
 

 

PROJEKT TIM SRČNOSTI  

 

Projekt TIM SRČNOSTI je nadgradnja VRHOVŠKE VREČE, saj želimo v tem 

šolskem letu  ŠE dodati dobrodelno noto naši šoli. 

V  šolskem letu 2021 - 22 bomo organizirali sedem dobrodelnih akcij, ki bodo 

zajele celotno šolo: 

1. ZADOVOLJNI SMRČKI  ( 4. oktober do 18. oktober 2021), vsak razred 

prostovoljno zbira hrano, igrače, odejce … za zavetišči Gmajnice, Horjul in 

Veterinarsko fakulteto. 

Odgovorni: Nataša in Amadeja  

 

2.  VRHOVŠKA VREČA – BOŽIČNA SREČA ( november - december), vsak 

razred zbira obleke, hrano, potrebščine za enega otroka iz socialno 

šibkega okolja. 

Odgovorni: Amadeja, Jerneja, Nataša in Nada  

 

3. RADI VAS IMAMO, ČEPRAV SE NE POZNAMO (december), razredi na RS 

pripravijo voščila za Dom upokojencev Bokalce.  

Odgovorne: Amadeja, Jerneja, Nataša in Nada  

 

4. SRČNA PISMA ZA MALE BORCE ( 9. – 18. 2. 2022)  

28. 2. je svetovni dan redkih bolezni. Tretjina otrok z redkimi boleznimi 

umre pred petim letom starosti. Vsi  učenci napišejo srčne misli podpore 

otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam. 

Odgovorne: Amadeja, Jerneja, Nataša in Nada  

 

5. VILE SRČNICE ( december in marec), učenci na RS  izdelajo in podarijo vile 

srčnice učencem PS kot simbol prijateljstva, sodelovanja, spoštovanja, 

podpore in srčnosti. 

Odgovorne: Amadeja, Jerneja, Nataša in Nada  



 

 

 

6. KNJIGA IZ SRCA (23. april SVETOVNI DAN KNJIGE, NOČ KNJIGE) . Na 

svetovni dan knjige so dekleta podarila fantom knjige, fantje pa dekletom 

vrtnice. Medgeneracijska izmenjava knjig, kjer bodo mlajši učenci podarili 

knjigo starejšim in starejši mlajšim. 

Odgovorne: Amadeja, Jerneja, Nataša in Nada  

 

7. NAŠA TRGOVINCA  ( preko celega leta), razred prostovoljno zbira stara 

otroška, moška, ženska oblačila, ki morajo biti oprana, zlikana in zložena.  

SPLETNI NASLOV: http://www.verjamemvate.si/nasa-trgovinca/ 

Gre za trgovinco v Domžalah, ki so jo ustanovile matere otrok z Downovim 

sindromom in ta oblačila predelajo, reciklirajo in prodajajo naprej. Denar 

porabijo za omenjene otroke. 

Odgovorna Urška Jančar 

 

Vse akcije bodo sproti objavljene na spletnih straneh, na šoli pa bodo na njih 

opozarjali plakati. 

Idejni vodja: Nada FRASS 

 

                                    Tim srčnosti 

                                   Amadeja KRIŽ, Nataša GOLEC in Jerneja ŠORLI  

                                                      


