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PLAN VZGOJE ZA ZDRAVJE in ZOBOZDRAVSTVENE VZGOJE OTROK IN 

MLADOSTNIKOV ZA ŠOLSKO LETO 2019/20 

 

Vzgoja za zdravje je pomemben in nepogrešljiv del promocije zdravja in je definirana kot 

načrtovan proces za doseganje znanja, povezanega z zdravjem ali boleznijo. Namen izvajanja 

vzgoje za zdravje na osnovnih šolah in ob sistematskih pregledih je informirati in motivirati 

posameznika in skupino k skrbi za svoje zdravje. V kolikor je proces kontinuiran in sodelovanje s 

šolo uspešno, tem boljše rezultate lahko pričakujemo.  

 

V preteklem letu smo uspešno kandidirali na razpisu Nadgradnja in razvoj preventivnih programov 

ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih.  

Z dodatnimi programi smo lahko okrepili tudi Vzgojo za zdravje otrok in mladostnikov, saj smo 

pridobili pomemben dodaten kader. 

Znano je že, da se delo Centra za krepitev zdravja nadaljuje v še večjem obsegu v leto 2020.  

 

Izkoristite priložnost brezplačnih vsebin in kakovostnih strokovnjakov, ki jih vključite v 

programirano zdravstveno vzgojo, brezplačne vsebine za starše in pomemben del promocije 

zdravja na delovnem mestu. 

 

Sodelovanje med Zdravstvenim domom Slov. Konjice in šolami naših občin velja v Sloveniji kot 

primer dobre prakse skupnostnega pristopa že kar nekaj let. 

Vse z enim skupnim ciljem krepitve zdravja otrok in njihovih družin. 

 

 

 
 

 

Otroci nikoli ne marajo poslušati starejših, vendar jih vedno posnemajo. 

                                                                                                                 Henry Becque 
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ZDRAVSTVENO VZGOJNE VSEBINE OB SISTEMATSKIH PREGLEDIH 

 

VSEBINA RAZRED IZVAJALEC SISTEMATSKI 

PREGLED 

Zajčkova pot v šolo 
 

1. razredi OŠ dipl. m. s. da 

Dobra drža 
 

3. razredi OŠ dipl. m. s. da 

Odraščanje 
 

6. razredi OŠ dipl. m. s. da 

Gibam se 
 

8. razredi OŠ dipl. m. s. da 

 

Vzgoja za zdravje ob sistematskem pregledu izvaja diplomirana medicinska sestra.  

 

 

»OBVEZNE« ZDRAVSTVENO VZGOJNE VSEBINE 

 

Obvezne zdravstveno vzgojne vsebine so poenotene za vse otroke in mladostnike in se izvajajo v 

vsakem oddelku osnovne šole. 

 

 1. razred: ZDRAVE NAVADE 

 2. razred: OSEBNA HIGIENA 

 3. razred: ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA 

 4. razred: PREPREČEVANJE POŠKODB 

 5. razred: ZASVOJENOST 

 6. razred: ODRAŠČANJE 

 7. razred: POZITIVNA SAMOPODOBA IN STRES 

 8. razred: MEDOSEBNI ODNOSI 

 9. razred: VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST 
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ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA  

 

 
 

Na področju zobozdravstvene vzgoje sprememb ni. Še naprej se bo zobna med. sestra vključevala 

v šole in izvajala svetovanja ob sistematskih pregledih.  

Enkrat mesečno se izvajajo kontrole čistosti zob (2.- 5. razred), izvajajo pa se tudi predavanja in 

delavnice na željo učiteljev po dogovoru. 

Da bo naše in vaše delo lažje steklo, vam dajemo na izbiro termine in vsebine predavanj ter 

delavnic, ki se izvedejo v 1., 2., 4., 7. in 8. razredu, ostali razredi po potrebi ali na željo učitelja. 

Razpoložljive vsebine: 

 Pravljica, pouk o čiščenju in skrbi za zdrave zobe z demonstracijo ščetkanja zob (1. in 2. 

razredi). 

 Skrb za zdrave zobe (vpliv hrane in pijače na zobe, zakaj umivati zobe, karies, 

demonstracija - 3., 4. in 5. razredi). 

 Zdravi zobje – naložba za celo življenje (6., 7. in 8. razredi). 

Delavnice: 

 Kontrola čistosti zob in ščetkanje 

 Uporaba zobne nitke in medzobnih ščetk 
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Izvajalka zobozdravstvene vzgoje: 

o Katja Lenart, dipl. m. s.  

Kontakt: 03 758 17 37, katja.lenart@zd-slovenskekonjice.si  

 

 

 

 

 

 

RAZPOLOŽLJIVE ZDRAVSTVENO VZGOJNE VSEBINE 

 

Na voljo so še zdravstveno vzgojne vsebine po posameznih strokovnih področjih. Lahko se 

izvedejo v okviru naravoslovnih dni, v času jutranjega varstva, vključimo se lahko tudi v aktivne 

odmore ali v oddelke podaljšanega bivanja. 

