


… staršem, ki otroke in mladostnike učite HVALEŽNOSTI,

… učiteljem, ki otroke in mladostnike spodbujate k hvaležnosti,

…in vsem, ki otrokom in mladostnikom omogočate priložnosti za občutenje hvaležnosti.

Iz hvaležnosti se rodi ZAHVALA …

…ki jo izražamo z besedo HVALA…

Ta ima moč prodreti do človeškega SRCA, kjer se rojevajo ČUSTVA, ki osmišljajo življenje…

Vabimo vas, da si v nadaljevanju ogledate zahvale in voščila učencev in dijakov iz šol v ljubljanski regiji, 

namenjena zdravstvenim delavcem in vsem ostalim, ki na različne načine pomagajo sočloveku v stiski –

naj bo čustvena, socialna ali katera druga.

V najinem imenu pa HVALA vsem sodelujočim 

(učiteljem, učencem in dijakom, staršem)

za pozitiven odziv na našo pobudo ter vložen trud v izdelke, ki so nastali.

Branka Đukić in Anja Petrič, NIJZ – območna enota Ljubljana
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OŠ RIHARDA JAKOPIČA LJUBLJANA, 1.D RAZRED
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OŠ NARODNEGA HEROJA MAKSA PEČARJA LJUBLJANA (2. A) - DREVO ŽIVLJENJA



OŠ MENGEŠ (5.C)





OŠ TONETA OKROGARJA ZAGORJE OB 
SAVI (3.C)– DREVO HVALEŽNOSTI 1



OŠ TONETA OKROGARJA ZAGORJE OB 
SAVI (3.C) – DREVO HVALEŽNOSTI 2



OŠ DOMŽALE, PŠ IHAN (1.R)





OŠ ŠKOFLJICA





OŠ DR. FRANCETA PREŠERNA RIBNICA



OŠ SPODNJA IDRIJA

Učenci OŠ Spodnja Idrija so ob zaključku leta pripravili zahvale vsem

zdravstvenim delavcem za njihovo delo v teh težkih razmerah. 

V zahvalo za njihovo delo so oblikovali virtualni foto album, kjer so 

zbrane misli in izdelke učencev. 

Dostop do foto albuma:

https://read.bookcreator.com/oqIvaRJlp9MhGeFSQvCPeh2r8As1/mq5E9Fz1

RGG-M2fyMauHBg

https://read.bookcreator.com/oqIvaRJlp9MhGeFSQvCPeh2r8As1/mq5E9Fz1RGG-M2fyMauHBg


OŠ MARTINA KRPANA LJUBLJANA (1. IN 3. RAZREDI)





OŠ PIRNIČE MEDVODE (6. B IN 7.B)

KOŠARICA POZITIVNIH MISLI – 6B VOŠČILO IN BOŽIČNO ŽITO – 7.B

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=t2RRjNirlMdsnSk8PFHdJEH0

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=t2RRjNirlMdsnSk8PFHdJEH0


OŠ LOG-DRAGOMER (1.B)



OŠ DRAGOMELJ (5.A) 

https://www.osdragomelj.si/zahvala/

https://www.osdragomelj.si/zahvala/


OŠ NARODNEGA HEROJA MAKSA PEČARJA LJUBLJANA (1.B)



„Preteklo leto je bilo priložnost za nova spoznanja, da ločimo „zrno od pleveli", (na novo) 

poiščemo svoje poslanstvo , ...s/skozi Covid-19 ali brez le-tega ... 

Pomembno je, da gremo naprej v iskanju novih kvalitet življenja in tkanju nekoliko 

drugačnih, a prav tako pristnih vezi. 

Ohranimo v sebi človeškost, sočutje, korektnost in vsekakor iskrice v očeh, ki osmislijo 

naše bivanje na Zemlji.“

Vse to in želje, ki jih nosite v srcu, naj se izpolnijo v letu 2021.

Branka Đukić, regijska koordinatorka SMZŠ v ljubljanski regiji


