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¸ 

 

 

 

Veliko lepih dogodkov se je zgodilo med šolskim letom. 

 

 

 

Vzemite si čas, udobno se namestite in uživajte med listanjem šolske kronike. 
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SEPTEMBER 

Naša šola je dobila visoko priznanje EVROPSKO NAGRADO za projekt ERSAMUS + 

(koordinatorica Maja Klančič). Iz Slovenije so bile nagrajene 4 šole in med njimi SREDNJA 

ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA. To je zelo velik uspeh za šolo. 

 

https://www.cmepius.si/objave/znani-nagrajenci-evropske-nagrade-za-

inovativno-poucevanje/ 

 

Nagrajena je bila tudi Medicinska škola Vrabče (Hrvaška), kjer je kot partner 

sodelovala naša šola s projektom K 2 (prof. Lucija Matić). 

 

  

O nagradi prisluhnimo na posnetku oddaje EURANET PLUS na MMC portalu 

RTV Slovenija: 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/euranet-plus/174808703  

  

Članek o nagradi je objavljen na spletni strani Radia Si: 

https://www.rtvslo.si/radio-si/euranet-plus/letos-so-prvic-podelili-evropske-

nagrade-za-inovativno-poucevanje/595053 
 

  

Video, v režiji CMEPIUS-a, o prejemu evropske nagrade si lahko ogledamo 

na: 

https://www.youtube.com/watch?v=FyOT3uSkBrw  

  

 

• 5. september: 

Pričel se je Erasmus +. Dijaki PUD opravljajo na izmenjavi v Gijonu, Menorci in St. 

Etienne.(Španija in Francija). Vse prispevke si lahko ogledate na: 

https://izmenjave.splet.arnes.si/ 

 

• 20 september: 

Danes zjutraj nas je s svojim sporočilom razveselila naša bivša dijakinja Lea Kos, ki se je v 

Boston, ZDA odpravila kot Au Pair. Trenutno načrtuje svoja potovanja po ZDA, vpisala se je 

UCLA univerzo, kjer se bo še dodatno izobraževala. Pravi, da ji preko luže ne verjamejo, da 

angleščina ni njen materni jezik, hkrati pa ji najbolj prav pride znanje iz predmeta Nega otroka, 

saj skrbi za otroke od 3. meseca do 8. leta. 

https://www.cmepius.si/objave/znani-nagrajenci-evropske-nagrade-za-inovativno-poucevanje/
https://www.cmepius.si/objave/znani-nagrajenci-evropske-nagrade-za-inovativno-poucevanje/
https://4d.rtvslo.si/arhiv/euranet-plus/174808703
https://www.rtvslo.si/radio-si/euranet-plus/letos-so-prvic-podelili-evropske-nagrade-za-inovativno-poucevanje/595053
https://www.rtvslo.si/radio-si/euranet-plus/letos-so-prvic-podelili-evropske-nagrade-za-inovativno-poucevanje/595053
https://izmenjave.splet.arnes.si/


  Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Poljanska cesta 61 

4 

 

 

 

 
 

• 21. september: 

V DSO Fužine so organizirali »Sprehod za spomin« s katerim so obeležili svetovni dan 

Alzheimerjeve bolezni. Dogodek je bil prisrčen. Vsi so bili zelo hvaležni našim dijakom 

prostovoljcem, ki so pokazali velik čut za starejše. Na koncu poti smo skupaj poslušali koncert 

okteta Slovenske filharmonije. 

profesorici Katarina Kastelic in Nataša Osojnik 
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• 24. september: 

Dijaška skupnost se je odločila, da zaradi pomembnosti gibanja v vsakodnevnem življenju, 

pridemo v šolo oblečeni v športni opremi. Prof. Jasmina Mauko Dimovski je pripravila kratko 

razgibavanje v zbornici, na šolskem igrišču pa je bila nogometna tekma med dijaki prvih in 

drugih letnikov.  
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• 27. september: 

Danes, ko je posijalo sonce po dežju, je bila idealna priložnost dijakom pokazati naš šolski eko 

vrt. Niso ga še opazili. So pa zato danes spoznali dve vrsti mete in njuno uporabo. Skupaj smo 

jo nabrali kar celo košaro. Za sušenje je poskrbel hišnik Robi. Imeli bomo svoj čaj in tudi na ta 

način skrbeli za svoje zdravje. 

Prof. Nikica Grkman 

 
 

• 30. september: 

 

 Na drugo delovno mesto je odšla dolgoletna sodelavka in 

nekdanja pomočnica ravnateljice, prof. Lucija Matić. 

Šoli je podarila  sliko Mangarta z Rimsko cesto, ki jo je 

naslikal Uroš Fink. V zaključnem govoru je poudarila:  

»Še enkrat hvala za vse, kar ste mi v teh letih zmogli dati, 

hvala za vse lepe želje in za vaša velikodušna darila. 

Veselite se in se zavedajte vseh preteklih uspehov in jih 

plemenitite tudi v prihodnje.« 
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OKTOBER 

 

• 1.oktober:  

Dan šole, z naslovom  »ZDRAV 

DUH V ZDRAVEM TELESU«, 

smo preživeli na izletniški kmetiji 

Kuren pri Vrhniki. 

 

 
 

Imeli smo različne delavnice, kjer smo pridobili mnogo koristnih napotkov o gibanju. 

 

Urban Praprotnik: 

O hoji in teku 

 Jasmina Mauko Dimovski:  

Korektivne vaje za hrbtenico 

  

Helena Poplas Petelin, Danielle Jagodic, dipl. fiziot., mag. prom. 

zdr.: 

Ergonomija na delovnem mestu in v vsakdanjem  življenju 

 

 

Katja Vidmar: 

Plesna delavnica  
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• 4. oktober: 

V šolski kuhinji je potekal kuharski tečaj za 

zaposlene. Tečaj je vodil kuharski mojster Andrej 

Mir. Tečaj je potekal v prijetnem vzdušju in se 

končal v razvajanju ustnih brbončic. Pridobljene 

spretnosti pa se bodo izpopolnjevale v domačih 

kuhinjah. 

