
 

 

ZDRAVA ŠOLA 

 

Naša šola OŠ Toneta Okrogarja se je leta 2019 pridružila Slovenski mreži zdravih 

šol. Aktivnosti izvajamo tako na matični šoli, kot tudi na obeh podružnicah -  v 

Kisovcu in Šentlambertu.  

 

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo sledili 12 ciljem Zdrave šole in jih uresničevali 

skozi različne dejavnosti v okviru šole, pa tudi širše. 

 

Cilji Zdrave šole: 

Aktivno podpiramo pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da lahko prav 

vsak prispeva k življenju v šoli. 

Skrbimo za vsestranski razvoj medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, 

učitelji med seboj in učenci med seboj. 

Trudimo se, da bi socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in 

staršem. 

Vse učence spodbujamo k različnim dejavnostim tako, da sami oblikujejo 

raznovrstne pobude. 

Izrabimo čim več možnosti za izboljšanje šolskega okolja. 

Skrbimo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo. 

Skrbimo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo. 



Aktivno podpiramo zdravje učiteljev. 

Trudimo se upoštevati, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo 

vedenje. 

Trudimo se upoštevati vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri zdravju otrok. 

Sodelujemo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko pomagajo 

in svetujejo pri zdravstveni vzgoji. 

Sodelujemo s šolsko zdravstveno službo in zobozdravstveno službo in 

lokalno skupnostjo. 

 

Namen Zdrave šole je predvsem vključiti vsebine zdravega življenjskega sloga v 

šolski prostor na različne načine: 

Ø preko učnega načrta - kjer so pomembni predvsem medsebojni odnosi in 

nenasilna komunikacija ter kulturno reševanje sporov, šolska pravila, 

dolžnosti, zdrav način prehranjevanja, gibanje… 

Ø preko razširjenega programa - dejavnosti v šolskih projektih, 

Ø sodelovanje s starši, učitelji, predstavniki lokalne skupnosti – občino, 

Zdravstvenim domom Zagorje ob Savi … 

 

 

 

 

 

 



NAČRTOVANE AKTIVNOSTI  V OKVIRU PROJEKTA ZDRAVA ŠOLA V 

ŠOLSKEM LETU 2021/2022 

 

v PROJEKTI 

- SPREJMI IZZIV, DA ZDRAV BI BOLJ BIL (športni izzivi za učence in kuharski 

izzivi za učitelje); 

- TONČKOVA ŠPORTNA TORBA (utrjevanje znanja preko gibanja) … 

 

v ZDRAVA PREHRANA 

- raznolika in zdrava šolska prehrana; 

- tradicionalen slovenski zajtrk; 

- odnos do hrane; 

- sadje pri vsakem obroku; 

- spodbujanje pitja vode; 

- zmanjševanje uživanja soli, maščob, sladkorja, aromatiziranih brezalkoholnih 

pijač, hitre hrane … 

 

v SKRB ZA ZDRAVJE 

- redni sistematski pregledi in cepljenja; 

- preprečevanje širjenja okužb z navajanjem na ustrezne higienske navade; 

- ozaveščanje pomena pravilnega umivanja rok; 

- cepljenje deklic v 6. razredu (HPV-virus) … 



v GIBANJE 

- minuta za zdravje;  

- športna tekmovanja; 

- plavalni tečaji; 

- zimska šola v naravi; 

- pohodništvo (v okviru športnega dne in pa RAP dejavnosti) … 

  

v OBELEŽITEV SVETOVNIH DNI, VEZANIH NA ZDRAV NAČIN 

ŽIVLJENJA 

- Svetovni dan boja proti AIDS-u (1. december); 

- Svetovni dan gibanja (10. maj- Dan druženja treh generacij); 

- Svetovni dan hrane (16. oktober); 

- Svetovni dan zdravja (7. april) … 

 

v EKOLOŠKA OSVEŠČENOST 

- zbiralne akcije zbiranja starega papirja, zamaškov, igrač, oblačil …; 

- ločevanje odpadkov; 

- varčevanje z vodo in elektriko; 

- Svetovni dan Zemlje … 

 

 



v RDEČA NIT V ŠOLSKEM LETU 2021/2022  

»Mi vsi za lepš i (boljš i) jutri.« 

Sporočilo je kompleksno, celostno – za vsa področja zdravja, z željo po izboljšanju 

razmer … 

Obveščanje javnosti o delu Zdrave šole preko šolske spletne strani. 

 

v ŠOLSKI TIM 

Tim Zdrave šole sestavljajo: vodja - koordinator, predstavniki učiteljev, učencev, 

vodstva, staršev, zdravstvene službe in lokalne skupnosti. Vsak član tima s svojega 

vidika ocenjuje in odkriva probleme na šoli, skupaj pa iščemo možne rešitve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vodja tima Zdrave šole: 

Irena Andrić 

 

 

GRADIVA, SPLETNE STRANI: 

R SHE mreža: https://www.schoolsforhealth.org/ 

R SMZŠ: http://www.nijz.si/sl/slovenska-mreza-zdravih-sol 

R NIJZ: https://www.nijz.si/sl/publikacije  

R To sem jaz: https://www.tosemjaz.net/  

 

ŠOLSKA GRADIVA: 

R Sprejmi izziv, da zdrav bi bolj bil 2021 – 2022  

https://youtu.be/Cwag1AZhFn0  

R Kuharska knjižica osnovnošolskih učiteljev 2021 – 2022 

https://issuu.com/matejacigler/docs/kuharski_recepti_osnovno_olskih_u

_iteljic_21-22.pp  

R Sprejmi izziv, da zdrav bi bolj bil 2022 - 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=D59O_714-j8 

R Kuharska knjižica osnovnošolskih učiteljic 2020 – 2021 

https://issuu.com/matejacigler/docs/kuharski_recepti_osnovno_olskih_u

_iteljic_20-21.pp 

 

NOVICE 

 



 

 

 

 


