
April v bolnišnični šoli 

Mesec april je bil v bolnišnični šoli razgiban in razigran. Spoznavali smo običaje in barvali jajčka, 

reciklirali odpadni material in izdelali velikonočne košarice za pirhe. Ob svetovnem dnevu 

Zemlje smo razmišljali, kaj lahko sami vsak dan storimo za naše zdravje in zdravje našega 

planeta. Obiskali so nas Rdeči noski, ki so nas ponovno razvedrili in nasmejali z navihano 

besedo in petjem. Lego gradniki je bila tema tokratnega tehniškega dne. Učenci so se 

prepustili domišljiji in ustvarjali lego svetove brez meja. Športni dan z igrami z žogo si 

pričaramo tudi v bolnišnični šoli. Ko bolnišnična soba postane mini bolnišnična telovadnica, je 

veselje malih bolnikov nepopisno. Nasmeh se razširi čez zardela lica 😊, srčni utrip se poviša, 

počutje pa vsekakor izboljša. Noč knjige smo izvedli ob svetovnem dnevu knjige. Prijeten večer 

je minil s spominom na stoto obletnico rojstva Karla Destovnika Kajuha. V ta namen smo 

prebrali njegovo pesem Ko človek bo človeka prepoznal. V nadaljevanju smo se zabavali ob 

igroknjigi Ne misli na slona! pisateljice Nine Mav Hrovat in otroške slikanice avtorice Shel 

Silverstein Drevo ima srce. Z bralnim večerom smo gojili ljubezen do knjig ter druženja ob brani 

besedi. Nekaj mesečnih utrinkov si lahko ogledate tukaj: 

                         
 

    
 

 

 

 



 

                                 
 

 

      
 
 
 
 
 

                
 
 
 
 
 



 

 
 

                    
                        

 

                   
 
 
 



           
  

 
Ko človek bo človeka prepoznal 

 
Zakaj ne nosite v dlaneh 

svojih src, ljudje? 
Zakaj vam niso vpisane v očeh  

vaše misli in želje?  
Kajti prav v teh dneh,  

ko je vsaka slutnja greh,  
ko si vsak želi uteh  

in skriva vsak po svojih se poteh,  
prav v teh, prav v teh usodnih dneh  
bi morali nositi vsi srca v dlaneh …  

In kadar bi se zavedeli,  
kaj naš up velja,  

kaj velja naš težki boj,  
da ni malo naših,  
da nas je nebroj!  

Ljudje,  
če v vaših bi očeh razbral,  
po kakšnih hodite poteh,  
in če vsakdo od vseh srca  

na dlan bi dal,  
da človek bi človeka prepoznal,  

takrat bi v hipu stari svet propal …  
 

Karel Destovnik - Kajuh 

       

         

Lepe pomladne dni vam želim Jasna Jeromel, učiteljica v bolnišnični šoli 



 

 