 

 

 

 

• 5. oktober: 

Ob svetovnem dnevu učiteljev je ravnateljica mag. Silva Kastelic zapisala naslednje voščilo: 

 

Spoštovani sodelavci, 

prebiram knjigo dr. Aleksandre Kornhauser POTI IN SREČANJA, ki je zagotovo lahko navdih 

vsem pedagogom - ne samo knjiga, ampak predvsem njeno življenje in njeno opravljanje 

pedagoškega poklica.       

"Z leti sem spoznavala, da je bilo zame vsako delo ustvarjalno, da me je včasih sicer počasi, a 

vedno v pravi smeri vodilo k ciljem. In vselej umirilo." 

Želim vsem veliko veselja tudi v teh zahtevnih časih ob opravljanju poklica, ki ni samo poklic 

... in čestitke ob prazniku.  

     

• 6. oktober: 

 

 V šolski jedilnici smo si lahko postregli čaj, ki ga je 

pripravila prof. Martina Škrabec. Čaj je pripravek iz 

rastlin, ki pripomore k boljši odpornosti našega 

telesa in boljšemu zdravju. Ob poizkušanju 

zdravilnih napitkov smo izmenjali nekaj izkušenj o 

pripravi rastlin, ki vplivajo na naše zdravje. 

 

 

• 9. oktober: 

Potekal je sprejem diamantnih maturantov na Brdu pri Kranju. Sprejel jih je predsednik 

Slovenije, gospod Borut Pahor. »Naj nam vsi ti uspehi naših dijakov dajejo motivacijo, da se je 

vredno truditi ...« je po dogodku zapisala ravnateljica mag. Silva Kastelic, ki se je tudi udeležila 

srečanja. 
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• 10. oktober: 

Prejeli smo veselo novico. ČESTITAMO SABINI! Dobrodošel, Lenart! Srečno družini 

Kosednar Vute. 

Pozdravljeni, 

včeraj ob 10.45 je na svet pokukal Lenart, 3350 kg glasne sreče. Po manjših zapletih po 

porodu smo zdaj vsi OK      . 

Lep vas pozdravljam, 

Sabina Kosednar Vute  

 

• 12. oktober: 
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Ekipa za mednarodno priznanje za mlade - MEPI je dijakom predstavljala svoj program in jih 

skušala navdušiti ter povabiti k sodelovanju. Predstavitev je potekala na šolskem dvorišču. 

Nedvomno so bili uspešni. Še posebej je poglede pritegnil postavljen šotor na šolskem dvorišču. 

 

• 12. oktober: 

 

 Tudi letos je vaja evakuacije iz šole v primeru 

požara izvedena interaktivno, v šolskih 

učilnicah, med razredno uro. Prava, terenska 

vaja pa je odpadla zaradi covid ukrepov. 

 

• 21. oktober:  

V predavalnici je potekalo predavanje o možganski kapi, ki ga je pripravila prof. Patricija 

Valentina Razpotnik (vodja projekta Ustvarjalna zdravstvena nega). S predavanjem smo 

obeležili svetovni dan možganske kapi. Bilo je poučno, z zanimivimi prispevki.  

 

 

 

 

• 24. oktober: 

SZŠ teče – 25. Ljubljanski maraton, 24. 10. 2021 

 
Vsako leto začetek jesenskih počitnic nekateri zaposleni naše šole začnejo z udeležbo na 

Ljubljanskem maratonu, tako imenovanim tekaškim praznikom. Letošnji 25. maraton bi moral 

biti na sporedu že lani, a ga je žal v letošnje leto premaknila epidemija covida in z njo povezani 

ukrepi. V letu 2019 se je nedeljske preizkušnje udeležilo 12000 tekačev, letos je bilo teh le 

okrog 4500. Sodelovalo je seveda tudi manj zaposlenih naše šole. Leta 2019 je bilo udeležencev 
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11, letos 6, a so bili prav vsi zelo zadovoljni, da so sodelovali. Tekli so: Silva Kastelic, Matic 

Kokošar, Urška Mlakar, Tanja Štuhec, Tamara Tekavec in Matej Vogrinc. 

Dan je bil čudovit, sončen, s primerno temperaturo za tek. Štart maratona je bil drugačen kot 

leta poprej, tako so udeleženci 10km preizkušnje začeli ob 9.00, udeleženci 21km in 42km 

preizkušnje pa ob 9.15. Kot zanimivost, letošnji maraton ni potekal na nedeljo, ko se ponoči 

premakne čas na zimski. 

Tatjana Hrovat Ahac 
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• 28. oktober: 

 

 Na televiziji SLO 1 so naši dijaki sodelovali v 

dokumentarni oddaji o dolgotrajni oskrbi. 

 

• 27. oktober – 30. oktober: 

Potekala je dijaška ekskurzija v Rim. O dogodku je prof. Hana Ćosić pripravila kratek film. 

Shranjen je na serverju pod videoposnetki. Dijaki so zagotovo vrgli kakšen kovanec v Fontano 

di Trevi, saj se je v Rim vredno vedno znova vračati. 

 

 

• 28. oktober: 

Dijaki so sodelovali v dokumentarni oddaji o staranju, ki je bila na sporedu 28. 

oktobra.   https://4d.rtvslo.si/arhiv/dosje/174817751. 

 

 

 

 

 

 

 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/dosje/174817751
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NOVEMBER 

• 3. november: 

Kemijski krožek je izvedel prvo srečanje. Prof. Funda je poročala, da so udeleženke 

zadovoljne. Naredile so ognjičevo mazilo, labelo in mazilo proti prehladu in bolečinam. 

 

 

 
 

• 10. november: 

 

Na Zoom - u je potekalo strokovno predavanje doc. 

dr. Tatjane Lejko Zupanc, dr. med, predstojnice 

Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja z 

naslovom Kaj moramo vedeti o cepljenju proti Sars-

Cov-19? 

Za predavanje je bilo veliko zanimanja, zato se ga je 

udeležilo veliko ljudi. 

 

 

• 10. november: 

 

Dijaki so v radijski oddaji Gymnasium 

predstavljali svoje mednarodne izkušnje, ko so 

opravljali PUD v tujini.  

