
Pridružite se nam in skupaj obeležimo Zlati september 

 Mesec september ne zaznamuje samo začetek šolskega leta, ampak je tudi v 
znamenju zlate barve, barve Junakov 3. nadstropja. To so otroci in mladostniki, ki so 
preboleli ali prebolevajo raka. Njim, njihovim družinam, prostovoljcem in zdravnikom, ki so 
res Junaki z veliko začetnico, se bomo letos poklonili tudi mi. 

Zlati september bomo obeležili z dobrodelnim tekom po Poljanah »KORAKI Z JUNAKI«.  Dobrodelni tek  bomo 
izpeljali v četrtek, 29. 9. 2022, med 16.30 in 18.30.  Tekli bomo v Poljanah (Lovski dom Poljane – Kulturni dom 
Poljane – pot proti Žabji vasi – Predmost – Kulturni dom Poljane). K sodelovanju ste povabljeni vsi družinski člani 
vseh generacij. Na poti vas bodo pozdravili učenci šole, na poti pa se bomo seznanili še z zmotami in dejstvi o 
otroškem raku. Zemljevid poti je dostopen tudi na šolski spletni strani in na vseh točkah poti. Pot Koraki z junaki 
lahko pretečete ali prehodite. Lahko opravite celotno pot, lahko samo del poti. Nekje na poti si boste pripeli 
zlato pentljo in tako doprinesli k ozaveščanju. 

V lanskem letu smo zbirali tudi priboljške za Junake in njihove starše. Vse kar smo zbrali je bilo še kako 
dobrodošlo in na Društvu Junaki 3. nadstropja so tudi letos pozdravili našo akcijo. Torej vabljeni k sodelovanju 
v zbiralni akciji »HRANA PO OKUSU OTROK«. Primerna je hrana po porcijah, v manjši embalaži in z daljšim 
rokom uporabnosti (mleko 2 dcl, male paštete, sokovi, mineralna voda z mehurčki, navadna voda, kapučino v 
vrečkah, slani in sladki prigrizki ipd.). 
Zbiralna akcija bo potekala v času med 26. 9. in 30. 9. 2022. V tem času lahko učenci v šolo prinesejo zgoraj 
navedene priboljške. 

VESELI BOMO VAŠEGA SODELOVANJA PRI OZAVEŠČANJU IN DOBRODELNOSTI! 

Več o društvu Junakov 3. nadstropja si lahko preberete na njihovi spletni strani Domov – Junaki 3. nadstropja 
(junaki3nadstropja.si) 

 

 

 

 

https://junaki3nadstropja.si/
https://junaki3nadstropja.si/

