OSNOVNA ŠOLA MUTA
ŠOLSKA ULICA 6
TEL.: 02 887 95 20, FAX: 02 887 95 33
E-pošta: group1.ossgmu@guest.arnes.si

Spoštovani starši, učenke in učenci!
Od 16. 9. do 22. 9. je »Evropski teden mobilnosti«. Na šoli smo se odločili, da se tudi mi vključimo
v ta projekt, in sicer »PEŠ V ŠOLO«. 21. 9. in 22. 9. bodo vsi prevozi organizirani do Gortine,
Spodnje Mute in Vuzenice. Vsi učenci in učenke bodo iz teh lokacij v spremstvu učiteljev šli peš v
šolo.
ZBORNA MESTA bodo: - Gortina – igrišče;
- Spodnja Muta – trgovina;
- Vuzenica – Gasilski dom.
Razpored odhodov v šolo:
Gortina igrišče:
1. Pernice – 6.50 (14 učencev)
2. Bistriški jarek – 7.05 (15 učencev)
3. Gortina – 7.15 (37 učencev, 4.–9.R)
4. Gortina – 7.50 (20 učencev, 1.–3.R)
5. Sv. Jernej – 6.50 (13 učencev)
Sp. Muta – trgovina
1. Zg. Vižinga – 7.15 (10 učencev)
2. Sv. Primož – 7.15 (17 učencev)
3. Zavernik – Sv. Primož – 7.15 (8 učencev)
4. Sp. Muta – 7.55 (6 učencev)
5. Sp. Muta – 8.10 (6 učencev)
VUZENICA:
- Odhod iz Vuzenice ob 7.15 (4 učenci)
Učenci, ki niso vozači in nimajo zbornih mest na Gortini ali Spodnji Muti, pridejo sami ali v
spremstvu staršev PEŠ v šolo do 8.20.
V četrtek, 22. 9. 2016 bo zaključek »Tedna mobilnosti«, in sicer:
-

-

od 9.00 do 12.00 bodo učenci 1.–4. razreda na ulicah po Muti likovno ustvarjali in si
dopoldan popestrili z igricami;
pred občino Muta pa bo kolesarski poligon, kjer bodo učenci 5. in 6. razreda preverili
svoje znanje vožnje s kolesi in cestno-prometne predpise.
učenci 7.–9. razreda in OŠPP bodo izvajali dejavnosti pred gasilskim domom (kolo, skiro,
rolka, rolerji)

Spoštovani starši, učenke in učenci, dnevi od 16. do 22. 9. 2016 bodo namenjeni gibanju.
Pustimo avtomobile doma, sedimo na kolo ali pa gremo peš – storimo nekaj za svoje telo in
zdravje.
Ravnateljica
Anita Ambrož, prof.

