PEŠBUS
Pešbus ima določene postaje in vozni red, vodi ga spremljevalec in deluje podobno kot pravi
šolski avtobus, le da se ne premika na kolesih, temveč z nogami. Otroci se v varnem okolju
privajajo na udeležbo v prometu in so tako kasneje pripravljeni na samostojno pot v šolo. Za
dobro delovanje pešbus je potrebno zanesljivo partnerstvo med spremljevalci, starši in otroki.
PEŠBUS NA OŠ DRSKA
Akcijo pešbus bo od 7. 5. 2018 do 1. 6. 2018 na OŠ Drska izvajalo Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje.
V projekt so vključeni učenci od 1. do 5. razreda. Le-tem otrokom se lahko na poti v šolo pridružijo tudi starejši otroci. Učenci se bodo zjutraj v šolo odpravili peš, v organiziranih skupinah,
po domišljeno začrtanih poteh in po stalnem urniku. Na sprehodu se bodo družili z vrstniki,
ves čas pa bodo v spremstvu odrasle osebe, ki jih bo učila o varnih poteh v šolo in o pomenu
trajnostne mobilnosti.
Spremljevalci bodo prostovoljci iz Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, lahko
pa se za to odločijo tudi starši, stari starši, polnoletni bratje in sestre ter upokojenci.
Prijave na pešbus so možne cel čas izvajanja projekta.
»LINIJE IN VOZNI RED:«
Opozarjamo, da PEŠBUS ne čaka na zamudnike. Projekt se bo odvijal v vsakem vremenu.
LINIJA 1:




Drska 44 (Gostilna Jakše) – 7.45
Šegova ulica 12 – 7.50
Šegova ulica 106 – 7.55

LINIJA 2:







Brod 68 (Trata d. o. o.) – 7.45
Pavčkova ulica – 7.45
Ulica Slavka Gruma 1 – 7.45
Ulica Slavka Gruma (postaja pri Tušu) – 7.50
Ulica Slavka Gruma 70 (križišče s Cesarjevo ulico) – 7.55
Ulica Slavka Gruma 114 – 7.55

Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo,
Barbara Gorenčič in Tanja Krhin, koordinatorici projekta Pešbus.
Od prijave lahko kadarkoli odstopite pisno ali s sporočilom na elektronsko pošto izvajalca: Barbara Gorenčič barbara.gorencic@os-drska.si
(031 643 269) ali Tanja Krhin tanja.krhin@os-drska.si (040 682 657).