 

Zdrav življenjski slog: 

 Zdrav način življenja 

 Kako sem prišel na svet? 

 Prehrana šolarja (2. r) 

 V skrbi za moje zdravje 

 Aktivno preživljanje prostega časa (2. in 3. r) 

 Zdravje in higiena  

 Zdrave prehranske izbire in ustrezna izbira pijač 

 Zaščitimo se pred klopi 

 Varno na sonce in v vodo  

 Pomen spanja in počitka za otroke 

 Puberteta – korak v odraščanje (5. r) 

 Skrite pasti v hrani in pijači 

 Osebna higiena v času odraščanja 

 Prehrana mladostnika 

 Telesna teža 

 Odraščanje in spolnost (8. r) 

 Kontracepcija in spolno prenosljive okužbe (9. r) 

 Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED (7. – 9. r) 

 

Gibalne urice: 
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 Varujem svojo hrbtenico 

 Preventivna vadba za preprečevanje poškodb  

 Delavnica o pravilni drži 

 Aktivni odmor/podaljšano bivanje ali jutranje varstvo 

 

Duševno zdravje: 

 Učenje je igra; spoznavanje psiholoških tematik, kot so potrpežljivost, empatija ipd.  preko 
iger (npr. igra vlog). 

 Gospod Stres in gospa Sprostitev na obisku; preko likov (gospoda Stresa in gospe 
Sprostitve) seznanimo učence z osnovami stresa, kako ga prepoznamo in premagujemo; 
predstavijo se tehnike sproščanja, da jih bodo učenci znali uporabiti in izvesti tudi brez 
naše pomoči. 

 Mislim, torej sem; z delavnico se predstavijo načini za krepitev kreativnega, ustvarjalnega 
mišljenja; načini, kako prepoznati in krepiti svoja močna področja.   

 To sem jaz; z delavnico se učencem predstavi pomen samopodobe, preko vaj na delavnici 
krepimo samopodobo in samospoštovanje oz. spoštovanje sošolcev 

 Ljubezen, spolnost in še kaj; delavnica je namenjena pogovoru o ljubezni, spolnosti, čustvih 

ipd. 

 Biti dober/dobra z menoj in bom dober/dobra s teboj; delavnica je namenjena tematikam o 

medvrstniški komunikaciji, nasilju ipd. 

Ponudba za učitelje: 

 Tehnike sproščanja 

 Prepoznavanje čustev in stisk pri otrocih 

 Zdrava komunikacija učitelj – učenec 

 Zdravo živim 

 TPO z uporabo AED 

 Testiranje Ali sem fit (6 min test hoje ali test hoje na 2 km) 

 Dejavniki tveganja (krvni tlak, holesterol in sladkor v krvi) 

 Zdravo jem 

 Pomen gibanja za zdravje 

 Varujem svojo hrbtenico 
 

Svetovalnica za starše (na roditeljskih sestankih): 

 Zdrav način življenja 

 V skrbi za naše zdravje 

 V šoli so se pojavile uši 

 Zdravje in higiena 

 Zaščitimo se pred klopi  

 Varno na sonce in v vodo 

 Puberteta – korak v odraščanje 

 Motnje hranjenja 
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 Debelost med mladostniki 

 Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED 

 Telesna dejavnost za otroke 

 Aktiven življenjski slog 

 Zdrava komunikacija starš – otrok 

 Tehnike sproščanja 

 Prepoznavanje čustev in stisk pri otrocih 
 

 

Izvajalke vzgoje za zdravje 

o Mateja Rebernak, mag. manag., dipl. m. s.  

o Katja Hatunšek Lesjak, mag. psih. 

o Tadeja Očko, mag. zn. 

o Katarina Verhovšek, dipl. m. s. 

o Dominika Potočnik, dipl. m. s. 

o Jelena Moro, mag. diet. 

o Karin Zupanc, dipl. kin. 

o Nastja Sojč, dipl. fiziot. 
o Katja Lenart, dipl. m. s. (zobozdravstvena vzgoja) 

 

POMEMBNO:                      

Prosimo vas, da vključite vzgojo za zdravje v letni delovni načrt. Predlagam, da planiramo obvezne 

zdravstveno vzgojne vsebine do decembra 2019 in po novem letu še preostale vsebine. 

V kolikor so želje po vsebini in izvedbi drugačne, se bomo dogovorili sproti.  

 

Za vse informacije smo dosegljivi na telefonu:  
(03) 758 17 33 (vodja CKZ) 
(03) 758 17 37 (zobozdravstvena vzgoja) 
 (03) 758 17 38 (kabinet) 
 ali po elektronski pošti: mateja.rebernak@zd-slovenskekonjice.si  
 

 

Mateja Rebernak, 

vodja CKZ Slov. Konjice 
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