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Nismo čisto pravi medvedki, čeprav 

lep del našega življenja teče v 

MEDVEDJI DEŽELI. Smo čisto običajni 

otroci in smo zelo pisana druščina, od 

dojenčkov do že čisto pravih, odraslih 

deklet in fantov. Tukaj smo se znašli 

ne po lastni volji in ne po lastni krivdi. 

Enostavno, čeprav to sploh ni 

enostavno, smo zboleli za težko 

boleznijo, ki se ji reče tudi rak. 

Zdravljenje je dolgo in zahtevno ter 

prinaša s seboj celo goro težav. 

Da nam dnevi ne minevajo samo ob 

misli na bolezen in zahtevno 

zdravljenje, poskrbijo učitelji 

bolnišničnih šolskih oddelkov OŠ 

Ledina. Tako se nam dogaja tudi 

marsikaj lepega, zanimivega, veselega 

in celo smešnega. 

Uradno se MEDVEDJA DEŽELA 

imenuje oddelek Službe za onkologijo 

in hematologijo, SPS Pediatrična 

klinika v Ljubljani. 

Medvedek je naša maskota in nam 

pomaga skozi mnoge težavne in 

žalostne trenutke. 
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September 2012 

Julija Donaldson: MAMICA, KJE SI? 

Ko smo veseli, jezni, žalostni, otožni ali se počutimo osamljene, se najraje zatečemo v varno 

naročje svoje mamice. Kaj pa, če bi svojo mamico izgubili? 

Z otroki smo prebirali slikanico Mamica, kje si. 

Knjiga nam je  ponudila odlično izhodišče za pogovor, kaj se zgodi, če se otrok izgubi, 

pogovarjali pa smo se tudi o tem, kako se iz gosenice razvije metulj. 

Zgodba nam je bila navdih še za likovno ustvarjanje. Tako je nastala pisana druščina živali, ki 

na potovanju po vroči Afriki mali opici pomagajo iskati izgubljeno mamico. Spoznali  smo 

različne živali, njihova imena in značilnosti ter se seznanili s pojmi, kot so toplo, mehko, 

kosmato, sluzasto, viseče, leteče … predvsem pa smo spoznali, da so mame lahko zelo 

različne. 
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OKTOBER 2012 

Čarodej Toni 

ČIRA ČARA KOKODAJS, HOKUS POKUS PARADAJS!!! 

Ob tednu otroka nas je s svojim obiskom razveselil čarovnik Toni. Pripravil nam je predstavo, 

prepleteno s čarovnijami in smehom, otroke pa je še posebej navdušil z učenjem čarobnih 

besed. Odel nas je v čarovnijo in s svojimi čarobnimi pripomočki vsakemu izmed nas pričaral 

nasmeh na obraz. Vsaj za eno uro mu je uspelo odčarati bolezen in vse tegobe, ki nas 

spremljajo med zdravljenjem. Dan je bil zares čaroben! 

     

Malce pa smo se čarovništva nalezli tudi mi. S pomočjo čarobnih besed so tudi naši prstki 

postali čarobni in prepoznali gledalčevo skrivno karto. Še čarovnik Toni je bil navdušen nad 

našim čaranjem. Vas zanima naša čarovnija? Če obljubite, da boste čarovnijo obdržali samo 

zase, vam izdamo majhno skrivnost. 

Za ta čarovniški trik potrebujete 21 kart, nekaj minut vaje, nato pa že lahko prijatelje očarate, 

da bodo le strmeli. 

1. korak: Karte polagajte na mizo tako, da 
ustvarite tri kupčke. Še prej pa gledalcu recite, 
naj si izmed prikazanih kart eno izbere in vam 
pove, v katerem kupčku je. 
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2. korak: Potem združite vse tri kupčke v enega 
tako, da bo kupček z gledalčevo karto na sredini. 
Kart med trikom NE MEŠAJTE! 

 

3. korak: Oba prejšnja koraka ponovite še 
dvakrat. 

