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1.1. UVOD UVOD 
•• OOŠŠ StiStiččna se nahaja v Ivanna se nahaja v Ivanččni Gorici. Po ni Gorici. Po šštevilu utevilu uččencev je najveencev je največčja ja 

ššola v Sloveniji in ima ola v Sloveniji in ima ššest podruest podružžniniččnih nih ššol. Stara je le nekaj let in ol. Stara je le nekaj let in 
stoji na majhnem hribstoji na majhnem hribččku, obdana s polji, travniki in gozdovi, zato s ku, obdana s polji, travniki in gozdovi, zato s 
pravim mestnim vrvepravim mestnim vrvežžem, em, šštevilnimi kritevilnimi križžiišščči in semaforji (i in semaforji (šše) e) 
nimamo opravka. Nas pa do nimamo opravka. Nas pa do ššole pelje ena najbolj prometnih poti v ole pelje ena najbolj prometnih poti v 
nanaššem kraju. Vse naem kraju. Vse našše ue uččence k pouku vsakodnevno pripeljejo starence k pouku vsakodnevno pripeljejo staršši i 
z avtomobili. z avtomobili. 



2. CILJI2. CILJI
Ob zaOb začčetku projekta sva si z vzgojiteljico zastavili cilje, v katerih etku projekta sva si z vzgojiteljico zastavili cilje, v katerih bi ubi uččenci enci 
spoznali namen in pomen razlispoznali namen in pomen različčnih otronih otrošških kih avtosedeavtosedežževev. . 

Pri uPri uččencih sva predvsem encih sva predvsem žželeli:eleli:

•• na razlina različčne nane naččine ine (glej poglavje Metode dela)(glej poglavje Metode dela) vzpostaviti pozitivno vzpodbudo za vzpostaviti pozitivno vzpodbudo za 
pravilno uporabo pravilno uporabo otrootrošških sedekih sedežževev in in varnostnih pasovvarnostnih pasov med vomed vožžnjo v njo v 
avtomobilu. avtomobilu. 

Ti cilji so se nama osebno zdeli najpomembnejTi cilji so se nama osebno zdeli najpomembnejšši, saj je varnost otrok na i, saj je varnost otrok na 
prvem mestu. Po priprvem mestu. Po priččevanjih otrok jih kar nekaj izmed njih v avtomobilih evanjih otrok jih kar nekaj izmed njih v avtomobilih 
niti ni imelo otroniti ni imelo otrošških kih avtosedeavtosedežževev, , ččeešš »»da so da so žže velikie veliki««, kar naju je izjemno , kar naju je izjemno 
presenetilo. Presenetilo pa naju je tudi to, da veliko upresenetilo. Presenetilo pa naju je tudi to, da veliko uččencev naencev naššega ega 
razreda tudi ni redno nosilo rumenih rutic. razreda tudi ni redno nosilo rumenih rutic. 

Zato sva si zadali tudi cilj, da starZato sva si zadali tudi cilj, da staršše o tem obvestiva in obenem poskue o tem obvestiva in obenem poskuššava ava 
narediti narediti šše nekaj vee nekaj večč za varnost naza varnost našših uih uččencev v prometu.encev v prometu.



3. METODE DELA3. METODE DELA
Z naZ naččrtovanimi aktivnostmi sva rtovanimi aktivnostmi sva žželeli na nevsiljiv in otrokom zanimiv, eleli na nevsiljiv in otrokom zanimiv, 
konkreten nakonkreten naččin dosein dosečči zastavljene cilje. Podajam nekaj primerov aktivnosti:i zastavljene cilje. Podajam 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 s poudarkom na prometnih znakih za pešce,
- zbiranje žigov z motivom Pasavčka (najprej na kartončku, nato v 
razpredelnici),



- uporaba lika Pasavček pri vseh šolskih predmetih,
- prosta igra s prometnimi znaki in avtomobili med odmori na tepihu s cesto,
- konkretna aktivnost: varno prečkanje ceste,



- obisk policista in pogovor z njim; srečanje policista s starši učencev,
- izdelava razrednega kotička s Pasavčkom,
- redno nošenje rumenih rutic in namestitev otroških avtosedežev v 

avtomobile,



- naučiti se pesmico o Pasavčku in ples,
- barvanje pobarvanke z likom Pasavčka; izdelava Pasavčka

kopitljačka,
- pisanje pesmi, risanje na temo projekta, izdelava Pasavčka pri 

likovni vzgoji…



4. SODELUJO4. SODELUJOČČI V PROJEKTUI V PROJEKTU

Skupaj s sodelavko sva sodelovali:Skupaj s sodelavko sva sodelovali:
•• s s šše ostalimi ue ostalimi uččiteljicami s podruiteljicami s podružžniniččnih nih ššol, ol, 
•• z uz uččiteljico raiteljico raččunalniunalnišštva na natva na našši i ššoli, oli, 
•• z naz naššo koordinatorko projekta Matejo Jere o koordinatorko projekta Matejo Jere –– Grmek, Grmek, 
•• s knjis knjižžniniččarko na arko na ššoli, oli, 
•• z obz obččinskim svetom za preventivo v cestnem prometu, inskim svetom za preventivo v cestnem prometu, 
•• s policisti nas policisti naššega okoliega okolišša, a, 
•• z zdravstvenim osebjem Zdravstvenega doma Ivanz zdravstvenim osebjem Zdravstvenega doma Ivanččna na 

