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PODNEBNI TEK - Čas se izTEKA 

 

 

Od 30. 9. 2022 do 8. 11. 2022 je potekal največji Podnebni tek, 

kateremu se je pridružila tudi naša šola. Udeležilo se ga je 

364.961 otrok iz 89 držav. Štafetna palica je krenila iz Glasgowa 

na Škotskem do Kaira v Egiptu, kjer bo potekala podnebna 

konferenca. Prečkala je 18 držav.  

 

Štafeta je vsebovala pomembno sporočilo vsega sveta: 

Za našo skupno prihodnost je zelo pomembno kakovostno izobraževanje o podnebnih spremembah, v 

katerega je potrebno vključiti vse generacije. 

Naša naloga je, da svetovne voditelje pozivamo, naj nam omogočijo 

možnosti za izobraževanje. Le s pridobljenimi spretnostmi bomo lahko 

pripomogli k bolj trajnostnemu svetu.  

Ker se naš svet segreva, moramo vsi s svojimi dejanji prispevati, da 

bomo omejili segrevanje planeta na 1,5 stopinje. Zato potrebujemo 

močno podporo svetovnih voditeljev, dosledno politiko in 

financiranje, da nam bo v pomoč pri doseganju skupnega cilja – nič 

emisij.  

Na naši šoli smo se Podnebnemu teku pridružili tako, da je vsak 

oddelek izdelal štafetno palico iz odpadnega materiala. V naslednjih 

dneh so učenci pri urah športa poskušali preteči čim več krogov po 

šolskem igrišču, pri tem so si podajali štafetno palico. Vsak posamezen 

razred je na pano zabeležil število krogov, ki so jih skupaj pretekli vsi 

učenci razreda. 
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V četrtek, 20. 10. 2022, smo med rekreativnim odmorom izvedli tudi 

simbolični Podnebni tek, na katerem so sodelovali vsi učenci naše 

šole. Dva predstavnika vsakega razreda sta odtekla krog in predala 

štafetno palico naslednjemu razredu. Tako so se zvrstili vsi razredi od 

1. do 9. razreda. S tem smo simbolično predali sporočilo, da ima vsak 

posameznik pomembno vlogo pri ohranjanju našega planeta. 

  

Zapisala: Barbara Rebec Smrdel (koordinatorica Ekošole) 

 

 

 