 

4. korak: Ko ste karte že tretjič zložili v kupček, 
jih obrnite z licem navzdol in počasi polagajte na 
mizo. Pomembno je, da v mislih štejete in si 
zapomnite, katera je enajsta karta, saj je to 
gledalčeva karta. Sedaj karto le še obrnete in 
trik je končan. BRAVO, ČARODEJ! 
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November 2012 

Košarkarji Union Olimpije na obisku 

V sredo, 15. 11. 2012, smo imeli športni dan, ki so ga s svojim obiskom popestrili košarkarji 

Union Olimpije. Obiskala sta nas Luka Rupnik in Emir Sulejmanović, na koncu pa nas je 

pozdravil tudi Alen Omić. Glavna tema našega druženja je bila seveda košarka. 

Najprej smo se med seboj spoznali. V ta namen smo našima gostoma pripravili TISKOVNO 

KONFERENCO. 

 

Kdo je po vašem mnenju vaš 

najtežji nasprotnik? Real Madrid. 

Kakšni so vaši cilji v letu 

2012/13? 

(Emir): Uvrstitev med prve štiri v ligi Adriatic. 

V ligi Adriatic nastopajo ekipe iz Hrvaške, 

Bosne, Slovenije, Srbije, Makedonije in 

Madžarske. 

(Luka): Postati državni prvaki. 

Katere osebne zmage ste že 

osvojili? 

(Luka): Državni prvak v mlajših kategorijah. 

(Emir): Igralec za državno reprezentanco 

BIH. 

Kdo v ekipi je vaš najboljši 

skakalec? Aron Baynes, Luka Rupnik in Dino Murić. 

Kateri klubi še tekmujejo v 

Euroligi? 

V prvem krogu Khimki Moskva, Real Madrid, 

Panathinaikos, Cantu(ita), Fenerbahche. 

Katera je bila vaša največja 

zmaga? Proti Madžarski z dvajsetimi koši razlike. 

Kdo v ekipi ima največjo številko 

noge in koliko? Aron Baynes, št. 49. 

Kdo v ekipi je najvišji in koliko 

meri? Alen Omić, 215 cm. 

Kdo v ekipi je najmanjši in 

koliko meri? Jan Močnik, 175 cm. Je zelo hiter. 
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Kdo v ekipi je najbolj zabaven? Alen Omić. Pred tekmo pa nas najbolj sprosti 

Jaka Blažič. 

Kako poteka vaš dan? Vstajamo ob 9.00, pojemo zajtrk. Od 10. do 

12. ure imamo trening, nato gremo na 

kosilo. Po kosilu imamo počitek. Od 18. do 

20. ure imamo ponovno trening, po treningu 

gremo na večerjo. Po večerji gremo spat. Če 

je naslednji dan trening, moramo biti zvečer 

doma najkasneje do 24. ure. 

Kako pogosto imate tekme? Na 3-4 dni. 

Koliko ljudi lahko sprejme 

stadion v Stožicah? 12.500 ljudi. 

Kateri klub v Sloveniji je vaš 

najtežji nasprotnik? Krka. 

Kdo najlepše poje v vašem 

klubu? Vsi po malem. 

Pri kateri starosti se upokojite? Pri 35-ih letih. 
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December 2012 

Praznični december 

December je tudi v bolnišnici praznični mesec. Mesec pričakovanja, dobrih želja in lepih 

dogodkov. Prepričajte se, da se imamo lepo kljub bolezni in bivanju v bolnišnici. 

 

Obisk Miklavža z gosti (Ribič Pepe, Jože Potrebuješ), lutkovna predstava Grad gradiček, 

branje pravljic z Miško, obisk dedka Mraza in prepevanje s fanti iz skupine In&Out, predstava 

za otroke Čiv-čiv in dedek Mraz. 

Na ustvarjalnih delavnicah so nastali čudoviti izdelki,  

ki so nam polepšali dneve v bolnišnici. 

 

     

 

  



 
 

 

 8 

 

Januar 2013 

Košarka v bolnišnici 

Zaradi bolezni žal ne moremo obiskovati košarkarskih tekem v živo, vseeno pa močno 

navijamo in držimo pesti za fante kluba Union Olimpija. V spodbudo smo jim naredili 

navijaški plakat, ki jim ga bomo ob naslednjem snidenju predali. Želimo jim veliko zmag! 

