
SPOŠTOVANI ZDRAVSTVENI DELAVCI, VARUHI NAŠEGA 

ZDRAVJA! 

 
Učenci Osnovne šole Kidričevo bi se vam radi zahvalili s toplimi mislimi in 
željami za vaše nadčloveške napore v teh težkih časih. 
Zelo že pogrešamo šolo in prijatelje, a verjamemo, da če bomo poslušali vaše 
nasvete, se bomo v novem letu kmalu zopet srečali. 
 
Naj vas ogrejejo naše vrstice želja, pesmice in naša voščila. 
 
Vsem želim srečno novo leto, praznike in veliko zdravja ter sreče. Upam, da 
Vam vse uspe          
ter da se epidemiološka slika izboljša. 
   
Lep 
pozdrav                                                                                                                                
    
Benjamin Grujčić 6. a 
OŠ Kidričevo  
 
 
 
 
Želim vam vesele praznike in da ostanete zdravi. ZMORETE!!! 
 
Sofija Hrbinič, 6. a 
 
 
 
 
Dragi zdravniki! 
 
Vi ste naši superjunaki, ki zdravijo ljudi. Vsi vas spodbujamo, da premagate to 
zlo. 
Na vas smo vsi ponosni, zato želim, da ne obupate. 
Hvaležen sem vam! 
 
Tristan Trop, 6. a 
 
 



ZAHVALA 

Hvala vam osebje zdravstveno,                                                                                                                                                                                                                                       

za vse trenutke lepo je to.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Zahvaljujem se vam iz srca,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

za vsa našteta upanja. 

Kaj bi mi brez vas,                                                                                                                                                                                                                                                                        

klicali v sosednjo vas?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Če vas ne bo,                                                                                                                                                                                                                 

korona prevladala bo. 

Zato iz dna srca:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

hvala za obvestila vsa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Slovenija je vesela, da vas ima,                                                                                                                                                                                     

saj pogumni ste za dva. 

Res vam hvala za vse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

za cepivo, ki kot piškot je.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Vi ste naše upanje,                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

za trenutke te obupane. 

Mia Topolovec, 6. a 

 
 
 
Zdravje je pomembno 
in veliko vredno. 
Če dobite kakšno bolezen, 
pomislite na svojo ljubezen. 
 
Vedno bodite na svežem zraku 
ali pa v parku. 
Pomagajte tistim, ki so bolni 
in ne bodite zlobni. 
 
Ostanite zdravi! 
 
Aleks Mrčinko, 6. a 



Hvala vam vsem, ki 
v teh časih izpostavljate 
svoje zdravje za 
reševanje drugih. 
 
Vsi smo vam zelo hvaležni  
za vaš trud ter upam, da  
bo tega vsega počasi konec. 
 
Lepe božič ter srečno novo leto. 
  
Vasja Bašelj, 6. a 
 
 
 
 
 
VOŠČILO 
 
Iskrena zahvala za vašo pomoč pri obolelih v bolnišnicah in za vašo 
požrtvovalnost v teh težkih trenutkih. 
 
Želim vam lepe praznike, polno zdravja in sreče v novem letu 2021. 
Srečno! 
 
Sašo Korpar, 6. a 
 
 
 
Hvala vam za čisto vsako malenkost, ki ste jo storili in pomagali ljudem, ki to 
potrebujejo. Hvala vam, da ste v tem času preživeli veliko neprespanih noči in 
vložili v svoje delo veliko časa in volje.  Vem, da ni lahko in upam, da bo čim prej 
vse bolje. 
 
Nika Božičko, 9. b 
 
 
 
 
 



Spoštovani zdravstveni delavci, 
 
rada bi se Vam zahvalila, da ste v vsem tem času delali brez prestanka in 
pomagali vsem, ki so potrebovali Vašo pomoč. Niste izgubili upanja in brez 
oklevanja in brez sebičnosti pomagali vsem. Celotna Slovenija Vam je lahko 
hvaležna iz dna srca.  
Za konec bi Vam rada le še zaželela srečen božič in srečno novo leto! Upam, da 
drugo leto ne bo takšno, kot je bilo to, in upam, da boste dobili zaslužen 
počitek. 
 
Kaja Gojkošek, 9. b 
 

 

Hvala, da se z nami in za nas borite v teh izjemno težkih časih.  

Pia Lobenwein, 9. b 

 

 

Želim si, da na svetu ne bi bilo več koronavirusa, da bi se vrnili nazaj v šole in da 
bi se spet lahko družili s prijatelji. 
 
Pia Topić, 6. a 
 
 
 
 
Letošnje leto je marsikaj spremenilo. A spremembe niso bile le slabe. Ljudje so 
se povezali in pomagali tistim, ki to potrebujejo. Nekateri so se končno 
zavedeli, koliko pomeni bližina drugih ljudi. Čeprav se lahko družimo na veliko 
drugih načinov, je najboljše druženje takrat, ko smo s človekom iz oči v oči. 
Začeli smo biti hvaležni za male stvari. 
Hvala vsem, ki nam pomagate prebroditi to obdobje. S temi dejanji resnično 
pokažete ljubezen do sočloveka, ki je v tem času še posebej pomembno.  
 
Neja Vogrinc, 8. a 
 



 

 

 



VOŠČILA UČENCEV 4. IN 5. RAZREDA 

         

 

 

 

  



   

 

                

 



                

 

   



     

         

 

 



 

ZAHVALA ZD PTUJ 
 
Spoštovani, 
  
Iskrena hvala za posredovana voščila Vam in 
vsem učencem, ki so tako lepo strnili svoje 
misli in nam jih poslali v voščilu. 
Tudi mi Vam in vsem učencem želimo, da jim 
prihajajoče leto prinese veliko zdravja, 
možnost nemotenega učenja ter otroške 
razigranosti in  iskric v očeh. 
  
Lepo preživite praznike, predvsem varno in 
zdravo. 
  
Z lepimi pozdravi. 
  
Pred. Karmen Panikvar, dipl.m.s.,spec.,mag. 
zdr. nege, QM 
 

Pomočnica direktorja ZD Ptuj, PVK 

www.zd-ptuj.si 
  

http://www.zd-ptuj.si/

