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PRVI ŠOLSKI DAN 

Postali smo prvošolci … 

1. septembra smo pogumno prestopili prag šole. Pričakala nas je Pika Nogavička, ki je poskrbela, 

da smo bili veseli in nasmejani. Zaigrali in zapeli so nam starejši učenci in še posladkali smo se.  

Nato smo začeli čisto zares. Urejali smo šolske potrebščine, spoznavali zvezke in delovne zvezke, šolske 

prostore. Obiskal nas je policist in skupaj smo si ogledali varne poti ter se pogovorili o pravilnem vedenju 

v prometu. Imeli smo športni dan in se odpravili na Šmihel in Krištof. Ob dnevu čebelarjev smo si 

ogledali panjske končnice, poskusili medeni napitek in medenjake. 

Dobili smo še en pomemben obisk, prišla je tetka Jesen s polno košaro jesenskih dobrot, z ugankami in s 

pesmicami. 

V šoli mi je (bilo) najbolj všeč … 

… ko se učimo pesmice, ko prepisujemo, telovadimo, plešemo, gremo v knjižnico, ko nas je obiskala tetka 

Jesen, ko smo šli s policistom, ko smo v OPB delali ježka in jabolka, ko smo imeli športni dan … 

Ni nam preveč všeč … 

… (po dolgi tišini) da moramo zjutraj zgodaj vstati. 

Petra Velikonja 

… in prvošolke 

In smo ga pričakali. Prvi šolski dan. To je čas, ki se ga prvošolci izredno veselijo. Leto 2020 je 

posebno in nenavadno. Veseli smo, da nam je kljub omejitvam uspelo pripraviti sprejem za novince. 

Ker prvošolci mrzlično čakajo ta dan, je prav, da ga doživijo z nasmehom na obrazu.  

Sprejem je bil pred podružnično šolo v Debru. Stolčki pred šolo so čakali na 18 prvošolcev. Kar hitro in 

pogumno so fantje in dekleta zasedli svoj prostor. Pika Nogavička jih je s svojo razigranostjo spravljala v 

smeh. Vse zbrane starše in otroke je nagovoril ravnatelj Marko Sajko. Učenci so uživali ob nastopu 

mažoretk, kitarista Luka ter trobentačic Mije in Lare. A komaj so čakali, da so videli svojo učilnico. Tam 

jih je čakalo tudi sladko presenečenje.  

Dragi prvošolci, iskreno dobrodošli v šoli. Želim vam, da bi v šolo hodili z največjim veseljem, se imeli 

tukaj lepo ter se veliko novega naučili. Naj vaša otroška razigranost in radovednost polnita šolske hodnike 

in učilnice celih devet let.  

Suzana Oder 
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FOTOREPORTAŽA 

Veselje v Debru in Laškem 

  

  

  

   

 

Andrej Gobec 
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PŠ ŠENTRUPERT 

Prvi šolski dan 

Letos je prag PŠ Šentrupert prestopilo šest prvošolčkov. Učiteljici Simona in Tina sta videli, da 

nosijo že vsi torbice.  

Pohecali sta se, da bodo odšli na bližnji hrib, saj 

imajo v torbicah sendviče in sokove. Ampak 

bodoči prvošolčki se s tem niso strinjali. Želeli so 

iti v šolo. Njihove torbice so bile polne zvezkov in 

delovnih zvezkov, peresnic, čopičev, lepil, škarij. 

S seboj so prinesli čisto prave šolske potrebščine. 

Učiteljicama ni preostalo drugega, kot da učence 

odpeljeta v svoj razred, kjer so jih že nestrpno 

pričakovali ostali sošolci s kratkim programom. 

Simona Sirk
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KORONAKOMENTAR 

Novi časi 

Prišli so nenavadni časi. Kar naenkrat se vsi sprašujemo, kam naj se damo. Kaj naj počnemo? Če bi 

mi kdo rekel, da nekje v sredini marca ne bom šel več v šolo, mu ne bi verjel nihče. Čeprav smo že 

praktično štirinajst dni prej predvidevali, da bo tako, si sami pri sebi tega nismo želeli. Seveda kot 

otrok najprej pomisliš na dobre plati. Ne gremo v šolo, ne bo se treba učiti, ne bo testov in podobno. 

A resnica je daleč od tega. Nismo pomislili, da bomo zaprti v hiše in da se kar dolgo ne bomo videli. 