   

 

Z zelo posebno košarko pa se lahko poigramo tudi v bolnišnici, zato smo si naredili didaktično 

igro zadeni koš. S pomočjo igrice se natančneje spoznamo s pravili košarke in zabijamo koše 

na papirju. Včasih pa kakšnega tudi zgrešimo. Ampak nič hudega. Ker nismo na pravem 

igrišču, imamo vedno možnost popravnega izpita in zmage v novi igri. 
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Februar 2013 

Februar, mesec doživetij 

Čeprav je mesec februar najkrajši mesec, je bil za nas poln doživetij. Ustvarjali smo pesmi z 

Andrejem Rozmanom Rozo.  

 

Burja 

 

Zunaj piha mrzla burja, 

jaz pa sem ostal brez pulija, 

ker ga je odnesla furija. 

Pa še zmer ni konc neurja! 

Skoz kosti mi diha mraz, 

ves beden je moj obraz. 

Kdaj že končno sonce bo, 

da ogreje mi telo? 

AVTORJI: 

Matej, Šefika, Jaka, Lea, Klavdija, Tia, 

Patricija, Roza, Dragica, Vanja 

 

Pot do zmage 

 

Ta presneta diagnoza, 

živa groza in psihoza. 

V šoku ostaneš brez besed, 

kolk mi bo še ostalo let?! 

Ko pa prideš na oddelek, 

se počutiš kot priselek. 

Najprej se zvrti ti svet, 

ker si od morfija zadet. 

Nakar vse manj se čutiš sam, 

s prijaznimi ljudmi obdan. 

Vedno lepša krvna slika 

razveseljuje tebe in zdravnika. 

Ko se konča tvoj strašni šov - 

proti vratom in domov, 

s to izkušnjo greš naprej, 

močnejši kot kdajkoli prej. 

Avtorji: 

Matej, Šefika, Jaka, Lea, Klavdija, Tia, 

Patricija, Roza, Dragica, Vanja 

 

Za pusta pa smo se naveličani mraza preoblekli v klovne, mucke, gusarje, čarovnice in kužke 

ter glasno preganjali zimo in klicali pomlad. 
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In čeprav se imamo radi vse dni v letu, smo si na valentinovo še posebej izkazali naklonjenost 

z lepimi besedami in majhnimi pozornostmi, skupaj s košarkarji Uniona Olimpije in 

puščavskim lisjakom Miranom Stanovnikom smo tekmovali na 21. Bolnišničnih olimpijskih 

igrah, vmes pa se pridno učili in skrbeli za svoje zdravje. 

Pred nami je mesec marec, za katerega verjamemo, da bo prav tako pisan, živahen in radoživ 

kot meseci pred njim. 
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Marec 2013 

Zabavna kemija 

Marsikdo poreče, da je kemija nezanimiva ali dolgočasna. Vendar obenem pozabljamo, da se 

z njo srečujemo prav vsak dan, na vsakem koraku. Če že nismo vešči kuhanja, občasno vsaj 

pomijemo posodo. Vsi si umivamo roke, obraz, zobe in lase. Da smo še lepši, uporabljamo 

vrsto kozmetičnih kemikalij. Operemo si umazano perilo – spet je na delu kemija. Vozimo se 

z avtomobili in uporabljamo energijo, ki jo pridobimo z različnimi kemijskimi spremembami. 

S pomočjo cementa, malte in zidakov gradimo hiše. Mnoge bolezni ozdravimo z uporabo 

farmacevtskih kemikalij. Konec koncev, tudi ljubezen je neke vrste kemija. 

Gospa Jasna Korbar, profesorica kemije, nam je pripravila zabavno in zanimivo delavnico, na 

kateri so bilo glavni pripomočki epruvete, kapalke in grelniki. S pomočjo preprostih poskusov 

nam je omogočila izkusiti skrivnostni svet kemije in nam razkrila različne naravoslovne 

zakonitosti. Dokazala nam je, da kemija ni samo uporabna, temveč je tudi nadvse zanimiva in 

zabavna. 
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APRIL 2013 

Ustvarjanje z Mici 

V okviru projekta Comenius nas je ponovno obiskala štorklja Mistich (po domače Mici), ki 

neutrudno potuje po Evropi in s seboj prenaša ogromen kovček. 

Radovednost nam ni dala miru, zato smo skupaj z Mici pokukali v notranjost kovčka. V njem 

so se skrivale didaktične igre in brošure, s pomočjo katerih smo se seznanili z Micinimi 

potovanji, z različnimi prometnimi sredstvi, s pravili v prometu in s kulturno-geografskimi 

značilnostmi sodelujočih držav. 

