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ZADEVA: EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI
Med 16. in 22. 09. 2019 je potekal Evropski teden mobilnosti (ETM). Z raznovrstnimi
dejavnostmi smo si na naši šoli prizadevali za spodbujanje uporabe okolju in družbi
prijaznejših načinov mobilnosti ter spremembo potovalnih navad za boljšo kakovost življenja.
Slogan (ETM) je bil »Gremo peš!« , ki povzema osrednjo temo letošnjega Evropskega tedna
mobilnosti. Hoja nas sicer resda premika od točke A do B, a hkrati poskrbi tudi za vsaj
minimalno raven fizične aktivnosti. Na krajših razdaljah je hoja najučinkovitejši in časovno
zelo konkurenčen prometni način. Je drugi najpogostejši način premikanja v slovenskih
naseljih, saj je primerna za krajše razdalje (do 2 km), kar je tudi približna dolžina pri nas
opravljenih vsakokratnih poti. Zaradi vsega tega bomo v septembru slavili hojo.
V ta namen so učenci različnih starosti in razredov sodelovali v različnih aktivnostih v sklopu
projekta, ter pripravili razstavo v šolski avli (ETM).
-

Učenci prve triade (1. a, 1. b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b), so pod mentorstvom učiteljice Anje
Skerbiš, naredili plakate, kjer so šteli in raziskovali, na kakšen način so prišli v šolo.
Cilj je bil, da bi se v šolo v čim večjem številu odpravili peš.
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-

Učenci prve triade (1. a, 1. b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b), so sodelovali v projektu Živim ples v
sodelovanju s plesno šolo Kazina. Učenci so se naučili koreografijo, povezano z
varstvom okolja. 2. c razred pa se je nato pod mentorstvom razredničarke Mojce
Planinc udeležil skupinske koreografije Diham ples – Živim ples na Kongresnem trgu.

-

Učenci 2. razreda so se pod mentorstvom razredničark Špele Vidmar, Barbare Rebec
Smrdel in Mojce Planinc v sodelovanju s Košarkarsko zvezo Slovenije seznanili s
skupinskim športom v okviru prireditve Igriva košarka, ki je potekala v naši
telovadnici. Pridružili so se jim tudi inkluzivni oddelki ZGNL.
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-

Štirje učenci so se pod mentorstvom učitelja športa Domna Hribarja v petek, 20. 9.
2019, udeležili izobraževalnega kolesarskega kroga v središču Ljubljane. Na devetih
postajah so spoznali nevarnosti, ki prežijo na kolesarje ter načine, kako se pred njimi
čimbolj zavarovati. Dan so preživeli na soncu in svežem zraku in pri tem poskrbeli za
manjši ogljični odtis naše prestolnice.

-

Planinski športni dan, mentorica: učiteljica športa Jana Kebler Zaletel;
 šesti razred; Učna pot Škocjanske jame – 13. 09. 2019
 sedmi razred; Kofce – 17. 09. 2019
 osmi razred; Blegoš – 17. 09. 2019
 deveti razred; Golica – 17. 09. 2019
Učenci so se do izhodišč odpravili z avtobusom ter se peš povzpeli na vzpetine.
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-

Ekskurzije po Sloveniji, mentorja: učitelja zgodovine Fikreta Marković, Stojan
Milenković
 deveti razred, Dolenjska, 19. 09. 2019
 osmi razred, Posočje, 19. 09. 2019
 sedmi razred, Štajerska, 19. 09. 2019
 šesti razred, Primorska, 13. 09. 2019
Učenci so se po Sloveniji vozili z avtobusom in hodili peš.

-

Pred šolo in v okolici šole so učenci 2.b pod mentorstvom učitelja Stojana
Milenkovića pobarvali oglasne table, ki so mimoidoče voznike opozarjale na teden
mobilnosti in odnosa do hoje in zdravja.

-

Učenci in učitelji oddelkov podaljšanega bivanja so postavili likovno razstavo v veliki
avli, najboljših 10 izdelkov pa je bilo že pred tem poslano na likovni natečaj MOL
likovnem "Gremo peš!".

-

S pomočjo naših učencev ter učiteljic tujih jezikov Jelke Perne in Karin Žunič smo
razstavo obogatili z večjezičnimi napisi in s tem 26. 9. obeležili še mednarodni dan
jezikov. Razstava je bila na ogled med 16. 9. 2019 in 30. 9. 2019.
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-

Na likovnem natečaju ETM je sodeloval tudi likovni krožek pod mentorstvom
učiteljice Petre Novak Trobentar.
V lanskem šolskem letu so učenci OŠ Franceta Bevka (zdaj že srednješolci) pri
izbirnem predmetu vzgoja za medije in likovnem snovanju izdelali animacije, ki so
povezane v kratek film, ki ga je pripravila njihova mentorica Petra Novak Trobentar
prepričale odbor za načrtovanje in izvedbo Evropskega tedna mobilnosti 2019 s
sloganom "Gremo peš". Nagrajeni učenci in mentorica so bili povabljeni v Mestno
hišo na podelitev priznanj.

Ljubljana, 30. 09. 2019

Poročilo pripravil: učitelj Stojan Milenković
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