
 

obeleženje MEDNARODNEGA DNEVA BOJA PROTI OTROŠKEMU RAKU – v 

sodelovanju z Junaki 3. nadstropja – pridruženi vseslovenski akciji 

 

Dragi Junaki 3. nadstropja! 

Na naši šoli smo si pred počitnicami ogledali vaš film. Vaše ganljive zgodbe, v katerih 

se vi in vaši bližnji spopadate s to zahrbtno boleznijo, so nam segle do srca. 

Občudujemo vaš pogum, moč in potrpežljivost.  

 

 

 

 
 

»Želim si, da bi bili vsi otroci zdravi.« Tilen, 6 let 

»Pošiljam vam ljubezen.« Luc, 6 let  

»Rada bi vas obiskala in vam podarila darilo.« Manuela, 6 let 

»Poznam fantka, ki so mu izpadli laski. Rad bi mu podaril sliko mavrice, da bi se lahko spomnili na njegove 

igre zunaj s prijatelji.« Kevin, 6 let 

»Želim, da bi se bolni otroci zdravi vrnili domov.« Ela, 6 let 

»Tud´ če imaš slab dan, daj se nasmej, dvigni glavo gor, vse bo okej. Tudi če ne bo tako kot prej, v sebi čutim, 

da še boljš´ bo zdej.« Izabela, 7 let 

»Zelo vas spoštujem in cenim vaš pogum.« Neja, 8 let 

»Dnevi v bolnišnici naj vam hitro minejo, da boste lahko čimprej v družbi svojih družin, prijateljev in 

sošolcev.« Pika, 8 let 

 »Dragi Junaki 3. nadstropja! Občudujem vas, kako se borite z rakom. Verjamem, da ste ponosni in veseli, 

kako premagujete vašega nasprotnika. Meni ste čudovite in prisrčne osebe.« Lucija, 9 let 

»Želim vam, da dobite moč in se soočite z boleznijo ter jo premagate. Mislim na vas!« Kiri, 9 let 

»Res ste borci. Občudujem vas.« Nik, 10 let 

»Bog vam daj zdravja!« Ajda, 10 let 

»Lepi ste, dobri in pogumni!« Tjaša, 11 let 



»Nikoli ne obupajte, nikoli se ne predajte, saj kdor se preda, ne doseže cilja.« ALEN, 11 let 

»V veselje mi je, da je naša šola v tem projektu. Vi junaki in vaši starši ste nam lahko za vzgled. OSTANITE 

MOČNI, Z VAMI SMO.« NIKA, 11 let 

»Želim si, da ta bolezen sploh ne bi obstajala. Težko gledam, kako nekateri trpite, medtem ko sem jaz 

zdrava. Vztrajajte in zmogli boste! Vedite, da vas spoštujem, in upam, da vam bo uspelo bolezen premagati s 

čim manj trpljenja, s pogumom, ki je v vaših srcih.« SARA, 11 let 

»Ves čas se sprašujem, kako se počutite vi Junaki in vaši starši, predvsem starši Zvezdic. Ugotovila sem, da ste 

veliko bolj samozavestni kot mi. Junaki, zdržite!« TIA, 11 let 

 
  

 

»Želim, da izpeljete svoje talente, saj ste zelo nadarjeni.« Domen, 12 let 

»Majhni borci, veliki zmagovalci, v zgled in ponos ste nam.« Neja, 12 let 

 »Upam, da čim prej zmagate to bitko z rakom in uresničite svoje sanje.« Pija, 12 let 

 »Vsem junakom sporočam, da niste sami in da občudujem vašo moč in voljo v boju proti tej bolezni. Želim 

si, da bi v tej bitki vedno zmagovali pravi junaki - otroci!« Anže, 12 let 

»V težkih časih se je večkrat potrebno nasmejati. Ostati moramo pozitivni in močni.« Ožbej, 13 let 

»Zame ste največji bojevniki na svetu. Pozdravite se!« Val, 14 let 

»Otroci z rakom ste res junaki. Ne morem si predstavljati, kakšno življenje bi imel, če bi imel kakšno 

podobno bolezen. Upam, da bo vsak od vas dosegel svoje cilje in da vam bo v življenju dobro.« Tim Jan, 14 

let  

»Junaki iz 3. nadstropja nas učite, da moramo biti zmeraj pozitivni ne glede kaj se nam v življenju zgodi.« 

Nastja, 14 let 

»Po ogledu videa sem imel popolnoma spremenjeno razmišljanje o otroškem raku. Nisem vedel, da je tako 

nevaren, da je tako težko med zdravljenjem in čez kaj vse morate iti. Otroci, ki se borite proti raku, ste nam 

lahko vsem ostalim v vzor.« Luka, 14 let 

 

 

 

 



 

15. februarja bomo skupaj z vami pripeli zlate pentlje! 

 

Lep pozdrav iz naše šole 

 

Z vami v mislih in s sočutjem … 

učenci, učitelji, ravnatelj in ostali delavci šole 

 

 

 

 

 

 

 

 