Ker pa je Mici prava dama, se je v kovčku skrivala tudi cela zbirka izbranih oblačil in modnih 

dodatkov za našo pernato prijateljico. Joj, koliko dela smo imeli s preoblačenjem! Najlepše in 

najzanimivejše pa je bilo brskati med malimi, prisrčnimi darilci in pozdravi, ki so nam jih 

poslali bolni prijatelji iz partnerskih držav. Lepo je vedeti, da imaš tam nekje daleč prijatelje, 

ki te ne poznajo, pa vendarle mislijo nate in te spremljajo na tvojem potovanju do 

ozdravitve. 

     

Prav zato smo na Pediatrični kliniki za naše partnerske prijatelje izdelali družabno igro 

Slovenija. Tako bodo belgijski, poljski, francoski in španski učenci s pomočjo kartic in 

zemljevida spoznavali Slovenijo. In upamo lahko, da bomo katerega izmed njih prepričali, da 

bo obiskal našo malo čudovito deželo. Z veseljem ga bomo popeljali naokoli! 

V okviru projekta Comenius in v prijetni družbi naše maskote 

Mici pa so nastale tudi risbe za Micino zgodbo ter igrica 

razvrščanja na temo prometa. 
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Mici, hvala za obisk, predvsem pa za dobro voljo in nasmehe, ki si nam jih s svojo 

prisotnostjo privabila na obraz. V tvoji družbi so bili dnevi v bolnišnici bolj pisani in polni 

popotnih dogodivščin. Pa srečno na tvoji poti! 
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Maj 2013 

Pomembni slovenski športniki in športnice 1 

Na temo Pomembni slovenski športniki so razmišljali in ustvarjali tako starejši šolarji kot tudi 

najmlajši in njihovi starši. Otroci so si sami izbrali športnike, ki so jim najbolj všeč. Izbrali so 

Tino Maze, Petro Majdič, Primoža Kozmusa, Anžeta Kopitarja in Samirja Handanovića. 

Starejši so pripravili plakate (s pomočjo staršev), mlajši pa so naše športnike narisali. 

Skupaj smo se spominjali obiskov športnikov na oddelku in njihovih nastopov na televiziji, 

delili občudovanje nad njihovimi dosežki ter se pogovarjali o pomembnosti le-teh za našo 

državo. 

Največ otrok je ob temi Pomembni slovenski športniki najprej pomislilo na Tino Maze, saj je v 

zadnji sezoni dobila kar tri kristalne globuse (veliki, veleslalomski in superveleslalomski; 

dobila bi tudi superkombinacijskega, vendar so ta mali globus ukinili). 

     

Tina nas je ob koncu lanske sezone obiskala tudi na oddelku. Povedala nam je, da je v 

osnovni šoli poleg smučanja igrala tudi klavir. Med pripravami na sezono 2012/13 je posnela 

svojo prvo pesem z naslovom My Way is My Decision (Moja pot je moja odločitev). Ko ne 

tekmuje ali trenira v tujini, živi v Črni na Koroškem. Trenutno je v razmerju s svojim 

italijanskim trenerjem Andreo Massijem, ki nas je tudi obiskal. 

Ob fotografijah smo se spomnili teh trenutkov. 
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Junij 2013 

Pomembni slovenski športniki in športnice 2 

S Petro Majdič na oddelku A3 že več let preživljamo prijetne urice. Petra je najuspešnejša 

slovenska smučarska tekačica vseh časov. Najboljše rezultate je dosegala na tekmah v 

klasični tehniki. V svetovnem pokalu je osvojila 24 zmag, od tega kar 20 v šprintu, kar jo 

uvršča na drugo mesto najboljših sprinterk v zgodovini svetovnega pokala. Bila je prva 

slovenska tekačica, ki je dosegla zmago. 

Nekaj utrinkov z njenega zadnjega obiska. 

