
 

 

 

PROJEKT TRAJNOSTNA MOBILNOST:   

GREMO PEŠ S KOKOŠKO ROZI  

 

Namen aktivnosti je učencem približati trajnostne 

oblike prihoda v šolo, krepiti njihovo zdravje in jih 

spodbuditi na aktivnejši način prihajanja v šolo (peš, s kolesom, skiroji, z javnimi 

prevoznimi sredstvi, sopotništvo v avtomobilu …).   

25. septembra smo izvedli tehniški dan v sklopu projekta Gremo peš s Kokoško 

Rozi. 

V tednu od 21.9. do 25.9.2020 smo skupaj z nekaterimi otroki prišli zjutraj 

dvakrat peš ali s skiroji in kolesom do šole. 

Zjutraj ob 7. uri smo se v torek in sredo zbrali na parkirišču za cervkvijo v 

Kočevski Reki. 

Prihoda v šolo se je udeležilo kar nekaj staršev. Skupaj smo prečkali cesto in po 

pločniku varno prikorakali do šole. Obrazi naših otrok so bili kljub gosti jutranji 

megli zelo nasmejani. Veljalo bi vsaj nekajkrat na mesec ponoviti tak prihod v 

šolo ob vsakem vremenu. 

V tem tednu smo vsako jutro beležili, kako naši otroci prihajali v šolo. Za vsak 

prihod na trajnostno mobilni način so otroci prejeli karto kokoške Rozi. 

Ugotavljamo, da naši otroci v večini prihajajo na TM način: z organiziranim 

šolskim avtobusom ali peš.  

V petek smo projekt zaključili z obiskom policistov, ki so nam še enkrat razložili, 

kako se najbolj varno obnašamo v prometu in na cesti. 

PODRUŽNICA   KOČEVSKA  REKA 

POZDRAVLJENI  DRAGI  BRALCI 

         NAŠIH   STRANI! 



S seboj so prinesli tudi pripomočke, ki jih uporabljajo pri svojem zahtevnem 

delu. 

Seveda te reči smo morali tokrat opazovati le z očmi zaradi naše varnosti. 

Ta dan smo izpolnjevali še dnevnike kokoške Rozi, peli pesmico (1. in 2.razred), 

izdelovali rolkarje in kolesarje, igrali smo se s kartami in risali vlak po asfaltnem 

igrišču. Vlak, ki bo kmalu peljal od Kočevja, mimo Ribnice do Ljubljane. Vsak si 

je narisal svoj vagon in si predstavljal, da potuje v Ljubljano. 

Aktivnosti prihoda v šolo na trajnostno mobilni način bomo še vzpodbujali. 

Zjutraj so učenci 1. in 2. razreda dvakrat prišli v spremstvu staršev in učiteljice 

Mirjane s skiroji, peš ali s kolesom v celoti ali del poti do šole. Na tehniški dan 

smo naredili sestavljanko iz pobarvanih avtobusov, izdelali kolesarja, peli, 

plesali na temo prometa, se igrali na preprogi s prometno vsebino in poslušali 

zgodbo s prometno vsebino. 

 

ŠPORTNI DAN – ŠPORTNE IGRE NA PROSTEM 

Zaradi lepega jesenskega vremena smo izvedli športni dan- Športne igre na 

prostem. 

Športni dan je potekal od 1. do 4. razreda na asfaltnem igrišču, ki ga imamo v 

Kočevski Reki. 

Ta dan smo se igrali različne igre na prostem , prav z namenom, da bi popestrili 

otrokom dan. Hkrati pa jih vzpodbujali k igri, sodelovanju in prijateljstvu ter 

upoštevanju športnih pravil.  

Priključili smo se tudi očiščevalni akciji ter pobirali odpadke okoli športnega 

igrišča, okoli šole ter po pločniku do vasi. 

Lepo nam je bilo, saj smo spoznali veliko novih otroških iger, obenem pa smo se 

spomnili tudi na tiste, ki jih poznamo. 

Za vso pripravljeno zabavo nam je še zmanjkalo časa. Nič hudega, šolsko leto je 

še dolgo in vse nas še čaka! 