 

• 11. november: 

 

Covid bolnikov v naši državi je čedalje večje, zato 

zdravstveno osebje v bolnišnicah prosi za pomoč 

tudi dijakinje in dijake zaključnih letnikov. Iz 

URI Soča so zapisali: 
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Vemo, da ste polno obremenjeni s šolskimi obveznostmi in tudi z opravljanjem praktičnega 

izobraževanja, pa vendar je morda vseeno kdo med vami, ki ima še moči in voljo, da bi v svojem 

prostem času priskočil na pomoč in si na ta način zagotovo pridobil tudi dragocene izkušnje in 

predvsem pomagal svojim bodočim sodelavcem, ki prosijo za pomoč.  

Odziv dijakinj in dijakov zelo podpira tudi naše vodstvo šole. 

 

• 12. november: 

Začelo se je sodelovanje s SIM centrom. Usposabljanje so uspešno zaključili vsi dijaki 3. in 4. 

letnikov. Iz Centra so pohvalili predznanje naših dijakov in njihovo pripravljenost pridobivanja 

novih veščin ter spretnosti. 

  

 

• 17. november: 

Sprejem zlatih maturantov pri županu mestne občine Ljubljana, gospodu Zoranu Jankoviču. 

Sprejem je potekal v pravkar obnovljeni stavbi v bližini naše šole, Cukrarni. 

 

 

 

 

• 18. november: 

Tečaj kuhanja za zaposlene je vodila gospa Iza Logar. Pekli so kruh in pite. Film je na 

povezavi:  https://fb.watch/9rmJuIApX-/ 

https://fb.watch/9rmJuIApX-/
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• 19. november: 

 

Na šoli smo izvedli 

tradicionalni slovenski 

zajtrk. Potekal je v šolski 

jedilnici. 

 

 

 
 

Kruh pa so zamesile in spekle pridne roke dijakov 1. K razreda, pod mentorstvom prof. dr. 

Rebolj in prof. Puc. 
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• 24. november:  

Spletno srečanje z učiteljem in avtorjem dokumentarne avtobiografske pripovedi Igorjem 

Plohlom z naslovom: Ne domišljaj si!  Pisatelj nam razkrije svoje življenjske izkušnje, 

povezane z nesrečo. Njegova pripoved je vseskozi boleče iskrena, a kljub vsem slabim 

izkušnjam prežeta z nikoli izgubljenim optimizmom. Srečanje je organizirala prof. Mojca 

Kotnik. 

 

 

 

 

• 24. november: 

Začela se je akcija zbiranja oblačil (prof. Alenka Jančar in prof. Mojca Zabukovec). Teden 

dni kasneje so lahko dijaki izbrana oblačila odnesli domov. 
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DECEMBER 

Decembrsko dogajanje na šoli je popestrila dijaška skupnost z mentorjema prof. Hano Ćosić 

in prof. Matejem Vogrincem. Dijaki so postavili jelko, okrasili šolo s snežinkami, verigami, 

snežaki… Na smrečico pa so se letos dodajali tudi okraski razredov. 

6. decembra smo imeli Miklavževanje. Vsi dijaki so med malico dobili mandarine, bonbone ter 

parklja v jedilnici. Učitelje pa je Miklavž obiskal v zbornici in vsakemu prinesel darilo. 

 

 

 Ves mesec smo zjutraj, pred začetkom pouka 

poslušali božične pesmi po izboru prof. Mateja 

Bračka.  

 

Pri dežurnih dijakih smo imeli Škatlo želja, v katero 

smo oddajali lepa pisma, zahvale, sporočila za 

sošolce, prijatelje in profesorje. 
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V šolsko preglednico smo zapisovali motivacijske misli, s katerimi smo drug drugemu 

spodbujali prijazne, sočutne in pozitivne odnose. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X_U-XvqACZF-

2PsIeHbKFA0w3YYmzkQz/edit?usp=sharing&ouid=102482460535630294971&rtpof=true&

sd=true 

2. E razred se je novoletnega obdarovanja lotil s peko piškotov med njihovo razredno uro (prof. 

Nataša Spindler). Prilagam nekaj fotografij: 

   
   

  
 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X_U-XvqACZF-2PsIeHbKFA0w3YYmzkQz/edit?usp=sharing&ouid=102482460535630294971&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X_U-XvqACZF-2PsIeHbKFA0w3YYmzkQz/edit?usp=sharing&ouid=102482460535630294971&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X_U-XvqACZF-2PsIeHbKFA0w3YYmzkQz/edit?usp=sharing&ouid=102482460535630294971&rtpof=true&sd=true
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• december: 

Tam, kjer večina vidi vse slabo, vidim tudi kaj dobrega – pravi Feri Lainšček. Zelo zanimiv 

intervju prof. Lidije Butine je bil objavljen na spletni strani šole v rubriki PROJEKTI:  

http://www.szslj.si/dejavnosti-2/projekti/. 

 

Sodelavka Hana Ćosić je magistrirala iz angleščine in ruščine. Čestitamo. 

 

Na pedagoški konferenci smo imeli zanimivo predavanje ge. Maje Vreča 

iz podjetja Arnes. Predavala nam je o spletnem nasilju z vsemi 

posledicami 

 

Prof. Alenka Jana Jančar je z referatom aktivno sodelovala na XII. Mednarodni 

konferenci Prehrana, gibanje in zdravje, za kar ji iskreno čestitamo. Njen strokovni prispevek 

je zanimivo branje za vse, saj odslikava del našega šolskega življenja. Referat ima naslov: 

Šolski projekt Ustvarjalna zdravstvena nega (primer dobre prakse). 

 

• 7. december: 

Podelitev evropske nagrade Jabolko kakovosti, za inovativno poučevanje. Nagrada je bila 

podeljena slavnostno, na virtualni način. Ta nagrada je za našo šolo zelo veliko priznanje in 

potrditev dolgoletnega uspešnega strokovnega dela na mednarodnem področju ter potrditev 

našega prizadevanja za razvoj inovativnega poučevanja ter obenem zaveza za 

nadaljnje prizadevanje v smeri kakovosti poučevanja po evropskih standardih.      