         

Na oddelku se zdravijo tudi otroci, ki so doma v bližini Primoža Kozmusa. Primož je mladost 

preživel v Presladolu, v vasi, nekaj kilometrov oddaljeni od Brestanice, kjer je obiskoval tudi 

osnovno šolo. Njegovo življenje je že od mladosti povezano z gibanjem in športom. Leta 2008 

je na olimpijskih igrah v Pekingu dobil zlato medaljo, na lanskih olimpijskih igrah v Londonu 

pa je dosegel 2. mesto. Slovenija ima tako dve olimpijski medalji v atletiki in obe je 

»primetal« Primož. 

Otroci so pripovedovali o doživetju, ko so lani pričakali Primoža po vrnitvi z olimpijskih iger. 

Nastal je tudi plakat. 

     

Med nogometnimi navijači je zelo priljubljen Samir Handanovič. Je prvi vratar in kapetan 

slovenske reprezentance ter član milanskega Interja. Handanovič velja za enega najboljših 

vratarjev pri branjenju enajstmetrovk, saj ima rekord v številu ubranjenih enajstmetrovk v 

eni sezoni v Serie A. Do absolutnega rekorda mu manjka še pet ubranjenih enajstmetrovk. 
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Januar 2014 

Debela repa 

November je bil pri nas v znamenju repe. Nikar se ne zgražajte! Če poznate repo le v kisli 

različici, potem sploh ne veste, kaj zamujate. Repa je namreč izvrstna sestavina, iz katere 

lahko pripravimo raznovrstne jedi, zgodbe in predstave. Mi poznamo vsaj tri načine, da vas v 

to prepričamo. Poglejte in pustite, naj vas repa preseneti! 

      

Vzgojiteljica Janja in vzgojitelj Andrej ter Lutkovna skupina Bobek.  

Zgodbico je napisal Pablo, 1. razred, ilustrirala pa jo je Emilija, 3. razred. 
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April 2014 

TAEKWONDO 

Na Kliničnem oddelku za otroško hematologijo in onkologijo smo prijeten dopoldan preživeli 

z mojstrom taekwondoja. Njegovo ime je KIM HO TAE (김호태). Spremljala sta ga njegova 

učenca. 

  

Taekwondo je korejska borilna veščina, stara 5000 let. Je olimpijski šport, uporaben tudi za 

samoobrambo. Izboljšuje koncentracijo, telesno pripravljenost in povečuje vztrajnost. Razvija 

telesno prožnost, krepi duha in samozavest. 

  

Prisega taekwondoja 

Spoštoval(a) in upošteval(a) bom načela taekwondoja. 

Spoštoval(a) bom trenerja in višje pasove. 

Nikoli ne bom zlorabil(a) znanja taekwondoja. 

Vedno se bom zavzemal(a) za svobodo in pravico. 

Delal(a) bom za mir v svoji okolici in v svetu. 

 

 

  

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/?attachment_id=8506
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/?attachment_id=8506
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Junij 2014 

Tolmin 

Na pediatrični kliniki se je v 3. nadstropju celo šolsko leto zdravila učenka, ki je doma v 

Tolminu. Ves čas se je izkazovala s prizadevnostjo, borbenostjo, prijaznostjo, predvsem pa 

pripravljenostjo, da bi se naučila česa novega. 

Sodelovala je tudi na geografskem natečaju Prospekt mojega kraja. Pod mentorstvom 

učitelja Mirsada Skorupana je pripravila zloženko o svojem domačem kraju. 

Tolmin leži na zahodu Slovenije, na sotočju Tolminke in Soče. Ima približno 4000 prebivalcev. 

Tolmin je že stoletja naravno središče pokrajine, ki se po njem imenuje Tolminsko, prebivalci 

pa Tolminci. 

Več zanimivosti boste našli v zloženki. Lahko se naučite tudi kakšno narečno besedo. 

 

 

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/wp-content/uploads/2014/06/Manca-TMIN2.pdf
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September 2014 

Ponovno v šolske klopi 

Poletje se je poslovilo in z njim tudi počitnice. Šolarji so že nestrpno čakali na prvi šolski dan, 

na snidenje s sošolci in učitelji, na novo znanje ter nove dogodivščine. Toda vsi otroci 

septembra niso zakorakali v svoje šolske klopi. Nekateri so zaradi bolezni namesto v šolo 

odšli v bolnišnico. 

