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1 UVOD 

 

V letošnjem šolskem letu sva imeli priložnost sodelovati v mednarodnem projektu za spodbujanje pravilne 

uporabe otroških varnostnih sedežev ter varnostnih pasov med vožnjo z avtomobilom, Pasavčkom.  

 

Pred samo izvedbo projekta sva podrobno pregledali literaturo, ki se je navezovala na promet oziroma na 

samo varnost v njem ter se seznanili z likom Pasavčka. Le tako sva se namreč lahko dobro pripravili na 

izvedbo projekta, saj poskušava učencem, seveda če je le možno, takoj odgovoriti na vsa njihova zastavljena 

vprašanja. 

 

V našem 1. a razredu na matični šoli Osnovne šole Stična, je letos 24 učencev. Naša šola ima tudi šest 

podružničnih šol in je tako po številu učencev ena največjih v Sloveniji, saj je v dobrih 71 oddelkov 

vključenih kar 1124 učenk in učencev. Prav zato imamo izredno priložnost, da naše učence že od vstopa v 

šolo naprej opozarjamo na previdnost in varnost v cestnem prometu. Šola je stara deset let in stoji na majhnem 

hribčku, obdana s polji, travniki in gozdovi, zato s pravim mestnim vrvežem, številnimi križišči in semaforji 

(še) nimamo opravka. Nas pa do šole pelje ena najbolj prometnih poti v našem kraju. Vse naše učence k 

pouku vsakodnevno pripeljejo starši z avtomobili. In ker vemo, kako izrednega pomena je pripenjanje z 

varnostnim pasom za varno vožnjo z avtomobilom, smo se z veseljem vključili v projekt Pasavček. Naša šola 

je v projektu sicer sodelovala že v preteklih šolskih letih, a ker se vedno naučimo in spoznamo nekaj novega, 

sva se tudi letos odločili za sodelovanje v projektu.  

 

Pomena varnosti otrok v prometu se zavedamo tudi učiteljice, vzgojiteljice in ostali strokovni delavci naše 

šole in prometno vzgojo izvajamo pri dejavnostih na različnih področjih, sprehodih, izletih z avtobusi, torej 

pri čimbolj konkretnih situacijah. 

 

 
 



 4 

Slika 1: To smo mi, 1. a 

2 POTEK PROJEKTNEGA DELA  
 

2.1  Cilji 
 

V začetku projekta, meseca oktobra, sva si zastavili cilje, preko katerih bi učenci spoznali namen in pomen 

različnih vrst otroških avtosedežev. Pri učencih sva predvsem želeli na različne načine vzpostaviti pozitivno 

vzpodbudo za pravilno uporabo otroških sedežev in varnostnih pasov med vožnjo v avtomobilu. Ti cilji so se 

nama osebno zdeli najpomembnejši, saj je varnost otrok na prvem mestu. Po pričevanjih otrok jih veliko 

izmed njih v avtomobilih niti ni imelo otroških avtosedežev, češ »da so že preveliki«, kar naju je negativno 

presenetilo. Presenetilo pa naju je tudi to, da veliko učencev našega razreda tudi ni redno nosilo obveznih 

rumenih rutic. Zato sva si zadali tudi cilj, da starše o tem obvestiva in obenem poskušava narediti še nekaj več 

za varnost v prometu naših najmlajših učencev. 

