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Ljubljana, 31. 1. 2022 

 
TUDI BEVKOVCI SMO DOBRODELNI 

 
 
Pomoč sočloveku, dobrodelnost, empatija, altruizem, solidarnost …vse to so vrednote, ki so v času 
korona virusa še toliko bolj pomembne. In tega se na naši šoli dobro zavedamo.  
 
Tudi v letošnjem šolskem letu nas Covid-19 ni zaustavil, saj smo izpeljali že kar nekaj dobrodelnih 
akcij in s tem pomagali našim učencem, šoli, drugim otrokom, starejšim in brezdomcem. 
 
Meseca oktobra smo k prvi dobrodelni akciji zbiranja starega papirja povabili vse krajane in tako 
otvorili dobrodelno sezono. V treh dneh smo zbrali 1,54 tone starega papirja in s tem v šolski sklad 
dodali 187,77 €.  
  
V okviru dobrodelne akcije »Za otroški nasmeh« (Rdeči križ), ki je namenjena božičnemu 
obdarovanju otrok iz socialno šibkih družin, smo zbrali 700 €. S tem smo naslikali marsikateremu 
otroku nasmeh na obraz.  
 
Z dobrodelno akcijo Drobtinica smo v novoletnem času poskrbeli tudi za starejše občane, ki so 
prejeli poslikane glinene lončke skupaj s paketom osnovnih živil, ki jim jih vsako leto podari Rdeči 
križ. Lončke so poslikali učenci pod vodstvom učiteljice Petre Novak Trobentar.  
 
Nekaj učencev 8. b razreda je otroke iz zavoda Palčica obdarilo z uporabnimi darili, s katerimi so 
lahko vzgojitelji omenjenega zavoda otrokom polepšali decembrske praznične dni. 
 
Vsako leto na začetku meseca decembra pripravimo dobrodelni Bevkov bazar. Pred tem izvedemo 
različne delavnice, na katerih učenci in učitelji skupaj izdelamo lične izdelke iz različnih surovin in 
materialov. Izdelke ponudimo na bazarju, kjer zbiramo prispevke za dober namen in so namenjeni 
za pomoč našim učencem, ki bi se brez teh sredstev težko udeležili šole v naravi, ekskurzij, dni 
dejavnosti, nekateri pa bi ostali tudi brez kosila. Letos smo v ta namen zbrali 1.121,80 €, čeprav se 
tudi letos nismo mogli srečati ob pisanih stojnicah v avli šole. Bevkov bazar ima namen učencem 
privzgojiti čut za dobrodelnost, za človeka v stiski, jim privzgojiti tudi smisel za ustvarjalnost in 
estetiko.  Učenci spoznajo, kaj pomeni, da smo skupaj močnejši.   
 
V januarju smo sodelovali v projektu »Polepšajmo in razveselimo dneve naših borcev na Pediatrični 
kliniki Ljubljana«, ki ga je organizirala organizacija Mladi zmaji.  Tudi ta dobrodelna akcija je izjemno 
dobro uspela, saj smo zbrali res veliko otroških knjig, iger in igrač, ki jih bodo otroci na Pediatrični 
kliniki zagotovo zelo veseli.  
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Z učenci, ki obiskujejo krožek Mladi prostovoljec, smo v začetku januarja obiskali Kralje ulice – 
ljubljanske brezdomce. Odpravili smo se na njihov dnevni center, ki ga imajo na Pražakovi ulici 6 v 
centru Ljubljane. Razdelili smo jim kosila, ki so jih pripravile šolske kuharice in z brezdomci tudi malo 
poklepetali. Presenetili so nas s svojo iskrenostjo, prijaznostjo in razgledanostjo. Nato nam je gospa 
Katarina, ki je zaposlena na dnevnem centru, razkazala prostore in nam razložila, kakšno je njeno 
delo v dnevnem centru. Spoznali smo nekaj življenjskih zgodb brezdomcev in njihov način življenja. 
Prav vsi smo ugotovili, da imamo povsem napačno mnenje o brezdomcih. Obisk Kraljev ulice je bila 
res lepa izkušnja, ki si jo bomo še dolgo zapomnili. 
 

 
 
Zagotovo bomo z dobrodelnimi akcijami nadaljevali še naprej, saj je pomoč sočloveku vrednota, h 
kateri stremi cela šola in si želimo, da bi ta vrednota postala del našega vsakdana.  
Saj veste: Skupaj smo močnejši.    
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