
Povabilo k sodelovanju 

v dobrodelni akciji Vrtca Zarja
s sloganom

Poti, ki vodijo do
SRCA ljudi.



Poti, ki vodijo do
SRCA ljudi.

Dragi otroci, starši, stari starši in prijatelji …

Veseli smo, da ste nas podprli pri nastajanju praznične zgodbe Vrtca Zarja in se nam pridružili na potovanju skozi čarobni pravljični december.
Brez vas in vaših otrok, ne bi bilo tistega pravega vzdušja in prav gotovo nam bo v prihodnjih dneh uspelo nanizati še vrsto prijetno drobnih majhnim
trenutkov, ki nekaj štejejo v življenju, trenutkov, ki nas povezujejo in nam dajejo moč skupnega ustvarjanja lepšega jutri.

Tokrat smo za vas pripravili prav posebno povabilo, s katerim vas želimo spodbuditi k dobremu dejanju. Pravijo, da je bolj kot število dejanj,
pomemben NAMEN. In naš namen je, da morda s čisto preprosto gesto razveselimo svojega soseda, babico ali dedka, prijatelja, znanca ali pa morda
samo nekoga, ki ga niti ne poznamo, pa mu želimo polepšati dan.

Skupaj širimo našo misel in presenetimo ljudi okoli nas v torek, 22. 12. 2020. Že večkrat do sedaj smo dokazali, da znamo stopiti skupaj in združiti

naše moči. A ker nam trenutno razmere ne dopuščajo, da bi se družili, naredimo to na malo drugačen način. Vedno se najde pot do srca, le verjeti
moramo v to in najti pravo pot …

Mi smo jo našli, ob podpori ekipe radia FANTASY.

V torek, 22. 12. 2020, natanko ob 18.00 se nam bodo pridružili in nam pomagali povezati naše družin. Pravijo, da je nekaj kar je dobro in kratko, lahko
dvakrat DOBRO.



Torej, dobimo se ob 18.00, vsak v svojem domu, s prižganimi lučkami (lahko je svetilka, nočna lučka, pohodna lučka, skratka nekaj kar oddaja
svetlobo) in skupaj zapojmo pesem skupine Rok 'n' band – NOVO LETO. Pri tem se nam bodo pridružili tudi učenci iz celjskih osnovnih šol in dijaki
Gimnazije Celje - Center ter Srednje zdravstvene šole Celje skupaj z učitelji.

Življenje ni narejeno iz želja, temveč iz dejanj vsakogar izmed nas.

Ravnateljica, Mateja Kobal

Poti, ki vodijo do
SRCA ljudi.



So poti, ki vodijo v nove kraje,
so poti na katerih se marsikaj doživi,

so poti, ki vodijo v nova spoznanja in so poti,              
ki vodijo do    SRCA ljudi.

Odrasli in otroci iz Vrtca Zarja

Predlog misli, ki jo bomo širili na poti do srca ljudi … in če bomo poleg misli še dodali sladko, 
a preprosto darilo 

narejeno z veliko ljubezni …

bomo skupaj uresničili namen  naše dobrodelne akcije.

Poti, ki vodijo do
SRCA ljudi.



Dobimo se v torek, 22. 12. 2020 ob 18.00 ob radiu Fantasy,
v svojih domovih s prižganimi lučmi in skupaj prižgimo
v našem mestu in kraju za vse nas praznične luči.

Področje pokritosti Radia Fantasy:
- Savinjsko celjska dolina na 87.8 MHz
- Šaleška dolina na 91.6 MHz
- Telemach na kanalu 584
- Online https: //www.rfantasy.si/live/

http://www.rfantasy.si/live/
http://www.rfantasy.si/live/

