
 

 

 

                                  
4. ŠPORTNI DAN 

OČISTIMO PRED ŠOLO   in  TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI 

 
DATUM: 31. 03. 2014 

KRAJ: JELŠANE  

 

POTEK: 

 

Dobili smo se na prelep sončni ponedeljek ob 7.45  v učilnici slovenščine.  

Za uvod nam je učiteljica Nives Pirih povedala o glavnem namenu teka solidarnost do ljudi v revnejših državah, 

predvsem v Afriki, ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadenejo. 

S pretečenimi kilometri vseh šol Slovenije bomo tudi letos gradili krog solidarnosti okoli planeta Zemlje.  

Sledil je pogovor o posledicah podnebnih sprememb, ki ne prizanesejo niti Sloveniji. Pogovorili smo se o 

predstavi » FUJ SMRDI«, gledališča Teater za vse  in si ogledali shemo posledic podnebnih sprememb. Prav 

vsi smo se za trenutek zamislili.  

 

KAJ LAHKO STORIMO ZA ZMANJŠANJE PODNEBNIH SPREMEMB? 

 

Podnebne spremembe so svetovni problem, ki potrebuje skupen trud vseh držav, njihovih vlad, gospodarskih 

družb in posameznikov, da najdemo globalno rešitev tega problema, ne samo za sedanje temveč tudi za 

prihodnje generacije. 

Razmislili smo kako bomo k temu mi pripomogli. 

Sklenili smo: 

Pazili bomo na porabo pitne vode, 

ločevali odpadke, 

manj uporabljali računalnik,  

poskušali čimveč hoditi peš,  

skrbeli za čisto okolje,  

posadili čimveč zelenja,… 

 

Sledil je ogled filma o dečku Nangiru iz Kenije. 

 

KAJ POMENI BITI SOLIDAREN? 

V slovarju piše, da je to pripravljenost za medsebojno pomoč in sodelovanje. 

Torej, odgovorni smo drug za drugega ter za to, da spremenimo sebe in se odpovemo nečemu v korist drugega. 

To bomo tudi storili.  

Pomalicali smo ter se odpravili na delo. 

Dobili smo navodila, kako in kje čistimo, osnovne potrebščine rokavice, vrečke, metle, motike, škarje za 

obrezovanje pa smo prinesli od doma. 

Ob spremstvu učiteljev smo se podali na čistilno akcijo: 

Fantje 9. razreda so v spremstvu lovca, krajana Jelšan in hišnika čistili in uredili tablice na učni poti do Jurčka 

in navzdol po drugi strani. Fantje 7. in 8. razreda so skupaj z ravnateljico prekopali in pripravili za sajenje 

šolski vrt. 

Petošolci in šestošolci ter dekleta 7. in 8. razreda so v spremstvu učiteljic Nives Pirih, Nike Stock, in Urške 

Valenčič  očistili šolsko igrišče. 

Učenci 1., 2., 3.,in 4. razreda pa so z  učiteljicami Vesno Sanković, Romano Kompan in Karmen J. Šajn uredili 

dvorišče pred šolo. 

Na koncu, ko smo prešteli vse napolnjene vreče, smo bili prav zgroženi, obenem pa tudi presrečni, ker smo 

nekaj dobrega naredili. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob 11.00 je sledil »TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI« 
Tako kot vsako leto smo tudi letos sodelovali v teku. Vsak si je izbral svoj namen teka – komu ali čemu bo 

namenil svoje pretečene kilometre in razmislil kako bi tek nadgradil z neko odpovedjo ali dejanjem v 

vsakdanjem življenju. To nam je bila med tekom tudi motivacija. 

Tokrat so z nami sodelovali tudi vrtčevi otroci in solidarno pretekli vsak 200 m poti pred šolo. Na koncu so vsi 

dobili zaslužen aplavz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takoj so se jim pridružili učenci prve triade in se z učiteljico Vesno in Karmen  podali na tek okrog vasi. Sledili 

smo še učenci druge in tretje triade. Nekateri so pretekli pot celo dvakrat, najpogumnejši pa trikrat. 

Po končanem teku je sledil zapis rezultatov, nato pa še objava vseh pretečenih kilometrov učencev in učiteljev 

naše šole ter skupinska slika. Skupaj smo pretekli rekordnih 74km 200m. 

Ta dan je bil nekaj posebnega.   
                                                                                                                         Novinarke OŠ Jelšane, z ment. N. Pirih 

 

 

  


