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Greta Thunberg je šestnajstletna švedska okoljska aktivistka na področju podnebnih sprememb. Vča-

sih tiha in mirna deklica je postala govornica pred Generalno skupščino Združenih narodov in nomi-

niranka za Nobelovo nagrado za mir. 

Greta zase pravi, da je bila sprva tiha, nevidna deklica v zadnji klopi, ki se je v šoli počutila precej 

osamljeno. Nekega dne, ko je učiteljica pri pouku razlagala o podnebnih spremembah, se je odločila, 

da se bo o tem malo bolj poučila. Prebirati je začela knjige in gledati filme ter tako z grozo spozna-

vala posledice globalnega segrevanja Zemlje – ledene gore se talijo, zaradi segrevanja morja koralni 

grebeni izginjajo, živa bitja izumirajo, orkani povzročajo razdejanja, poplave odnašajo domove, požari 

pa uničujejo gozdove. Prizori, ki jih je gledala, so jo zelo prizadeli in odločila se je, da mora nekaj sto-

riti. Nekega petka je, namesto, da bi šla v šolo, pred švedskim parlamentom v Stockholmu protestirala 

proti podnebnim spremembam. Tako se je 20. avgusta leta 2018 začelo svetovno gibanje mladih za 

podnebno pravičnost. Petkovemu podnebnemu štrajku so se sčasoma pridružili mladi številnih držav 

po vsem svetu. Nekoč nevidna deklica je tako postala gonilna sila boja proti podnebnim spremembam. 

O  K N J I G I

NI   PLANETA   B
www.grafenauer.si/izdelek/ni-planeta-b/
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1. Živimo v času, ko skoraj ni več dneva, da ne bi slišali besedne zveze »podnebne spremembe«.  

Kaj si vi predstavljate, ko slišite, da se podnebje spreminja?  

Kdo je največji krivec za te spremembe?

2. Greta zase pravi, da je bila nevidna deklica, ki je ni nikoli nihče opazil.  

Kaj je spodbudilo Greto, da je začela razmišljati o podnebnih spremembah?  

Kaj oz. kdo pa vas najbolj spodbudi k razmišljanju?

3. Kje je Greta pridobivala informacije o posledicah spreminjanja podnebja?  

Kje vse lahko najdete odgovore na vprašanja o temah, ki vas zanimajo?

4. Preberite spodnje stavke in v vsakem od njih poiščite besedne zveze, s katerimi avtorica slikanice 

opiše Gretino počutje ob spoznavanju, da se Zemlja segreva in da to vpliva na vsa živa bitja.

I Z T O Č N I C E  Z A  P O G O V O R

Nemočno je 
opazovala, kako  
se ledene gore  
talijo in izginjajo  
v morju. 

Z grozo je spremljala 
razdejanja, ki jih  
za seboj puščajo  
orkani in neurja.

Osupnili so jo koralni 
grebeni, ki so zaradi 
segrevanja morske 
vode izgubili barvo 
in postali beli kot 
duhovi.

Prizadelo jo je,  
ko je spoznala,  
da je življenje 
nekaterih živih  
bitij ogroženo. 

Vznemirile so jo 
poplave, ki so 
odnašale hiše,  
ljudi in živali.

Zaskrbljeno je 
opazovala, kako  
se morska gladina 
dviga in kako 
izginjajo mesta  
ob morju. 
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• Kako se je Greta počutila ob vsem, kar je videla in prebrala? Kako je to vplivalo  

na njeno življenje? 

• Ste tudi vi že kdaj kaj takega prebrali ali gledali po televiziji, da ste začeli drugače 

razmišljati? Kakšni občutki so se v vas prebudili?

• Katere posledice podnebnih sprememb so naštete? 

• Naštejte nekaj posledic podnebnih sprememb, ki jih že občutimo tudi v Sloveniji.

5. Kaj je Greta mislila, ko je rekla: »NAŠA HIŠA GORI«? Na katero hišo  

je ob tem mislila? Zakaj je uporabila ravno besedo »hiša«? 

6. Greti ni bilo vseeno za naš planet. Odločila se je, da mora nekaj ukreniti.  

Kaj je storila?

7. Ali mislite, da je bila njena odločitev, da začne protestirati, pravilna?  

Ali je bila pri tem uspešna? Iz česa tako sklepate? 

8. Oglejte si in primerjajte obe ilustraciji.

• Kako je prikazana Greta na levi in kako na desni ilustraciji? Kaj je želela ilustratorka  

s tem sporočiti?

• Oglej si barve na levi ilustraciji. Zakaj se je ilustratorka odločila uporabiti takšne barve?

• Ali so na desni lustraciji otroci pred ali za Greto? Zakaj?

Zgroženo je zrla  
v pripekajoče sonce 
in gledala, kako 
Zemlji grozi suša.

Ob požarih, ki divjajo 
v naravi in uničujejo 
gozdove, se je 
globoko zamislila. 
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9. »Njene sprva tihe besede so se z glasovi množice mladih po vsem svetu okrepile v pravo 

rohnenje.« Kaj ta beseda pomeni? Zakaj je avtorica v stavku uporabila ravno besedo »rohnenje«?

10. Z velikimi tiskanimi črkami in ogromno pisavo je zapisano vprašanje  

»ALI NAS SLIŠITE?« 

• Kdo to sprašuje in komu je vprašanje namenjeno? 