 

2.2  Načrtovane aktivnosti 
 

Z načrtovanimi aktivnostmi sva želeli na nevsiljiv in otrokom zanimiv, konkreten način doseči zastavljene 

cilje. Podajava nekaj primerov aktivnosti: 

 pogovor in opozorilo o tem, kaj lahko učenci sami storijo za večjo varnost v prometu, 

 seznanitev s projektom in likom Pasavčka, 

 v različnih enciklopedijah in na internetu so učenci pobrskali za živalico pasavec, 

 krajše predavanje v Powerpoint projekciji na temo prometnih znakov,  

 izdelovanje prometnih znakov iz papirja, 

 zbiranje žigov z motivom Pasavčka (najprej v razpredelnici, nato na kartončku), 

 uporaba lika Pasavček pri vseh šolskih predmetih in izvenšolskih dejavnostih, 

 prosta igra s prometnimi znaki in avtomobili med odmori, 

 konkretne aktivnosti: varno prečkanje ceste, demonstracija avtosedežev, 

 obisk policista in pogovor z njim (tako učenci kot starši), 

 obisk medicinske sestre in pogovor z njo, 

 izdelava razrednega kotička s Pasavčkom, 

 redno nošenje rumenih rutic in namestitev otroških avtosedežev v avtomobile, 

 naučiti se lastno pesmico o Pasavčku in ples, 

 šivanje in izdelava plišastega Pasavčka (sešila učiteljica), 

 izdelava razredne knjigice, ki je skupaj s plišastim Pasavčkom potovala z učenci domov, 

 risanje in barvanje Pasavčka preko interaktivne table, 

 igranje računalniške igrice Leteči pasavec, 

 delo v računalniški učilnici na temo projekta, 

 izvedba delavnice s policistom in starši ter učenci, 

 izvedba kulturne prireditve s starši na temo projekta, 

 priprava Pasavčkove sadne kupe, 

 priprava razredne razstave, razstave na hodniku trakta 1. triade in razstava v avli šole, 

 izdelava lončka za pisala z motivom Pasavčka, 

 izdelava obešanke s Pasavčkom, ki se jo namesti na avtosedež. 

 pisanje pesmi, sestavljanje zgodbic, risanje na temo projekta… 
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2.3  Uporabljeni materiali in pripomočki 
 

Uporabili sva dobljeni  promo material (koledar, merski trak višine otrok, žig, tatooji, letaki…), rumene rutke, 

odsevne jopiče, kresničke, odsevne trakove, vse vrste avtosedežev z varnostnim pasom, različne enciklopedije 

in knjige na temo prometa, svetovni splet, diaprojektor, interaktivno tablo, plišasto blago za šivanje plišastega 

Pasavčka (učiteljica), karton, lesene paličice in plastelin za izdelavo prometnih znakov, učni listi s Pasavčkom 

pri matematiki, kartončke s Pasavčkom pri športni vzgoji, papir, avtomobilčke, sestavljanko Pasavček, spletno 

stran SPVCP, spletno stran Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja, računalniški didaktični program 

Promet, spletno igro Leteči pasavec, računalnike v računalniški učilnici, različno sadje za Pasavčkovo sadno 

kupo, kovinski lonček za pisala, tehtnice… 

 

2.4  Sodelavci, ki so bili vključeni v projekt 
 

Sodelovali smo še z ostalimi učitelji z naše šole, gospo Kajo Bahor z občine Ivančna Gorica, predsednikom 

občinskega sveta za preventivo v cestnem prometu Marjanom Balant, s policistoma našega okoliša gospodom 

Damjanom Mišigoj in Igorjem Mahnič, zdravstvenim osebjem Zdravstvenega doma Ivančna Gorica (gospa 

Tadeja Gruden), starši naših učencev… 

 

 

2.5  Izvedba projekta 
 

Prvi šolski dan nas je obiskal policist g. Damjan Mišigoj, ki je tako učence kot starše v predavanju poučil o 

varnosti otrok v prometu. Meseca oktobra sta nas obiskala policista in učence ponovno nagovorila glede 

njihove varnosti v prometu, prav tako sta bila prisotna pri prečkanju cestišča. Vendar pa sva tudi sami prevzeli 

pobudo in nekaj mesecev kasneje učence ponovno opomnili o skrbi za varnost v prometu ter jih odpeljali na 

teren, kjer smo vadili varno prečkanje ceste na prehodu za pešce. 

