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Vrata bolnišnice so se odprla. Pridružila sta se nam NANDE in PASAVČEK, ki  sta postala že prava 
prijatelja. Nande je postal naš sošolec, saj se skupaj učimo. Pasavček pa nam pravi RED JE 
VEDNO PAS PRIPET. Uči nas, da moramo kot pešci v prometu ali sopotniki v vozilu ravnati varno 
in odgovorno.



Prisluhnili smo pesmi Romane Kranjčan                 

NA CESTI NISI NIKDAR SAM

PO VASEH IN PO DOLINAH,

SREDI MEST IN SPLOH POVSOD,

VIJEJO SE BELE CESTE, KI PREPOLNE SO OTROK,

KO HITIJO V VRTEC, V ŠOLO,

KO SE JIM DOMOV  MUDI.

PAZI, PAZI, VSAK VOZNIK, NA TE DROBCENE LJUDI.

SAJ MAJHNE GLAVICE PREVZETE OD ŽIVLJENJA 

SO  IN  SANJ,

POZABIJO NA VSE NASVETE, STEČEJO NA DRUGO 

STRAN.

JE V TERNUTKU VSEGA KONEC, JE LE KRIK, KI 

ONEMI,

NAJ NIKDAR, NIKDAR LJUDJE, NIKDAR SE VEČ TO 

NE ZGODI.

DA PRIJAZNA BODO JUTRA, DA BO VAREN VSAK 

NOV DAN,

VEDNO SE ZAVEDAJMO, NA CESTI NIKDAR NISI 

SAM.

SKUPAJ BOMO VSI PAZILI, VSE TO V NAŠIH JE 

MOČEH,

PA SE SLIŠAL NA POTEH BO VEDNO LE OTROŠKI 

SMEH.



„Uslužbenci“ naše BOLNIŠNICE PASAVČEK.  



Otroški zdravnik Miha je imel v svoji AMBULANTI 
veliko dela. Poskrbel je, da so mali bolniki hitro 
ozdraveli.



Na pomoč v AMBULANO je prišla medicinska 
sestra Jana. 



V LABORATOTIJU je laborantka Saša imela dosti dela. Mali bolniki so bili pogumni in brez 
strahu pridržali prstek za pikico.



Na RETGENU so opravili slikanje. Kot vidite je bilo veliko poškodb. Radiologinja Nina jim 
je vse lepo razložila in naredila rentgenske slike. 



PASAVČKOVA LEKARNA je bila prav posebna. Lekarnarica Marija je malim bolnikom in njihovim 
staršem dala koristne napotke. Okrepčali so se tudi z medenim napitkom in suhim sadjem.



V BOLNIŠKI SOBI je medicinska sestra Vlasta 
poskrbela za večje zdravstvene težave malih bolnikov.



KOTIČEK VARNE VOŽNJE – Pasavček nas uči RED JE VEDNO PAS PRIPET.
Otroci so se preizkušali v pripenjanju varnostnega pasu na avtosedežu za najmlajše. 
Da je bilo vse tako, kot je treba, je poskrbela uslužbenka Ines.



Da pa je vse potekalo, kot je treba, so si otroci že nekaj dni prej pri pouku izdelali kartoteko in 
zdravstveno izkaznico. 



Za male bolnike je bilo poskrbljeno. V zahvalo so učenci odraslim sodelujočim podarili 
prikupne piščančke, ki so jih izdelali v jutranjem varstvu. Velik HVALA vsem.



IN KAJ SO POVEDALI UČENCI V VLOGI STARŠEV?

Jure: „Mojemu medvedku je v ambulanti medicinska 
sestra povila tačko.“

Skender: „Na rengenu so medvedku slikali tačko.“

Maj: „V lekarni smo dobili orehe, ki so zdravi za naše 
telo.“

Grega: „V lekarni mi je bil všeč napitek, med je res pravo 
zdravilo.“

Maja: „Moj dojenček Naj je bil na rentgenu, ker je imel 
zvito nogico.“

Lana: „Na rentgenu je pokazalo, da ima moj medvedek 
zlomljeno tačko.“

Teo: „Zdravnik Miha je pogledal medvedkovo tačko, ki je 
bila samo zvita.“ 



Zadovoljni in z nasmehom na obrazu smo vsi, tako učenci in učenke prvega razreda ter odrasli, ki 

smo prevzeli vloge v Bolnišnici Pasavček, zaključili naravoslovni dan. 

Vsebine tega dne so bile vezane na projekt RED JE VEDNO PAS PRIPET, v katerem 

sodelujemo prvošolčki in ga omogoča Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu, ki v okviru Javne agencije RS za varnost prometa vodi in koordinira projekt 

Pasavček. Ta v Sloveniji poteka že od leta 2005. 

Osnovni namen projekta Pasavček je spodbuditi dosledno in pravilno uporabo otroških 

varnostnih sedežev in pripetost otrok med vožnjo. 

Mi pa dodajamo – redno nošenje rumene rutice v šolo in domov kot pešci ali sopotniki v 

avtomobilu.

Janja, direktorica BOLNIŠNICE PASAVČEK
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