








IZVEDBA:
• seznanitev staršev s projektom:
Starši so bili seznanjeni s sodelovanjempri projektu že na uvodnem roditeljskem sestanku. 
Izvajanje so podprli, zavrnili so aktivno sodelovanje s svoje strani. Projekt je potekal med poukom 
podaljšanega bivanja. Starši so bili občasno seznanjeni s potekom projekta in posredovane so 
jim bile informacije v povezavi z akcijami Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu po 
elektronski pošti.
  

• sprehod po bližnji okolici šole:
Opazovali smo promet po cestnih poteh okoli naše šole, o prometu smo se pogovarjali in 
razglabljali, kaj bi lahko še sami storili, da bi bili v prometu varnejši. Otroci so povedali, da se najbolj 
bojijo “norih” voznikov, ki divjajo, da škripajo gume. V dnevih, ko smo opazovali promet, je bilo 
takih voznikov kar nekaj. Otroci so omenili tudi strah pred pijanimi vozniki in celo pred zelo starimi 
vozniki, ki komaj še hodijo  - ampak avto pa še vedno vozijo. Zatožili so tudi mamice, da se med 
vožnjo šminkajo in očke, ki zmerjajo ostale voznike s kletvicami.

• Naučili smo se pravilno prečkati cesto.

• kratka anketa o uporabi varnostnega pasu in uporabi otroških sedežev:
Otroke sem pred izvajanjem projekta povprašala, če uporabljajo varnostni pas in otroške stolčke.
14 otrok od devetnajstih je navedlo, da se vedno pripnejo z varnostnim pasom, 
4 otroci se privežejo na daljših poteh, 
eden od otrok se nikoli ne priveže, ker jim varnostni pasovi ne delujejo.

Uporabljaš varnostni pas? Odgovarjalo je 19 otrok.
Da, vedno. 14
Včasih. 4
Ne, nikoli. 1

Vsi imajo v enem domačem avtu avtosedež, v drugem vozilu ima avtosedež le 10 otrok od 
devetnajstih. Le dva otroka imata avtosedež tudi v avtomobilu babic ali dedkov. 

Uporabljaš otroški sedež? Odgovarjalo je 19 otrok.
Avtosedež je le v enem od domačih avtov. 19
Avtosedež je v obeh domačih avtih. 10
Avtosedež je tudi v avtu babic in dedkov. 2

• predstavitev različnih tiskanih gradiv o varnosti v prometu:
Po šoli smo na vidna mesta obesili plakate, ki ste nam jih poslali. Nekaj smo jih imeli še iz preteklih 
let. V času govorilnih ur so bile na hodniku na voljo zloženke o varnosti v prometu.















• izpolnjevanje anket o pripenjanju z varnostnim pasom (otroci) ob koncu projekta:
18 otrok se vedno priveže, eden od otrok se priveže včasih (ko se pelje v nedomačem avtomobilu 
- v njihovem avtu so še vedno nedelujoči varnostni pasovi). Stanje se je precej izboljšalo. Otroci so 
povedali še, da se sedaj tudi njihovi starši večkrat privežejo  - vsaj takrat, ko se vozijo z njimi.

Uporabljaš varnostni pas? Odgovarjalo je 19 otrok.
Da, vedno. 18
Včasih. 1
Ne, nikoli. 0

• obveščanje staršev o aktualnih preventivnih akcijah Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu:
Starši so bili preko elektronske pošte obveščeni glede različnih akcij Svete za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu in tudi drugih akcijah, ki so se nanašale na varnost v cestnem prometu:
- o (ne)uporabi  mobilnih telefonov med vožnjo, 
- o uporabi otroških sedežev, 
- o uporabi varnostnega pasu, 
- o pravilni uporabi varnostnega pasu v zimskih mesecih,
- o nevarnostih vožnje pod vplivom alkohola, 
- o prepovedi uporabe tobačnih izdelkov v avtomobilu, če se z njimi pelje otrok, 
- o varnem transportu psov v avtomobilu
- in tudi o pomembnosti reda in čistoče v avtu...




