PROGRAM AKTIVNOSTI V SKLOPU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI 2021
V OBČINI GORNJA RADGONA

Ugasni avto in prižgi srce
Sodoben življenjski slog nas preganja kot neusmiljen trener – v vsakem trenutku nekam hitimo in
nenehno se nam mudi. Morda se prav zato preveč zanašamo na avtomobil, ki naj bi nas rešil iz
časovne zagate, a nas pušča s pogubnimi posledicami: z onesnaženjem, s hrupom, z nesrečami in
vse večjimi zdravstvenimi težavami zaradi pomanjkanja gibanja. Prav zaradi tega nas pobuda
Evropski teden mobilnosti vabi, naj namesto avtomobila za svoje poti v službo, šolo ali trgovino
raje izberemo katerega izmed bolj trajnostnih načinov mobilnosti (hojo, kolesarjenje ali uporabo
javnega prevoza). Ko bomo ugasnili avtomobil, bo zaigralo naše srce in naredili bomo izredno
veliko zase in za svojo skupnost.
Občina Gornja Radgona je ena izmed sedmih občin, ki bo letos dvajsetič sodelovala v Evropskem
tednu mobilnosti, pod sloganom Živi zdravo. Potuj trajnostno.

AKTIVNOSTI V OBČINI GORNJA RADGONA
1.

Organizator: OBČINA GORNJA RADGONA
Datum: 6. 9. -26. 9. 2021
Vključevanje lokalnega gospodarstva:
Nagradna aktivnost »Evropski teden mobilnosti 2021 – s kolesom v službo na območju občine Gornja
Radgona«
Namen nagradne aktivnosti je privabiti čim večje število zaposlenih na območju občine Gornja Radgona, da
prihajajo v službo s kolesom namesto z osebnim avtomobilom.
Nagradna aktivnost bo potekala od ponedeljka, 6. 9. 2021 do vključno nedelje, 26. 9. 2021.
Med izžrebane nagrajence dne 30. 9. 2021 se bo podelilo:
• 10 nagrad - darilni bon Wine Biking - najem e-kolesa pri podjetju Radgonske gorice d.o.o.
• 10 nagrad - darilni bon Naravno zdravljenje Vito, Vitomir Ravnikar s.p.
Splošni pogoji, lista prisotnosti in vse potrebne informacije so objavljeni na spletni strani občine na povezavi:
https://www.gorradgona.si/novice/2021090310344433/nagradna_aktivnost_%C2%BBevropski_teden_mobilnosti_2021_%E2%80%93_s_kolesom_v_sluz
bo_na_obmocju_obcine_gornja_radgona%C2%AB/

2.

Organizator: OSNOVNA ŠOLA GORNJA RADGONA
Datum: 10. 9. 2021
• Izvedba programa JUMICAR (vožnja z mini avtomobilčki po poligonu) za razrede 4.a, 4.b. in 4c.
Datum: 16. 9. – 22. 9. 2021
• 1.razred - risanje s kredami
pohod
• 2. razred – pohod ob reki Muri
risanje in slikanje na asfalt
• 3. razred
• ➢ Risanje s kredami na asfalt.
• ➢ Učni sprehod – prometni znaki in pravila v prometu, v okolici šole.
• ➢ Štetje prometa.
• ➢ Izdelava plakatov na temo promet.
• 4. razred – TD Voziček na notranji in zunanji pogon
Promet in prometna pravila
• 5. razred – pohod (Črešnjevci, Arcont, šola)
likovno ustvarjanje
•
•
•
•
•
•

•

MAT - empirična preiskava_ S trajnostnim prometom zmanjšajmo ogljični odtis (7. r in 9. r)
ODS 8. r.- sprehod po bližnji okolici
TIT 6 – sprehod do avtobusne postaje in ogled nevarnih mest in odsekov v prometu.
TIT 7 – ogled videa Kolesar v prometu, plakat
TIT 8 – ponovijo pravila o varnem ravnanju v cestnem prometu, uporabi varnostnih pripomočkov
(varnostni pas, čelada, odsevnik, kresnička idr.), ukrepi za izboljšanje varnosti v prometu.
Podaljšano bivanje:
Varno v prometu: likovno in literarno ustvarjanje
Vozilo, ki ne onesnažuje okolja: prostorsko oblikovanje
Sprehod v okolici šole
Podružnična šola:
Varno v prometu: likovno in literarno ustvarjanje
Vozilo, ki ne onesnažuje okolja: prostorsko oblikovanje
Sprehod v okolici šole

3.

