
Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji, direktorice in direktorji, 
 
društvo Junaki 3. nadstropja smo starši otrok, zdravljenih na hemato -onkološkem oddelku Pediatrične 
klinike. Na vas se tudi letos obračamo s prošnjo, da se vaš i vrtci, šole in zavodi skladno z vašimi 
možnostmi, pridružijo vseslovenski akciji ozaveščanja o raku pri otrocih.  
 
To prošnjo na vas naslavljamo, ker ugotavljamo, da se o otroškem raku v slovenskih šolah ve malo, 
vrstniki obolelih otrok pa žal pogosto mislijo, da je rak nalezljiva bolezen in jih zato ne sprejemajo. Mnogi 
naši otroci zato doživljajo stiske, ko se po dolgotrajnem zdravljenju vračajo nazaj v šolo med svoje 
vrstnike.  
 
V društvu si sicer že leta prizadevamo čim širše ozaveščati o raku pri otrocih, želeli pa bi si, da se v 
šolskem prostoru nameni nekaj časa za ozaveščanje o raku pri otrocih. Zato vas vabimo, da si 15. 2. 
pripnete zlato pentljo - simbol otroškega raka in se nam na simbolni ravni pridružite pri ozaveščanju o 
raku pri otrocih. V ta namen smo pripravili navodila za izdelavo zlate pentlje iz traku: 
https://www.youtube.com/watch?v=cVVhbFMVx-U.  
 
Letošnja ideja za ustvarjanje na temo otroškega raka je barvito drevo življenja, ki z odtisi raznobarvnih 
rok simbolizira preživetje otrok z rakom, ki je v rokah vseh nas. Po koncu akcije bomo vsa prejeta dela 
objavili v skupnem gozdu dreves življenja.  
Več o tem preberite na povezavi: 
https://junaki3nadstropja.si/kb/15-2-ustvarite-drevo-zivljenja/  
 
Vabimo tudi reševanju kratke ankete, s katero se lahko poučite o primernih načinih komunikacije in 
interakcije z družino, ki se sooča z diagnozo otroškega raka. Zbrani odgovori bodo v veliko pomoč 
društvu pri ozaveščanju o otroškem raku.  
Anketa je dostopna na povezavi: 
https://forms.gle/iPewEzVRsmfrf5hAA 
 
Želeli bi si seveda tudi, da skladni z vašimi zmožnostmi sodelujete tudi na druge načine. V pomoč vam 
prilagamo uporabna gradiva, vse s ciljem, da otrokom, učenkam in učencem ter dijakom/dijakinjam lažje 
približate pogovor o otroškem raku, za katerim obolevajo njihovi vrstniki, prijatelji.   
 
Za več informacij smo na voljo na elektronskem naslovu drustvo@junaki3nadstropja.si. Več o društvu 
si lahko preberete na naši spletni strani www.junaki3nadstropja.si. 
 
Lepo vas pozdravljamo, 
predsednica Urška Kolenc in ekipa društva Junaki 3. nadstropja 
 
 
V PRIPONKI:  
 

- 22-minutni f ilm, v katerem oboleli in ozdravljeni otroci ter mladostniki predstavijo bolezen in 
stiske. Imenujemo jih Junaki 3. nadstropja. Film je dostopen na povezavi: 
https://www.youtube.com/watch?v=l46UsreunQs&t=5s 

- 4-minutni video, v katerem učenec, dijakinja in študentka predstavijo, zakaj se med zdravljenjem 
ne šolajo skupaj s sošolci in kako poteka njihov pouk. Film je dostopen na povezavi: 
https://youtu.be/gcgxe6zzWas 

- https://youtu.be/KYotxJXBZDo 
- Letak 10 nasvetov, kako pristopiti do družin otrok z rakom in kako ne 
- letak 10 dejstev o otroškem raku; 
- letak 10 zmot in resnic o otroškem raku; 
- plakat mednarodni dan boja proti otroškemu raku;  
- pobarvanko; 
- himno Junakov 3. nadstropja BARVE SVETA: 

o video: https://youtu.be/CNut3XfQvsg; 
o skladba mp3: https://junaki3nadstropja.si/barve-sveta/  
o matrica mp3: https://junaki3nadstropja.si/barve-sveta-2/ 
o besedilo z akordi je v priponki. 
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