smo si slikice na spletnih straneh in 

v knjigah, izdelovali pa smo tudi ptičke. Nastali so lepi izdelki, ki so jih otroci odnesli tudi 

domov. 

       

 

  

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/gregorjevo/pticek-iz-filca-7
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/gregorjevo/pticki2
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April 2014 

Barvanje mandal 

Mandale so risbe, ki izvirajo iz hinduizma in budizma. So grafični prikazi kozmosa v obliki 

kroga. 

Mandale so odlične risbe za sprostitev in pomirjanje učencev. Pri barvanju lahko učenci 

uresničujejo svoje misli ter skozi ustvarjalno dejavnost izražajo svoje logično razmišljanje. 

Tako postane to del njihovih dinamičnih učnih dražljajev. 

Lahko pa mandale služijo tudi za krepitev kognitivnih sposobnosti učencev z razdrobljeno 

pozornostjo ali pomanjkanjem le-te. Barvanje mandal jim pomaga, da se osredotočijo in 

izboljšajo svojo koncentracijo na naraven in ustvarjalen način. 

V mesecu aprilu smo se na oddelku posvetili barvanju mandal v obliki sprostitvenih vaj. 

Učenci so barvali mandale v obliki desetkotnikov, zvezd, žic, krogov itd. Ob tem so uživali. 

Nastali so lepi barvni izdelki. 

          

 

  

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/barvanje-mandal/mandala-1-2
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/barvanje-mandal/mandala-2-2
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/barvanje-mandal/mandala-3-2
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Maj 2014 

Origami 

Origami so japonska umetnost, kjer vse poteka z oblikovanjem določene strukture tako, da 

zlagamo oziroma prelagamo papir. Beseda origami izhaja iz japonske besede orikami. Ori 

pomeni prelaganje, kami pa papir. 

Ta mesec smo na oddelku izdelovali origamije. Na oddelku je bil namreč ves teden 

hospitaliziran deček, ki je še pred nedavnim živel v Rusiji, zdaj pa obiskuje šolo v Sloveniji. S 

seboj je prinesel knjigo Origami, napisano v ruščini, a opremljeno s številnimi skicami. Za 

izdelovanje origamijev je navdušil kar nekaj otrok. Na voljo smo imeli še posebej lepo 

poslikan papir. Nastali so izdelki: ptica za srečo, več drugih ptic, ki se jim je dalo premikati 

krila, diamant, labod, raketa za napihnit, skakajoča žaba, darilne škatle, vetrnica in zajček. 

Nastala je bogata zbirka, otroci pa so svoje lepe izdelke odnesli tudi domov.  

     

 

 

  

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/origami/origami-star
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/origami/ori-2
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/origami/ori-skatle
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Junij 2014 

Ustvarjanje živalic iz plastičnih pokrovčkov 

Z idejo za poletne dni smo naše otroke na oddelku zaposlili z izdelovanjem živalic iz plastičnih 

zamaškov. Tako smo jim na kreativen način pokazali, da je recikliranje koristno, lahko pa tudi 

prav zabavno. 

Potrebovali smo: plastične zamaške različnih barv in velikosti, šeleshamer oz. barvni trši 

papir ali karton, tekoče lepilo, škarje, flomastre, sponke za broške. 

Najprej smo si zamislili motiv, npr. rdečo pikapolonico, oranžno želvo, rumenega prašička itd. 

Na barvni šeleshamer smo narisali obris zamaška. Obrisu smo zraven narisali še ostale dele 

pikapoloničinega telesa (glavo, tipalke, nogice). Živalci smo prilepili še pokrov, ki smo ga na 

koncu še okrasili. 

Izdelke so otroci odnesli domov. Domišljiji smo dali prosto pot in preživeli miren ter prijeten 

dan. 
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September 2014 

Jesen 

Jesen je barvit in pisan letni čas. Drevje krasijo pisani listi v najrazličnejših odtenkih; rumenih, 

oranžnih, rdečih, rjavih, zelenih. Najlepši so tisti, kjer se barve med seboj prelivajo. Jesen je 

tudi čas, ko nam narava podari svoje jesenske darove: kostanj, koruzo, fižol, želod, lešnike. 

