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Spoštovani starši,  
 
OŠ Brežice bo sodelovala v igri Prometna kača - to je zabavna in učinkovita kampanja za 
učence osnovnih šol, ki spodbuja hojo ali uporabo javnega prevoza za pot v šolo.  
 
V igri lahko sodeluje tudi vaš otrok. Predlagamo, da bi prihajal v šolo na trajnosten način  - 
peš (lahko tudi samo zadnji del poti do šole), s kolesom, skirojem, rolko, rolerji – vse le v 
vašem spremstvu; uporabi lahko tudi javni prevoz ali pa se pripelje v avtomobilu skupaj z več 
učenci – če se je npr. vaša družina povezala še s katero in sta obe uporabili za pot v šolo in 
domov en avtomobil. 
 

 
Igra Prometna kača se bo na naši šoli izvajala od 10. 10. do 21. 10. 2016, sodelovali bodo 
učenci od 1. do vključno 5. razreda (in učenci OŠPP od 1. do vključno 6. razreda). 
 

 
 
Kako bo vaš otrok sodeloval v igri? 
 
V dveh tednih pouka, ko se bo izvajala Prometna kača, bo otrok, ki bo za prihod v šolo 
uporabljal trajnostni način prihoda, vsak dan prejel nalepko.  
Trajnostni način prihoda pomeni: hojo, kolesarjenje, rolkanje, rolanje, uporabo avtobusa ali 
souporabo avtomobila. Nalepke bodo učenci zbrali v razredu, nato pa bodo skupno 
»oddelčno nalepko« nalepili na velik plakat Prometne kače, ki bo v jedilnici šole, na njej pa 
bodo rezultati vseh sodelujočih oddelkov. Vsi učenci oddelka, ki bodo dosegli cilj, bodo 
prejeli simbolično nagrado. 
 
Zakaj naj vaš otrok sodeluje? 
 

 V šolo bo prihajal na zdrav in trajnosten način. 

 Naučil se bo samostojno in varno prihajati v šolo. 

 Družil se bo z vrstniki. 

 Prispeval bo k varnejšemu šolskemu okolju in k zmanjšanju prometnih zastojev na 
območju šole. 

 Oba z vašim otrokom se bosta zabavala. 
 
 
Več informacij najdete na spletni strani: www.trafficsnakegame.eu/slovenia 
 
 
Lep pozdrav,  
 
vodja projekta                                                                          ravnateljica 
Mojca Markelj, s. r.                                                                  mag. Marija Lubšina Novak, s. r. 
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