Povezovalca Samo Lončar in Monika Adler sta pozdravila vse prisotne učence, učitelje in goste: predstavnika
Krajevne skupnosti Jarše-Rodica in gospo Nevenko Narobe, predsednico Turističnega društva Jarše-Rodica.

Majhni smo danes naredili velik dan za mir in okolje!

21. september – mednarodni dan miru

Otroci in mladina Osnovne šole Rodica smo danes naredili konkretno akcijo za okolje in mir. Pridružili smo se
svetovni akciji in točno opoldne po našem lokalnem času posadili svoje drevo – javor (Acer). Ta dogodek se je
začel na mednarodni dan miru v Oceaniji in je sledil Soncu, tako da so opoldne sadili nova drevesa v Aziji in nato
skupaj z nami v Evropi in Afriki. Ta veriga dreves se je nato širila iz vzhodne poloble v Ameriko in končno na
Havaje. Vse to se je dogajalo v 24-tih urah.

V mednarodno akcijo sajenja drevesa se je vključilo več kot 500 šol in mladinskih skupin v 81-tih državah sveta in
posadilo nad 20.000 dreves. Saditelji po vsem svetu smo prispevali svoje fotografije s tega dogodka za spletne
strani ENO – Environment On Line. Ta spletni naslov najdete tudi na spletnih straneh naše šole. ENO dan sajenja
dreves je bil prvič organiziran od leta 2004 dalje in mi v njej sodelujemo že od vsega začetka. ENO program je
globalna – planetarna virtualna šola za trajnostni razvoj, koordiniran s strani šole Pataluoto v kraju Joensuu na
Finskem.

Za uvod je šolski zborček zapel Unescovo himno!
…
Kot galebi, ki prek valov se vedno vračajo domov,
nevidne niti nas vežejo na naš domači krov.
Ljubim sonce, nebo in čas,
ki svobodni so kot jaz
in le eno si želim, da za srečo, ljubezen in mir
nikdar ne bo ovir. …

Nato sta hišnik in g. Anton Košenina, predstavnik krajevne skupnosti,
pristopila k dreves, ki smo ga sadili. Letos je bil to javor (Acer).

Predstavnika učencev sta sprva samo gledala …

Nato jima je g. Košenina ponudil lopato in poprijela sta za delo.

Na koncu je hišnik Martin Cerar še zalil mlado drevo…
… in ga izmeril.

Povezovalca dogodka sta povzela: »Naš javor danes meri 184 cm! Če upoštevamo, da letos tale naša jarška šola
praznuje sto let obstoja in da so kostanja poleg nje posadili v tistem času, si lahko mislimo in upamo, kakšen bo
naš javor čez 100 let.«

Tjaša Jerman, predstavnica šolskega otroškega parlamenta in šolskega Unesco kluba
je spregovorila nekaj besed o našem drevesu.

Kaj ni drevo kot naše mlado življenje? Če dobro skrbimo zanj, je lepo in zdravo, če ga
poškodujemo, je ranjeno, pohabljeno. Negujmo in varujmo naše mlado drevo, dokler je še mlado,
kajti od njega v prihodnosti lahko pričakujemo sadove in semena za prihodnje rodove! Javorju, ki ga
danes sadimo, želimo, da dočaka mnogo, mnogo mirnih in zdravih let!

Včasih se celo zgodi, da drevo ne dočaka svoje zapisane starosti. Zakaj? Lahko podleže naravnim
spremembam okolja, neurjem, viharjem, se polomi pod težo obilne snežne odeje, lahko podleže
bolezni ali pa ga namerno uniči človekova neosveščenost ali ošabnost, kakor se je zgodilo z lipo, ki
smo jo posadili na mednarodni dan miru lansko leto. Toda uboga lipa pred šolo Rodica je odgnala
liste kljub temu in se še naprej bori za svoje življenje!

Da se bo mlado drevo – kot je naš letošnji javor – razvijalo, mu moramo zagotoviti ugodne rastne
pogoje za življenje, prst, vlago, sončno svetlobo... V njegovih celicah je zapisano, kakšno obliko bo
razvilo in kako veliko bo. Mi ga lahko vsako pomlad obrezujemo in oblikujemo po svoje, pa vendar
kakšna veja zraste znova in znova po svoje. V drevesna debla nekateri zarezujejo svoje začetnice ali
podobne simbole in jim s tem drevesu povzročajo trajne rane.

G. Marjan Ručigaj obuja spomine na jarško šolo izpred 60, 70 let …

Nato sta nekaj besed spregovorila predstavnika Krajevne skupnosti Jarše-Rodica. G. Anton Košenina je poudaril,
da sta oba stara kostanja ob 100-letni jarški šoli vpisana v register kulturne dediščine, g. Marjan Ručigaj pa je
obudil spomine na jarško šolo med drugo svetovno vojno, ko jo je kot otrok sam obiskoval.

Let us look into the world through the rainbow too see how the world would be, if there were not
any wars. And if we try hard, maybe the wishes will come true and the world will shine in the new
colours - the colours of peace. (Katarina Čermelj)

Poglejmo svet skozi mavrico, da vidimo, kakšen bi bil svet, če ne bi bilo vojn. In če se močno
potrudimo, nam mogoče uspe, da bo svet zasijal v novih barvah, barvah miru.

Katarina Čermelj je v imenu učencev napisala sporočilo, ki smo ga skupaj z našimi fotografijami poslali v svet.
Prebrala ga je v slovenščini in angleščini.

„Za sajenje drevesa potrebujemo znanje in spretnosti. … Potrebujemo zavest in navdušenje, da v
zemljo zasadimo lopato in kopljemo. Če nam sajenje uspe in drevo raste… Sajenje dreves je bilo
spodbujeno z željo delati dobro. … Nahajamo se v mednarodnem desetletju izobraževanja za
trajnostni razvoj. Bistveno pri tem je naučiti se videti različne razsežnosti in posledice, ki jih stvari
in dejavnosti okolju prinašajo. … Zemeljska obla je bitje z omejenimi naravnimi viri. Naučiti se
moramo varovati globalne vire in prispevati k varovanju enako odgovorno in pošteno… Sajenje
dreves je tudi spodbujeno z željo, da stvari delamo skupaj. ...“

Samo Lončar je prebral pismo finskega ministra za izobraževanje in znanost, g. Anttija Kalliomakija.
Navajamo samo nekaj citatov.

Nato je šolski zborček pod vodstvom Tine Pančur zapel pesem Lipa, na koncu pa smo vsi prisotni pri tem
enkratnem dogodku naredili skupinsko sliko.