Pod vodstvom vzgojiteljic in učiteljice je ena skupina otrok ustvarjala jesenska drevesa in 

živali iz jesenskih plodov in listov na podlagi iz linoleja, drugi otroci pa so na risalnem listu 

ustvarjali podobo jesenskih dreves s flomastri, barvicami, vodenimi barvicami in jesenskimi 

plodovi. 

Nastali so lepi izdelki. Nekaj teh so otroci odnesli domov, druge pa smo razstavili na hodniku 

pred oddelkom. 

Priloga: tri fotografije z razstave 

     

  

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/jesen/maja3-2
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/jesen/maja2-3
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Oktober 2014 

Jesenska sovica 

Otroci radi ustvarjajo; še posebej, če to počnemo z njimi odrasli. Načinov za ustvarjanje iz 

jesenskih plodov je veliko. Oktobra smo na oddelku skupaj naredili prikupne sovice, ki lahko 

krasijo otroško sobo, poživijo stopnišče ali hodnik in podobno. Otrok jo lahko tudi podari. 

Bližnji sorodniki in prijatelji bodo ročno izdelanega darila gotovo veseli. 

Za ustvarjanje potrebujete: 

 trši papir v različnih barvah (oranžno, zeleno, rumeno, modro), 

 trši papir v beli barvi (za oči) in rjavi (za kljun), 

 škarje, 

 tekoče lepilo, 

 posušeno jesensko listje (različnih barv in oblik), 

 flumastre. 

Postopek je nadvse enostaven in ne zahteva posebnih ročnih spretnosti. 

 Iz pisanega papirja (rdeče, oranžne, zelene barve) izrežite večji krog, premer naj bo 20 

cm – ta bo služil za trup naše sovice. 

 Iz belega papirja izrežite dva manjša kroga, ki bosta namenjena očem; njun premer 

naj bo 2—3 cm. 

 Izrežite daljši, ožji trikotnik, ki bo namenjen za kljun sovice. 

 Izberite listje, ki vam je všeč. Uporabite ga za krila, ušesa in noge. 

 In sovica je narejena. Sicer pa pustite domišljiji prosto pot in skupaj z otrokom 

ustvarite posebno in unikatno sovico. 

Uu, uu … kako bi otroci prepoznali glas znane gozdne živali? SOVE! Poglejte, kako zgleda, če 

jo ustvarimo iz jesenskih plodov! 

Priloga 3: fotografije s panoja na oddelku. 

 

  

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/prispevek/9452/fotografija-0059-2
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November 2014 

Dežniki 

Ko nas preseneti dež, postane dežnik naš nepogrešljiv sopotnik, z malo domišljije pa tudi 

modni dodatek. V preteklosti so dežnike uporabljali za zaščito pred močnim soncem in ne 

pred dežjem. Izdelovati so jih začeli na Kitajskem. 

Danes se dežniki med seboj razlikujejo v barvah, materialu in velikosti. 

Z otroki na oddelku smo se o dežnikih najprej pogovarjali, nato pa prebrali dve zgodbici o 

njih; Ele Peroci Moj dežnik je lahko balon in Svetlane Makarovič Pod medvedovim dežnikom. 

Potem smo se lotili risanja dežnikov. Na razstavi na hodniku pred oddelkom so razstavljene 

čudovite risbe dežnikov. 

          

 

  

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/wp-content/uploads/2014/12/mms_20141212_185937.jpg
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/wp-content/uploads/2014/12/slika22.jpg
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/wp-content/uploads/2014/12/DSC_0907.jpg
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December 2014 

Ustvarjanje z vatiranimi palčkami 

V okviru našega decembrskega ustvarjanja so naši učenci z vatiranimi palčkami okrasili nekaj 

papirnatih smrečic. Ob tem smo se vsi zelo zabavali. Mlajši učenci so bili še bolj dejavni. 

Vadili so prijem s pinceto; razvijali finomotoriko in preizkušali kombinacije različnih barv. 

Vsi pa so bili mnenja, da so se najbolj zabavali pri izrezovanju papirnatih smrečic, na katere 

so potem pritrdili pike, kroge, črte in zvezdice. Ob delu so prepevali božične pesmi, kot so 

Zima zima bela, Božiček zdaj k nam prihaja, Snežec in ptica. To so bile enostavne in prijetne 

dejavnosti, s katerimi smo si popestrili predpraznične dni. Učenci so svoje izdelke odnesli 

domov, z njimi pa bodo okrasili stene otroških sob, domačih hodnikov in kuhinj, in povsod bo 

praznično in lepo.  
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Januar 2015 

Nakit iz papirja 

Z učenci smo se malo pozabavali. Pri tem smo potrebovali še nekaj spretnosti. Iz barvnega 

papirja smo oblikovali bleščeče rolice in ob tem nam je čas hitro mineval. 

