
ETM – POROČILO O DEJAVNOSTIH, KI SO POTEKALE V OKVIRU 

EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI NA OŠ SIMONA JENKA 

SMLEDNIK: 

 

ŽIVI ZDRAVO, POTUJ TRAJNOSTNO, se je imenovalo geslo letošnjega 

ETM, ki smo ga obeležili tudi na naši šoli. 

1. Razred: OZNAČBE NA VRVICAH: Učenci 1. razreda (31 učencev), 

so že prvi teden v septembru, pod vodstvom učiteljice Nataše 

Majetič, Erne Krušnik in Urške Podgoršek, začeli izdelovati 

zastavice z risbicami na temo varna pot v šolo. Zastavice 

obešene na vrvice, smo dostavili na Občino Medvode in tam 

sprejeli gradivo v zvezi z ETM. 

 

2. OBVEŠČANJE: Na sestanku učiteljskega zbora, sem predstavila 

dejavnosti, ki bodo potekale v okviru ETM, razmnožila in 

razdelila gradivo, ki sem ga prejela na občini. Dejavnosti in 

povezave v okviru ETM, smo objavili na spletni strani šole. 

 

 

3. ŽOGARIJA: Oba četrta razreda (30 učencev), sta se v spremstvu 

učiteljic Stanke Grah, Maje Kegl in Ane Brelih, udeležili Žogarije. 

Ta uveljavljeni projekt, katerega namen je druženje in zabava 

otrok s poudarkom na fair playu, je bila sicer prilagojena na 

trenutne epidemiološke razmere. Pa vseeno je bil program na 

Žogariji odličen. Do Medvod smo se zjutraj peljali z avtobusom 

LPP, nazaj pa smo ob 12.00 odšli peš. Ogledali smo si tudi 

razstavo Hraški konji. Zanimivo pri tej razstavi je bilo to, da je 

veliko učencev vedelo povedati tudi imena konjev. Se pravi, da 

so lepo povezani z naravo v kraju, kjer živijo. 



Fotografije: 

 

 

 

 

 



 

 

4. PEŠBUS: Od ponedeljka 13. 9. do petka 17. 9. 2021 smo 

spremljali učence na Pešbusu. Po predhodnih prijavnicah, ki 

nam jih je posredoval g. Aleš Karba, smo od staršev pridobili 

soglasja in učencem posredovali čase in postaje pešbusa. 

Učitelji smo se dogovorili, kdo jih bo spremljal. Učiteljice 

spremljevalke smo bile: Stanka Grah v ponedeljek in torek; 

Janja Jošt Rapič v sredo; Petra Arnež v četrtek; v petek sem bila 

na vrsti zopet jaz, vendar zaradi dežja na nobeni postaji ni bilo 

nobenega učenca. Prijavljenih za različne dni jih je bilo sedem, 

vendar pa jih je s Pešbusom hodilo še več, saj so se nam med 

potjo v šolo, priključili kar sami. Redno prijavljeni so bili: Mark, 

Žan, Hana, Eva, Jan, Enej in Mila. Z nami pa so hodili še Nelly, 

Kristy, Anja, Atina, Jerca, Stela, Monika in Brina. 

Fotografije: 

 

 

 

 



 

 
 



 

5. MINI OLIMPIADA: Na njej so želeli sodelovati učenci 1., 2. in 3. 

razreda. Žal že drugič odpadla. Ko in, če bo, se je bodo udeležili 

naknadno. 

 

 

6. Tudi Nočnega teka so se udeležili nekateri učenci in njihovi 

starši.  

 

7. KOLESARJENJE  in prihajanje v šolo peš, pa vzpodbujamo učence 

in učitelje skozi celo šolsko leto. Večina naših učencev prihaja v 

šolo peš in s kolesom. Tudi nekaj učiteljev redno prihaja v 

službo s kolesom. 

 

 



8. KOLESARSKI POLIGON: Za učence obeh petih razredov (30 

učencev) smo v tem času organizirali spretnostni kolesarski 

poligon in druge naloge, v okviru kolesarskega izpita z željo, da 

čimprej opravijo kolesarski izpit in se v šolo vozijo s kolesi. 

 

9.  PODNEBJE NAS POVEZUJE: zanimivo spletno predavanje, ki 

sem se ga udeležila Stanka Grah. 

 

 

10. PRIPELJI SREČO V SLUŽBO: g. ravnatelj Marko Valenčič, 

nas je že pred mesecem dni, v šaljivem nagovoru povabil, da se 

v službo pripeljemo s kolesi. Danes sta se najdlje pripeljali: Janja 

Jošt Rapič iz Podbrezij; Urška Podgoršek iz Kranja; 

Takole pa je ravnatelj pohvalil svoje uslužbence, ki so danes 

pripeljali svojo »srečo v službo«: 

 

Kolesarjenje 
Prejeto 

 
Marko Valenčič 
 

12:00 (pred 1 uro) 
 
 
 

 
 

Spoštovane in spoštovani 
  
Veseli ma, da vidim danes nekaj več koles ( s katerimi ste pripeljali srečo v službo) na našem 
parkirišču. Upam, da ste se po prevoženi poti 
( med potjo vas je najbrž zeblo v roke, če niste imeli rokavic) počutili bolje. Za nekatere slišim, da so 
opravili kar lepo število km. 
LEPO! 
  
Lepo bodite, Marko 
  

 

11. KOLESARSKI IZLET: Danes, 22. 9. 2021 smo športni 

pedagogi (Stanka Grah, Aleš Borčnik in Matjaž Ovsenek, 

spremljali učence obeh petih razredov s kolesi po vaseh 



Krajevne skupnosti Smlednik. S tem smo želeli obeležiti tudi 

začetek jeseni in enakonočje ter zaključek ETM. 

Fotografije: 

 
 

 
 

 



Poročilo in slikovno gradivo pripravila Stanka Grah, koordinatorica 

ETM na šoli. 

 

Smlednik, 22. 9. 2021 

 

 


