EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI, ki poteka od 16. do 22. septembra 2015, je na tisoče
evropskih mest tudi letos povezal v prizadevanjih za človeku bolj prijazne načine mobilnosti.
Nosilni slogan letošnje kampanje se glasi: ''Izbiraj. Spreminjaj. Združuj.''
Seveda so se tudi letos naši šestošolci udeležili vzgojno preventivne akcije DRUGAČE NA
POT – V ŠOLO S KOLESOM, ki želi spodbuditi mlade k uporabi alternativnih prevoznih
sredstev, predstaviti varne kolesarske poti in opozoriti na ukrepe, s katerimi je potrebno
zagotoviti varnost kolesarjev.
Udeležili so se učne ure varnega kolesarjenja po mestnih prometnicah.
Nadvse uspešni pa so bili v tekmovanju v spretnostnem poligonu, saj sta Anney Krajnc in
Maks Perčič zasedla 6. in 7. mesto, Luka Seifried pa 1.mesto.
Iskrene čestitke!

Ob tednu mobilnosti smo se s kolesi odpravili v center mesta Maribor. Peljali smo se na Trg
Leona Štuklja. Tam so nas čakale delavnice, poligoni in različne igre. Imeli smo nekaj časa, da
si ogledamo delavnice. Potem smo se odpravili na krožno vožnjo po mestu. S tem smo opozorili
na pomen uporabe koles za zmanjšanje uporabe avtomobilov in s tem zmanjšanje onesnaževanja,
ki ga avtomobili povzročajo. Vrnili smo se na delavnice in pomalicali. Čakal nas je spretnostni
poligon, ki se ga nismo vsi udeležili. Najhitrejši čas je dosegel učenec naše šole Jure Seifried.
Vrnili smo se v šolo in tako preživeli lep dan.

Luka Živadinović, 6. a

V šolo smo prišli ob 9.15. Ker je Luka Ž. izgubil ključe od ključavnice in je moral vzeti šolsko
kolo, smo ga čakali. Nato smo se odpravili proti Trgu Leona Štuklja. Tam smo si ogledali
stojnice, na katerih je bilo vse o prometu. Odgovarjali smo na različna vprašanja in če smo
prav odgovorili, smo dobili nagrado. Odpravili smo se na vožnjo po mestu. Spremljali so nas
policisti, na križiščih pa so za našo varnost skrbeli redarji. Štirje učenci smo se odpravili do
spretnostnega poligona. Vsi smo se dobro odrezali. Učiteljica nas je peljala na sladoled. Ko
smo pojedli, smo se poskušali voziti na monociklu. Ni nam šlo najbolje. Sledila je razglasitev
rezultatov. Na naše veselje je bil Anney K. sedmi, Maks P. šesti in Jure S. prvi. Veseli smo se
odpravili proti šoli.
Za nami je bil srečen dan.
Anney Krajnc, 6. a
Jure Seifried, 6. a

Tako se je vse skupaj začelo… 

Neverjetna sila trka 

No, smo vas naučili, kako se pravilno nastavi čelado? 

Pred rdečo lučjo se pač mora š ustaviti in čakati 

Dajmo, gremo…bravo!

Gre, bravo!
cc

Tooo….Give me 5! 

Bo šlo, fanta?   

Pa se dajmo še malce posladkati… 

Čestitam!

Čestitam!

Čestitam!

Veseli in zadovoljni proti šoli! BRAVO MI!

