
Na naši epski podnebni štafeti od Glasgowa do Sharm
el-Sheikha bo sodelovalo na stotine ljudi - vsi z istim

ciljem - da prenesejo sporočilo na 7.767 km dolgi poti
do odločevalcev. Na poti bodo tekli, kolesarili in jadrali

skozi 18 držav. 
 

Izdelajte tudi vi svojo štafetno palico in napišite
sporočila o podnebnih ukrepih - razmislite, kako lahko

na kreativen način ponesete palico s sporočili po vašem
lokalnem okolju!

Vsi smo zmagovalci, ko "podnebno"
ukrepamo, zato tecite, hodite, poskakujte
ali se kotalite - ni važno kako, samo želimo

vas videti, da se gibate! 

Vključite v načrtovanje podnebnega dne in simboličnega teka otroke/učence/dijake/
študente! 

1) Naj razmišljajo o tem, kako bo podnebni dan in tek izgledal - pomagajo naj si s
spodnjimi vprašanji: 

Šolski podnebni dan - sodelujte/gibajte se tudi vi !

Koliko otrok/učencev/dijakov/študentov bo sodelovalo?
Bodo sodelovali tudi učitelji in starši?
Kakšna bo skupna dolžina teka in koliko naj bi pretekel
eden?
Kako si boste razdelili posamezne etape teka?
Katere varnostne ukrepe morate upoštevati?
Na kakšen način motivirati otroke/učence/dijake/
študente/starše/učitelje in lokalno skupnost?
Katere spremljevalne aktivnosti lahko vključite?
Lahko vključite tudi lokalne medije?

Dejavnosti v razredu



Ne pozabite zabeležiti skupne dolžine vaše ustanove na Running Out of Time!
 

Ko boste zaključili s podnebnim tekom, vpišite dolžino, ki ste jo pretekli - na
koncu bomo sešteli vse razdalje, ki so jih opravili otroci/učenci/dijaki/študenti,

da bomo celemu svetu pokazali podporo in željo za boljše PODNEBNO
IZOBRAŽEVANJE! 

Pripravite progo v okolici vaše ustanove. Izmerite razdaljo celotne proge, koliko
tekačev bo sodelovalo, koliko krogov boste naredili po progi in kakšna bo skupna
dolžina teka, ki ga bo opravila vaša ustanova.

Izzovite tekače, da beležijo dolžino, ki jo pretečejo glede na svojo pripravljenost in
izračunajte, koliko pretečejo vsi skupaj.

Izzovite otroke/učence/dijake/študente, naj teden dni v vrtec/šolo in domov
prihajajo peš ali s kolesom. Tako lahko vključite tudi starše!

2) Organizirajte podnebni dan - štafetni tek! Obstaja veliko načinov, kako lahko
izvedete ta dan. 
Primeri:

Naš izziv za VAS! 
Ali lahko vaša ustanova preteče daljšo razdaljo od 7.767 km?

Delite objave o dogodku na družbenih omrežjih in dodajte ključnike:  
#RunningOutOfTime #GlobalSchoolsActionDay #TheClimateRelay

 

 Označite:  @ekosola, @ClimateRelay in @fee_global na Facebooku
in Instagramu, @Climate_Relay in @FEEInt na Twitterju

Želite narediti nekaj malo drugačnega? 

Obiščite spletno stran organizatorja in poiščite
ideje, kako še lahko obeležite Podnebni dan v
vaši ustanovi.
V Sloveniji ga bomo izvedli 19. oktobra (ali
katerikoli drug dan v tem tednu). 

  Prijavite vašo ustanovo in vaš
Podnebni dan:

https://running-out-of-time.com/schools/

https://running-out-of-time.com/schools/


Ni nujno, da se podnebni dan izvede zgolj v obliki teka - lahko izberete tudi druge oblike gibanja:
 

Poskakovanje po progi 
Uporabite lahko pogo stick skakalno palico, skakalne žoge, preskakovanje čez kolebnico ali preprosto

samo poskakujte po progi.
 

Tematski krogi 
Organizirajte štafetne kroge tako, da bo vsak krog imel drugačno temo, vezano na podnebne

spremembe ali kaj drugega (lahko so tudi vezani na določeno barvo).
 

Poligon 
Postavite krožni poligon, ki ima lahko različne težavnostne stopnje in različne dejavnosti.

 
Plavalni maraton   

Učenci/dijaki/študenti naj izmenično preplavajo dolžine bazena. Naredite lahko dodaten izziv - izdelajo
naj nepremočljivo štafetno palico. 

 
Podnebni ples 

Spodbudite otroke/učence/dijake/študente naj zaplešejo za podnebne ukrepe.
 

Živa  veriga 
Naj otroci preverijo, ali lahko naredijo živo verigo okoli ustanove (primerno za mlajše) in si simbolično

podajajo štafetno palico.
 

Gozdne šole 
Izvedite aktivnosti v gozdu, vezane na podnebne spremembe - naj raziskujejo okolico, naj vrtnarijo ...

Ni potrebno, da vsi sodelujoči tečejo na isti progi - tek lahko izvedete na več načinov in
na več lokacijah!

Še nekaj idej:

  Tudi mi želimo praznovati z vami!

Delite objave o dogodku na družbenih omrežjih in dodajte ključnike:  
#RunningOutOfTime #GlobalSchoolsActionDay #TheClimateRelay

 

 Označite:  @ekosola, @ClimateRelay in @fee_global na Facebooku
in Instagramu, @Climate_Relay in @FEEInt na Twitterju