Organizator: VRTEC MANKA GOLARJA GORNJA RADGONA
Datum: 20. 9. 2021
• Izvedba programa KOLESARČKI (vožnja s štiri kolesniki na pedala po poligonu) prometna akcija
Kolesarčki,
Datum: 16. 9. – 22. 9. 2021
• športne igre v parku,
• fit hoja za zdravje,
• prometni kino,
• aktivnosti v okviru Malega sončka,
• orientacijski/aktivni pohodi, sprehodi,
• oblikovanje plakatov za starše,
• vožnja s poganjalci,
• kolesarjenje otrok, staršev in zaposlenih vrtca v sodelovanju z zunanjimi sodelavci (policija, gasilci,
reševalci, kolesarska sekcija, občina).

4.

Organizator: OSNOVNA ŠOLA dr. ANTONA TRSTENJAKA NEGOVA
Datum: 16. 9. – 22. 9. 2021
1. – 5. razreda
• poslušanje in branje zgodbic na temo PROMET,
• izdelovanje in zgibanje prometnih znakov in prevoznih sredstev,
• učenje pesmic in petje pesmic,
• prometni kino,
• poligon s skirojem,
• pohod okrog Kugla,
• izdelovanje didaktičnih iger,
• opazovalni sprehodi: Moja varna pot v šolo – GREMO PEŠ,
• igranje na prometni preprogi:
pešec v različnih prometnih situacijah (avtomobili, Lego figure, prometni znaki),
igranje z različnimi prevoznimi sredstvi,
•

Zaključna dejavnost bo potekala v sredo 22.9.2021:
risanje na temo promet s kredo na cestišče (otroci vrtca in učenci I. VIO),
obisk policista in sprehod v okolico šole z učenci 1. razreda in otroci vrtca,
pogovor s policistom o pravilu obnašanja na cesti in varni hoji za učence do 5.razreda,
podelitev otroških odsevnih zapestnic otrokom vrtca in učencem I. VIO.

•
•
•
•

Branje slikanice: Formula1 in policaj Mataj, Lučko in prevozna sredstva
Seznanjenje in utrjevanje pesmi: Avto, Kresnička, Z avtobusom k teti, Avto od peka …
Deklamacije: Semafor
Hoja na sprehode-pohode in pridobivanje veščin za varnost v prometu: formiranje vrste dva po dva,
hoja po pločniku oz. ob robu cestišča, prečkanje, rumena rutica, odsevni brezrokavniki, kresnička,
pripenjanje v avtu,…
Likovno ustvarjanje (izdelava plakata-vrste prometa, risanje prevoznih sredstev s črnim tušem in slikanje
z vodenimi barvicami, poustvarjanje vsebine prebrane zgodbe)
Pogovor o vrstah prometa, prometni signalizaciji, prometnih pravilih (pravilno prečkanje ceste, pravilno
pripenjanje pasov, hoja ob robu cestišča … ).
Rajalna igra: Avtobus, Mi se z vlakom peljemo
Plesna koreografija: Avto (R. Krančan)
Gibalna igra: Prevozna sredstva, prometni znaki, semafor

•
•
•
•
•

•

Letos bomo navijali za zdrave poti in izdelali znake za PEŠPOT, katere bomo namestili v okolici šole v
kraju.

6. – 9. razreda
• pri urah športne vzgoje bodo izvedli TEST HOJE NA 2 km,
• vadbeni program na prostem,
• različne športne dejavnosti in rekreacijske dejavnosti (predstavitev Karate kluba),
• preverimo svojo mobilnost telesa ( pod vodstvom Anje Jaušovec).
5.

Organizator: VRTEC PRI OSNOVNI ŠOLI dr. ANTONA TRSTENJAKA NEGOVA
Datum: 16. 9. – 22. 9. 2021
• izdelava plakata z naslovom Dan brez avtomobila, 22.9.2021
• preko računalnika ogled vsebin na temo trajnostna mobilnost
• poslušanje in prebiranje knjig na temo promet
• izdelovanje različnih prevoznih sredstev in prometnih znakov
• prepevanje pesmic na to temo
• prometni kino
• igra s prevoznimi sredstvi: avtomobili, tovornjaki, traktorji, letali…
• vožnja avtomobilov po zgrajeni cesti
• vožnja s poganjalci po improvizirani cesti ob prometnih znakih (1. starostna skupina)
• daljši pohod (2. starostna skupina)
• vožnja s kolesi, s skiroji in poganjači na asfaltnem igrišču, poljubno in ob ovirah (2. starostna skupina)
•

V sredo 22.9.2021 bo potekala zaključna dejavnost (dan brez avtomobila):
risanje na temo promet s kredo na cestišče (2. starostna skupina)
obisk policista, predstavitev poklica policist, policijskega vozila, pogovor o varnem obnašanju v
prometu in sprehod skupaj s policistom (2. starostna skupina)
podelitev otroških odsevnih zapestnic (2. starostna skupina)