• Se je tudi vam že kdaj zgodilo, da niste bili slišani ali videni in bi najraje 

zakričali? Kako ste se ob tem počutili? 

11. V knjigi je navedenih nekaj citatov. Ali veste, kaj pomeni beseda »citat«?  

Kako iz besedila razberete, da gre za citat? Poiščite vsaj tri. 

12. Greta je svetovnim voditeljem v Davosu v Švici rekla, da hoče, da jih zgrabi panika 

in da hoče, da začutijo strah, ki ga ona čuti vsak dan? Je bila le nevljudna ali pa 

jim je želela s tem kaj sporočiti? 

• Zakaj Greta zahteva, da svetovni voditelji začenjajo podnebne spremembe 

obravnavati kot krizo?

• Znanstveniki že dolgo opozarjajo na nevarne posledice podnebnih sprememb. 

Zakaj menite, da politiki in gospodarstveniki svarila znanstvenikov radi 

preslišijo?

• Česa je Greto strah? Je njen strah upravičen?

• Na kakšen način pa bi vi odrasle spodbudili k ukrepanju?

13. Pazljivo si oglejte ilustracijo. 

• Kaj delajo otroci na sliki? Po čem to sklepate? Kaj držijo v svojih rokah?

• Kaj menite, da bi vam odgovorili otroci, če bi jih vprašali, zakaj protestirajo?

• Kaj bi po vašem mnenju Greta rekla mladim protestnikom?

• Kakšni so napisi na transparentih (bodite pozorni na število besed, uporabo različnih barv  

za poudarjanje določenih besed).
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• Poiščite nekaj transparentov, ki poudarjajo, kaj bi bilo treba storiti in nekaj tistih,  

ki sporočajo, česa ne smemo početi. 

• Zamislite si, da bi se tudi vi pridružili podnebnemu protestu, kaj bi napisali na svoj 

transparent? 

• Protesti so le en način s katerim ljudje izražajo svoje nezadovoljstvo. Kako lahko še drugače 

izrazimo svoje nezadovoljstvo? Naštejte tako primerne kot neprimerne načine.

14. Naš planet je naša prihodnost. Naloga vseh nas je, da ukrepamo in preprečimo, da bi se 

podnebne razmere še poslabšale. Vse, kar bomo naredili sedaj, bo vplivalo na to, kakšen  

bo svet čez nekaj let. 

• Kaj bi moralo človeštvo narediti, da bi ublažilo podnebne spremembe?

• Se strinjate z Gretino mislijo iz knjige, da nisi nikoli premajhen za to, da bi kaj spremenil?

• Vsak naj navede vsaj eno spremembo, ki jo bo uvedel v svojem življenju, s čimer bo prispeval  

k prijaznejšemu podnebju. Zapomnite si: vse, kar storite, šteje!

• Ali bi lahko kakšne podnebne ukrepe uvedli tudi v šoli?

15. Čisto na zadnji strani knjige je avtorica o Greti zapisala: »Ko sem jo slišala, sem začutila,  

da Greta govori tudi zame. Stara sem osemdeset let.« Ali čutite, da Greta govori tudi za vas?  

Na kratko pojasnite svoj odgovor. 
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Na spodnjih povezavah si lahko ogledate video posnetke Gretinih govorov:

Greta Thunberg: The Disarming Case to Act Right Now on Climate Change
https://youtu.be/H2QxFM9y0tY

Greta Thunberg’s Speech at the UN Climate Change Conference
https://youtu.be/11FCyUB81rI

Greta Thunberg’s Emotional Speech to EU Leaders 
https://youtu.be/FWsM9-_zrKo

Hundreds of Young People Join Greta Thunberg in Climate Change Protest
https://youtu.be/8meLjb6XIsE

Greta and Svante Thunberg—Straight Talk
https://youtu.be/GiD04TRwebQ

G R E T I N I  G O V O R I
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V knjigi je navedenih nekaj citatov iz Gretinih 

govorov. Kaj ob branju teh citatov občutiš ti?  

Ob vsakem citatu napiši svoje kratko razmišljanje. 

 moje razmišljanje:

 

 moje razmišljanje:

 moje razmišljanje:

 

 moje razmišljanje:

 

Predstavljaj si, da moraš spregovoriti pred pomembnimi svetovnimi voditelji. Napiši en citat iz svoje-

ga govora.

D E L O V N I  L I S T  Š T.  1

»Nikoli nisi premajhen za to,  

da bi kaj spremenil.« 

»Pravite, da imate svoje otroke 

radi bolj kot karkoli na svetu.  

In vendar pred njihovimi očmi  

uničujete njihovo prihodnost.«

»Fosilna goriva morajo

ostati pod zemljo.«

»Hočem, da vas zgrabi panika.

Hočem, da začutite strah, 

ki ga jaz čutim vsak dan.

Hočem, da ravnate,

kot da vam gori hiša.

Ker gori.«
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Zamisli si, da si ti Greta in gledaš filme o svetu, ki se segreva in spreminja. Na črte ob slikah čim bolj 

slikovito opiši prizore, ki jih opazuješ.

D E L O V N I  L I S T  Š T.  2
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Nameravaš se udeležiti petkovega podnebnega protestnega shoda. Oblikuj transparent, ki ga želiš na 

tem shodu nositi. Kaj je glavno sporočilo tvojega transparenta?

D E L O V N I  L I S T  Š T.  3