                
 

          Slika 2: Pogovor pred prečkanjem ceste                                               Slika 3: Prečkanje ceste pod budnim očesom policistov 
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Slika 4: Posamezno prečkanje cestišča                 Slika 5: Pasavček pri prečkanju             Slika 6: Skupinsko prečkanje ceste 

 

V samem začetku izvajanja ciljev projekta PASAVČEK sva učence seznanili in jim razložili, zakaj je ravno 

žival pasavec maskota tega projekta. Učenci so si ogledali fotografije te živali in izvedeli veliko zanimivosti o 

njej. Med drugim smo izvedeli tudi to, da je lik pasavca izbran zato, ker ime te živali v jezikih vseh 

sodelujočih držav vsebuje besedo PAS. Veliko zanimivih informacij sva našli tudi na spletni strani Sveta za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Tako smo odšli tudi v računalniško učilnico, kjer smo pod vodstvom 

učiteljice Katje Tomažin reševali zabavne naloge s Pasavčkom. Učenci so resnično uživali.  

                           

                      Slika 7: Prebiranje literature o pasavcu                        Slika 8: Pasavček pri šolskem delu  

         

                 Slika 9: Uvodno predavanje o projektu                              Slika 10: Pasavček v računalniški učilnici 

 

Pri načrtovanju aktivnosti sva v pouk vključili tudi vsebine iz učnega načrta za vsa predmetna področja. 

Učiteljici Jasmini se je porodila ideja, da bi sama sešila Pasavčka iz pliša, saj imajo 6- in 7-letniki še vedno 

zelo radi plišaste igračke. Šivanje maskote je vzelo res veliko časa, vendar je bil ves trud poplačan, ko so 

otroci s svojim vedenjem izražali, kako radi imajo plišastega Pasavčka, kljub temu, da ni bil povsem »popoln« 

oz. tak, kot bi ga kupili v trgovini. Učenci so ga želeli imeti poleg sebe pri vseh možnih dejavnostih, ne samo 
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pri pouku, kar sva jim tudi dovolili. Zato je lahko vsak otrok vzel za en dan Pasavčka tudi domov, vtise o tem 

pa so učenci strnili v nastalo knjižico vtisov. 

   

Slika 11: Razredna plišasta maskota Pasavček, knjižica vtisov učencev 

 

 SLOVENŠČINA: Pri urah slovenščine smo se o Pasavčku veliko pogovarjali, nekateri učenci so že 

uspeli prebrati pesmico o njem, skupaj in posamezno smo pisali pesmice o Pasavčku, ki bodo vsakega učenca 

posebej opominjale na vožnjo s pripetim pasom. Učenci so sestavljali zgodbice o Pasavčku, z njim brali, 

zapisovali velike tiskane črke, reševali uganke, sestavljali rime, iskali pomanjševalnice, pripovedovali obnove 

pravljic za bralno značko in še in še. Ker sva v projekt želeli vključiti tudi starše, so učenci za domačo nalogo 

skupaj s starši napisali čudovite pesmice o našem prijatelju, Pasavčku. Učenca sta zapisala naslednjo pesmico:  

 

Pasavček je luštna ž' valca,  

v prometu prava glavca. 

Pasavček, prijatelj moj, 

danes boš samo z menoj. 

Skupaj bova se igrala 

ter se dobro nasmejala. 

Julie Valentina Pichereau, 7 let 

Ker je RED JE VEDNO PAS PRIPET, 

če ga ni, se hitro pripni! 

A pozor! Nesreča se lahko zgodi! 

Tudi če greš k sosedovim na sladoled, 

se je treba varno pripet! 

Aljaž Koren, 7 let

 

                 
 

   Slika 12: Branje s Pasavčkom                    Slika 13: Pasavček pri pisanju črk                Slika 14: Bralna značka s Pasavčkom 
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           Slika 15: Slovesna predaja Pasavčka (začetek projekta)                     Slika 16: Potovanje Pasavčka domov 

 

 

 MATEMATIKA: Pasavčka smo razvrščali po različnih lastnostih v drevesni in Carrollow diagram. 