V bolnišnici pa smo jih pričakali bolnišnični učitelji. Bolniške sobe smo spremenili v razrede, 

šolske klopi pa nadomestili z bolniškimi posteljami. In imamo pravo šolo! Šolarji so bili sprva 

polni dvomov, potem pa so navdušeni spoznali, da je drugače lahko tudi zelo zanimivo in da 

lahko spremembe prinesejo tudi veliko veselja. 

Tako smo skupaj zapluli v jesen in novo šolsko leto. Da pa jih sošolci in učitelji iz domačih šol 

ne bodo pozabili, smo jim poslali prijazna pisma in osebne maskote. Te bodo do učenčevega 

ponovnega prihoda v šolo krasile prazne šolske klopi v razredu. 

DRAGA UČITELJICA, SOŠOLKE IN SOŠOLCI 

Spet se je začela šola. Upam, da ste se med počitnicami spočili in v šolo prišli dobre volje. Jaz 

sem v bolnišnici v Ljubljani. Tudi tukaj imamo šolo. Učiteljica pride k meni v sobo in imam 

pouk kar v postelji. Ponovil sem vse, kar smo se učili že lani. Ta šola mi je všeč, ampak bi bil 

raje z vami. Zelo vas pogrešam. Želim si spoznati novo učiteljico. Še nekaj časa ne bom mogel 

v našo šolo. Vesel bom, če me boste obiskali ali poklicali po telefonu. Komaj že čakam, da vas 

vidim. 

Pridno se učite.      

Lep pozdrav iz ljubljanske bolnišnice.             

Domen 
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Oktober 2014 

V Štanjelu 

Fabianijev bienale v Štanjelu 

V Štanjel na Krasu sva prišla Manca in jaz, njen učitelj geografije in zgodovine. 

Vsak iz svojega mesta. Manca iz Tolmina, jaz iz Ljubljane. 

Namenjena sva bila na zaključno prireditev 6. bienala otroškega prostorskega oblikovanja in 

3. geografskega natečaja Prospekt našega kraja. 

 

Štanjel očara obiskovalce v vsakem letnem času. 

Naju je pričakal v jesenskem soncu. 

Za obisk Štanjela sva imela pomemben razlog. 

 

 

 

 

 

Manca, ki je lansko šolsko leto obiskovala Bolnišnično šolo, je na natečaju Prospekt mojega 

kraja prejela srebrno priznanje. Predstavila je svoj rojstni kraj Tolmin. 

 

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/wp-content/uploads/2014/11/IMG_2571.jpg
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/wp-content/uploads/2014/11/IMG_2566.jpg
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/wp-content/uploads/2014/11/IMG_2557.jpg
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http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/wp-content/uploads/2014/11/Tolmin1.png
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/wp-content/uploads/2014/11/Tolmin2.png


 
 

 

 23 

 

December 2014 

DRAGI MIKLAVŽ, BOŽIČEK IN DEDEK MRAZ 

Odločili smo se, da vam tudi mi napišemo pismo in ga postavimo na balkon. Ošilili smo 

svinčnike in barvice, razmislili o letu, ki nas zapušča, si nekaj zaželeli in začeli pisati. Ampak, 

ojoj, kakšna zmeda. Decembra nas obiščejo kar trije dobri možje. Le komu naj pišemo? 

Da smo si lažje izbrali nam najljubšega oziroma glavnega, smo pregledali, od kod posamezni 

dobri možje prihajajo, kdaj pridejo in kakšne so njihove lastnosti. 

 
SV. MIKLAVŽ BOŽIČEK DEDEK MRAZ 

DATUM 6. 12., zjutraj. V noči iz 24. na 25. 12. V noči iz 31. 12. na 

1. 1. 

IZVOR Krščanski svetnik 

(sveti Nikolaj), znan 

po svoji dobroti 

(konec 3. stoletja). 

Po vzorcu praznovanja 

Svetega Miklavža v 

skandinavskih državah nastal 

novodobni mit (1823). 

Ruske legende. 

OBLAČILA Škofovska liturgična 

oblačila, na glavi 

mitra in palica v roki. 

Rdeča oblačila z belo obrobo 

(reklamna akcija za podjetje 

Coca Cola, 1931). 

Ovčji krzneni plašč s 

slovensko 

ornamentaliko, 

polhovka na glavi, 

sprehajalna palica. 

DOM Nebesa. Severni tečaj. Pod Triglavom v 

Kekčevi deželi. 