Gorica, Gorica, 
•• s stars staršši nai našših uih uččencevencev……



5. UPORABLJEN MATERIAL in 5. UPORABLJEN MATERIAL in 
PRIPOMOPRIPOMOČČKIKI
•• Uporabili sva prejeti Uporabili sva prejeti promopromo material material (pobarvanka, (pobarvanka, 

kopitljakopitljaččekek, lon, lončček za pisala, ek za pisala, žžig, ig, tatoojitatooji, letaki, kazalka, merilo , letaki, kazalka, merilo 
viviššine otrokine otrok……),), rumene rutke, rumene rutke, avtosedeavtosedežžee, razli, različčne ne 
enciklopedije in knjige na temo prometa, uenciklopedije in knjige na temo prometa, uččbenik in benik in 
delovni zvezek za spoznavanje okolja, diaprojektor, delovni zvezek za spoznavanje okolja, diaprojektor, 
karton, lesene palikarton, lesene paliččice in plastelin za izdelavo prometnih ice in plastelin za izdelavo prometnih 
znakov, uznakov, uččna lista s na lista s PasavPasavččkomkom pri matematiki, pri matematiki, 
kartonkartonččke s ke s PasavPasavččkomkom pri pri ššportni vzgoji, baloni, papir, portni vzgoji, baloni, papir, 
lepilo iz moke (izdelava lepilo iz moke (izdelava PasavPasavččkaka pri likovni vzgoji), pri likovni vzgoji), tepihtepih
s cesto, avtomobils cesto, avtomobilččke, sestavljanka ke, sestavljanka PasavPasavččekek, spletna , spletna 
stran SPVCP, didaktistran SPVCP, didaktiččni program Raziskujem v prometuni program Raziskujem v prometu……
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7. REZULTATI in EVALVACIJA7. REZULTATI in EVALVACIJA
•• Ob zakljuOb zaključčku projekta sva zadovoljni ugotovili, da so bili cilji, ki sva ku projekta sva zadovoljni ugotovili, da so bili cilji, ki sva 

si jih zadali, dosesi jih zadali, dosežženi. Otroci so spoznali, zakaj se morajo pripenjati eni. Otroci so spoznali, zakaj se morajo pripenjati 
z varnostnim pasom in kako se lez varnostnim pasom in kako se le--ta pravilno namesti. Starta pravilno namesti. Staršši so bili i so bili 
navdunavduššeni, ker so jih otroci opozarjali in eni, ker so jih otroci opozarjali in žželeli, da se redno eleli, da se redno 
pripenjajo z varnostnim pasom. Upripenjajo z varnostnim pasom. Uččenci so ob koncu projekta tudi enci so ob koncu projekta tudi 
redno nosili okrog vratu rumene rutke in redno sedeli v jaharedno nosili okrog vratu rumene rutke in redno sedeli v jahaččih.ih.

•• NaNašš projekt se je konprojekt se je konččal z zadnjim al z zadnjim ššolskim dnem. V okviru olskim dnem. V okviru 
tehnitehnišškega dne smo organizirali tudi obisk rekega dne smo organizirali tudi obisk rešševalnih enot. evalnih enot. 

•• Ob naOb naččrtovanju in izvajanju projekta smo urtovanju in izvajanju projekta smo užživali in se uivali in se uččili prav vsi, ili prav vsi, 
tako utako uččenci kot uenci kot uččiteljica, vzgojiteljica in tudi stariteljica, vzgojiteljica in tudi staršši. Otroci pa so bili i. Otroci pa so bili 
nenazadnje tudi nagrajeni. nenazadnje tudi nagrajeni. PasavPasavččekek jih je spremljal na jih je spremljal na žžigih, vsak igih, vsak 
pa je imel tudi svojega pa je imel tudi svojega PasavPasavččkaka kopitljakopitljaččkaka in lik oz. igrain lik oz. igraččko, ki smo ko, ki smo 
jo izdelali pri likovni vzgoji. Lanski generaciji ujo izdelali pri likovni vzgoji. Lanski generaciji uččencev 1. razreda je encev 1. razreda je 
bil bil PasavPasavččekek šše posebno pri srcu, tako da sva se odloe posebno pri srcu, tako da sva se odloččili in kotiili in kotičček s ek s 
PasavPasavččkomkom pustili do konca pustili do konca ššol. leta, saj so se otroci pri njem radi ol. leta, saj so se otroci pri njem radi 
zadrzadržževali.evali.