Iskrena zahvala in čestitke koordinatorici projekta Maji Klančič, vsem sodelujočim učiteljem 

in dijakom. 

 

• 17. december: 

 

Na posnetku vidimo, kako smo bili sprejeti 

na URI Soča. Dijaki so pomagali pri 

zdravstveni negi pacientov v času, ko so 

zdravstveni delavci preobremenjeni zaradi 

covid razmer.  Čestitamo naši kolegici prof. 

Tini Habajec in dijakom.   

https://www.24ur.com/novice/slovenija/soca-odprtih-rok-sprejela-dijake-srednje-zdravstvene-

sole.html 

http://www.szslj.si/dejavnosti-2/projekti/
https://www.24ur.com/novice/slovenija/soca-odprtih-rok-sprejela-dijake-srednje-zdravstvene-sole.html
https://www.24ur.com/novice/slovenija/soca-odprtih-rok-sprejela-dijake-srednje-zdravstvene-sole.html
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• 20. december: 

Novoletno srečanje zaposlenih (in upokojenih) 

sodelavcev v šolski jedilnici je potekalo z 

gostoma Tilnom Artačem in Klemnom Bračkom. 

 

Oba gosta sta izvedla gledališko - glasbeni  

nastop. 

 

Sledila sta okusna večerja in zabavno druženje.  
 

• 21. december: 

Gradbena dela na strehi naše šole se podaljšujejo. Izvajalci del so v sklopu energetske 

sanacije stavbe zaradi nepredvidljivih in objektivnih razlogov prosili za podaljšanje roka, in 

sicer naj bi bila dela zaključena do 31. 1. 2022.  Škodo, ki je nastala zaradi zamakanja se bo 

sanirala med počitnicami. 

  

• 24. december: 

Praznovali smo (na daljavo, med razredno uro, s posnetkom na You Tube) državni praznik -  

dan samostojnosti in enotnosti. Zelo dobro pripravljeno proslavo, z veliko nastopajočih 

dijakov in profesorjev si lahko ogledamo na:  

https://youtu.be/nfNSmfLkikE 

  

 

DECEMBER 

Film o plebiscitu: 

Animirano voščilnico o plebiscitu, ki jo je ustvarila dijakinja Iris pod mentorstvom Patricije V. 

Raspotnik in Tanje Štuhec, si lahko ogledate tudi na šolskem Youtube kanalu. 

www.youtube.com/watch?v=XRkZNegHYSA 

 

https://youtu.be/nfNSmfLkikE
https://www.youtube.com/watch?v=XRkZNegHYSA
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• 24. december: 

Razred 1.E je oddigral dramsko igro Antigona. Režiserka, dramaturginja, pobudnica ... 

dogodka je bila dijakinja Leonita Balagić.  

Navdušujoče! Bravo! Česa takega še ni bilo v šoli. Pohvalimo tudi razredničarko, prof. Špelo 

Flerin in profesorico slovenščine, Natašo Spindler. 

 

 

 

 

JANUAR 

 

5. januar: 

"Odzvala sem se na povabilo Ekošole in dobili smo še eno lično krmilnico za ptice in 20 kg 

hrane. Danes jo bomo obesili in kmalu pričakujemo gostije" , je zapisala prof. Ida Tarman Šmit.  
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Vsi pa smo lahko opazili, da so ptice raje jedle iz nove krmilnice kot iz stare. Se vidi, da imamo 

na šolskem dvorišču opravka z urbanimi pticami, ki so zadovoljne samo z nečim novim, lepim, 

kakovostnejšim in čistim. 

 

• 6. januar: 

 

 Imeli smo spletno predavanje dr. 

Nine Ane Jäger z naslovom:  

IZZIVI MLADOSTNIKA V 

DOBI SOCIALNIH OMREŽIJ. 

 

Povabljeni so bili starši in dijaki 

naše šole. Dijaki so v naslednjih 

dneh izvajali delavnice o varni 

rabi interneta.  

 

• 17. januar: 

Naša šola se je pridružila vseslovenski akciji Tednu pisanja z roko, ki je potekalo od  17.1. 

do 21. 1. 2022. Predsednica Društva Radi pišemo z roko, ga. Jazbec je šole pozvala, da bi v 

tednu 2022 spodbujali čitljivo in tekoče pisanje z roko. Skrbno naj bi oblikovali in povezovali 

črke. Izbrani ambasadorji so: pisatelj Tadej Golob, igralka Mojca Fatur in 

olimpijska zmagovalka Janja Garnbret. 

Osrednja tema Tedna 2022 je Pišem z roko, ker … Pozornost bomo 

namenili prednostim pisanja z roko. Na primer: boljši spomin, ustvarjanje več idej, 

dolgotrajnejša pozornost, celovitejše delovanje možganov, izražanje spoštovanja in 

naklonjenosti, izboljšanje finih motoričnih spretnosti, ohranjanje možganov v dobri formi, ko 

smo starejši.  

Prof. Patricija Raspotnik 

 

11. januar: 

 

Alina Leskovec, dijakinja 1.h razreda, je na državnem prvenstvu, 

v Kranjski Gori, osvojila naslov državne prvakinje v slalomu, 

medtem ko si je v veleslalomu prismučala bronasto medaljo. 

 

 

BRAVO! PONOSNI IN VESELI SKUPAJ Z 

RAZREDNIČARKO 

 

Čestitamo.  



  Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Poljanska cesta 61 

23 

 

• 20. januar: 

V veliki predavalnici je bilo predavanje 

»Rokopis je možganopis«. Predavanje je 

izvedel g. Borut S. Pogačnik univ. dipl. sociolog 

in psihoterapevt, stalni sodni izvedenec za 

preiskovanje pisav.  

 

 
 

V TEDNU PISANJA Z ROKO smo prejeli tri lepa pisma kot odgovore na prošnjo naših 

dijakov, in sicer v priponki pismo Monike Ažman, predsednice Zbornice-Zveze, in pisala sta 

nam tudi naša bivša dijaka, sedaj znana glasbenika Vili Resnik in Marko Vozelj. 

