
  

 

 

Naziv občine: KOSTANJEVICA NA KRKI 

 

Program dejavnosti v tednu mobilnosti 

 

Datum: 4. 9. 2022 Lokacija Dogodek 

Ura: 10.00 okolica šole Kostanjeviški tek 

 

Datum: 16. 9. 2022 Lokacija Dogodek 

Ura: 12.45–13.00 okolica šole Risanje s kredami po asfaltu - učenci OPB 

Ura: 8.00 ŠC Krško  
VARNOST V PROMETU - učenci 8. razreda 
obiščejo ŠC Krško in se udeležijo delavnic, ki so 
povezane z varnostjo v prometu. 
 

 

Datum: 19. 9. 2022 Lokacija Dogodek 

Ura: 12.45–13.00 okolica šole Risanje s kredami po asfaltu - učenci OPB 

 

Datum: 20. 9. 2022 Lokacija Dogodek 

Ura: 11.35–12.20 kolesarski poligon pri 
OŠ Jožeta Gorjupa 
 

Vožnja s kolesi in skiroji za učence 4. razreda 

Ura: 12.45–13.30 kolesarski poligon pri 
OŠ Jožeta Gorjupa 
 

Vožnja s kolesi in skiroji za učence 3. razreda 

Ura: 13.30–14.15 kolesarski poligon pri 
OŠ Jožeta Gorjupa 
 

Vožnja s kolesi in skiroji za učence 5. razreda 

 

Datum: 21. 9. 2022 Lokacija Dogodek 

Ura: 12.30–14.00 okolica šole 
 

Risanje s kredami po asfaltu na temo trajnostnih 
prevozov - učenci OPB 
 

 

Datum: 22. 9. 2022 Lokacija Dogodek 

Ura: 8.00 OŠ Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica na Krki 
 

DAN BREZ AVTOMOBILA 
 

Ura: 12.00–12.45 kolesarski poligon pri OŠ 
Jožeta Gorjupa 
 

Vožnja s kolesi in skiroji za učence  1. razreda 

Ura: 12.45–13.30 kolesarski poligon pri OŠ 
Jožeta Gorjupa 
 

Vožnja s kolesi in skiroji za učence 2. razreda 



 

 

Datum: 23. 9. 2022 Lokacija Dogodek 

Ura: 8.00 okolica šole 
 

DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA - ŠPORTNI 
DAN– POHOD bo izveden na ravni celotne 
šole. Vsak razred bo beležil prehojene 
kilometre, ki jih bomo po koncu pohoda 
primerjali med razredi in zabeležili tudi 
prehojene kilometre na nivoju cele šole. 

 

 

 
Datum: 
 15. 9.–30. 9. 2022 

Lokacija Dogodek 

Ura: 8.00 okolica šole 
 

OPRAVLJANJE KOLESARSKEGA IZPITA – 
učenci 5. razreda pričnejo z opravljanjem 
poligona in vožnjo po cestišču 

 

 

Datum:  

16.–22. 9. 2022 

Lokacija Dogodek 

Ura 8.00 okoliške vasi 

Kostanjevice na Krki 

• SPREMLJANJE PRIHODA V ŠOLO, 
»MISIJA: ZELENI KORAKI« – učenci od 
2. do 5. razreda bodo vsak dan v tabelo 
beležili prihod v šolo. Po koncu akcije 
ETM, se bo naredil % izračun prihodov v 
šolo po razredih, iz katerega bi bili izvzeti 
učenci, ki nimajo možnosti koriščenja 
javnega prevoza – oddaljeni kraji, na 
nivoju šole bo najboljši razred dobil tudi 
nagrado – sladka nagrada in svinčnik. 
 
 Na predmetni stopnji bomo izvedli akcijo 
»MI GREMO PEŠ«, na tablo pri jedilnici 
pritrdijo sliko kako so prišli v šolo, spodaj 
dopišejo število prevoženih km, oz. 
prehojenih korakov. Učenec/učenka, ki 
bo osvojil/a največ prehojenih ali 
prevoženih kilometrov s trajnostnimi 
prevoznimi (kolo, skiro, rolerji, peš) 
sredstvi prejme praktično nagrado.  

 

Ura: 8.00 OŠ Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica na Krki 
 

ČLOVEK RAZGIBAJ SE - igralna podlaga za 
igro Človek razgibaj se. Po vzoru igre Človek ne 
jezi se, so dodane naloge, med katerimi 
tekmovalci izvajajo različne vaje, se razgibajo 
in  so za uspešno izvedeno nalogo nagrajeni s 
preskokom polj. Učenci se lahko igrajo ob 
odmorih, v jutranjem varstvu, pred pričetkom 
pouka, v OPB, … 
 


