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VARNO NA KOLESU



Kaj je VNK?
• Vseslovenski projekt (6 let)

• 10 000 učencev (5. razred)

• Spodbujanje šolarjev k spoznavanju in utrjevanju 
potrebnih prometnih znanj, vabilo k aktivnemu 
preživljanju prostega časa

• Praktične in denarne nagrade

• Kolo je zdravju in okolju prijazno prevozno sredstvo.



• Sodelovanje v projektu 4 leta (zadnja tri leta 
finalisti)

• Ambasadorji



Dejavnosti v okviru projekta VNK

• Opazovanje šolskih poti in nevarnosti

- anketa

- opazovanje

- risanje načrtov

- izdelava makete

- poročanje županu, lokalnem SPV 

- Kolesarski kotiček 



Izdelava kolesa in čelade

• Izdelava lesenega kolesa

• Izdelava čelade iz stiropora



Izdelava didaktičnih gradiv
- Didaktične igre



- Računalniška igra

- Knjižica Varno kolo

https://scratch.mit.edu/search/projects?q=igri
ca%20kolo%2013

https://scratch.mit.edu/search/projects?q=igrica kolo 13


• Pesem

Čelada tvoja mora biti prava,

da na kolesu varna in cela bo tvoja glava.

Biti mora ravno prav velika,

da boš kolesar(ka) kot se šika.

Hlače hlamudrače, poletne natikače

brž v kot postavi,

le športni čevlji in svetleče oprijete hlače,

naj bodo v tvoji opremi.

Lasje nikar naj v vetru ne valovijo,

raje naj speti v čopu mirno ždijo.

Dežnik te le na kolesu ovira, 

naj anorak raje tvoja bo izbira.

Šal pred startom raje snemi,

vrat s pulijem tesnim le objemi.

Za telefon v roki na kolesu ni mesta, 

zdaj važna je le cesta.

Pred odhodom nase še odsevni jopič nadeni,

nato pa se varno v svet poženi.

Če vse to zate drži, na pravi kolesarski poti si!

VARNO KOLO
Preden s kolesom v svet oddrviš,

pazi, da za obvezno opremo poskrbiš.
Cin, cin, cin se zvonec oglasi,

da nate druge udeležence v prometu opozori.
Sprednja bela luč pripeta, 

naj zadeva ta bo sveta.
Zadaj odsevnik in rdeča luč, 
brez tega si v prometu fuč.

Na kolesih in pedalih se odsevniki bleščijo, 
da za boljšo vidljivost poskrbijo.

Sprednja in zadnja zavora brezhibni morata bit, 
da s kolesom svojim ne zaletiš se v zid.

Preden se na cesto odpraviš,
sedež na ustrezno višino si nastaviš.

Gume polne so kot se šika, 
da kolo varno po cesti se premika. 

Za svojo varnost lahko še dodatno poskrbiš, 
če na kolo distančnik in ogledalo namestiš.

Če vse to zate drži, na pravi kolesarski poti si!



• Sodelovanje v radijski oddaji Hudo

• http://4d.rtvslo.si/arhiv/hudo/174336120

http://4d.rtvslo.si/arhiv/hudo/174336120


Menjava pnevmatike in čiščenje 
kolesa

Vprašalnik: Ali je moje 
kolo varno?



Praktična vožnja in teoretični del



Promocija kolesarjenja

• Naj kolesar

https://youtu.be/8fZGt7HVlfU


Prometni dan



Kolesarski izleti
- bližnja okolica
- izlet do Ljubljane



• Strip



• https://youtu.be/8fZGt7HVlfU

https://youtu.be/8fZGt7HVlfU


Ambasadorji



KOLESARJENJE JE KUL, KER IMA TAKO 
VELIKO ZATO-JEV ...

… ZATO KOLESARI TUDI TI!