Kako smo se lotili dela? Najprej smo iz barvnega papirja izrezali trikotnike. Te smo polakirali s 

prozornim lakom, jih posušili ter ovili na zobotrebce. Izdelek smo še malo izboljšali in 

polepšali. Med te bleščeče rolice smo na elastični trak pridali še navadne perlice in nastale so 

čudovite ogrlice ter zapestnice. Vsak si je po svojem okusu izdelal nakit ali pa je tega podaril 

svoji mami, bratcu, sestrici, prijatelju.  

Da, ob ustvarjanju nam čas v bolnici mineva hitreje, hkrati pa so naši izdelki prava paša za 

oči. In vsekakor velja, da še kako radi združujemo prijetno s koristnim. 

 

  

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/nakit-iz-papirja/nakit-iz-papirja
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Februar 2015 

Pustovanje 

Tudi letos smo na oddelku, že tradicionalno, praznovali pusta. Oblečeni smo bili v skupinsko 

masko – spomladanske zvončke. Pustna oblačila nam je sešila vzgojiteljica Maja. In bila so 

zelo lepa, zato so pohvale kar deževale z vseh strani. 

V pustni opravi smo se šli pokazat v Klinični center, kjer so nas lepo sprejeli, ponudili pa so 

nam tudi krofe in sokove. 

Naše pustne povorke so se udeležili šolski in predšolski otroci, mamice, vzgojitelja, učiteljica 

in medicinske sestre. Bili smo zares velika skupina. Vzdušje med rajanjem je bilo zelo veselo. 

Otroci so kljub svoji hospitalizaciji lahko doživeli pustno veselje, s tem pa je bil namen tega 

posebnega dne dosežen. 

Priloga: dve sliki s pustovanja. 

     

  

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/pustovanje-2/pust4-3
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/pustovanje-2/pustttt2-2
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Marec 2015 

Ptička v gnezdu 

Za izdelavo ptička v gnezdu potrebujemo: papirnati krožnik v rumeni ali rjavi barvi, lepilo, 

papirnate trakove v rjavi in zlati barvi, krep papir v zeleni barvi, papir za zavijanje daril, dva 

cofka, štiri očesa, malo črnega papirja. 

Krožnik smo prerezali na pol, ga po potrebi pobarvali in nato zlepili v žep. Na sprednjo stran 

smo zalepili papirnate trakove v rjavi in zlati barvi, da so bili videti kot vejice, iz katerih je 

ptičje gnezdo. Nato smo iz volne naredili dva cofka. Na vsak cofek smo nalepili dve očesi, iz 

papirja pa smo za kljunček izrezali majhen trikotnik. Nastala sta ptička, ki smo ju nalepili na 

zgornji zunanji del gnezda. Žepek smo nato napolnili z zmečkanim papirjem za zavijanje daril, 

na vrh pa smo dali še nekaj trakov iz krep papirja. 

Izdelek je terjal od otrok kar nekaj ročnih spretnosti. Ob končanem delu so bili s svojim 

izdelkom vsi zadovoljni. Odnesli so ga domov, saj bodo z njim ob velikonočnem prazniku 

okrasili mizo. 

Z učenci smo se pogovarjali o tem, da lahko ptička v gnezdu ob različnih priložnostih tudi 

podarimo, z njim pa izkažemo ljubezen ali pa poudarimo pomen družine. 

 

  

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/pticka-v-gnezdu/20150512_063628_resized
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April 2015 

Ribice na morskem dnu 

Ta mesec smo z učenci na oddelku ustvarjali morsko dno z ribicami. 

Ugotavljali smo, da imamo vsi radi morje. Ampak ne tisto, ki je polno turistov. Tisto na 

kakšnem oddaljenem otoku, kjer je morje tako čisto, da vidimo ribice, ki plavajo okoli nas, in 

morske zvezde, ki se leno sončijo na dnu. Lahko se potopimo pod gladino in uživamo 

popolno tišino ter občudujemo pestrost barv na morskem dnu. 