Akciji se je pridružila tudi naša ravnateljica. Njen rokopis izgleda takole: 
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Rokopisi dijakov pa so bili predstavljeni na barvnih lističih in posterjih: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 31. januar: 

Začel je oddajati ŠOLSKI RADIO. Oglasil se bo vsak 

ponedeljek, prvo šolsko uro, za deset minut. Pri prvem 

oglašanju smo poslušali oddajo MINUTO ZA BONTON. 

Ustvarjalci so KATJA PERŠIČ, MATEJ BRAČKO, EKIPA 

ZA BONTON (Ida, Marjana, Lidija,    Andreja) in DIJAŠKA 

SKUPNOST (Hana, Matej). 
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FEBRUAR 

• 4. februar: 

 

V učilnicah smo si ogledali 

proslavo za slovenski 

kulturni praznik 

 
 

• 14. februar: Valentinovo 

God svetega Valentina se na Slovenskem že dolgo praznuje, vendar je imel v preteklosti 

drugačen pomen. Predvsem poznamo pregovor da Valentin – prvi spomladin (pomladni 

svetnik), prinese ključ do korenin. Zato se po starem kmečkem koledarju na ta dan začne delo 

na vrtovih in v vinogradih. Poleg tega naj bi se takrat ženili in snubili tudi ptički. Ti se ženijo 

mimogrede tudi na Gregorjevo (12. marca) in na Vincencijevo (22. januarja). 

Kako se ptiči na našem šolskem vrtu spoznajo na koledar in če kdaj vmes pogoljufajo, bomo 

od Gregorjevega dalje lahko opazovali v novih razkošnih gnezdilnicah, ki jih je za lokalne 

škorce, siničke, vrabce, pastiričke in ostale prebivalce šolskega vrta mojstrsko izdelal naš Robi. 

Nova stanovanja v centru Ljubljane so luskuz in naša so še posebej razkošna. Veselimo se 

mladih družin. 

prof. Ida Tarman Šmit 
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• 27. februar: 

Po zimskih počitnicah nam je na e - pošti čakala vesela novica: 

Spoštovani, sporočam vam, da na podlagi novega odloka od ponedeljka, 28.2. naprej, v šolstvu 

ni več potrebno samotestiranje zaposlenih in dijakov. Še vedno ostajajo zaščitne maske in 

splošni higienski ukrepi. (pom. ravnateljice, mag. Aleksandra Soršak) 

Vsi v šolstvu upamo, da bodo tudi slednji ukrepi kmalu ukinjeni. 

 

MAREC 

1. marec: Pustni torek 

Obiskale so nas: 

rdečelaska 

 

 

Kvartopirka 

 

 

Pikapolonica in 

krovna delavka 

 

zoomna vila 
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Vsi pa smo se posladkali s slastnim pustnim krofom.           

 

• 5. marec: Sodelavci pošiljajo pozdrave s smučarskega tabora na Voglu 

Mrzel (-10° C) a lep pozdrav z Vogla. Za nami je predavanje in  4 ure intenzivnega tečaja 

smučanja       . 

Imamo se lepo. 

 

 

 
   

 

 

 

 

• 7. marec: Novica, ki smo jo končno dočakali: 

Spoštovani, za nami je dolgo obdobje nošenja zaščitnih mask, po novem odloku pa le teh s 

ponedeljkom, 7.3., ne bo več potrebno nositi. (mag. A. Soršak) 

Na šolskem hodniku v drugem nadstropju si lahko ogledamo novo razstavo o recikliranih 

izdelkih, ki jo je pripravila prof. Seražin. 
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• 9. marec: stavka 

Učitelji smo bili prisotni na delovnem mestu od 8.30 do 12.30. Dijaki so preko zooma spremljali 

predavanja naših bivših dijakov, ki so predstavili svojo življenjsko pot. Spregovorili so o tem, 

kaj jih v življenju motivira, da se angažirajo na različnih področjih. 

 

 

UROŠ STEKLASA s svojo ženo Tjašo 

ustvarja glasbo in z njo navdušuje številne 

mlade. Zaposlen je v VDC TONČKE 

HOČEVAR. Uroš je zaigral tudi svoje pesmi 

za prebujanje v nov dan. 

VID PINTARIČ je odkril gore kot vir 

svojega veselja. Spregovoril je o svojih 

odpravah ter o tem, kako prenočuje v gorah.  
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DEJAN ROLJIČ s svojo ženo ANO 

LUKNER ROLJIČ vodi ANINO 

ZVEZDICO. Spregovoril je o tem, kako ju 

prostovoljstvo osrečuje, o svoji poklicni poti 

… 

ŽIGA RAVNIKAR se je uvrstil na 

olimpijske igre v Tokio. Govoril je o športu, 

lokostrelstvu, o tem, kaj mu je dala srednja 

šola in še o marsičem 

 
 

• 11. marec:  Čestitamo TJAŠI PEVEC, ki je danes magistrirala na Fakulteti za 

matematiko in fiziko! 

 

• 16. marec: Gledališka predstava za dijake 3. in 4. letnikov v šolski telovadnici. 

Za 1. in 2. letnike je bila predstava nekaj tednov kasneje. 

NASLOV PREDSTAVE: sLOLvenski 

klasiki v živo 

 

AVTOR: Boštjan Gorenc – Pižama 

 
 

• 16. marec: Pomoč Ukrajini 

V sodelovanju z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije smo 

na šoli zbirali humanitarno pomoč za žrtve vojne v Ukrajini. Dokazali 

smo, da Srednja zdravstvena šola Ljubljana zna stopiti skupaj in 

pomagati v teh nesrečnih časih. Nikoli ne vemo, kdaj bomo mi 

potrebovali pomoč. Do 5. aprila smo zbrali 5 velikih škatel.  
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Hvala. Upam, da pomoči za ta namen ne bo več nikoli treba zbirati, je zapisala Hana Ćosić, 

mentorica DS 

 

• 19. marec: Izlet do vrtnarije  gospe Mojce Rehar Klančič. Ogledu je sledil nakup sadik 

za vrtove. 