Učili smo se šteti do deset - seveda nam je pri tem pomagal priljubljeni Pasavček - nato pa smo z njim 

spoznavali vrstilne števnike. V našem razredu nas tako opazuje kar 10 Pasavčkov, vsak ima svoje ime in je 

prav poseben, vsak otrok pa ima izbranega njemu najljubšega. Reševali smo tudi učne liste na temo projekta, 

izdelovali in reševali smo tudi prometne labirinte. Pasavček nas je spremljal tudi pri spoznavanju števil ter 

seštevanju in odštevanju do 10. Pasavčka sva učencem želeli približati tudi preko interaktivne table, kjer so 

učenci reševali različne naloge v povezavi s temo projekta. 

 

    

Slika 17: Vrstilni števniki Pasavčki                            Slika 18: UL Varnost                   Slika 19: Pasavček pri urah matematike 

         

Slika 20: Računi s Pasavčkom do 10                  Slika 21: Delo na interaktivni tabli       Slika 22: Učni list Pasavček (matematika) 

 

 V okviru predmeta SPOZNAVANJE OKOLJA smo se veliko pogovarjali o pomembnosti pripetega 

pasu za vse potnike v vozilu in uporabi jahačev za otroke. Večkrat smo utrjevali znanje za varno vedenje v 
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prometu (varno prečkanje ceste, igra vlog s prometnimi znaki, semaforji in avtomobilčki, izdelovanje 

prometnih znakov…). Prav tako sva vključili vsebine iz učnega načrta in sicer: NA POTI V ŠOLO, 

PROMETNI ZNAKI IN REŠEVALNE ENOTE in VARNO ČEZ CESTO, kjer učenci spoznavajo za pešce 

pomembne prometne znake v šolskem okolišu, pridobivajo potrebne spretnosti za samostojno vključevanje v 

promet, razumejo pomen varnosti v prometu v povezavi z ustavljanjem vozila in nošenjem rumenih rutic in 

kresničk, spoznavajo pravila varne hoje - kjer ni pločnikov in prečkanja ceste, spoznajo pravilno vedenje sebe 

kot sopotnika v vozilu.  

       

     Slika 23: Delavnica z avtosedeži                      Slika 24: Prosta igra »Promet«                     Slika 25: Igra vlog: Prečkanje ceste     

                         

                       Slika 26: Prometni znaki                                                                Slika 27: Pasavček na ogledu značilnosti pomladi 

 

Meseca marca smo imeli tudi naravoslovni dan – zdravniški pregled v Zdravstvenem domu Ivančna Gorica, 

na katerem so zdravniki in medicinske sestre učencem podrobno razložile, kako pomembna je v prometu 

previdnost in varnost, ter da za svoje življenje lahko največ naredimo prav sami. Februarja nas je obiskala tudi 

medicinska sestra iz ZD Ivančna Gorica, ko smo ponovno izpostavili, da za sebe ne skrbimo zgolj s počitkom, 

osebno higieno, zdravo prehrano in telesno dejavnostjo, pač pa tudi z varnim obnašanjem v prometu. 

 

                                
 

                        Slika 28: Medicinska sestra na predavanju                              Slika 29: Pet točk za ohranjanje zdravja (priloga) 
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Spremljali smo tudi pripetost s pasom, kjer sva vključili tudi starše, ki so v določen okvirček vpisali datum, 

kdaj so bili v avtu VSI pripeti in se podpisali, v šoli pa so učenci dobili žig Pasavčka, seveda če so bili med 

vožnjo pripeti in nameščeni v otroških avtosedežih. Ker pa pogostost vožnje z avtomobili nisva želeli 

spodbujati, sva za opravljeno nalogo šteli tudi, če so učenci okrog vratu nosili rutico in odbojna telesa. Za 

nagrado so nato učenci prejeli tatoo, ki so ga bili zelo veseli.  

