
MALI KREATIVCI U SIJEČNJU 2019. 

 

16. siječnja 2019. – Opet smo zajedno!  Zimski praznici su završili, dobro smo se odmorili 

i vrijeme je da ponovo zagrijemo školske klupe. Neće nam biti teško jer je Škola u bolnici 

zabavna, vesela i poučna. Svaki dan nam barem jednom osmijeh mora krasiti lice. 10. siječnja 

se obilježio Svjetski dan smijeha. Utemeljio ga je Indijac Madan Kataira, s namjerom da 

potakne sve ljude na svijetu da se smiju što češće. Svjetski dan smijeha slavi se od 1998. 

godine i to dva puta godišnje – 10. siječnja i 2. svibnja.  

 

 

 

Cilj je Svjetskog dana smijeha potaknuti ljude da se što više smiju jer će se osjećati bolje, 

rasteretiti stresa, smanjiti brige i depresiju i tako ojačati imunitet, tvrde brojni znanstvenici i 

liječnici koji poručuju kako se SMIJATI TREBA SVAKOGA DANA. Na današnjoj radionici 

Malih kreativaca razgovarali smo o tome što nam može staviti osmijeh na naša lica.  

„Meni je smiješno kada brat kaže neku šalu koja baš i nije smiješna.“ 

„Nasmijem se kada tata kaže da ujutro ne moramo u bolnicu na kontrolu.“ 

„Sretan sam kada dobijem novu video igricu.“ 

„Jako mi je smiješno kada gledam crtiće. Oni su jaaaako smiješni.“ 

       Mihael, 3. razred 



 

„Volim se smijati s učiteljicama. One su tako smiješne.“ 

„Sretan sam kada mogu igrati dugo igrice na Playstationu.“ 

„Smijem se i sretan sam kada su mi nalazi jako dobri. Onda sam dobro, a i mama je onda 

sretna.“ 

       Borna, 2. razred 

 

 

 

Za sami kraj smo pročitali nekoliko citata koji govore o ljepoti osmijeha i smijeha: 

„Osmijeh čini da mislite bolje o sebi, čak i ako se ne osjećate tako. I uvijek čini da drugi misle 

bolje o vama. Bore samo označavaju mjesto na kojem je bio osmijeh.“ (Mark Twain) 

 

„Nikada se nemojte prestati smijati, čak i kad ste tužni, jer se netko može zaljubiti u vaš 

osmijeh.“ (Gabriel García Márquez) 

 

„Gdje se ništa ne može pomoći, lijepo je bar nasmiješiti se.“ (Kineska poslovica) 

„Ako je netko umoran kako bi ti dao osmijeh, daj ti njemu svoj.“ (Kineska poslovica) 

„Upravo zato što je tako topao, osmijeh je ljepši od bilo kojeg cvijeta na svijetu. 

Ne prestajete se smijati jer odrastate – odrastate jer se prestajete smijati.“ (Mike Dirnt) 

 

„Svako jutro se budi s osmijehom na licu i pokaži svijetu svu ljubav svoga srca. Ljudi će biti 

bolji prema tebi.“ 

 



23. siječnja 2019. –  Ove godine obilježava se 15 godina postojanja Škole u bolnici. Započela 

je s radom  početkom 2004. godine u Klinici za dječje bolesti Zagreb pri OŠ Izidora 

Kršnjavoga. Mnogim učenicima je pomogla i dalje pomaže da bez straha od zaostataka, 

unatoč  bolesti, uspješno savladavaju nastavne sadržaje. Iz tog razloga smo današnju 

radionicu nazvali 15 godina Škole u bolnici. Na samom početku odigrali smo kratku igru 

asocijacije. Djeca su pogađala razne pojmove koji su ih doveli do konačnog rješenja – Škola u 

bolnici. Nakon toga smo poveli razgovor u kojem smo iznosili naše dojmove o školi, što nam 

je lijepo, a što nam se baš toliko i ne sviđa. Kao kreativni dio naše radionice odlučili smo 

napraviti mali kolaž presjeka 15 godina Škole u bolnici. Iz brošura smo izrezali zanimljive 

fotografije i članke kojima smo zatim ukrasili naš pano koji se nalazi u učionici.  

 

                

 

                      

 



 

 

 

 

 

Škola u bolnici opremljena je prema najvišim standardima pa smo obljetnicu obilježili 

videokonferencijom. U virtualnoj učionici održan je sat Engleskog jezika pod vodstvom 

Danijele Bejuk, prof. engleskog i njemačkog jezika na kojem su sudjelovali učenici 

hospitalizirani u Klaićevoj bolnici i oni koji nastavu pohađaju u Zavodu za onkologiju i 

hematologiju „Dr. Mladen Ćepulić“.  