Marsikdo si nikoli ni želel iti v šolo. Zdaj si vsi 

želimo čim prejšnjo vrnitev v šolo, saj je pouk na 

daljavo težji, kot smo mislili. Sam sem mislil, da 

bom moral samo prebrati, urediti zapiske, rešiti 

naloge in konec. Nisem pa pomislil, da bom moral 

vse to znati. Učitelji si prizadevajo, da bi nam bilo 

čim lažje, in ta trud je očiten. A vseeno ni lahko. 

Še posebej tisti, ki imajo že dolgo težave z 

učenjem, imajo zdaj še več težav, saj si morajo 

razlago razlagati sami in se morajo še dodatno 

truditi, da jo razumejo. Takšnim seveda moramo 

pomagati prijatelji, da vsaj malo razbremenimo 

učitelje. Vsi se trudimo in nikomur ni lahko. 

Druženja v tem času so nemogoča, razen s 

pomočjo družbenih omrežij. Vse se je obrnilo. Za 

druženja nam prvič priporočajo družbena omrežja 

in nam prepovedujejo igro na igrišču. Čeprav je 

tako prav, je težko. Vsekakor se lahko vse 

pogovoriš na družabnih omrežjih, a ni isto. Tudi 

vseh konjičkov ne moremo izvajati. Ne moremo 

trenirati nogometa in podobnih skupinskih 

športov. Lahko izvajamo le kondicijske vaje, pri 

katerih tudi nismo neomejeni. Ne moremo imeti 

pohoda na sosednji hrib, ker ni v naši občini. Ne 

moremo kolesariti po tisti cesti, ker ravno tako ni 

v naši občini. Le kaj naj povedo tisti, ki se jim je 

pokvarilo kolo? Kam po rezervne dele, če je vse 

zaprto? Najmanj zadovoljni so zagotovo ljudje v 

blokih, ki se bojijo dotakniti ograje, medtem ko 

hodijo po stopnišču. Strah jih je dejavnosti v 

svojem stanovanju, ker se bojijo, da bodo sosedje 

jezni. Ravno tako se bojijo, kdo jim bo razkuževal 

stopnišče in kdo bo to financiral. 

Prav tako je v slabem vedno nekaj dobrega. 

Končno se zavedamo, kako so druženja 

pomembna, in v prihodnje bomo našli več časa 

zanje. Ravno tako so nekateri več časa z družino, 

kar prej ni bilo mogoče. Lahko gre cela družina na 

sprehod in ne otroci samo z očetom ali samo z 

mamo. Skupaj lahko pogledajo kakšen dober film 

in igrajo družabne igre. 

Gledano samo iz mojega stališča se mi zdi, da mi 

pouk na daljavo še kar gre in da nimam velikih 

težav. Ker rad kolesarim, sem malo omejen, a je 

naša občina dovolj velika tudi za daljše vožnje. 

Nošenje maske ni lahko, zato občudujem vse, ki 

jo morajo imeti osem ur neprestano na obrazu. 

Ravno tako si kot vsi drugi želim, da bi bilo čim 

prej vsega konec in da bi se lahko normalno spet 

začeli ukvarjati s konjički, se družiti, hoditi v šolo 

in da brez težav odšli v drugo občino. 

Rene Cverle 

_________________________________________________________ 

 

Covid-19 
 

Korona virus tukaj je, 

zakaj pobere se ne,  

ne ve nihče. 

 

Komaj čakamo,  

da se ga znebimo  

in v šolo nazaj prihitimo. 

 

Tereza Podkoritnik 
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TEDEN OTROKA 2020 

Pestro dogajanje v oddelkih z nižjim izobrazbenim standardom 

V oddelkih z nižjim izobrazbenim standardom (ONIS) vsako leto teden otroka obogatimo z 

dejavnostmi, ki so našim otrokom v veliko veselje. Letos so dejavnosti trajale od 5. do 11. oktobra. 

Letos je to še posebej pomembno, ker smo v šoli 

in tudi doma zaradi epidemije prikrajšani za 

marsikaj. Pri vseh dejavnostih smo seveda 

upoštevali zaščitna pravila NIJZ in preprečevali 

širjenje bolezni ter ostali zdravi. V ponedeljek 

smo se v Otročjem centru Laško nasmejali ob 

ogledu družinskega filma Paddington 2. Naslednji 

dan smo obiskali kmetijo dedka in babice našega 

novega četrtošolca Davida ter spoznali njegovo 

čudovito družino. Predstavili so nam živali in delo 

na kmetiji v jesenskem času. Tudi sami smo se 

lahko preizkusili v hranjenju domačih živali, 

pobiranju jabolk, ličkanju koruze, luščenju fižola 

in iskanju semen v bučah, pri čemer smo zelo 

uživali.  