                
  
 Slika 30: Preglednica pripetosti         Slika 31: Izpolnjen kartonček pripetosti               Slika 32: Nagradni urnik 
 

Izdelali pa smo tudi prav posebne prometne znake »PASAVČEK«, ki nas bodo opominjali na pripenjanje z 

varnostnim pasom.  

                
 

Slike 33-36: Prometni znak »Pasavček« 

 

 Pri urah ŠPORTA smo izvajali različne elementarne igre na temo prometa. Igrica na sliki na primer 

ponazarja različne načine premikanja v prometu (vožnja z vozili, kolesi, hoja)… Izvedli sva tudi vadbo po 

postajah, kjer je Pasavček na različnih postajah učence vzpodbujal k lažjemu premagovanju različnih ovir. 

Pasavček je sodeloval pri naskoku na skrinjo, igrah z žogo, plesu Pasavček je moj prijatelj, različnih 

družabnih igrah in še in še… Učence je izredno pritegnil slogan RED JE VEDNO PAS PRIPET! 

                      

Slika 37: Naravne oblike gibanja (posnemanje gibanja pasavca)                    Slika 38: Štafetne igre s Pasavčkom 
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 LIKOVNA UMETNOST: Pri pouku likovne vzgoje so učenci najprej Pasavčka narisali in ga 

pobarvali. Z voščenimi barvicami in tempera barvami so učenci narisali, kako se v avtomobilu pripenjajo oz. 

kaj je pomembno za varno vožnjo – sedeti v otroškem avtosedežu/jahaču in biti pripet z varnostnim pasom. 

Učenci so si med drugim izdelali svoj izdelek s Pasavčkom – s pomočjo diaprojekcije sva pripravili različne 

slike živali pasavec, da so otroci dobili pravo predstavo o živali. Najprej smo na trši karton narisali tačke in 

glavo Pasavčka, jih prilepili kovinski lonček, nato so učenci še okrasili svoj izdelek in nastal je pravi pasavec, 

ki je bil otrokom zelo všeč. 

             

                      Slika 39: Risanje pasavca z ogljem                                                      Slika 40: Lonček za pisala Pasavček 

 

Učenci so si izdelali tudi vsak po dve obešanki z likom Pasavčka ter uradno himno projekta in našo himno 

projekta. Obešanki so učenci nato pritrdili na naslon voznikovega in sovoznikovega sedeža, da jih pred 

pričetkom vožnje opominja na pripetost z varnostnim pasom. Vse pomembne stvari v zvezi s projektom pa 

smo si beležili v razrednem kotičku »Pasavček«, v katerem so bili tudi drugi predmeti, pomembni za varnost v 

prometu. 

            

Slika 41: Obešanka za v avto                               Slika 42: Razredni kotiček                                  Slika 43: Veselje ob praktičnem izdelku 

 

 Pri GLASBENI UMETNOSTI smo se naučili pesmico in ples na melodijo ljudske pesmi Pes pa nima 

repa več, s katerim smo se tudi staršem predstavili na skupnem srečanju na temo varnosti v prometu. Skupaj s 

Pasavčkom smo spoznavali glasbene instrumente, se učili različnih  melodičnih in ritmičnih vzorcev, plesali 

in peli, učenci pa so želeli med glasbenimi simboli (vsak simbol predstavlja obravnavano pesem) tudi simbol 

Pasavčka, saj smo se tudi o njem naučili tako pesem kot ples. 
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                                                       Slika 44: Ples »Avto pelje, cesto melje«                               Slika 45: Razredni glasbeni kotiček 

 

     

                      Slika 46: Pasavček spoznava glasbila                                 Slika 47: Gibalna igrica »Prometno sredstvo« 

 

Sami sva prevzeli pobudo in učence popeljali tudi na šolsko parkirišče k osebnemu avtomobilu, kjer so v 

praksi preizkusili, kaj pomeni biti varno pripet in biti pravilno nameščen v otroških avtosedežih oz. jahačih. Še 

prej smo se o le-teh pogovorili, izdelali sva plakat ter predstavili tudi kategorije otroških avtosedežev. Otroci 

so se tako preizkušali v pravilnem nameščanju v otroški varnostni sedež in pripenjanju z varnostnim pasom. 

