DECEMBER V BOLNIŠNIČNI ŠOLI

Likovna razstava

Prihod decembra smo počastili z likovno razstavo na veznem hodniku bolnišnice. Snežake so
ustvarjali učenci 3. b razreda Prve osnovne šole Slovenj Gradec pod mentorstvom ge. Ksenije
Uršej. Tudi tokrat si obiskovalci, bolniki in zaposleni z navdušenjem in hvaležnostjo ogledujejo
likovne stvaritve, ki v prostor vnašajo veselje in dobro energijo.

Predaja voščilnic

Staro leto se poslavlja in odpira vrata novemu. Čas je, da v svet ponesemo dobre želje in voščila,
zato smo predstojnici pediatričnega oddelka dr. Aniti Kušej predali zbirko božično-novoletnih
voščilnic, ki smo jih z učenci ustvarili na oddelku.

Božično drevo želja

Božič je lahko tudi pisan, kot so pisane naše želje. En gumbek, ena drobcena želja. Mali junaki
na pediatričnem oddelku imajo željo, ki jim je skupna in ta je največja – zdravje. Izdelali smo
drevo iz pisanih gumbkov in vanj povezali naše želje.

Skrb za ptice

Tudi na ptice nismo pozabili v teh mrzlih dneh. Najprej smo jih nekaj zgubali iz papirja in z njimi
okrasili oglasno desko - napovednik dogodkov za mesec december, nato pa smo izdelali
reciklirano ptičjo krmilnico in jo postavili na okensko polico. Pred novo pošiljko snega bomo
izdelali še kakšno in jo odnesli v park pred bolnišnico. Zelo lepo je opazovati ptice, ki hvaležno
zobajo zrnje, ki smo jim ga nastavili.

Peka medenjakov

Učilnico smo za en dan spremenili v pekarno najslajših božičnih medenjakov. Učenci so sledili
receptu in ob učiteljici za matematiko, ge. Mileni Svetina, na praktičen način pretvarjali
dekagrame v grame ter pripravili dišeče medeno testo. Praznično oblikovane piškote so okrasili
z orehi, rozinami ter kandiranim sadjem. Kmalu je zadišalo…. Omamne vonjave božičnih

začimb so se vile prav do vsakega kotička na oddelku in ustvarjale praznično razpoloženje.
Učenci so bili nad peko navdušeni, njihova lica pa nasmejana ob sladkanju z medenjaki.

Pouk malo drugače

Pouk v bolnišničnem oddelku poteka v naši učilnici ali pa v bolnišnični sobi, kadar mora učenec
zaradi bolezni ostati v postelji oziroma v sobi. Učenci so med drugim prisluhnili božični pravljici,
ob sličicah tvorili povedi in zgodbice, reševali miselne naloge ter v paru glasbeno ustvarjali ob
spremljavi ge. Janje Kresnik.

Obisk Božička

Najlepši dogodek pa je bil seveda obisk čisto pravega Božička. Tokrat se je pripeljal v svojem
prazničnem vozilu in nam za začetek pomahal na bolnišnična okna. Sledilo je presenečenje.
Božiček tokrat ni prišel sam, z njim so prišli tudi njegovi prijatelji, ki so se do nas spustili kar s
strehe bolnišnice in nam pomahali v sobe. Božički so našli pot do našega božičnega dreveščka
in ga bogato obložili z darili. Otroci so bili zelo zelo veseli.

