
TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI 

 

V vrtcu Pedenjped, v enoti Kašelj, so otroci iz skupine »Bistre miške« že drugo 

leto sodelovali v mednarodnem projektu Tek podnebne solidarnosti pod okriljem 

Slovenske Karitas. Pridružili pa so se jim še mlajši otroci iz skupine »Metuljčki 

Cekinčki«.  Namen je ozaveščanje o problematiki podnebnih sprememb, revščina 

v nerazvitih državah, predvsem v Afriki…  

Otroci so v znak solidarnosti tekli dvakrat. Pred izvedbo teka smo si ogledali dva 

dokumentarna filma: o dečku Nangiru in deklici Roseni, ki pripovedujeta o svojem 

življenju, ki se povsem razlikuje od življenja naših otrok. Veliko smo se 

pogovarjali o razlikah med našo domovino in Afriko, o razlikah v življenju … 

Izjave otrok: 

 V Afriki je samo suša. Pri nas pa rastline rastejo. (Nejc) 

 Če je veliko dežja, je veliko pitne vode. Pri nas so pod kanali zbiralniki. Eni 

so zbiralniki čiste vode, drugi pa umazane. Po kanalih pride e čista voda v 

cevi, po cevi pa do hiš v pipe. V Afriki pa morajo vodo nosit daleč.   

(Tristan) 

 V Afriki imajo mal hrane, v Sloveniji pa več.  V Afriki se ne uredijo tako 

kot mi, ker nimajo stvari. (Jera) 

 Otroci v Afriki imajo samo riž. Mi imamo čisto vodo, oni pa samo umazano. 

(Ana) 

 Tukaj živimo, tam pa umirajo.  (Bor) 

 Jst pa  želim, kar mamo mi, da bodo mel tudi oni. Mi otroci v Sloveniji lepo 

živimo, se lepo igramo. Želim, da jim mi pošiljamo hrano, pa stvari, da bi bili 

zdravi.  (Tjaša) 

 Bom varčeval z vodo, mal bom odprl vodo v vrtcu in doma. (Svit) 

 Bomo bolj  čuvali papir, da ne bomo risali čičke račke in ga vrgli v koš. (Lili) 

 Da bi jim dali hrano.  (Amar) 

 Želim jim, da bi imeli velik semen, da bi jih posadil in bi imeli velik hrane. 

(Anabella) 

 Želim, da bi imeli bliže bolnišnico. (Lan) 

 Želim jim, da bi imeli šole, da bi imeli dost hrane, pa da ne bi pasli koze. 

(Tristan) 

 Otrokom v Afriki hočem dat pravo nogometno žogo in moje igrače. (Leon) 



Zgodbi sta se otrok čustveno zelo dotaknili, kar je bila še večja motivacija za 

tek. Predhodno pa smo se skozi celo leto kondicijsko pripravljali. 

Prvič so otroci skupine »Bistre miške« tekli 5. maja okoli dolgega kozolca na 

pokošenem travniku. Dolžina proge je bila 160 m in otroci so jo velikokrat 

pretekli. Za vsak pretečeni krog so dobili na roko žig, se malo spočili, nadihali in 

zopet tekli. In ko sem že mislila, da bodo odnehali, so se odločili za še en krog in 

še enega in še enega… 19 otrok je preteklo skupaj __41, 66 km.  

8. maja pa smo se udeležili POHODA OB ŽICI okupirane Ljubljane. Tudi ta pohod 

je imel solidarnostno noto, saj so se otroci dveh skupin odločili, da bodo ravni del 

na trasi Fužine – Golovec tekli s krajšimi odmori, strmi del pa smo hodili. 

Sodelovalo je 39 otrok in 5 vzgojiteljic. Trasa pretečene poti je bila dolga 

2x600 metrov, prehojena pot v hrib na Golovec pa 2x900 m. _Skupaj smo 

pretekli 52.8 km in prehodili 37.8 km. 

V dveh dneh smo vsi skupaj pretekli in prehodili___132.26_km.  

V  našem vrtcu si vseskozi prizadevamo za okoljsko ozaveščanje in ekološko 

ravnanje, spodbujamo ločevanje odpadkov, varčevanje na vseh področjih, 

spodbujamo solidarnost in organiziramo akcije s humanitarno noto. Želimo si, da 

bi bili odrasli dovolj dober zgled otrokom, za to pa moramo predvsem sami 

spremeniti mišljenje in življenjske navade. A naša majhna prizadevanja zagotovo 

prispevajo k večjim ciljem. 
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