
 

 

Dragi učenci, spoštovani starši!  

Zelo verjetno že veste, da sedaj kar tradicionalno vsako leto ob koncu šolskega leta po Sloveniji, poteka 

akcija »POKLONI ZVEZEK« pod okriljem Slovenske Karitas. In vsako leto je vaš odziv prav neverjeten. Kako 

je lepo, ko se kljub težavam, ki pestijo vsakega posameznika, še vedno najde prostor tudi za solidarnost, 

občutek za sočloveka in zavedanje, da lahko tudi z majhnim prispevkom, naredimo zares veliko razliko.  

Dejstvo je, da se skoraj vsakdo izmed nas kdaj v življenju, na tak ali drugačen način, znajde v stiski. In takrat 

šteje čisto vsaka gesta, vsak korak, vsaka malenkost, ki jo kot človek človeku naklonimo.  

Verjetno ni potrebno posebej poudarjati, da je, oziroma bo imelo obdobje karantene ob izbruhu epidemije 

za marsikoga med nami tudi večje finančne posledice. Število družin v stiski, se znatno povečuje in za veliko 

njih pomeni nakup šolskih potrebščin ogromno breme. Po podatkih Karitasa se pričakuje, da bo letos v 

Sloveniji več kot 12.000 otrok, ki bodo potrebovali našo pomoč. Zato se, tako Karitas kot tudi naša šola, 

obračamo na vas z vabilom k akciji »POKLONI ZVEZEK«.  

Akcija poteka od 1. 6. do 22. 6. 2020 

 

  KAJ JE AKCIJA »POKLONI ZVEZEK«?  

Kot že ime narekuje, gre za akcijo zbiranja (kvalitetnih) zvezkov. 

Ustanove, priključene akciji, zbiramo zvezke, ki jih starši in otroci 

dobrosrčno poklonite, mi pa jih po koncu akcije, oddamo Karitasu. Oni 

jih potem podarijo družinam, ki potrebujejo pomoč.  

 KAJ LAHKO NAREDITE?  

 ko kupujete zvezke zase/svoje otroke, en (lahko tudi več) VELIK ČRTAN ZVEZEK, odstopite za otroke 

v stiski; 

 enako velja tudi za ostale potrebščine, ki bi jih mogoče želeli podariti drugim;  

 če želite, lahko ob tem napišete tudi RAZGLEDNICO s sporočilom, ki ga bo potem naključno izbrani 

otrok dobil kot prilogo v zvezku in ga prebral. Razglednico preprosto samo vstavite v zvezek. 

Najdete pa jo na spletni strani šole ali pa na strani Karitas: www.karitas.si/pokloni-zvezek; 

 prispevate lahko tudi DENARNO POMOČ in sicer s pošiljanjem SMS sporočil: ZVEZEK (darovali boste 

1€) ali ZVEZEK5 (darovali boste 5€) na 1919 

 KAM ODDATI ZVEZEK in druge šolske potrebščine na šoli?  

 Zaradi higienskih ukrepov za preprečevanje okužbe, bomo zvezke zbirali v škatli v prostoru pod 

stopnicami (nasproti 3.a /3.b razreda); 

 v kolikor bi želeli prispevati kakšne druge potrebščine, ste prav tako srčno vabljeni, da jih oddate v 

svetovalni službi, Ani Furlan ali pa razredničarki /razredniku.  

 

ŽE VNAPREJ SE VSEM LEPO ZAHVALJUJEMO ZA POMOČ!  


