
GREMO PEŠ S KOKOŠKO ROZI 

 

V  šolskem 2019/2020 letu smo se priključili projektu: »Trajnostna mobilnost v vrtcih 

in osnovnih šolah«, ki se izvaja pod okriljem Ministrstva za infrastrukturo. 

V ta namen bomo v šolskem letu 2020/2021 izvajali aktivnost GREMO PEŠ S 

KOKOŠKO ROZI! 

 

Glavni cilj projekta je spremeniti potovalne navade otrok v šolo ter posledično zmanjšati 

množičnost motornega prometa v okolici šole. Otroke želimo spodbuditi, da začnejo 

razmišljati o prometu na nekoliko drugačen način; predvsem o tem, kako lahko različne 

vsakodnevne krajše poti opravimo peš, s kolesom, rolerji, skirojem. Ti načini potovanja 

omogočajo varno in okolju prijazno pot v šolo.  

In zakaj bi to počeli? Ker s tem prispevamo k čistejšemu okolju naše občine, večji 

prometni varnosti v šolski okolici ter krepitvi našega zdravja. Aktivnost na zanimiv, 

zabaven in igriv način vpelje elemente trajnostne mobilnosti v vsakodnevne potovalne 

navade učencev in jih vzgaja o pomenu trajnostne mobilnosti. 

Aktivnost Gremo peš s kokoško Rozi bo predvidoma potekala dvakrat v šolskem letu 

2020/2021. V tednu pred aktivnostjo bomo z reševanjem ankete ugotovili potovalne 

navade učencev. Skupaj bomo določili cilj, ki ga želimo doseči v času trajanja 

aktivnosti, in ga vnesli na velik šolski transparent. Učenci bodo pred začetkom izvajanja 

aktivnosti prejeli Moj dnevnik aktivnosti, kjer so zbrane krajše naloge, ki spodbujajo 

razmišljanje o trajnostni mobilnosti. Reševali ga bodo med in po aktivnosti. V času 

trajanja aktivnosti, bodo učencem, ki bodo prišli v šolo na trajnostni način, podeljene 

igralne karte s kokoško Rozi. Hkrati bomo trajnostne prihode v šolo vsakodnevno 

beležili na šolski transparent. Po končani  aktivnosti se bodo učenci igrali igre, skozi 

katere bodo razmišljali in se izobraževali v smeri trajnostne mobilnosti. Dva meseca 

po aktivnosti bomo ponovno zbrali in analizirali rezultate z namenom, da ugotovimo 

učinek aktivnosti. 

http://osvidem.splet.arnes.si/kokoska_rozi/rozi/


Želimo, da se učenci zavedajo, kako pomemben je zdrav način življenja in čisto okolje, 

in da k temu spodbudijo tudi svoje starše. 

 »Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega 

sklada.« 

 

Maja Sirše, koordinatorka projekta na šoli 

 

http://osvidem.splet.arnes.si/kokoska_rozi/kokoska-rozi-logo-za-os-2/

