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� Cilji projektnega dela.

� Načrtovane aktivnosti.

� Uporabljeni materiali in pripomočki.

� Sodelavci.

� Ogled trgovine z avtosedeži.

� Izdelava Pasavčka Kopitljačka in pogovor o 

prometu.

� Skupen ogled raznih filmov in posnetkov.



� Barvanje Pasavčka.

� Ogled razstave v okviru projekta Pasavček 

na Trgu svobode v Mariboru.

� Utrinki z razstave.

� Beleženje uporabe varnostnega pasu v 

avtomobilu.

� Rezultati.

� Evalvacija.



Cilji projektnega dela

� Seznaniti starše in učence s pomenom 

varnostnega pasu,

� navajati starše in učence na doslednost pri 

uporabi varnostnega pasu,

� seznaniti starše in otroke z varnimi 

avtosedeži,

� seznaniti učence in starše o pravilni 

namestitvi avtosedežev,



Cilji projektnega dela

� informirati starše in učence o posledicah 

prometnih nesreč brez varnostnega pasu,

� predstaviti staršem zakonske določbe in 

povečati uporabo varnostnih pasov med 

vožnjo,

� prispevati k čim večji prometni 

ozaveščenosti staršev.



Načrtovane aktivnosti

� Predstavitev knjižice Red je vedno pas 

pripet otrokom in staršem,

� ogled trgovine z avtosedeži,

� pogovor o pravilnem obnašanju v prometu 

(kot pešec, kot sopotnik v avtomobilu),

� ogled prispevkov na internetu,



� ogled filma,

� barvanje Pasavčka,

� izdelava Pasavčka Kopitljačka,

� ogled razstave v okviru projekta Pasavček 

na Trgu svobode,

� opazovanje in beleženje kartončka Danes 

smo bili med vožnjo vsi pripeti,

� izdelava pravil – Kako se obnašamo v 

avtomobilu?



Sodelavci v projektu

� Učiteljice razredne stopnje in vzgojiteljici, 

� zunanji sodelavci – posamezni nosilci 

znotraj Nacionalnega programa varnosti 

cestnega prometa (predstavitev projekta na 

Trgu svobode),

� učenci 2. b z učiteljico in starši.



Izvedba projekta

� Prisotnost policista na roditeljskem 

sestanku,

� vsebina knjižice Red je vedno pas pripet,

� pomembnost otroških avtosedežev,

� ogled trgovine z avtosedeži.



Izdelava Pasavčka Kopitljačka



Obisk spletnih strani

� Varnostni pas - vez z zivljenjem

(http://www.rtvslo.si/zabava/modload.php?&c_mod=rn

ews&op=sections&func=read&c_menu=3&c_id=1600

3, 3. 4. 2009)



� Pripnite se! - 24ur.com

(http://24ur.com/bin/article.php?article_id=3

120035, 3. 4. 2009)

� Uporabljate varnostni pas?

(http://dne.enaa.com/prikaziCl.asp?ClID=2

0469, 3. 4. 2009)



Ogled različnih filmov in 

videoposnetkov

� Hitrost na cesti,

� Hitro parkiranje,

� Varnost na cesti,

� Mesto kaskaderjev,

� Škripanje zavor.



Barvanje Pasavčka



Ogled razstave na Trgu svobode v 

Mariboru

Stojnica z izdelki učencev OŠ Franceta Prešerna



Pogum velja!



Ob Gregorju in Pasavčku smo se zelo zabavali.



Ogledali smo si razstave, ki so jih pripravili učenci drugih šol in 
vrtcev.



Ogledali smo si tudi notranjost reševalnega vozila in poklepetali
z reševalcem.



Sedli smo v policijski avto.



Spremljanje uporabe varnostnega 

pasu v avtomobilu



Zapis pravil za varno vožnjo

� Ob vstopu v avto sedi v svoj sedež,

� takoj se pripni – če tega ne zmoreš sam, 

poprosi očka ali mamo,

� preveri, če so pripeti tudi ostali sopotniki,

� ne moti voznika zaradi nevarnosti nesreče.



Rezultati in evalvacija projekta

� Evalvacijski vprašalniki,

� pozitivne povratne informacije,

� večja ozaveščenost pri uporabi 

varnostnega pasu.


