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Prometna Učilica            e-mail:prometna@mojtelekom.net             tel: 01/3035900 

SIGURNIJE U PROMETU UZ PROMETNU UČILICU 

 

 

Poštovani učitelji, 

projekt Prometna Učilica nastao je 2007. godine suradnjom Nacionalnog programa 

sigurnosti cestovnog prometa MUP-a RH, MZOS, CARNet-a i poduzeća Moj telekom, s ciljem 

smanjenja broja stradalih u prometu te povećanja sigurnosti u prometu najugroženijih 

skupina sudionika u prometu - djece i mladih – i to kontinuiranom edukacijom djece od 1. 

do 8. razreda osnovnih škola, te uključivanjem roditelja kao važnih čimbenika prometnog 

odgoja djece. Danas se, u sklopu projekta, koristi web stranica Prometne Učilice, održavaju 

se  prometne radionice u osnovnim školama te se provodi državno natjecanje osnovnoškolaca 

u poznavanju prometnih propisa. 

Web stranica Prometne Učilice http://ucilica.skole.hr je stranica za učenje i ponavljanje 

prometnih pravila i propisa u školi i od doma.  

Namijenjena je:  

 učenicima osnovnih škola - za učenje i ponavljanje prometnih propisa 

 roditeljima - kao pomoć u prometnom odgoju djece 

 učiteljima i sluţbenicima MUP-a - za interaktivno podučavanje učenika prometnim 

propisima, praćenje uspjeha učenika na državnom natjecanju. 

Preporuča se korištenje Prometne Učilice u nastavi tehničke kulture, informatike i 

razredne nastave, što je čest primjer u školama u informatičkim učionicama.  

Sadržaji Prometne Učilice dostupni su 24 sata dnevno, i mogu se koristiti  na svim 

ureĎajima s pristupom internetu: kućnim računalima, pametnim telefonima i tabletima.  

Molimo vas da zajedno sa svojim osnovnoškolcima posjetite stranice Prometne Učilice i 

ponovite najvažnija prometna pravila: kako se u prometu kreće kao pješak, na što paziti pri 

vožnji biciklom, kako se ponašati u javnom prometu i što se nikada ne smije raditi uz 

željezničku prugu.  

Također, molimo vas da potaknete djecu na korištenje sadržaja Prometne Učilice 

(samostalno ili s roditeljima) i motivirate ih na sudjelovanje na 7. drţavnom natjecanju u 

poznavanju prometnih propisa koje se održava od 1. listopada do 30. studenoga na:   

     http://ucilica.skole.hr 

 

Pomozite da djeca i mladi budu sigurniji u prometu.  

 

http://ucilica.skole.hr/


 

7. DRŢAVNO NATJECANJE U POZNAVANJU 
PROMETNIH PROPISA 

 

Neka i Vaša škola, uključivanjem učenika na natjecanje, pridonese još boljoj 

edukaciji djece o prometnim propisima i smanjenju stradalih u prometu.             
Najuspješniji učenici, razredno odjeljenje i njegov voditelj te najuspješnije škole biti će 

prigodno nagrađene. 

 

NAGRADE: 

ZA NAJBOLJE UČENIKE PO UZRASTIMA 

     ZA 1. MJESTO        ZA 2. MJESTO 

            (tablet PC ili smartphone)                                 (bicikl+kaciga)    

 

 

 

 

ZA NAJUSPJEŠNIJE RAZREDNO 
ODJELJENJE 

(jednodnevni izlet po izboru)  

ZA VODITELJA NAJUSPJEŠNIJEG 
ODJELJENJA 

(tablet PC) 
  

ZA NAJUSPJEŠNIJE ŠKOLE 

(desktop ili prijenosno računalo) 


