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TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI 

 

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

leto sodelovali v mednarodnem projektu Tek podnebne solidarnosti pod okriljem 

Slovenske Karitas. Namen ozaveščanja o problematiki podnebnih sprememb, 

revščina v nerazvitih državah, predvsem v Afriki… smo povezali s temo MI, MED 

SEBOJ s poudarkom na zavedanju lastne identitete in spoštovanje drugačnosti 

vseh vrst. Za motivacijo smo si ogledali film 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 …, prebirali pa smo tudi različne pravljice, ki v svoji vsebini poudarjajo 

drugačnost, človekove pravice, odnose med ljudmi, čustva… Ob slikovnem gradivu 

pravljic LJUBEZEN/ Andrea Petrlik Huseinović in OTROKOM VSEGA SVETA/ 

Svetovna deklaracija o otrokovih pravicah, pa smo  še bolj izpostavili OTROKA, 

njegove pravice, strahove, čustva, potrebe, pogovarjali smo se o medsebojnih 

odnosih, o reševanju konfliktov, kako bi ravnali v konkretnih situacijah, o 

prijateljstvu,  o spoštovanju drugih in drugačnih: telesna, jezikovna, kulturna 

drugačnost…… 

KDO JE DRUGAČEN? 

Izjave otrok: 

Svit: »Da so ljudje iz druge države«. 

Gal: »Eni otroci so poredni, eni pa pridni«. 

Žan: »Da so drugačni po barvi kože«. 

Bor: »Da je jezik drugačen«. 

http://www.karitas.si/


Hana: »Emil je drugačen, ker ne hodi«. 

Luka:« Imajo drugo barvo kože. Eni so starejši, zato so drugačni, ker so večji«. 

Luka: »Drugačni so eni k so slepi in eni k so gluhi, pa ne slišijo«. 

Tjaša: »Da si v drugačnem svetu, da nisi v Sloveniji«. 

Lan: »Da drugače živiš. Drugačen je Anej, ker je na vozičku. Zdej bo koncert, da 

bodo zbrali denar za dvigalo«. 

Tristan: »Drugačni so črnčki k so črni, drugačne navade imajo«. 

  

V glavicah »bistrih« otrok so se porajale različne misli o življenju otrok po svetu, 

v čem smo si podobni, različni… Otroci so svoje poglede na različnost, 

enakopravnost, prijateljstvo likovno upodobili tudi s poslikavo recikliranih majic, 

ki jih bomo z veseljem oblekli ob različnih skupnih praznovanjih in rajanjih.  

Otroci so bili zelo motivirani za tek. Tudi letos smo resno tekli dvakrat in sicer v 

aprilu na tekaški stezi Osnovne šole Kašelj – otroci so skupaj pretekli 31,8 km__ 

in v maju, ko smo tek združili s hojo po Poti spominov in tovarištva na relaciji 

Fužine – Golovec. Na tej progi smo skupaj prehodili in pretekli 27,35 km.  

Ponosni smo na vseh 59,15 km, ki smo jih letos prispevali k skupnim 

kilometrom okoli planeta Zemlje. 

Zapisala: Mojca Širca 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