Družini Bevc se še enkrat iz srca zahvaljujemo za 

izkazano gostoljubnost. V sredo nas je obiskal 

policist Robert Bezamovski, ki nas vsako leto 

spomni na pravila na področju varnosti v prometu. 

Njegove napotke vestno upoštevamo na vseh 

svojih poteh. V četrtek smo si dan popestrili z 

igralnimi uricami in družabnimi igrami. Petek je 

bil dan za sladkanje s slastnimi palačinkami, ki so 

jih učenci višjih razredov pripravili popolnoma 

sami.  

Marija Čibej 

Letošnja vsebina tedna otroka je bila povezana s Telefonom za otroke in mladostnike, ki praznuje 30 

let. Tokratni slogan se je glasil: »Odgovor je pogovor.« 

V tednu otroka zveze in društva prijateljev mladine organizirajo različne prostočasne in razvedrilne 

dejavnosti za otroke v vseh večjih krajih po Sloveniji, obeležujejo ga tudi vrtci in šole. 
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FOTOREPORTAŽA 

Izrazi na obrazih povedo vse 

  

  

Mina Čibej 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Karies 
 

Karies je nadloga, 

ko zob te ne uboga, 

k zobozdravniku hitiš, 

mišmaš, ti loviš! 

 

Miha Hrastnik 
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PIKIN FESTIVAL 

Naj živijo lumparije 

Tudi v naši šoli smo nekako na daljavo obeležili Pikine dni in se priključili Pikinemu festivalu.  

Na razredni stopnji smo teden v septembru 

namenili zgodbam Pike in njenih prijateljev. 

Zgodbe smo ilustrirali, slikali, risali smo glavno 

junakinjo in izdelovali lutke pri pouku 

slovenskega jezika. Kar en dan, čisto njej 

podobno, je na obisk prišla Pika Nogavička. 

Razvedrila nas je s svojimi zanimivimi zgodbami, 

z njo smo peli pesmi ter zganjali lumparije.  

Ana Cestnik 
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OPB 

Spretni prstki 

V OPB 1 razred v Debru  pridno urimo prstke z različnimi grafomotoričnimi vajami in skrbimo, da 

bodo naše črke lepše ter jih bomo z lahkoto pisali. 

Zato smo risali različne vzorčke na sovice, palčke 

od lučk, ki smo jih lepili v vzorce, okrasili smo 

svoja imena in lepili različne izrezke v obliki 

krožnih mandal. Mislim, da so naši izdelki odraz 

naše vztrajnosti in natančnosti. 

Brigita Kovač  
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PŠ ŠENTRUPERT 

Recept za ljubezen 

V okviru Tedna vseživljenjske učenja smo z učenci 1. in 2. razreda prebrali pravljico Mojiceje 

Podgoršek Recept za ljubezen.  

Pravljica govori o babicah in dedkih. Nato smo za 

svoje babice in dedke narisali oziroma napisali 

recepte za ljubezen. Te svoje recepte smo poslali 

po pravi pošti svojim babicam in dedkom. Stari 

starši so bili zelo veseli pisem svojih vnukov in 

vnukinj. Babica iz Kozine nam je celo poslala 

pismo, kjer se nam je osebno zahvalila in 

sporočila, da tako prisrčnega pisma še ni nikoli 

dobila. 

Svojo ljubezen do babic in dedkov smo širili 

naprej, tako da smo se povezali s Centrom 

starejših – Hišo generacij Laško. Učenci 1. in 2. 

razreda so se narisali s svojimi babicami in dedki. 

V Hiši generacij so bili navdušeni, saj so še sami 

prebrali našo pravljico Recept za ljubezen. Naše 

risbe so del razstave Ne štejejo leta, šteje srce. 

 

Simona Sirk 
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PŠ ŠENTRUPERT 

Radi beremo 

V tednu otroka smo en dan namenili branju. V PŠ Šentrupert smo povabili knjižničarki iz Laškega, 

da nam prebereta pravljico.  

