
PROJEKTNI TEDEN PROMET 

 

V zadnjem tednu oktobra smo na PP izvedli projektni teden promet. Sodelovali so vsi učenci PP. 

Izvedba projektnega tedna je bila odvisna od vremena. Skoraj vsak dan nam je vremo bilo 

naklonjeno, kot da bi ga naročili. Čudovita jesenska idila nas je spremljala na vseh aktivnosti 

projektnega tedna.  

 

 

Najprej smo se srečali  z motoristi Gold Wing. Učenci so spoznali načine varne vožnje z motorjem, 

preizkusili so motoristično opremo, se posedli na motor, najpogumnejši pa so v spremstvu opravili 

tudi vožnjo po poligonu. Prijazni in nadvse ustrežljivi motoristi so strpno sledili vsem našim željam  in 

posebnim potrebam. Motoristi Gold Wing so nam omogočili neprecenljivo in nenadomestljivo 

izkušnjo. 

 
 

 

Obiskali smo letališče Lajše. Ogledali smo si pisto, spoznali hanger in različne vrste letal. V jadralno 

letalo so se učenci lahko usedli in si pobliže ogledali notranjost letala. Na koncu pa smo bili še priča 

vzletu letala in ga nekaj časa spremljali v zraku, ko je krožil nad nami in nam jemal dih ob nizkih 

preletih in dvigih. Vreme nam je ta dan sicer postreglo z nižjimi temperaturami, a so nas vzlet letala 

in vragolije v zraku pogrele ter pustile prijetne sledi v naših srcih. 



 
 

 

Idilična vožnja s pletno je bila edinstveno doživetje. Uživali smo v toplem jesenskem dnevu ob 

prijetni družbi in čudovitem jesenskem razgledu, ki nam je ponujal dih jemajočo zgodbo toplih 

odtenkov, rumene, oranžne, rjave in rdeče, ki so odsevali na mirni jezerski gladini.  Ob čudovitem 

razgledu, gibanju pletne in prijetnem zvoku vode smo se popolnoma sprostili.  

 
 

 

Čudovita izkušnja je bila tudi vožnja z vlakom. Kupili smo vozovnice in na vlak vstopili v Velenju. 

Posedli smo se in eni so se zapletli v živahen klepet, drugi pa so se prepustili čudovitemu razgledu 

skozi okno. Enim in drugim je vožnja hitro minila. Izstopili smo v Šoštanju. Odšli smo do ribiške koče, 

kjer smo si privoščili topel čaj in uživali v čudovitem jesenskem vzdušju. Preko neposredne izkušnje 



smo spoznali železniško postajo, vlak, sprevodnika in strojevodjo. Videli tire, vozovnico, prečkali 

železniško progo na zavarovanem prehodu. Vse to v enem dnevu. 

 
 

 

Prijetne jesenske temperature so nas božale tudi na poti do konjeniškega kluba Velenje. Pričakale so 

nas prijazne gospe, ki so si čas rezervirale le za nas. Ogledali smo si hleve in prostor za ježo. Mnogi so 

premagali strah pred konji in pristopili bližje. Večina se je odločila tudi za vzpon na konja in  za ježo. 

Hvaležni smo osebju konjeniškega kluba, ki nam je omogočilo tako prijetno izkušnjo. 

 



 
 

•  

 

 

V sklopu projektnega tedna so učenci na osnovi doživljajske pedagogike spoznali različna 

prometna sredstva  in jih začutili z vsemi čutili. Poleg tega so učenci spoznali in utrdili 

prometna pravila in nevarnosti z željo, da jih pripravimo na optimalno samostojno 

sodelovanje v prometu. Tak način dela predstavlja zanimivo, zabavno in multisenzorno 

pridobivanje znanja, omogoča pridobivanje lastnih izkušenj, ki bodo učence vodile skozi 

življenje. 

 

 

Povej mi in bom pozabil. Pokaži mi in si bom zapomnil. Vzbudi mi zanimanje in bom 
razumel. 

Kitajski pregovor 