 

 

• 25. marec: Materinski dan v DSO Tabor 

 

Zelo veselo je bilo danes v DSO Tabor, zato 

pošiljam nekaj utrinkov. 

Prof. Jasmina Istenič 
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APRIL 

 

• 1.april: 

Prof. Darja Žnidaršič  je dobila SREBRNI ZNAK  DMSBZT, ki ga podeljuje Zbornica Zveza. 

Izredno lep dogodek se je odvijal na Gospodarskem razstavišču in Darja je imela govor v imenu 

vseh nagrajencev. PONOSNI SMO NA DOBITNICO ZNAKA. ČESTITAMO! 

 

  
 

Mešana ekipa naše šole, ki jo sestavljajo dijakinje in 

prof. Romana Vodišek, je tekmovala za BEST CPR 

team 2022. Dobro timsko delo je obrodilo dobre 

rezultate. 
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• 6. april: 

Naši sodelavki Lea Strajnar in Helena Božič Janežič sta za revijo ABC 

zdravja napisali članek o intimni negi.  

 

https://www.abczdravja.si/index.php?gf-

download=2022%2F04%2FABC_zdravja_april_2022_splet.pdf&form-

id=1&field-

id=8&hash=6ee52cffd3fdfece1d10a88c7453ea349d6453f8abc0e80235

ee0b5954513401 

 
 

 

• 8. april: Državno tekmovanje iz zdravstvene nege za priznanje Angele Boškin je letos 

potekalo na naši šoli. Prišli so dijaki – tekmovalci iz vseh slovenskih zdravstvenih šol, 

s svojimi mentorji in ravnatelji. Prišli so vodilni ljudje iz ministrstva za šolstvo, iz 

Zbornice Zveze, Skupnosti zdravstvenih šol, kemije in farmacije. 

Šola je v jutranjih urah izrazila dobrodošlico, kasneje se je razvila tekmovalnost. Pred 

razglasitvijo rezultatov pa so si gostje ogledali galerijo Cukrarno, muzikal o Angeli Boškin in 

poslušali predavanje o koži. 

Pomočnica ravnateljice, mag. Aleksandra Soršak je po dogodku zapisala: Vsem in vsakemu 

posebej se ZAHVALJUJEM za pomoč pri izvedbi državnega tekmovanja, ki je bil prvi večji in 

svečani dogodek na naši šoli po epidemiji.  

Veliko truda, časa in energije je bilo vloženo, da sedaj lahko ponosno rečemo, da nam je uspelo. 

Uspelo je tudi našim dijakom in njihovim mentorjem, za kar vam ČESTITAMO! 

 

 

https://www.abczdravja.si/index.php?gf-download=2022%2F04%2FABC_zdravja_april_2022_splet.pdf&form-id=1&field-id=8&hash=6ee52cffd3fdfece1d10a88c7453ea349d6453f8abc0e80235ee0b5954513401
https://www.abczdravja.si/index.php?gf-download=2022%2F04%2FABC_zdravja_april_2022_splet.pdf&form-id=1&field-id=8&hash=6ee52cffd3fdfece1d10a88c7453ea349d6453f8abc0e80235ee0b5954513401
https://www.abczdravja.si/index.php?gf-download=2022%2F04%2FABC_zdravja_april_2022_splet.pdf&form-id=1&field-id=8&hash=6ee52cffd3fdfece1d10a88c7453ea349d6453f8abc0e80235ee0b5954513401
https://www.abczdravja.si/index.php?gf-download=2022%2F04%2FABC_zdravja_april_2022_splet.pdf&form-id=1&field-id=8&hash=6ee52cffd3fdfece1d10a88c7453ea349d6453f8abc0e80235ee0b5954513401
https://www.abczdravja.si/index.php?gf-download=2022%2F04%2FABC_zdravja_april_2022_splet.pdf&form-id=1&field-id=8&hash=6ee52cffd3fdfece1d10a88c7453ea349d6453f8abc0e80235ee0b5954513401
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Predavateljica dr. Tanja Planinšek Ručigaj, dermatologinja 

  
  

V Cukrarni, novi ljubljanski galeriji  
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Nagrajena dijakinja Lara Osolnik Nagrajena dijakinja Maša Mahkovec 

  

  

Nagrajena ekipa na umetnostnem področju  

 

 

 

Utrinki: 

Draga Silva in vsi tvoji sodelavci in sodelavke, pripravili ste nam čudovit dan. Obarvali smo ga 

z znanjem in prijetnim druženjem. Poskrbeli ste prav za vse. Res iskreno smo že potrebovali 

naša skupna tekmovanja. Zahvala tebi in tvojemu kolektivu za izjemno gostoljubje.  

Ga. Katja Pogelsek Zilavec 
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• 12. april:  

 

 

Na Gimnaziji Moste je potekal 

kulturni dogodek KONS, ki ga je 

organizirala prof. Katja Vidmar s 

sodelavci. Na prireditvi je bila 

razglašena nagrajena 

konstruktivistična pesem, ki je nastala 

pod mentorstvom prof. Lidije Butine. 

 

 

Pesem sta napisale dijakinji Amela 

Seadinoska in Šejla Mahmutagič  iz 

3.F razreda. 

 
   

• 15. april: Zbiranje oblačil 

Prof. Mojca Zabukovec in prof. Jana Alenka Jančar sta ponovno začeli z zbiranjem rabljenih in 

izrabljenih oblačil. 

 

• 20. april: Knjižna infuzija s Prešernovo nagrajenko, pisateljico, pesnico in 

pravljičarko, Anjo Štefan 
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Zakaj smo letos povabili prav gospo Anjo Štefan? Več razlogov je, tako kot je več razlogov za 

branje otroške literature večkrat in vedno znova.  

Če bi vsem ljudem na tem svetu vsi starši brali pravljice ali peli otroške pesmi in bi se tega 

odrasli večkrat spomnili, bi lahko pogledali na ta naš edini svet, ki ga imamo, z otroškimi očmi 

– potem bi vse razprtije, lumparije in grdobije izginile in človek bi ponovno našel svoj izgubljeni 

raj na Zemlji. 

