Osnovna šola Franceta Bevka



Ulica Pohorskega bataljona 1

 1113 Ljubljana

01 568 70 10  o-fb.lj@guest.arnes.si  www.francebevk.si
____________________________________________________________________________________

Ljubljana, 6. 6. 2019

TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI
Na vsakoletnem junijskem športnem pikniku je letos poleg mnogih drugih dejavnosti potekal tudi
projekt, ki ga organizira Slovenski Karitas z naslovom TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI. Glavni
namen tega teka je, da ljudje tečejo v solidarnosti do ljudi v Afriki, ki jih posledice globalnih
podnebnih sprememb najbolj prizadenejo, čeprav so s svojim načinom življenja najmanj prispevali
k njim. Ob tem s pretečenimi kilometri gradimo kroge solidarnosti okoli planeta Zemlja (dolžina
ekvatorja je 40.075 km).
Učenci naše šole so s tekom pričeli že preduro, kjer so se prvi učenci, ki obiskujejo dodatno uro
gibanja v okviru razširjenega programa, pogumno zagnali po tekaški progi in pretekli prvih nekaj
krogov (en krog 115 m). V dopoldanskem času je bila na tekaški stezi kar velika gneča, saj so se
pretečene metre oz. kilometre odločili zbirati vsi učenci na razredni stopnji in tudi tisti malo
starejši. Poleg števila pretečenih krogov so tekači na tablo vpisali tudi v znamenju solidarnosti do
česa so tekli oz. zakaj sploh so tekli. Nekaj njihovih zapisov: »Tečem v znamenju solidarnosti do
otrok v Afriki; narave; tropskega deževnega gozda; nešolanih otrok; otrok brez staršev; otrok, ki si
ne morajo privoščiti počitnic; ljudi, ki nimajo pitne vode in hrane; čiste narave; vseh, ki trpijo; vseh,
ki nimajo takšne sreče, kot jo imamo mi; ljudi, ki so v stiski. Tečem za lepši svet; za ljudi, ki nimajo
strehe nad glavo; za boljši jutri; za lepšo naravo.«
Tek se je nadaljeval tudi v popoldanskih urah. Na športnem pikniku so poleg učencev tekli tudi
učitelji, drugi delavci šole in tudi nekaj staršev je svojo solidarnost izrazilo s tekom. Tek smo končali
ob 19. uri in po preštetih krogih smo bili zelo veseli končne številke pretečenih kilometrov. Vsi
skupaj smo pretekli 4394 krogov, kar predstavlja 505,3 kilometrov.
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Pohvaliti moramo čisto vse tekače, ki so solidarno tekli in s tem dokazali, da jim je mar za ljudi v
revnih deželah. Največ krogov so pretekli učenci 5. b, med njimi pa je tudi Mak Eiselt, ki je sam
pretekel kar 100 krogov oz. 11,5 kilometrov.

Vsem iskrene čestitke in hvala!

Športna pedagoginja
Jana Kebler Zaletel
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