Pravljico sta zelo doživeto pripovedovali in jo 

obogatili še z glasbo. Splačalo se je dobro 

poslušati, saj sta na koncu zastavili nagradno 

vprašanje. Narisane ali napisane odgovore sta 

pobrali in učiteljica je s srečno roko izžrebala 

nagrajenca, ki je dobil knjigo in čokolado. 

Povabili smo tudi knjižničarja iz šolske knjižnice. 

Tudi on nam je prebral pravljico. A najbolj so 

nam bile zanimive uganke, ob katerih smo 

dodobra nagubali možgane. Za konec kulturnega 

dne izdelali še bralna kazala v 3. razredu. 

Simona Sirk 
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Koš 

Če imel bi koš, 

lahko bi bil kot Dončič, 

če imel bi koš, 

žoge bi letete, 

če imel bi koš, 

igral bi cele dneve, 

če imel bi koš, 

imel bi veliko vneme, 

če imel bi koš, 

pomagal bi v hiši, 

pe imel bi koš, 

na košarko bi hodil, 

če imel bi koš, 

bral bi knjige o košarki, 

če imel bi koš, 

se jezil več ne bi, 

če imel bi koš, 

bi vsi mi pomagali, 

če imel bi koš, 

klavir bi z veseljem vadil, 

če imel bi koš, 

ljudje bi mi ploskali, 

če imel bi koš, 

prijatelji bi me obiskali. 

Koš že v škatli čaka me, 

  a steno iščem še.                            

     

 Miha Hrastnik 
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ŠPORTNE DEJAVNOSTI V SEPTEMBRU 

Jesenski kros je bil tudi v letošnjem šolskem letu  

Na razredni stopnji smo šolsko leto začeli z veliko gibanja na svežem zraku. Pri pouku smo se čim 

večkrat odpravili na sprehod, na igrišče in v hribe.  

Vsi razredi smo opravili prve pohode po okoliških hribih v Laškem. Vsak razred se je udeležil tudi 

jesenskega krosa, katerega vodil je bilo tako kot vsako leto, da je pomembno priti do cilja in ne toliko 

zmagati. Seveda so naši fantje in dekleta dali vse od sebe in v Jagočah čim hitreje odtekli svojo progo.  

S svojim obiskom sta nas na šolskem igrišču razveselila tudi Plesni val s predstavitvijo in Lipko z igrivo 

košarko. Upamo, da se bomo kmalu spet lahko udeleževali vseh športnih dejavnosti. 

Ana Cestnik 
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JESENSKI KROS NA PREDMEZNI STOPNJI 

Lepo vreme in odlično vzdušje 

Koronavirus je zaznamoval tudi letošnji kros. Učenci predmetne stopnje so se z učitelji do štarta 

podali po drugi poti kot prejšnja leta – čez Aškerčev trg, mimo Knjižnice Laško do Tovstega. 

V preteklih letih je pot do štarta med drugim 

omogočala druženje učencev različnih oddelkov. 

Prijetno pomenkovanje, šale in petje so spremljali 

njihove radostne korake. Letos je za takšno 

vzdušje poskrbel vsak oddelek posebej, saj so se 

učenci zaradi veljavnih ukrepov, povezanih s 

covidom-19, odpravljali do štarta s 

petnajstminutnim zamikom.  

Pred štartom so odložili nahrbtnike in prisluhnili 

navodilom učitelja Albina Simoniča. Najprej so 

tekli učenci posameznega oddelka, sledile so jim 

deklice. Po prihodu na cilj ni bilo razglasitve 

rezultatov, saj kros ni bil tekmovalnega značaja 

kot prejšnja leta. 

Učenci s spremljevalci so se v šolo vrnili po poti, 

ki pripelje mimo gradu Tabor, Vrtca Laško in 

zdravstvenega doma.  

Ker je bilo lepo vreme in vzdušje več kot prijetno, 

so se učenci 7.a-razreda matične šole odločili, da 

bodo naredili še krog do Thermane Laško in skozi 

Zdraviliški park prispeli nazaj v šolo. Nekaj teh 

trenutkov smo zabeležili za trajnejši spomin. 

Tanja Drolec 
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PLESNO PRESENEČENJE 

Navdušeni nad plesno predstavo med glavnim odmorom 

V OŠ Laško in PŠ Debro je v sredo, 9.septembra, gostovala plesna skupina Plesni val. 