SPREMSTVO Angeli in parklji oz. 

hudiči. 

Škrati. Nima spremstva. Če 

ga ima, so to palčki, 

živali in snežinke. 

PREVOZ Ni znano, najbolj 

pogosto peš ali na 

saneh. 

Sani, ki jih vlečejo severni 

jeleni, prvi je Rudolf. 

Sani s konjsko 

vprego. 

POSEBNOSTI Razširjen med 

verujočimi. Zaščitnik 

mornarjev in ribičev. 

Obdaruje pridne otroke. 

Razširjen med neverujočimi. 

Vse otroke ima zelo 

rad in med njimi ne 

dela razlik. 
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Januar 2015 

Anekdota 

Med pripravami na športni dan (spoznavanje golfa) sva učence in dijake vprašali, če je morda 

kdo med njimi že igral golf. Med odgovori je simpatično izstopal Patrikov odgovor: "Nisem ga 

še igral, sem ga pa že vozil."  
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Februar 2015 

PUST, KRIVIH UST 

Ugani, kdo sem. 
Šemast, štrenast, 
zimo odganja, 
s kravjimi zvonci 
glasno pozvanja. 

Od hiše do hiše, od vrat do vrat, 
prinašamo smeh vam in s smehom pomlad. 
Zato pa nam dajte en evrček, dva, 
tri bobe, tri krofe ter košček mesa. 

   

 

Kaj, a danes je pust? Ja, ampak jaz nimam s seboj nobenega kostuma. Kaj pa, če se našemim 

kar v bolnika? Ah, ne! To sem itak že vsak dan. Joj, pogrešam sonce in morje. Že vem, kaj bi 

lahko bil. Učiteljica, a mi lahko pomagate narediti … 
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Marec 2015 

POMLADNI POZDRAV 

V marcu smo se prebujali v pomlad. 

Mali zvonček (Mira Voglar) 

 

Mali zvonček se je zbudil, očke trudne si pomel. 

Da bi bratce vse prebudil, kar zvoniti je začel. 

Bim bim, bim bim, zaspance budim, prišla je pomlad in sonček z njo zlat. 

Bim bam, bim bam, vse rožce na plan, bim bam, bim bam. 

 

         

 

In se veselili praznikov. Pripravili smo uganko. 

Na veliko noč boš videl zajčka, 

prinesel pisana bo jajčka 

za mè in za tè … 

ali za jajčka veš ime? 

In še marsikaj … 
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April 2015 

MLADI UMETNIK 

Patrik je dijak 2. letnika. Njegov življenjski cilj je, da bo postal avtomehanik. Že od malega je 

velik ljubitelj avtomobilov. Do zaključka šolanja pa svoje sanje uresničuje z risanjem starih 

avtomobilov. 

Predstavil se nam bo z nekaj risbami, sicer pa je njegova zbirka zelo bogata. 

 

  

klikni za ogled galerije risb: http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/patrikovi-avtomobili 

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/patrikovi-avtomobili
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/patrikovi-avtomobili
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/patrikovi-avtomobili


 
 

 

 29 

 

Maj 2015 

USTVARJALNI MAJ 

Mesec maj je minil v duhu ustvarjalnosti. Brali smo, pesnili, pisali stripe, risali, rezali, lepili in 

slikali.  

ČAROBNI PINGVINČEK 
Čarobni pingvinček 
je nerodni potepinček. 

Pingo se hitro prestraši, 
a vedno nekoga preplaši. 

Kdo se skrije za oblak? 
To je Pingo, moj junak. 
 

Alen Balajc 

      

Burte Muller: Pukec pa puka, slikanica. V obliki stripa (napisal Jakob, 7 let). 
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Junij 2015 

Ideja za poletno potepanje 

Prihaja čas počitnic in dopustov. Vsi že komaj čakamo, da bomo šli na morje, v hribe, na 

potovanje. 

Če vam bo zmanjkalo idej, kaj bi si lahko ogledali v naši prelepi Sloveniji, vam je dijak Jan 

pripravil prospekt občine, iz katere prihaja. Res imajo veliko zanimivih stvari, ki si jih je 

vredno ogledati! 

Želimo vam lepe počitnice in morda se srečamo! 

 

 

 

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/wp-content/uploads/2015/06/prospektPotovanje.pdf
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