Zato si želimo, da bi nam gospa Anja Štefan pričarala tak otroško naivni, a neskončno lep svet 

pravljic in pesmic.  Da se bomo lahko vsaj za trenutek preselili daleč od ponorelega sveta v 

domišljijski svet, kjer je vse lepo in prav.  

Ekipca Knjižne infuzije 

 

• 20. april: 

Odhod dijakov na štiridnevno ekskurzijo v Španijo, do Barcelone. Ekskurzija je bila zelo 

navdihujoča. Videli in doživeli so veliko novega. 

 

 
 

• 21. april:  

Končno!  

 

Ponovno se je vrnil najlepši dogodek šolskega leta, 

maturantski ples. 
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MAJ 

Obnova strehe šole se je končala. Potek del na stavbi je s posnetki naredil g. Robert Borštnar: 
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Danes streha izgleda tako: 

 
 

• 4.maj:  

Predavanje dr. Jožice Peterke Novak iz Univerzitetne psihiatrične klinike ima naslov 

Zaposleni v zdravstveni negi in izpostavljenost stresu. Predavanje smo poslušali  zaposleni 

in dijaki. Dr. Peterka je predavanje zasnovala na podlagi opravljene raziskave, tako da je bilo 

zanimivo z več vidikov. Pobuda za to predavanje pa je bil izid učbenika ZDRAVSTVENA 

NEGA PACIENTA V PSIHIATRIJI, ki sta ga napisali Elizabeta Pikovnik in Alojzija Fink.  

 

• 5. maj: 

Kulinarični team building v naši šolski učni kuhinji. Ob sproščenem druženju in povezovanju 

na malce drugačen način smo pobližje spoznali Mediteransko prehrano. 

 

 

Mediteranska prehrana zajema več kot le 

hrano - spodbuja tudi socialno interakcijo. Je 

več kot le prehrana, ker gre za celoten 

življenjski slog, pri katerem ima telesna 

dejavnost pomembno vlogo, prav tako pa 

tudi užitek v skupni pripravi in uživanju 

hrane z drugimi, je k povabilu zapisala prof. 

Mateja Puc, ki je delavnico tudi vodila. 

 

ŠOLSKA EKIPA PRVE POMOČI pod mentorstvom prof. Julijane Bekš in prof. Romane 

Vodišek je dosegla 1. mesto na tekmovanju. 

ČESTITAMO! BRAVO! PONOSNI NA NAŠE REŠEVALCE.  
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• 10. maj: 

 

Sprehod od Tivolija do Prešernovega trga 

 

Invalide in obolele zaradi inzulta so 

spremljali dijaki 1.letnika s prof. Tino 

Habajec in dijaki 4. letnika s prof. Mojco 

Zabukovec. 

 

Dijaki so dobili sendvič in vodo, en hvaležen 

gospod pa jih je celo počastil s sladoledom. 

 

• 12. maj: 

Naše sodelavke so se na DAN MEDICINSKIH SESTER odpravile po poteh Florence 

Nightingale, od koder nam pošiljajo lepe pozdrave. 
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• 16. maj: 

Izšlo je šolsko glasilo Feti. Čestitamo 

mentorici prof. Nadji Seražin. 

 
 

Proslava ob mednarodnem dnevu medicinskih sester 

Na proslavi smo se spomnili pomembnosti dela medicinskih sester, tehnikov zdravstvene nege 

in bolničarjev negovalcev. S svojo strokovnostjo dvigujejo ugled poklicu in so steber celotnemu 

zdravstvu. Prof. Kastelic Katarina je v svojem močnem nagovoru, ko je poudarila  » ravno v 

tem trenutku medicinska sestra rešuje…« , dvignila dijakom voljo do učenja in motivacijo do 

uspešnega zaključka šolskega leta. 

Na proslavi smo z aplavzi in darili nagradili dijake prostovoljce in zmagovalce iz znanja na 

vseh področjih. 
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• 20. maj: 

Maturantska četvorka na Kongresnem trgu. 

 

 

 

 

• 20. maj: 

Prof. Čosić je predstavila zelo ustvarjalno in zanimivo medpredmetno povezovanje. Iz 

angleščine so v slovenščino prevedli prtiček, na katerem so napisana pravila s šole Florence 

Nightingale  – Bolnišnice sv. Tomaža. Pravila, ki so bila napisana v stari angleščini leta 1860, 

so bila namenjena tamkajšnjim medicinskim sestram. Da bi ohranili avtentičnost časa, so dijaki 

4. A prevod pustili v starejši verziji slovenščine. Zato v prevedenem besedilu najdemo onikanje 

ter uporabo zastarelih besed. Prtiček so dobili od prof. Škrabec. Dijaki so s svojim delom 

izjemno zadovoljni, jaz pa še bolj, je zapisala prof. Čosić. 
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Avtorji: Dijakinje in dijaki 4. A razreda 

Prevod: Arko Karin, Bajrić Amil, Cverle Žak Rudi, Drolec Nika, Jelenc Manca, Kličić Emrah, 

Mali Neža, Mrzlikar Lukunić Iris, Resnik Laura, Spruk Eva, Šahinović Faris, Štancer Katja 

Pregled: Košir Tajda 

Oblikovanje: Ljubijankić Merzuk 

 

• 21.  in 22. maj: Priprave na maturo v naravi 

Fotoutrinki s tabora v Gozdu Martuljek, kjer so naši maturantje imeli intenzivne priprave na 

maturo iz matematike, angleščine in zdravstvene nege. Hvala in čestitke organizatorici 

ter pobudnici Tamari Tekavec za odlično izpeljan tabor in hvala Mojci Kotnik, Mojci 

Zabukovec, Hani Ćosić, Barbari Urh, Mateji Potočnik in Tamari Radoševič, ki so vikend 

preživele v učenju z maturanti.     

Gostitelji so o naši skupini takole zapisali: "Ste krasna skupina. Z mladostjo, vedoželjnostjo, 

trdim delom in tudi zabavo ste napolnili in popestrili vikend v našem malem gorskem raju pod 

Špikom." 

Tabor je bil zelo lepa izkušnja tako za dijake kot zaposlene. 
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• 23. maj: 

Pod stropom šolskega stopnišča se je pojavil velik 

model našega planeta in njegovega satelita. 