Po takem uvodnem razmišljanju smo začeli ustvarjati. Najprej smo z vodenimi barvicami 

pobarvali risalni list. Potem smo s tehniko origami naredili manjše in večje ribice. Pobarvali 

smo jih s flumastri. Vse so bile živih, svetlih barv, pisane. Ko se je risalni list posušil, smo nanj 

nalepili ribice. Iz barvnega papirja smo dodali še morsko travo, ježke, meduze, zvezde. 

Izdelek smo dali v svetel barvni okvir, da je bil še lepši, izrazitejši. 

Učenci so pri delu pokazali veliko ustvarjalnosti in domišljije. Izdelek so izdelali samostojno. 

Trije učenci so jih odnesli domov. Tako je za razstavo na hodniku ostal le en izdelek. Razstavo 

bomo lahko zaključili, ko bo na oddelku ostalo več izdelkov. 
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Maj 2015 

Ustvarjanje z dlanmi 

Ta mesec smo se na oddelku likovno ustvarjali z našimi dlanmi. Z njimi se da narediti 

čudovite kreacije. Na ta način smo lahko namreč polepšali tudi hodnik našega oddelka. S 

pomočjo pobarvanih dlani ter drugega likovnega materiala smo ustvarili raka, petelinčka in 

žabo. Napisala vam bom navodilo za izdelavo raka in petelinčka, če boste tudi sami zavihali 

rokave. 

 

Rak 

Iz kartona smo izrezali podlago. Za rakove klešče smo 

barvno kosmato žičko narezali na štiri kose. Dva sta bila 

dolga 8 cm, dva pa 4 cm. Krajši kos žičke smo ovili okoli 

daljšega, da smo dobili obliko klešč. 

S čopičem smo pobarvali dlan in prste, vendar brez palca. 

Pobarvani del roke smo odtisnili na podlago, s prsti proti 

desnemu robu papirja. Postopek smo ponovili še enkrat, 

vendar zdaj smo roko obrnili tako, da so bili prsti obrnjeni 

proti levemu robu papirja. Dlani sta se na ta način na odtisu 

prekrivali. Odtisi prstov so predstavljali rakove klešče. 

Na koncu smo iz barvnega papirja izrezali oči in jih prilepili na zgornji del odtisa. 

 

Petelinček 

Iz kartona smo izrezali podlago. Iz tanjšega oranžnega 

papirja smo narezali dva daljša (5,5 cm x 0,5 cm) in 

dva krajša trakova (3 cm x 0,5 cm) za nogici, malo 

večji trikotnik za kljunček ter dva kvadrata s stranico 

1,5 cm, ki smo ju po diagonali prerezali na pol, za 

petelinji greben. Za glavo iz belega papirja smo 

izrezali krog s polmerom 2,5 cm. 

Nato smo si s čopičem prebarvali dlan in palec z belo 

prstno barvo, ki je predstavljala trup in vrat 

petelinčka. Kazalec, sredinec, prstanec in mezinec pa smo pobarvali v različnih odtenkih barv 

za pisan petelinji rep. Pobarvano roko smo odtisnili na podlago. 

Na odtisnjen palec smo z lepilom prilepili glavo, kljunček, greben in oko. Na spodnjo stran 

odtisa smo prilepili nogici. 

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/dlanmi/fotografija-0146-2
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/dlanmi/fotografija-0147
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Ugotavljali smo, da se pod odtisi rok skrivajo še marsikatere živali. Že 

veste, kako bi naredili jelena, metulja, kokoš, pajka, zajčka? Lahko si 

pomagamo tudi z odtisi nog, za kar pa so zagotovo boljši pogoji doma 

in ne na oddelku. 

 

 

 

 

  

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/dlanmi/fotografija-0144-2
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Junij 2015 

Diši po … marjeticah 

Pomlad je čaroben letni čas. Vseskozi nas razvaja s pogledi na pisane cvetlice in nas osvežuje 

s prijetnimi dežnimi kapljicami. Učenci na oddelku so z ogljem narisali cvetove marjetic. Nato 

so notranjost cvetov okrasili z različnimi oblikami in motivi, ki so jih pobarvali s flomastri. 

Nastala je razstava, ki bo čez počitnice krasila enega izmed hodnikov na Pediatrični kliniki. 

Priloga: dve fotografiji 

     

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/disi-po-marjeticah/roza-1-2
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/disi-po-marjeticah/roza-2-2


 

 

 

 


