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SODELOVANJE V MEDNARODNI AKCIJI »TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI« 
 
V šolskem letu 2011/12 smo se na Podružnični šoli Voklo odločili, da z učenci 
podaljšanega bivanja sodelujemo v mednarodni akciji »Tek podnebne solidarnosti«.  
 
V akciji je sodelovalo 55 učencev od 1. do 5. r in njihove učiteljice.   
 
Vsebina akcije, ki opozarja na problematiko podnebnih sprememb v povezavi z 
revščino v Afriki, se nam je zdela zanimiva in poučna za učence.  
Učenci so se skozi različne aktivnosti seznanili, kako in zakaj se podnebje 
spreminja, kakšne so posledice teh sprememb in kako le-te vplivajo na življenje 
živih bitij, ter koga najbolj prizadanejo. Pri tem pa so spoznali tudi afriško deželo, 
njihovo kulturo in življenje njihovih prebivalcev.  
 
Izvedli smo naslednje aktivnosti: 

- ogledali smo si film Prihodnost je v naših rokah in film o dečku Nangiru, ki 
predstavi življenje v Keniji, prebirali zgodbice iz zbirke Popotovanje štrka 
Simona ter izvedli pogovorne delavnice o problematiki podnebnih sprememb v 
povezavi z revščino v Afriki in kaj mi lahko v svojem življenju naredimo oz. 
spremenimo za reševanje podnebne problematike, 
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- odpadni material lahko recikliramo in ponovno uporabimo, tudi za igrače, zato 
smo iz odpadnega materiala izdelali plesoče hobotnice iz plastenk in kaširali 
žoge iz časopisnega papirja, 
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- risali smo na temo življenje v Afriki, 

 
 

- izdelali smo dva plakata za  »Tek podnebne solidarnosti«, s katerima smo 
želeli povedati, da si želimo živeti na čistem in zdravem planetu, 
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- s pomočjo iger smo se skušali čim bolj vživeti v življenje afriških otrok (igra 
z žogami iz odpadnega materiala, prenašanje vode,...), 

 
 

- posadili smo sončnice na šolskem igrišču, z željo, da bi tudi naša okolica bila 
čim bolj prijetna, 
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- ob zaključku akcije smo naše izdelke, slike iz aktivnosti želeli pokazati tudi 
ostalim, zato smo v šoli pripravili razstavo. 

 
 
 
V mesecu maju smo izvedli tek, ki smo ga poimenovali »Tek za podnebje«. S tekom 
smo se želeli pridružiti mnogim učencem po svetu, ki jim ni vseeno, kako se 
podnebje spreminja in želijo prispevati s svojimi dejanji k izboljšanju pogojev na 
Zemlji.  
 
Za namen teka smo izdelali simbolične štartne številke - sončnice, na katere smo 
beležili število pretečenih krogov, ki so jih učenci pretekli v solidarnosti do ljudi v 
revnejših državah, ki jih podnebne spremembe najbolj prizadanejo. 18 prvošolcev je 
preteklo 16 km 660 m, 19 drugošolcev 30 km 660 m, 18 učencev 3., 4. in 5. r pa 59 
km 10 m. H gradnji kroga solidarnosti okoli Zemlje smo tako prispevali 106 km in 
330 m.  
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Ker vsi ljudje pomembno vplivamo na to, kako živimo in lahko sami prispevamo k 
izboljšanju pogojev za življenje na planetu Zemlja, smo sklenili da se bomo tudi mi 
po svojih močeh trudili z dobrimi dejanji, da se podnebje ne bi tako hitro 
spreminjalo in bi bilo življenje vseh živih bitij na svetu boljše.  
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Trudili se bomo in : 
- varčevali z vodo, 
- varčevali z energijo, 
- skrbeli za čisto okolico, 
- ločevali odpadke, 
- reciklirali odpadke, 
- čimveč hodili peš ali se vozili s kolesom, 
- sadili drevesa. 

 

 

 

 

Mentorica: učiteljica Maja Kofjač 

Sodelujoči učiteljici: Bernarda Avsenik Marenk in Marija Kuralt 


