
REŠI KVIZ IN 
NARIŠI SVOJO 

POT V ŠOLO

KAKŠEN JE SLOGAN

EVROPSKEGA TEDNA

MOBILNOSTI 2020? 

Kako si prišel danes v šolo? 
Nariši svojo pot v šolo. Nato se pogovori o poti, na kateri se okolje
najmanj onesnažuje. 
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1.       Kdaj je v tem šolskem letu Evropski teden mobilnosti 2020?
B V času božiča
K V času krompirjevih počitnic
A Od 16. 9. do 22. 9.

2.       Izberi pojem na temo trajnostna mobilnost. 
Ž Računalnik
Č Kolesarjenje
T Počitnice
 
3.       Katero prevozno sredstvo najmanj onesnažuje okolje? 
W Letalo
H Avto
R Kolo
 
4.       Prevoz z vlakom in avtobusni prevoz uvrščamo:
G Promet na pešpoti
V Letalski promet
Z Javni potniški promet
 
5.       Kaj povzroča motoriziran promet? 
Š Čistejše okolje
E Izpušne pline
A Avtobusni prevoz
 
6.       Kaj je pešbus?
E Prihod v šolo z avtom
I Prihod v šolo peš ali s kolesom v organiziranih skupinah
U Plavanje v bazenu

7.       Za otroke in mladostnike velja:
L Za zdrav razvoj potrebujejo vsaj 10 min telesne dejavnosti na dan.
Ž Za zdrav razvoj potrebujejo vsaj 120 min telesne dejavnosti na dan.
P Za zdrav razvoj potrebujejo vsaj 60 min telesne dejavnosti na dan.
 
8.       Kako sem lahko telesno dejaven že na poti v šolo?
T V šolo se odpravim peš ali s kolesom.
E Do šole me pripeljejo z osebnim avtomobilom.
O V šolo grem z avtobusom.
 
9.       Zakaj je telesna dejavnost pomembna?
F Za zmanjševanje kakovosti življenja
Š Za krepitev kosti in mišic
C Za zmanjšanje samozavesti

10.      Kaj morajo otroci in mladostniki uživati vsak dan?
V Sladke pijače
O Testenine
S  Zelenjavo, sadje in tekočino

Izziv kviza je pravilno odgovoriti na vprašanja ter iz dobljenih besed
sestaviti slogan Evropskega tedna mobilnosti 2020. Črko pred pravilnim
odgovorom prepiši v kvadratke. Namig: Črke se večkrat ponavljajo,
pomagaj si s številko vprašanja ter številko v kvadratku :).

NAVODILO:

 SESTAVI SLOGAN EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI 2020
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