Ker je bil začetek letošnjega šolskega leta v 

znamenju ukrepov, povezanih s koronavirusom, 

se je ponudba plesalcev Plesnega vala, da bi prišli 

presenetit učence naših šol, izkazala za več kot 

dobrodošlo, saj so lahko učenci med glavnim 

odmorom vsaj malo odšli iz svojih učilnic. Seveda 

ob natančnem upoštevanju vseh zapovedi.  

Plesna skupina je prikazala kar nekaj zanimivih 

plesov in razveselila učence razredne ter 

predmetne stopnje. Z veseljem so si ogledali 

plesno predstavo. K dobremu vzdušju je 

pripomoglo tudi sončno vreme.  

Tokrat vam ponujamo nekaj utrinkov iz Debra. 

Igor Marot 
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MLADI RAZISKOVALCI 

Regijsko in 54. državno srečanje mladih raziskovalcev Slovenije  

Kljub epidemiji novega koronavirusa smo tudi v lanskem šolskem letu izpeljali srečanje in 

tekmovanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev.  

Regijsko srečanje je pod okriljem projekta Mladi 

za Celje potekalo na daljavo preko platforme 

informacijskega orodja MS Teams v sredo, 27. 5. 

2020. Na srečanju se je OŠ Primoža Trubarja 

Laško predstavila z dvema raziskovalnima 

projektoma, s področja kemije in psihologije, oba 

sta dosegla zlato regijsko priznanje in zasedla I. 

kategorijo rezultatov.  

Sara Čopar je delo z naslovom Raziskovanje 

biološko aktivnih učinkovin v iglicah navadne 

smreke (Picea  abies) z  maceracijo  rastlinskega 

materiala pod vodstvom strok. raz. sod. Marka 

Jerana z zdravstvene fakultete in s fakultete za 

elektrotehniko ljubljanske univerze, dr. Urbana 

Novaka s Kemijskega inštituta Ljubljana in 

Milene Žohar, prof. kemije in naravoslovja.  

Učenki Nejka Čater in Ema Šolar sta nalogo 

Učitelji pripomorejo k razlikam med učenci 

izdelali pod mentorstvom šolske psihologinje Saše 

Kočiš.  

Na 54. srečanju mladih raziskovalcev Slovenije 

sta Nejka in Ema v I. krogu osvojili bronasto 

priznanje, Sara je bila uvrščena med 6 najboljših 

kemijskih projektov v državi. 

14. 9. 2020 se je Sara z mentorji udeležila II. 

kroga srečanja, ki je potekalo pod okriljem Zveze 

za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) na 

Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze 

v Mariboru (UM FNM). Za svoje izvrstno 

predstavljeno delo z ogromno eksperimentalnega 

dela in novimi ugotovitvami je prejela srebrno 

priznanje in pokal sSrebrna Zotkina sovica. 

Iskrene čestitke vsem, ki so sodelovali pri 

projektih! 

Milena Žohar in Marko Jeran 
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VARNI V PROMETU 

Kolesarski izpit: prvi korak na poti do samostojnosti 

Kolo je eno najbolj okolju in zdravju prijaznih prevoznih sredstev. Predstavlja igralo in prvo 

prevozno sredstvo, ki ga otrok lahko vozi sam. Za otroka je koristno, da čimprej osvoji spretnosti, 

ki so potrebne za vožnjo s kolesom, saj so kolesarji v prometu zelo izpostavljeni in ranljivi. 

Pomembno je, da se kot starši zavedamo, da bodo naši otroci nekoč soočeni s tem izzivom. 

Priporočljivo je, da se otrok loti učenja vožnje kolesa v zgodnjem otroštvu, pred vstopom v osnovno 

šolo.  

Zgodnji vsakodnevni treningi vožnje na kolesu s 

pomožnimi koleščki so dobra popotnica, da bo 

kasneje, ko bo presedlal na kolo brez koleščkov, 

bolj samozavesten in bo hitreje obvladal 

ravnotežje. Pomembno je tudi, da otrok spozna 

svoje sposobnosti, starši pa moramo poskrbeti za 

varnost; otroku moramo razložiti, da mora med 

vožnjo nositi kolesarsko čelado – tudi na 

domačem dvorišču. Med učenjem moramo biti 

potrpežljivi in spodbudni, vendar ne smemo biti 

pretirano zaščitniški, saj lahko tako zaviramo 

otrokov razvoj in pot k splošni samostojnosti. 

