
SPOŠTOVANI STARŠI IN UČENCI! 
Naša šola že četrto leto aktivno sodeluje v projektu 

Pasavček. Vsebina projekta se nanaša na varnost otrok v 

prometu v vlogi pešca, kolesarja ter sovoznika v 

avtomobilu. Na temo prometne varnosti so v času pouka 

vsako šolsko leto organizirane številne likovne, športne in 

druge aktivnosti, preko katerih se učenci učijo varnega 

ravnanja v nepredvidljivih prometnih situacijah. Vsebina je 

prav tako usmerjena v zgodnje spoznavanje z osnovno 

prometno signalizacijo. Vsako leto nas obišče policist, 

organizirano pa je tudi predavanje za starše na temo 

nakupa in uporabe otroških varnostnih sedežev v 

avtomobilu ter pomenu varnostnega pasu pri vožnji v 

avtomobilu. Geslo projekta Pasavček se glasi: »Red je 

vedno pas pripet«. 

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo izvajali številne aktivnosti na temo prometne varnosti. 

Ker pa trenutno poteka pouk na daljavo, smo se odločili, da bomo nekaj vsebin prilagodili 

tudi tovrstnemu načinu dela. 

Nekaj vsebin za starše ... 

Starši si lahko ogledate številne vsebine na temo prometne varnosti na 

spodnjih povezavah: 

E-brošura »Red je vedno pas pripet«:  

https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2012/02/red-je-vedno-pas-pripet.pdf  

E-brošura »Prvi koraki v svetu prometa«:  

https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2012/02/prvi-koraki-v-svetu-prometa.pdf  

Poučna gradiva na temo prometne varnosti: 

https://www.avp-rs.si/preventiva/gradiva/  

 

Aktivnosti pri pouku na daljavo: 
1. Učenec si skupaj s staršem ogleda video vsebine: 

https://www.youtube.com/watch?v=dvP-DLNbkrw  

https://www.youtube.com/watch?v=P97EpPilH6E&feature=youtu.be 

https://youtu.be/V7EFnCFDiuI  

 



2. Starš se z učencem pogovori o omenjeni temi: 

a. Kdo je udeleženec v prometu? 

b. Kdo je pešec? 

c. Kje moramo hoditi pešci in zakaj? 

d. Kje lahko prečkamo cesto? 

e. Kaj moramo storiti preden prečkamo cesto? Zakaj? 

f. Kako poskrbimo, da smo bolj vidni (oblačila, odsevniki)? 

 

3. Učenec ob pomoči starša izbere »vidna oblačila«, ki jih bi oblekel, če bi se sprehajal ob cesti. 

Poišče svetla oblačila, ki imajo lahko odsevna telesa. Izbere lahko torbo z odsevnimi telesi in 

svetlejšo kapo. Če so na voljo odsevniki, vključi tudi te.  Veseli bomo fotografije učenca v 

opravi za varno udejstvovanje v prometu, v vlogi pešca. Fotografije lahko pošljete 

razredniku. 

 

4. Učenec se lahko ob upoštevanju varnostnih priporočil (COVID-19) s staršem odpravi na 

poučni sprehod in neposredno obnovi svoje znanje o varnem udejstvovanju v prometu. 
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