
6.3.2019. u sklopu projekta „Bolnica bezbolnica“ u suradnji s HCK ugostili smo Mist teatar koji nam je 

izveo iznimno zanimljivu i poučnu predstavu pod nazivom Ana Liza i vesela ordinacija. Priča prati 

djevojčicu čija je majka liječnica za mozak, odnosno psihijatrica. Djevojčica Ana Liza baš kao i njena majka 

jednog dana želi postati psihijatrica. No, situacija se iznennada promijenila kada je u čekaonicu ordinacije 

njezine majke ušetao dječak po imenu Edi. On je bio jako tužan zato jer mu je i tata tužan. Ana Liza je znala 

kako pomoći nesretnom dječaku, te je odlučila „preskočiti“ brojne godine školovanja i odmah je uzela majčinu 

liječničku kutu i postala je psihijatrica makar na samo jedan dan. Naša mlada liječnica je uspjela u svom 

naumu te je izliječila svog malog prijatelja. Ovo je predstava koja nas uči toleranciji i prihvaćanju različitosti, 

uvažavanju tuđih potreba, bezuvjetnom pomaganju drugima i iskrenom veselju i radosti.  

                     

 

LIKOVNO-ESTETSKA SKUPINA 

Budući da nam lijepo i sunčano vrijeme dolazi na velika vrata, a proljeće se krije negdje iza ugla i veselo se 

približava, odlučili smo se razveseliti našim likovnim radovima. Bili smo jako vrijedni i kreativni te smo  

nacrtali šarene i razigrane leptire, jedne od simbola ovog posebno veselog mjeseca. 

                                      

 

 



MALI KREATIVCI 

Potaknuti lijepim i sunčanim vremenom u mjesecu veljači, učenici Škole u bolnici odlučili su dozvati proljeće 

da nam dođe nešto ranije. Stoga smo organizirali proljetnu radionicu kojom smo htjeli „omekšati“ i 

„odobrovoljiti“ sunce kako bi ono što više sjalo i grijalo te time otjeralo oblake i kišu. U uvodnom dijelu 

radionice učenici su čitali i interpretirali pjesmu „Zazvonilo proljeće“ Vere Zemunić, a zatim su rješavali 

proljetni kviz kojim smo provjerili znanje o ovom zanimljivom i veselom godišnjem dobu. Za kraj smo 

pokazali naše kreativne sposobnosti te smo oslikali proljetnu livadu na papirnatim tanjurima. Nadajmo se da 

smo uspjeli u našem naumu, odnosno da nas je proljeće čulo i vidjelo te da možda ipak odluči doći malo ranije.   

 

 

 

 

 


