
 

 

Zahvala in povabilo k lepim mislim za naše zdravstvene delavce in vse, ki 
skrbijo za naše zdravje ter boljše počutje v tem času 

Spoštovani!  

Zaključuje se nenavadno leto in obstaja negotovost, kako bo v prihodnje. Vendar pa nas bo vedno 
boljše poznavanje razmer in načinov obvarovanja bolje pripravilo na nadaljnje obvladovanje. 

V povezavi s tem se zahvaljujemo vsem pedagoškim delavcem za vaša prizadevanja in 
pozitivno energijo, ki jih delite z otroki in mladostniki. Naj ustvarjalnost ne pozna meja pri iskanju poti, 
ki ohranjajo naše lastno in skupno zdravje ter dobro počutje. Spoznavamo se sicer na drugačen način, 
a pomembno je, da ohranjamo bližino – čeprav na daleč. Pred nami ostajajo izzivi, ampak skupaj 
bomo zmogli. 

Ob tej priložnosti vas vabimo k pobudi, da se vsi skupaj zahvalimo zdravstvenim 
delavcem in vsem, ki v trenutnih razmerah skrbijo za naše zdravje in dobro 
počutje. Vabimo vas, da z učenci/dijaki ustvarjate čestitke, lepe misli, pesmi, risbe, fotografije … v 
zahvalo ljudem, ki pomagajo bolnim in ljudem v stiski, ko je to potrebno. Če pa se porodi želja po 
zahvali za druge posameznike ali skupine, ki so nekomu olajšali ali polepšali ta čas, je to priložnost za 
majhno zahvalo, priznanje in potrditev, da znamo to ceniti …. 

Nekaj namigov: lahko zbirate svoje izdelke kot posamezniki, kot razred, kot šola in jih 
posredujete zdravstvenim ustanovam. Lahko povabite k ustvarjanju nevladne organizacije ali druge iz 
lokalne skupnosti. Lahko pred šolo postavite škatlo, kjer boste zbirali izdelke vaših učencev. Morda bi 
lahko razredniki oz. zainteresirani učitelji/ce nalepili te izdelke (misli, čestitke, risbe …) na plakate in 
jih dostavili do lokalnega zdravstvenega doma, bolnice, doma starejših občanov ter tam zaprosili, da 
jih nalepijo na vrata ali najdejo drug primeren prostor, kjer bo vidno vsem zaposlenim. 

Veseli bomo, če boste izdelke lahko fotografirali in nam fotografije po e-pošti poslali na e-
naslove regijskih koordinatorjev Zdravih šol oz. na mojca.bevc@nijz.si do konca decembra 2020. 
Objavili jih bomo na spletni strani NIJZ (www.nijz.si.) in Slovenske mreže zdravih šol, pod rubriko 
Zahvala vsem, ki skrbijo za naše zdravje. 

Krepimo veselje do življenja, ohranjajmo lepo v sebi – in to delimo z drugimi okrog nas. 

 

Želimo vam zdravo, zadovoljno, ustvarjalnosti polno leto 2021! 

Ohranimo svoje in skupno zdravje! 

Nacionalni in regijski koordinatorji Slovenske mreže zdravih šol 
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