BOLNIŠNICA IN ZDRAVJE, BOLNIŠNICA PASAVČEK
Skrbimo za zdravje in prometno varnost prvošolcev.
Na naši šoli smo 20. 2. 2020, že deseto leto zapored izvedli naravoslovni dan BOLNIŠNICA IN
ZDRAVJE. Malo telovadnico smo spremenili v Bolnišnico Pasavček.

S klopmi in mizami smo ustvarili številne kotičke. Nastala je čakalnica, ambulanta, bolniška
soba, rentgen, lekarna, kotiček varne vožnje, reševalna postaja in gasilska postaja. Vsak
kotiček smo opremili s potrebnimi piktogrami in materialom za ustvarjalno igro. Da je vse teklo,
kot smo si zamislili so nam pri uspešni izvedbi pomagali zunanji sodelavci: medicinski sestri
Bojana Mager in Sanja Novak iz Zdravstvenega doma Ravne, študenta medicine Gašper
Keber in Julij Štrucl in študentka medicine Manja Korošec iz Fakultete za medicino v
Mariboru, gasilci Štefan Voda, Franc Turjak in Nina Voda iz Prostovoljnega gasilskega
društva Ravne na Koroškem, farmacevtka Sanja Despotović Ljubojević iz Koroške
lekarne, enota Prevalje in policist Zvonko Uršnik iz Policijske postaje Ravne na
Koroškem.
Tudi učiteljice 1. razreda smo ta dan dobile pomembne zadolžitve.
Učiteljica Marija Mirnik je bila lekarnarica. Učiteljica Marija Jurgec je bila laborantka.
Učitelj Tilen Stefanovič je postal rentgenolog. Učiteljica Andreja Keber je bila zdravnica.
Učiteljica Janja Čebulj je skrbela za nemoten potek kot direktorica bolnišnice.

Po predhodnih pogovorih in obravnavi vsebin pri pouku o zdravem načinu življenja, o zdravi
prehrani, osebni higieni, o varni vožnji in poteku ustvarjalne igre so bili učenci polni pričakovanj.
Ta dan so v šolo prinesli svoje igrače – dojenčke in medvedke in si zanje izdelali kartoteko in
zdravstveno izkaznico.
Ustvarjalna igra otrok, ki smo jo dopolnjevali vsi odrasli udeleženci je zaživela v igro, ki je
temeljila na otrokovem predznanju in spontanem sodelovanju. V ustvarjalni igri so bili aktivni,
sproščeni in zadovoljni. Otroci so pridobili veliko novih izkušenj in znanj.
Prehajali so iz enega kotička v drugega. V pogovoru z odraslimi so uporabljali vljudnostne
izraze in znali povedati kaj je z njihovim »otrokom« narobe.

Ambulanta in rentgen.
Ker smo bili po času gripoznih obolenj so imeli skoraj vsi gripo, zato sta imela zdravnika veliko
dela. Bilo je tudi nekaj »poškodb« z zlomi, zato dela na rentgenu tudi ni zmanjkalo. V
laboratoriju so opravili »pregled krvi«. Medicinski sestri sta poskrbeli za vse odrgnine in
bolečine. Lekarnarici sta poskrbeli za vitamine in zdravo prehrano. Gasilci so jih seznanjali s
pomembnostjo njihovega dela. Zdravnici sta na reševalni postaji demonstrirali postopek
oživljanja, kar so poskusili tudi otroci na svoji igrači.
Velik poudarek je bil na VARNI VOŽNJI v avtomobilu s starši in šoferji kombija v šolo in iz nje.
Zato so naši prvošolčki opravili test prve varne vožnje svojega »otroka«. Pri policistu Zvonetu so
na merilnem traku preverili velikost svojega »otroka« in s tem pridobili podatek, kateri avto
sedež je primeren zanj. Posadili so ga v avto sedež ter ga pripeli z varnostnim pasom.
KLIK, ki ga slišimo nam pove, da smo pravilno pripeti.

Laboratorij in bolniška soba.

Lekarna in gasilska postaja.

Reševalna postaja in kotiček varne vožnje
Čas je prehitro minil. Ker smo dejavnost začeli s pesmijo Romane Kranjčan NA CESTI NISI
NIKDAR SAM smo z njo tudi končali. Otroci so tudi povedali, da je bil zanje ta dan v šoli
najboljši dan.

Vsem sodelavcem so se učenci zahvalili s pesmico. Za vsakega zunanjega sodelavca so
pripravili blazinico, ki so jo polepšali z rdečimi srčki. Blazinice s prevlekami je sešila učiteljica
Janja Čebulj.

Z veseljem ugotavljamo, da je bolnišnica zelo dobro pripravljena in sicer tako, da vsi prisotni
uživamo in se skozi igro učimo.
Pohvaliti moram vse zunanje sodelavce za njihovo skrbno pomoč pri izvedbi. Vsi sodelujoči so
svoj prosti čas namenili našim prvošolcem in si v službi uredili tako, da so lahko bili odsotni.
Gospa Sanja D. Ljubojević je otrokom pripravila veliko zanimivih stvari, ki so jih dobili v lekarni.
Poslovili so se z obljubo, da bodo tudi naslednje leto z veseljem sodelovali.

Še več fotografij si lahko ogledate v fotogaleriji BOLNIŠNICA IN ZDRAVJE avtoric Marije Mirnik,
Andreje Keber in Janje Čebulj.
Zapisala Janja Čebulj

