
TEKLI SMO NA UNESCOVEM TEKU 

˝Zdrav duh v zdravem telesu!˝  

V sredo, 15. maja, se je skupina naših tekačev z mentorji odpravila na prvi 

UNESCO ASP tek, ki ga je na Ptuju ob 60. obletnici svetovne in 20. obletnici 

slovenske UNESCO ASP mreže  gostila tamkajšnja gimnazija. Na treh različnih 

razdaljah je teklo prek 800 učencev iz cele Slovenije, Osnovno šolo Rodica je 

zastopalo 23 tekačev. V starem mestnem jedru smo se izvrstno počutili. 

Začutili smo utrip najstarejšega slovenskega mesta. Tekma, animacijski 

dogodki in navezovanje stikov z vrstniki iz cele Slovenije, so nam polepšali 

dan.  Nenazadnje pa smo tudi izvrstno tekmovali , poleg dveh zmag (bravo Nina 

in Jan!) smo dosegli še več uvrstitev v zgornji del razpredelnice. Še bolj kot 

blesteči rezultati pa je pomembno dejstvo, da smo delovali kot prava ekipa. 

Spodbujanje in sodelovanje med učenci vseh treh  triad je tisto,  kar šteje. 

Dokazali smo, da za nas  rek ˝zdrav  duh v zdravem telesu˝ ni zgolj lepa fraza …  

 

 

Sončen Ptuj nas je pričakal s pisanim direndajem. Ker smo imeli do začetka 

tekmovanj še nekaj časa, smo ga izkoristili za klepet na ptujskih ulicah, za sladkanje 

z Viki kremo, za slikanje tekaškega logotipa na naše obraze … 

 



 

 
 

 

 



 

 

 

 

 



V veselem vzdušju je čas hitro mineval in komaj smo opazili, da bo kmalu začetek 

teka za učenke in učence prve triade. Starejši učenci so mlajšim pomagali z 

ogrevanjem. 

 

 
 



In že je zapiskala piščalka, ki je naznanjala štart za učence prve triade. Proga je bila 

dolga šeststo metrov. Vas zanima, kdo je jo je pretekel najhitreje? Ne boste verjeli, to 

je bil naš Jan. Za njim kot tretje uvrščeni ni veliko zaostal Gaber, tudi vsi ostali učenci 

naše šole so dosegli lepe rezultate. Čestitamo. 

 
 

 



Komaj smo v cilju pričakali najmlajše učence, že so se na štartu ogrevali učenci 

druge triade. Navijali smo tudi zanje. Najhitrejši od naših je bil Jure, a tudi ostali niso 

veliko zaostali. Bili so prav simpatična ekipa. 

 
 

 



Medtem ko smo čakali še na tek za učence tretje triade, smo v pisanih barvah 

odtisnili naše dlani. Barvanje dlani je bilo sila zabavno. 

 

 
 



Oprali smo barvo z naših rok in že smo morali stiskati pesti za naša tri dekleta iz 

tretje triade. Nina, Tajda in Manca so bile preprosto najboljše. Zasedle so prvo, tretje 

in peto mesto. Mlajši učenci naše šole so bili prav ponosni nanje. 

Sledilo je kratkočasenje s klovni, zabava in počitek pred razglasitvijo najboljših.

 



 

 

 

 

 



 

Najboljši v prvih treh kategorijah so prejeli priznanja, medalje in pisane šopke 

travniških rož. 

 

 



Zadovoljni in polni prijetnih vtisov sončnega dne smo se vrnili domov. Dogovorili smo 

se, da se na Ptuj vrnemo tudi prihodnje leto. 

 

 

Rodica, 20. 5. 2013                                                            Pripravila: Petra Šuštar 