Kljub temu, da je učencev v razredu 24 in smo porabili veliko časa, se nama zdi prav, da je vsak učenec 

preizkusil, kaj pomeni biti v avtomobilu varno pripet. 

 

Izvedli smo tudi razredno anketo, ali sedijo učenci v jahačih ali še v otroških sedežih. Ugotovili smo, da jih 

slaba tretjina še sedi v avtosedežih. Učencem sva želeli približati tudi, kdaj je potrebno iz otroškega sedeža 

preiti na sedenje v jahaču. V ta namen smo izvedli delavnico, kjer smo se seznanili z ti. lupinico (kdo sedi v 

njej, posebnosti, kako se pripne dojenčka, smer obrnjenosti lupinice med vožnjo ipd.), otroškimi sedeži po 

skupinah in original sedežem iz avtomobila.Ugotavljali smo tudi naletno težo v primeru nesreče glede na težo 

učencev. Učence sva opozorili na varno obnašanje med vožnjo, tudi to, da se voznika med vožnjo ne moti ter 

da morajo kdaj pa kdaj tudi malo potrpeti in počakati, da jih voznik varno pripelje do cilja. 
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Slika 48: Praktični primer pravilnega                       Slika 49: Razredna anketa                    Slika 50: Merjenje višine 

pripenjanja z varnostnim pasom                                     o vrstah avtosedežev 

                  

        Slika 51: Tehtanje                  Slika 52: Demonstracija avtosedežev                  Slika 53: Pravilno pripenjanje dojenčka 

 

K sodelovanju sva povabili tudi predstavnike Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, policijske 

enote s psi vodniki in konji, s policijskim avtomobilom ter reševalca. Tako se bomo v mesecu maju srečali v 

Višnji Gori na tehniškem dnevu, kjer bomo po skupinah spoznavali njihovo delo in poklic. 

 

Pasavček pa nas je (na željo otrok) spremljal še:  

     

                 Slika 54: V knjižnici                                   Sliki 55 in 56: Pri pripravi »Pasavčkove« sadne kupe 

                

                 Slika 57: Pri malici                           Slika 58: Pri ponazoritvah                     Slika 59: Pri opominjanju na  

                                                                           prečkanja ceste (v razredu)                                 domačo nalogo 
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Slika 60: Pri sprehodih v naravo        Slika 61: Pri igranju spletne igre Leteči pasavec               Slika 62: Pri praznovanju rojstnih dni 

 

 

Pripravili smo tudi nekaj razstav na šoli (avla, hodniki) in v razredu: 

          

Slike 63-66: Razstave projekta na šoli 

 

 

 

         Slika 67: Razstava oz. »Pasavčkov« kotiček v našem razredu 
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Izvedli smo dogodek Pasavček za starše z nagovorom policista in delavnico izdelovanja zaščitne kape: 

 

            

 

     

Slike 68-73: Utrinki z dogodka/delavnice za starše 

 

Naše delo smo objavili v časopisu Klasje (marec 2016) in na šolski spletni strani: 

                        

              Slika 74: Objava članka v časopisu Klasje                                             Slika 75: Objava članka na šolski spletni strani 
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3 REZULTATI in EVALVACIJA 

 

