1. Prometna učila za mentorje prometne vzgoje v vaših
osnovnih šolah
1. ZGOŠČENKA z NOVIM PROGRAMOM S KOLESOM V ŠOLO – VAJE z URADNO
LICENCO za osnovne šole
Zgoščenka z novim PROGRAMOM S KOLESOM V ŠOLO - VAJE,
s posebno URADNO LICENCO za osnovne šole, je namenjena
za učenje in vajo na šolskih računalnikih. Na zgoščenki je 461
vprašanjih, v katerih so prikazane vse situacije, s katerimi se lahko
kolesar sreča v prometu. Med njimi so izpitna vprašanja in vprašanja
iz tekmovanj. Več kot 220 video vsebin - vrhunske 3D animacije
in filmi, učencu na enostaven, prijazen in razumljiv način prikažejo
različne, tudi zapletene prometne situacije.

PROGRAM z URADNO LICENCO za glavno osnovno šolo. CENA: 69,00 € + 8,5 % DDV.
S to licenco je dovoljeno program namestiti na VSE šolske računalnike v glavni osnovni šoli.

PROGRAM z URADNO LICENCO za posamezno podružnično osnovno šolo. CENA: 48,30 € + 8,5 %
DDV. S to licenco je dovoljeno program namestiti na VSE šolske računalnike v posamezni podružnični
osnovni šoli.

2. PRIROČNIK ZA VARNO KOLESARJENJE – za učitelje/mentorje
Namenjen je učiteljicam (mentoricam) in učiteljem (mentorjem) prometne
vzgoje. Zajema obširno, strokovno in učencem prilagojeno razlago vsake
prometne situacije – vsake slike, vsake 3D animacije in filma iz novega
programa S KOLESOM V ŠOLO UČNE VSEBINE za mentorje.
Je tudi edini prometno-varnostni priročnik v Sloveniji
usposabljanje vseh kolesarjev (od najmlajših do najstarejših).

za

Format A4. Obseg 184, v celoti barvnih strani. Vsebuje več kot 1000
slik.

CENA: 23,00 € + 8,5 % DDV

Prosimo obrnite

2. Prometno-varnostna literatura
1. Prometno-varnostni priročnik DOBER VOZNIK BOM

Priročnik na enem mestu celovito in sistematično obravnava teoretična
znanja s področja varnosti cestnega prometa. Tudi za izkušene voznike
predstavlja vsebina priročnika dobrodošlo, če ne že kar nujno osvežitev,
razširitev in posodobitev pred leti pridobljenih znanj. V njem je VEČ KOT
1000 SPOROČILNIH SLIK; to je tudi NAJVEČJI obseg slikovnega
materiala v prometni literaturi doslej. Obseg: 288 strani.

CENA z DDV: 24,50 €
AKCIJSKA CENA: 18,06 € + 8,5 % DDV € (Akcija velja za nakup
5 kom in več)

2. Prometno-varnostna brošura KDO IMA PREDNOST?

Prometno-varnostna brošura na prijazen in enostaven način ponazarja
pravilno razvrščanje, zavijanje in vožnjo na križiščih; namreč na
križiščih in prehodih za pešce se zgodi veliko hudih prometnih
nesreč, tudi takih s smrtim izidom, kar potrjuje tudi statistika in tako na
njih umre, žal neprostovoljno, veliko občanov. Prav tako je zajeta tudi
problematika posameznih križišč, s poudarkom na kolesarjih,
motoristih in pešcih ter defenzivno ravnanje udeležencev.
Brošura je vrhunska in podprta s strani Ministrstva za promet in Agencije
za varnost prometa RS. Obseg: 80 strani.

CENA z DDV: 6 €
POSEBNA AKCIJSKA CENA SAMO: 2,77
(Akcija velja za nakup 40 kom in več)

€

+ 8,5 % DDV

