Nameni teka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Da se ne bi za vsako najmanjšo stvar vozili z avtomobilom.
Da bi imeli v Afriki dovolj pitne vode.
Da bi povsod imeli dovolj hrane za preživetje.
Da bi bilo dovolj dežja in s tem rastlinja – hrane.
Da bi bolje ločevali odpadke.
Da bi imeli vsi domove.
Da bi bil denar bolj pravično razdeljen.
Da ne bi mislili samo nase ampak tudi na druge.
Da bi bolje varčevali z elektriko.
Tečemo za zdravje in za otroke v Afriki.
Tečemo zato, ker bi radi, da je v Afriki več vode.
Tečemo za čisto okolje.
Tečemo zato, da bi bilo v Afriki več čiste vode.
Draga Afrika. Mi smo tekli za vas, da boste dobili pitno vodo in da bi dobili sadje.
Tečemo zato, da dežja v Afriki bo več.
Želim si, da bi imeli čim več hrane v puščavi.
Da ne bi zgradili novih tovarn.
Da naredijo nove avte, ki ne pustijo preveč dima v ozračje.
Da ne bi umirale živali.
Da ne bi bilo potresa in da bom celo življenje pomagala.
Da ne bi bilo več poplav.
Želim si, da bi bilo vreme zelo dobro.
Potrudila se bom, da bom do trgovine odšla večkrat s kolesom.

Učenci 1. triletja rednega programa osnovne šole in učenci, ki obiskujejo OŠ s prilagojenim
programom so od 22. 4. 2013 dalje pridno, vestno in solidarno nabirali kilometre za ljudi, ki živijo v
krajih, v katerih čutijo vplive podnebnih sprememb. Predvsem smo preko različnih delavnic spoznali
kako otroci in odrasli živijo v Afriki in se pogovarjali o tem, kaj lahko naredimo, da ne mislimo samo
nase, ampak tudi na druge. Učenci so izdelovali plakate, kartončke za beleženje števila kilometrov,
narisali risbice, zaigrali afriško zgodbo, plesali, sadili sončnice in pisali komu bodo namenili svoje
kilometre in pri sebi sklepali odločitve, da bodo na različne načine poskušali ohranjati čisto okolje.
Učenci so tekli na šolskem igrišču v vsakem vremenu, med glavnim odmorom, pri športni vzgoji in v
OPB- ju ter z vsakim krogom na igrišču krepili svoje zdravje, pomagali graditi krog solidarnost okoli
našega planeta. Učenci na drugo celino pošiljajo glasno sporočilo: »Draga Afrika, mi smo tekli za vas,
da boste imeli dovolj pitne vode, hrane za preživetje, domove in zdravje.«
Pri izvedbi teka je sodelovala tudi podružnična OŠ Polica, kjer so Tek podnebne solidarnosti izvajali
15. 5. v okviru Svetovnega dneva podnebnih sprememb. Vsak učenec je tisti dan v okviru
podaljšanega bivanja pretekel 3 km. Ogledali so si tudi posnetek z naslovom Prihodnost je v naših
rokah, pisali so zgodbe z naslovom Jaz sem solidaren, ter v delavnici izdelovali izdelke iz odpadnih
materialov.

