Most na Soči, 9. september 2019
Spoštovani starši,
aktivna pot v šolo pomeni, da otroci v šolo pridejo peš. Pomembna je za zdravje, samostojnost in socialni razvoj
otrok, saj zagotavlja minimalno priporočeno količino fizične aktivnosti in spodbuja vzgojo o prometni varnosti ter
trajnostnem razvoju. Otroci, ki hodijo v šolo peš, so bolje telesno pripravljeni kot tisti, ki se vozijo. Dokazano je,
da se ti otroci tudi sicer več gibljejo in med drugim lažje sledijo pouku. V tujini je razširjena navada, da odrasli
organizirano spremljajo otroke do šole peš po vnaprej začrtanih poteh in po stalnem urniku. Tak način skupne
hoje v šolo je v Italiji in Švici znan pod imenom pedibus, v Veliki Britaniji in ZDA kot walking bus, v Sloveniji pa je
dobil ime Pešbus.
Pilotni preizkus organizirane skupne hoje v šolo bomo za osnovnošolce od 1. do 3. razreda ob podpori
IPoP – Inštituta za politike prostora v šolskem letu 2019/20 izvedli tudi na Mostu na Soči, in sicer v tednu od
16. do 20. septembra 2019. V tem obdobju bo Pešbus do osnovne šole "vozil" po dveh progah z vnaprej
določenimi postajališči in urami odhoda:
–

po PRVI PROGI bo Pešbus v navedenem tednu štartal vsak dan ob 7.15 izpred nove transformatorske
postaje v Modreju;

–

po DRUGI PROGI bo Pešbus v navedenem tednu štartal vsak dan med 7.00 in 7.40 (vsakih 5 minut) z
avtobusne postaje na Mostu na Soči.

Obe postajališči bosta v projektnem tednu označeni s tablo.

? KAKO SE LAHKO PEŠBUSU PRIKLJUČI UČENEC?
Otrok se lahko v tednu od 16. do 20. septembra 2019 Pešbusu priključi na najbližjem postajališču. Na obeh
postajališčih Pešbusa bodo ob dogovorjenih urah čakali prostovoljci, v spremstvu katerih se bodo otroci nato
odpravili proti šoli.
Ob prvi udeležbi na Pešbusu bo vsak učenec prejel vozovnico, v katero bo za vsak dan potovanja s Pešbusom ob
prihodu v šolo dodan nov žig. Vsi učenci, ki bodo s Pešbusom v šolo prišli vseh pet dni, bodo za nagrado prejeli
vstopnico Kinogledališča Tolmin za brezplačen ogled risanke ali otroškega filma po lastni izbiri.

? KAKO LAHKO SODELUJETE STARŠI?
Če želite pri akciji pomagati in vaš delovnik to dopušča, ste vabljeni, da se nam pridružite kot
spremljevalec Pešbusa. S tem boste z lastnim zgledom otrokom pokazali, da avtomobila ne potrebujemo na
vsakem koraku in da je lahko pot v šolo ne le dobra za zdravje in okolje, temveč v družbi sošolcev in prijateljev
tudi zabavna. Dobrodošli so tudi babice in dedki, tete in strici, sosede in sosedi, varuške …
Za spremljevalca Pešbusa se javite Mateju Loncnerju na telefon 051/355-998 ali elektronsko pošto
matej.loncner@bm-veritas.si
Več informacij o programu Aktivno v šolo in akciji Pešbus si lahko preberete na spletni strani www.aktivnovsolo.si.
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