Model Zemlja nas vsak dan znova opozarja, da 

mora vsak izmed nas spremeniti številne razvade, 

ki uničujejo naš planet. 

 

 
 

Izšel je zbornik 25. državnega tekmovanja za priznanje Angele Boškin. Čestitke in zahvale 

urednicama Lidiji Butini in Luciji Mejač Petek ter Veri Orešnik za oblikovanje. 

 

• 24. maj:  

 

Naši prostovoljci in koordinatorici Nataša Osojnik in Katarina Kastelic so ponovno prejeli naziv 

JUNAKI NAŠEGA ČASA, za kar jim čestitamo in smo veseli priznanja, ki ga prejemamo kot 

šola. Slovesnosti v Kamniku sta se udeležili tudi Urška Mlakar, ki je sodelovala v projektu 

SIMBIOZA SKUPNOST pri računalniškem opismenjevanju starejših, in Jasmina Mauko 

Dimovski, ki je v sklopu SIMBIOZA GIBA vodila telovadbo za starejše.     
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Priznanje je pridobljeno zaradi celoletnega dela: 

 

 

S Festivala za tretje 

življenjsko obdobje, ki je 

potekal v Cankarjevem domu 

septembra 2021. 

  
 

 

Z vadbe za 

starejše, ki je 

potekala vsak 

ponedeljek v 

mali telovadnici. 

  

 

Z računalniških delavnic, ki so potekale v računalniški 

učilnici vsak torek. 
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• 26. maj: 

Veseli dan prostovoljstva 

 

Imeli smo stojnico na 

Prešernovem trgu. 

 

Pozdravljajo nas  

Jasmina, Tina in Katarina z dijaki. 

 
 

JUNIJ 

• 16. junij: Terapija s pomočjo psov 

 

 

 

Prof. Nevenka Medija je skupini 

dijakov predstavila terapijo s 

pomočjo psov. Pri izredno zanimivi 

učni uri je bil z nami tudi terapevtski 

par - kosmata terapevtka s svojo 

vodnico. 
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• 24. junij: Podelitev spričeval in proslava dneva državnosti 

Na dvorišču šole smo s proslavo obeležili slovenski praznik dan državnosti. 

  

  

  

 

Po proslavi smo vstopili v šolo, kjer je dijake pričakal največji plakat, kar jih je bilo v šoli v 

vsej njeni zgodovini. Z velikim navdušenjem so iskali svoj podpis na njem. 
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• 28. junij: 

Na Brdu pri Kranju je na konferenci učiteljev 

družboslovnih, umetnostnih in humanističnih predmetov 

naša šola prejela nagrado kot zmagovalka družboslovnega 

natečaja »Obrazi človečnosti: Vzgoja za solidarnost – 

solidarnost povezuje«. 

Ponosni mi. 

Katarina Kastelic in Nataša Osojnik 

 

 
 

• 6. julij: Razglasitev rezultatov poklicne mature 

Prireditev, ki jo je vodila tajnica maturitetne komisije Vera Orešnik, je potekala v prijetnem 

vzdušju. Mnogi maturanti so bili zelo veseli rezultatov, saj so pomembna odskočno deska za 

nadaljnje korake v njihovih življenjskih ciljih. Najbolj pa je bila ponosna šesterica deklet, ki so 

postale zlate maturantke.  

Vse maturante je po prireditvi v šolski jedilnici čakala svečana maturantska torta. 

 

 

 



  Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Poljanska cesta 61 

49 
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• 20. in 21. avgust: Vzpon na Triglav 

Ne moremo verjeti, da je ekipi Srednje zdravstvene šole Ljubljana prvič uspelo priti na Triglav. 

Vsi, ki smo že bili na Triglavu, dobro vemo, da moraš biti za ta vzpon dobro pripravljen tako 

na fizičnem, psihičnem in duhovnem področju, in da je za dobro pripravo potrebno delati celo 

leto. Samo take ljudi Triglav sprejme in pokaže vse svoje zaklade, ki so tako edinstveni, tako 

mogočni in polni, da iz njih črpaš vtise celo življenje.  

Čestitamo vsem, enkratni ste.  

Profesorica Tina Habajec, vodja odprave pa je zapisala: 

Veseli smo, da nam je uspelo osvojiti vrh, kljub ne ravno v najboljših razmerah. Na vrh smo se 

odpravili še v trdi temi z željo doživeti  sončni vzhod. Na poti pa nas je spremljal močan veter 

in dež. A kljub vsem razmeram smo srečno sestopili in se podali v dolino.  

Vsakič je posebno in drugače. Mislim, da bo pohod še dolgo odzvanjal v nas.  
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• 31. avgust 2022: Zaključna in uvodna konferenca za novo šolsko leto 

Po konferenci smo imeli v šolski telovadnici kratek kulturni program, kjer smo se poslovili od  

upokojene sodelavke prof. Lučke Gorjan in od sodelavk, ki odhajajo na druga delovna mesta: 

prof.  Tanja Giuliatti Davinić, Tamara Radošević in prof. Hana Ćosić. Prof. Gorjan na prireditvi 

ni bilo zaradi bolezni. Vsem zaposlenim je svoje vzpodbudne besede zapisala v pismu, ki smo 

ga prejeli po e pošti.  

Zelo nas je razveselila novica, da je med poletnimi počitnicami magistrirala iz dietetike naša 

sodelavka, prof. Mateja Puc. Iskreno ji čestitamo. 

Čestitali smo tudi štirim poletnim jubilantkam ter mladim učiteljicam, ki so končale pedagoško 

andragoško usposabljanje. 

Nastopala pa sta Tjaša in Uroš Steklasa, ki sta predstavila svoje pesmi in zaželela uspešno delo 

v novem šolskem letu. 
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Na koncu letopisa predstavljam še biser šole, ki je nastal pri medpredmetnem sodelovanju, s 

prof. Škrabec, prof. Ćosić in dijaki pri angleščini. Predpise Bolnišnice sv. Tomaža je sestavila 

Florence Nightingale, leta 1860. To je prvi prevod v slovenščino. 
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