
ZAHVALA 
 
 
Šolsko leto se poslavlja in vsi mrzlično zaključujemo še zadnje obveznosti, med 
drugim smo zaključili z zelo uspešno akcijo zbiranja odpadnega papirja.  
Ob tej priložnosti lahko rečem samo HVALA! Hvala vsem sodelavcem za 
prostovoljno dodatno delo v zgodnjih jutranjih urah in obdelavo podatkov ter 
posredovanje le- teh na šolsko spletno stran, hvala vsem našim učencem za 
pomoč pri polnjenju zabojnika ter pridno prinašanje papirja, hvala vsem 
staršem, sorodnikom in znancem, ki ste se odzvali, in vam ni bilo težko pred 
vsakodnevnimi obveznostmi zapeljati v šolo še papirja. Dokazali smo,  da 
zmoremo in ponovno potrdili rek: »Kjer je volja, tam je pot!«  
Res je, da je naša akcija tudi tekmovalno obarvana in kot taka motivira učence. 
Ti seveda posledično motivirajo tudi starše. Verjamem pa, da ni samo končna 
nagrada tista, ki je bila edino vodilo, saj smo že večkrat dokazali, da smo 
ekološko osveščeni in nam resnično ni vseeno za naše okolje. Seveda smo z 
zbranimi sredstvi kar občutno prispevali v šolski sklad, saj smo v tem šolskem 
letu zbrali kar 20 146,96 kg papirja na matični šoli, glede na  manjše število 
učencev pa so zajetno prispevali tudi učenci podružnične šole z zbranimi 7 
784,80 kg papirja.  
Visoka številka, ni kaj!  
Včasih je ob četrtkih zjutraj dvorišče za šolo dobilo podobo Mc'Donaldsa. Saj 
veste, ko se z avtomobilom zapeljete do okenca in naročite prigrizek. Razlika je 
samo v tem, da ste se zapeljali do zabojnika in odložili tovor. Pa še bolj zdravo 
je!!  
Kot vam tudi nam ni bilo težko prostovoljno prispevati svojega truda in nekaj 
tedenskega časa za skupne cilje. 
V upanju, da bo naša akcija ostala uspešna še v prihodnje in se bomo tudi v 
novem šolskem letu srečevali v zgodnjih jesenskih, hladnih in kasneje toplejših, 
prijetnejših spomladanskih jutrih, vas  lepo pozdravljam in vam želim 
nepozabne počitnice.  
Reklame v nabiralnikih pa le pridno skladiščite, nabralo se jih bo cel kup do 
septembra. 
Vse dobro. 
                                                                        

                                                                     Ankica Pikula, 
 vodja akcije zbiranja papirja 

 

 

 

 

 


