
 
 

Obisk na Osnovni šoli Bičevje v Ljubljani 12. 6. 2012 
Petra Leskovšek Lasetzky 
 
Vodja Sekcije štajerske regije sem skupaj z še eno članico našega društva, Maksim, 12. junija 2012 obiskala 
Osnovno šolo Bičevje v Ljubljani. V sklopu naravoslovnega dne na temo MOTNJE HRANJENJA sva sedmim, 
osmim in devetim razredom predavali o prebavilih in prehrani nas bolnikov. 
 
Naša članica Suzana Kranjec je na omenjeni osnovni šoli zaposlena kot učiteljica matematike. Vsakemu razredu 
posebej je na samem začetku predstavila tako mene kot Maksim ter povedala, da smo vse tri bolnice s kronično 
vnetno črevesno boleznijo. 
 
9. a in b razred 
Od 10.25 do 11.10 ure sva najprej predavali 9. a in b razredu. Prva je bila Maksim, ki je s pomočjo ppt 
prezentacije učencem nazorno, na zanimiv način in s pomočjo slikic prikazala zgradbo prebavil. K sodelovanju 
jih je vzpodbujala z deljenjem čokoladnih bombonov. Nato je sledila še moja predstavitev na temo zdrave 
prehrane oz. prehrane bolnikov s KVČB. Tudi ob tej predstavitvi so bili učenci pozvani k sodelovanju in odlično 
so se izkazali. 
 
7. razred 
Od 11.15 do 12.00 ure je sledila predstavitev 7. razredu. Tudi ti učenci so bili za pravilne odgovore nagrajeni s 
čokoladnimi bomboni. Bili so izredno pridni, zadnjih 15 minut pa smo imeli čas še za igrico LEVČEK KRONČEK 
katere so bili učenci izredno veseli. 
 
8. razred 
Od 12.05 do 12.50 ure je sledila še predstavitev 8. razredu. Tudi ti so izredno lepo sodelovali in bili hkrati 
izredno radovedni kar je vsekakor pozitivno. 
 
Zaključili smo ob 12.50 uri. Sledilo je zasluženo, zelo okusno, šolsko kosilo ob katerem sva z Maksim obujali 
spomine na prijetne, brezskrbne osnovnošolske dni. 
 
Učiteljici in naši članici Suzani sva v imenu Društva za KVČB nato izročili še nekaj igric LEVČEK KRONČEK katera 
bo naslednjim generacijam učencev osnovne šole Bičevje pri predmetu biologija vsekakor izredno koristila.  
 
 
 
 
 
 

 