Kolesarski izpit tako ni le preizkus sposobnosti, 

ampak zrelostni izpit, ki mu bo omogočal, da se 

bo sam odpravil po svojih opravkih (v šolo, na 

trening, v glasbeno šolo). 

Kolesarski izpit opravljajo učenci v 5.razredu, 

takrat so običajno stari deset let. Do dopolnjenega 

14. leta brez opravljenega izpita sme otrok voziti 

kolo v cestnem prometu le v spremstvu polnoletne 

osebe. Ko učenci opravijo kolesarski izpit, dobijo 

kolesarsko izkaznico, ki jo podpišejo ravnatelj, ki 

jamči za uspešnost opravljenega izpita, ter starši, 

ki odgovarjajo za varnost otrok. Do dopolnjenega 

14. leta morajo otroci vedno imeti s seboj 

kolesarsko izkaznico, če se sami vozijo v 

prometu. 

Kolesarski izpit učenec opravlja v okviru šole, 

kjer je poskrbljeno za trening pod varnim 

nadzorom.  

Teoretična znanja učenci pridobijo pri rednih urah 

pouka v 4. in 5. razredu. Pomemno je, da otrok 

pozna pravila in prometne znake ter se tako v 
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resničnem življenju znajde v situaciji, v kateri zna 

dovolj hitro odreagirati. Vaje iz teorije potekajo 

tudi preko spletnega portala (SIO) Kolesar, kjer 

ob koncu usposabljanja učenci individualno 

opravljajo teoretični izpit.  

Po uspešno opravljenem teoretičnem delu izpita 

se učenci preizkušajo v spretnosti vožnje s 

kolesom na spretnostnem poligonu, ki vključuje 

med drugim vožnjo z eno roko, slalom, vožnjo 

med stožci, hitro zaviranje, izogibanje preprekam 

... Na prometnem poligonu začnejo učenci najprej 

na varni površini preizkušati osnovna prometna 

pravila za vožnjo kolesa, kot so pravilno 

vključevanje s kolesom v promet, zavijanje desno 

in levo, prepoznavanje in ustrezno ravnanje ob 

prometnih znakih, pravilo srečanja ter pravilo 

desnega, pravilo prednosti ... 

Kolesa, ki jih učenci uporabljajo za vadbo, morajo 

biti pred začetkom usposabljanja pregledana, da je 

vožnja varna. Pregled opravita policist in 

strokovni delavec SPV Občine Laško.  Učenci 

morajo med vožnjo ves čas nositi čelado, enako 

kot kasneje v resničnem prometu. 

Ko učenec uspešno opravi teoretičen del izpita ter 

spretnostni in prometni poligon, lahko začne 

voziti v prometu. Na koncu sledi test, na katerem 

učenec samostojno prevozi določeno pot v bližini 

OŠ Primoža Trubarja Laško (tudi učenci 

podružničnih šol).  

Ko otrok prejme kolesarsko izkaznico, to še 

zdaleč ne pomeni, da zna v resničnih situacijah na 

cesti in v križiščih vedno pravilno reagirati, saj 

njegova stopnja zrelosti v težjih in bolj zahtevnih 

prometnih situacijah ni enaka kot pri odraslih. Za 

to je pomembno, da se z njimi veliko vozimo tudi 

odrasli. Naše ceste so izredno prometne in s tem 

se nevarnost za šibkejše v prometu povečuje.  

Priporočam vam, da otroka kljub opravljenemu 

kolesarskemu izpitu nadzorujete in mu dovolite 

samostojno vožnjo v prometu šele takrat, ko se 

prepričate, da zna pravilno ravnati v različnih 

prometnih situacijah na cesti. 

Otrokov kolesarski izpit je odlična priložnost, da 

mu pomagate pri pridobitvi pomembnih veščin, ki 

bodo z njim ostale celo življenje, obenem pa 

vnesete pozitivne spremembe tudi v svoj 

vsakdanjik. 

Vožnja s kolesom je zastonj, poleg tega 

predstavlja odlično rekreacijo za vsakogar, ki si 

želi na zdrav način in z zavedanjem, da smo dan 

začeli brez izpuščanja toplogrednih plinov v 

atmosfero. obogatiti dan. V obdobju, v katerem so 

podnebne spremembe postale stvarnost, je še 

toliko bolj pomembno, da se zavedamo vseh 

malih načinov, s katerimi lahko pripomoremo k 

čistejšemu okolju. 

Jasna Lapornik 


