
DKE, 8. TEDEN 

DAN ZA SOLIDARNOST 

TEDEN RDEČEGA KRIŽA SLOVENIJE, 8. - 15. maj 

Pozdravljeni! 

Od 8. do 15. maja poteka Teden Rdečega Križa Slovenije in  v tem tednu bi radi prav posebej 

poudarili pomen dobrih del in skrbi drug za drugega. 

Gradivo je sestavljeno tako, da prebereš vsebino in odgovarjaš na vprašanja v nalogi.  

 

ZAPIS V ZVEZEK  

Uvod v solidarnost 

Da nam je mar za druge,  in da se lahko v stiski zanesejo na nas in mi na njih, je 

vrednota, ki ji rečemo solidarnost.   

Vrednota je nekaj, kar je za nas v življenju pomembno in za kar se je vredno 

prizadevati. Solidarnost se kaže v odnosu do ljudi, živali in narave.  

1. NALOGA  

 Naštej 5 stvari, ki so ti pomembne v življenju?  
  

  

 Preberi kaj pomeni beseda solidarnost. Pojasnilo najdeš na povezavi:  
https://sl.wikipedia.org/wiki/Solidarnost 

  

 ZAPIS IN TA DVA ODGOVORA MI POSLIKAJ IN POŠLJI. 

 

PREBERI:   

Dobrodelnost in solidarnost 

Dobrodelni smo takrat, ko naredimo dobro delo iz srca in ne pričakujemo prav ničesar v 

zameno. Kadar opravimo dobro delo za nekoga, ki si ga sam ne zmore ali mu delo, ki ga 

opravlja, olajšamo. 

Gre za dobroto, ki jo izkazujemo kot naklonjenost do sočloveka v najrazličnejših oblikah na 

primer v majhni pozornosti, pozdravu, nasmehu, pogledu, vzpodbudni besedi, 

pogovoru, nesebični pomoči, uvidevnosti, razumevanju… 

 

2. NALOGA 

Katere stvari lahko narediš za mlajše ali starejše, pri čem lahko oni tebi pomagajo? 

Razmisli in napiši: 

- Dva primera, kako lahko ti pomagaš starejšim 

- Dva primera, kako lahko pomagaš mlajšim od sebe 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Solidarnost


 

 

BI TO TUDI NAREDI-LA? 
  

Solidarnost ob večjih nesrečah in epidemiji  

V nekaterih situacijah se lahko nenadoma znajdemo prav vsi in veliko ljudi potrebuje pomoč. 

To so lahko naravne nesreče, kot so potres, poplava, požar, suša, plaz ali druge nesreče, kot so 

ekonomska kriza, selitve prebivalstva, bolezni. Če znamo ob nesreči pravilno ravnati,  imamo 

srečo v nesreči. 

RAD-A POMAGAŠ  DRUGIM? 

  

Trenutno se nahajamo v takšni situaciji, ko veliko ljudi, zaradi ohranjanja zdravja, potrebuje 

pomoč, še posebno so ranljivi starejši. Starejše bolezen bolj prizadene in težje skrbijo sami 

zase. Poglej na sliki,  kako smo lahko med seboj solidarni v težkih trenutkih in preberi 

sporočilo, ki je izobešeno v večstanovanjskem bloku, namenjeno starejšim prebivalcem bloka. 

  

  

LAHKO TUDI TI KOMU POMAGAŠ NA TA NAČIN? 

 

RDEČI KRIŽ 

je največja in najstarejša humanitarna organizacija. Solidarnost je nit, ki povezuje vse 

dejavnosti Rdečega križa, saj je poslanstvo Rdečega križa pomoč ljudem v stiski po celem 

svetu. Pri delu nas vodijo potrebe ljudi. Ker je prostovoljstvo temeljno načelo Rdečega 

križa, je večina aktivnosti zasnovana tako, da so pri uresničevanju poslanstva prostovoljci 

srce organizacije. Prostovoljci in prostovoljke ne delujejo samo pri Rdečem križu, sodelujejo 

v šolskih programih in pomagajo tudi drugod. 

 

 



Ideje za dobra dela:  
Sošolcu ali sošolki lahko pomagaš pri domači nalogi, če sam ne zmore; 

pomagaš staršem pri opravilih, za katere nisi zadolžen; narišeš risbico ali iz papirja narediš 

izdelek in ga podariš starim staršem, staršem, sosedu, sosedi; staršem ali starim staršem 

zapoješ pesem, pometeš sobe, pomiješ posodo, kaj skuhaš… 

 

 

Si prebral-a do konca? Čestitam ti… 

 

Vsak, ki naredi nekaj dobrega za druge, se počuti dobro, prijetno…JE TAKO? 

 

Bodi solidaren, pošten, dober, kot rečemo…življenje nam to vrača. Verjemi, da je tako. 

Lepo bodite   in pridno opravljajte šolske obveznosti. Se da…potem pa res pridejo 

poooočitnice… 

 

Breda Žunič  