Ob zaključku projekta sva zadovoljni ugotovili, da so bili cilji, ki sva si jih zadali, doseženi. Otroci so 

spoznali, zakaj se morajo pripenjati s pasom (ne samo zaradi policistov, pač pa zaradi lastne varnosti oz. 

ohranjanja življenja) in kako se varnostni pas pravilno namesti. Učenci vedo, da s tem »pripenjajo«svoje 

življenje in se obvarujejo poškodb. Starši so navdušeni, ker jih otroci opozarjajo in želijo, da se redno 

pripenjajo z varnostnim pasom. Učenci sedaj tudi redno nosijo okrog vratu rumene rutke in redno sedijo v 

jahačih. 

 

Naš projekt sicer še ni čisto končan, saj naš čaka še obisk reševalnih enot na tehniškem dnevu. Smo pa v šoli 

nekako zaključili delo, ki sva si ga začrtali v zvezi s projektom, vendar to ne pomeni, da bomo na projekt in 

Pasavčka kar pozabili. Nasprotno, naš plišasti Pasavček še vedno hodi povsod naokrog z učenci, prav tako pa 

smo mnenja, da nasvetov in opozarjanj tako otrok kot staršev v zvezi z varnostjo v prometu ni nikoli, res 

nikoli, preveč. 

 

Ob načrtovanju in izvajanju projekta smo uživali in se učili prav vsi, tako učenci kot učiteljica, vzgojiteljica in 

tudi starši. Tudi ostali zaposleni na šoli ter učenci višjih razredov so bili seznanjeni z namenom projekta. 

Otroci pa so bili nenazadnje tudi nagrajeni. Pasavček jih spremlja na žigih, tatoojih, vsak pa ima tudi svojo 

obešanko Pasavčka, lonček za pisala itd.. Letošnji generaciji učencev 1. a razreda je Pasavček (predvsem 

plišasta igračka) še posebno pri srcu, tako da sva se odločili, da bova kotiček s Pasavčkom še nekaj časa 

pustili, saj se otroci pri njem radi zadržujejo. 

 

Zasnova, ideja, potek in izpeljava, časovni okvir projekta ter vsa dodatna gradiva, ki smo jih dobili, so vredni 

vse pohvale in zahvale. Nekaj težav se nam je sicer pojavljalo tekom izpeljave projekta, in sicer v sodelovanju 

z občinskim SPV in občino samo, vendar smo z učiteljičino koordinacijo težave uspešno reševali. Tovrstne 

projekte obe, učiteljica in vzgojiteljica, zelo podpirava in se veseliva morebitne ponovne izvedbe projekta v 

prihodnjem šolskem letu, saj nam projekt daje dobre iztočnice glede varnosti v prometu.  
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5 PRILOGA 

 

Zgodba o materi naravi  

 

Nekoč je v deželi za sedmimi gorami in sedmimi vodami živela dobra vila. To ni bila navadna vila. To je 

bila čisto posebna vila, ki se je imenovala Mati Narava. Ko je s čarobno paličico ustvarila človeka, mu je 

naredila dve roki in vsaka roka je imela pet prstov. Tem je naročila, naj že otroke naučijo, da bodo 

kasneje, ko bodo odrasli, vedeli, kaj je pomembno za njihovo zdravje. Vse je bilo kot na dlani.  

Prva roka je tako človeka opominjala: 

Palec je spodbujal k zdravemu počitku.  

Kazalec je žugal, kadar so bili otroci umazani.  

Sredinec je opominjal na zdrav način prehranjevanja in kulturo hranjenja. Ni pomembno le kaj, temveč 

tudi kako in kdaj jemo.  

Prstanec je spodbujal h gibanju v naravi.  

Mezinec je otrokom razlagal o tem, kako se varno obnašati v prometu. 

 

 

Vir: Internetna stran - Nacionalni inštitut za varovanje zdravja (Glej poglavje 4 Viri in literatura) 
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Obešanka za v avtomobil (prednja stran) 
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