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Samostojen prihod v šolo

V 2. razredu je samostojen prihod možen:

- soglasje-dovoljenje staršev,

- odnos otrok,

- odgovornost učitelja.

Samostojen prihod je tesno povezan s 

trajnostnim načinom prihoda v šolo.

Zakon o pravilih cestnega prometa v 87 členu ureja varstvo otrok v prometu in v 8. točki določa:

»Otroci smejo samostojno sodelovati v cestnem prometu šele, ko se starši, skrbniki oziroma rejniki 

prepričajo, da so otroci sposobni razumeti nevarnosti v prometu in da so seznanjeni s prometnimi 

razmerami na prometnih površinah, kjer se srečujejo s cestnim prometom.« (Zakon o pravilih 

cestnega prometa, Uradni list RS, številka 109 z dne 30. 12, 2010). 



Dejavnosti pri pouku v 2. razredu

- Avdio-vizualne vsebine (Zelena luč);

- delo s slikovnim gradivom (fotografije prometnih situacij);

- izdelava plakata o prometnih znakih in izdelava prometnih 
znakov;

- sprehod v okolici šole (obisk policista).

- Sodelovanje v projektu Trajnostna mobilnost v osnovni šoli:

• Gremo peš s kokoško Rozi

• Pešbus



Priprava na govorni nastop

Opis poti v šolo in domov 



Priprava na govorni 
nastop-Moja pot v šolo

• Predznanje, nameni učenja;

• oblikovanje miselnega vzorca 
in kriterijev uspešnosti za 
tvorbo besedila Moja pot v 
šolo;

• tvorjenje besedila in vrstniško 
sodelovanje;

• povratna informacija.



Priprava na govorni 
nastop-Moja pot domov

• Oblikovanje miselnega vzorca 

Moja pot domov;

• samostojno tvorjenje besedila;

• povratna informacija in pogovor.



Primeri izdelkov



Govorni nastop  

• Oblikovanje kriterijev uspešnosti;

• učenje besedila;

• vaja v parih, vrstniško vrednotenje;

• samovrednotenje.



Vidik trajnostne mobilnosti

V POGOVORU:

Analizirali so svoje potovalne navade.

Vrednotili so potovalne navade z vidika trajnostne mobilnosti.

Poslušali so drugačna mnenja in izražali svoje želje.

V ZAPISU: 

V zapis in govorni nastop pa so ta razmišljanja vključevali 
redko.
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