ZRNO DO ZRNA- POGAČA
Zrnca dobrote učenika i roditelja 4. c

Učenici 4. c i učiteljica Snježana uključili su se ove godine u eTwinning projekt „Na putu
dobrote“.
Obično je ovaj projekt bio proveden kroz mjesec studeni i prosinac, no ove godine autorica
projekta, kolegica Sandra Vuk, najavila je provođenje projekta kroz cijelu nastavnu godinu.
Nismo ni slutili koliko će to biti potrebno, koliko će to biti neophodno, nakon svih ovih nemilih
događanja, gdje nas pandemija prati već godinu dana, gdje su, nažalost, prirodne katastrofe
postale naša svakodnevnica.
Od početka nastavne godine krenuli smo u akcije i prevodili aktivnosti u našem 4. c.
Tijekom rujna i listopada bili smo okrenuti sebi, svojim prijateljima u RO, svojim suučenicima.
Provodili smo radionice, čitali priče koje su nas podučavale kakvi bismo trebali biti prema svojim
prijateljima, prema drugima. Naučili smo da prema drugima budemo upravo onakvi, kako
bismo htjeli da su i drugi prema nama.
Tijekom studenog i prosinca uključili smo se u različite humanitarne akcije u našem mjestu, u
zavičaju i u našoj domovini.
Nekoliko dana smo posvetili svim žrtvama Domovinskog rata, Vukovara, Škabrnje i ostalih ratom
pogođenih mjesta u našoj domovini. Pisali smo pisma Vukovarcima i svim braniteljima.
U prosincu smo počeli lijepim pismima za Svetog Nikolu, ali ovoga puta nismo željeli darove za
sebe, već i za svoje prijatelje, za svoje bližnje i za svu djecu.
Uključili smo se u humanitarnu akciju Obiteljskog doma Noni iz Zagreba, koji su usamljenim
štićenicima svojeg doma, zbog pandemije i nemogućnosti posjeta, željeli ove blagdane učiniti
ljepšima. Pisali smo im pisma, kako bismo ih malo razveselili.
Naša pisma vidjela je i gospođa Nadica Bedek, OPG „Bakina okućnica“ iz Igrišća, te je odlučila
dva pisma i osobno nagraditi, a mi smo donirali i odjeću i obuću za potrebite iz našeg kraja.
Uključili smo se i u akciju Udruge mladih Feniks, koja je pokrenula akciju sakupljanja higijenskih
potrepština i prehrambenih namirnica za Specijalnu bolnicu u Gornjoj Bistri.
Pisali smo i slali čestitke svojim roditeljima, stručnim suradnicama i drugim učiteljicama i našim
prijateljima iz drugih razreda.
Izradili smo adventski kalendar i pratili aktivnosti na njemu, kako bismo sakupljali svoja zrnca
dobrote upućena obitelji, prijateljima, starijima, kućnim ljubimcima i samima sebi.
Imali smo razrednu on line priredbu koju smo namijenili svima koji imaju vremena posjetiti našu
priredbu.

Darivali smo svoje prijatelje u razredu i time željeli izmamiti osmijehe na lica prijatelja i učiniti
ih sretnim i veselim i zahvalnim što imaju prijatelje.
Nakon razornih potresa koji su zadesili Banovinu, željeli smo i sami pomoći. Krenula sam u
istraživanje i stupila u kontakt s učiteljicom Snježanom Baller iz OŠ Dragutin Tadijanović iz
Petrinje. Početkom 2. polugodišta sakupljat ćemo školski pribor i odjeću i obuću za učenike 4.
razreda te škole. Ideja mi je da za svakog učenika napravimo paket sa osnovnim priborom
potrebnim za daljnje školovanje. U suradnji s učiteljicom te škole, nastojat ćemo akciju proširiti
i na druge razrede naše škole, a ona će najbolje znati koji učenici njene škole su najpotrebniji za
našim donacijama. Mnogi učenici su ostali bez svojih domova i tko zna kako i gdje će nastaviti
svoje školovanje, ali znamo da će im naša pomoć trebati tijekom cijele godine, zato pozivamo sve
da se uključe u akciju.
Naše aktivnost nastavit ćemo provoditi tijekom cijelog 2. polugodišta.
Sve naše aktivnosti možete pratiti na poveznici: https://wke.lt/w/s/lCRoWP

Hvala svima! Hvala učenicima, roditeljima i svima koji nas podržavaju!

Učiteljica Snježana Sitarić-Knezić i učenici 4. c

