
ZDRAVA ŠOLA

OŠ Cirkulane-Zavrč



ZDRAVA ŠOLA

 Izobraževanje in zdravje imata skupne interese. 

Združevanje teh interesov šolam omogoča, da 

postanejo boljša mesta za uživanje v učenju, 

poučevanju in delu. 

 Šole, ki promovirajo zdravje, dokazano izboljšajo 

zdravje in blagostanje vse šolske skupnosti. 



 Posledično se je oblikovala Evropska mreža 

zdravih šol - SHE mreža (Schools for Health in 

Europe), ki se odziva na probleme v zvezi z 

zdravjem otrok in mladostnikov. 

In OŠ Cirkulane–

Zavrč je v tej 

mreži že več kot 

20 let.



12 CILJEV EVROPSKE MREŽE ZDRAVIH ŠOL 

 

1. Aktivno podpiramo pozitivno samopodobo vseh učencev, s tem da lahko vsak 
prispeva k življenju v šoli.  

2. Skrbimo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in 
učenci, učitelji med seboj ter med učenci.  

3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.  

4. Vse učence vzpodbujamo k različnim dejavnostim z raznovrstnimi pobudami.  

5. Izkoriščamo vsako možnost izboljšati šolsko okolje. 

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

7. Skrbimo za razvoj dobrih povezav med osnovno in srednjo šolo.  

8. Aktivno podpiramo zdravje in blaginjo svojih učiteljev. 

9. Upoštevamo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.  

10. Upoštevamo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdrave 
prehrane.  

11. Sodelujemo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam svetujejo in pomagajo pri 
učnem načrtu zdravstvene vzgoje. 

12. Vzpostavili smo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, ki nas 
podpira pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje. 



ZDRAVA 

ŠOLA

MEDGENERACIJSKO 

SODELOVANJE 
- Simbioza giba, 

- Izdelava voščilnic za 

starejše in osamljene 

prebivalce

SKRB ZA ZDRAVJE:
- Redni zobozdravstveni 

pregledi,

- Redni sistematski

pregledi za učence 6. in 

9. razredov

ŠPORTNE DEJAVNOSTI

- Šport za zdravje 

- Športna tekmovanja

- Šola v naravi

- Športni dan

SODELOVANJE V PROJEKTIH:
- Pomoč Ukrajini, 

- Spodbujamo prijateljstvo, 

- dopisovanje z vrstniki na Poljskem in 

v OŠ Podlehnik, 

- Božiček za en dan, 

- Varno s soncem, sajenje jablan

DELO Z NADARJENIMI 

UČENCI 

-tabor za nadarjene,

- delavnice…

ZDRAVA PREHRANA

- Tradicionalni slovenski zajtrk,

- Sadni obrok,

- Spodbujanje pitja vode,

- Naravoslovni dnevi povezani z 

zdravim življenjem,

- Čebelarski krožek

LOČENO ZBIRANJE 

ODPADKOV V ŠOLI IN 

KRAJU 
- Zbiralne akcije 

papirja, baterij, 

tonerjev, kartuš



DODATNI CILJI LETOŠNJE ŠOLSKO 

2022/2023:

- krepiti medsebojne odnose,

- doseči pozitivno samopodobo vseh učencev,

- skrb za vzgojo in zdravje,

- pozitiven pomen in odnos do

šolske prehrane,

- odgovoren odnos do okolja in medvrstniških

odnosov,

- udejstvovanje več humanitarnih dejavnosti 

ter športnih aktivnosti,

- medvrstniška mediacija

ZDRAVA 

ŠOLA

Rdeča nit šol. leta 2022-2023:
Mi vsi za lepši (boljši) jutri



TEME MESECEV:

 SEPTEMBER: krepitev duševnega zdravja - čas za športne aktivnosti.

 OKTOBER: krepitev duševnega zdravja - čas za jabolko.

 NOVEMBER: krepitev duševnega zdravja - čas za sprejemanje drugačnosti.

 DECEMBER: krepitev duševnega zdravja - čas da drugim polepšamo dan. 

 JANUAR: krepitev duševnega zdravja - čas za dobre nasvete.

 FEBRUAR: krepitev duševnega zdravja - čas za pozitivne misli. 

 MAREC: krepitev duševnega zdravja - čas za zapisane lepe besede.

 APRIL: krepitev duševnega zdravja - čas za čuječnost.

 MAJ: krepitev duševnega zdravja - čas za ustvarjanje.

 JUNIJ: krepitev duševnega zdravja - čas za lep nasmeh.

Lansko šolsko leto 2021/22 smo imeli svoj projekt 

‚,Čas za zdravje, je čas za nas‘‘, kjer smo krepili 

duševno zdravje in ga bomo izvajali še letošnje 

šolsko leto 2022/23… 







c. NOVEMBER: Čas za sprejemanje 

drugačnosti



 
 

 
 
 
 
 
Učenci 6.b so se spomnili tudi starejših in 
jim z božičnimi voščilnicami polepšali 
dan. 



f. FEBRUAR: krepitev duševnega zdravja - čas za 

pozitivne misli.

Učenci 6.a in 6.b smo preko projekta Spodbujamo 
prijateljstvo, kot roka-roki zapisali pozitivne misli o 
prijateljstvu oz. prijateljih.



g. MAREC: krepitev duševnega zdravja - čas za zapisane 
lepe besede.





Učenci 6.a in 6.b so ustvarjali tudi na zaključni ekskurziji na 
Gradu Grad



Zdravje je naša dobrina!! 

Upamo ter želimo si, dragi starši, da vzpodbujate našo skrb za zdravje, zdravo 

prehranjevanje, šport in izobraževanje vaših otrok, še naprej, da najdemo skupne 

točke, na katerih bomo rastli v naslednjem šolskem letu, 

ter da si bomo ob naslednjem srečanju lahko rekli: ‚,Uspelo nam je‘‘!

S spoštovanjem,

mentorica zdrave šole - OŠ Cirkulane-Zavrč

Suzana Stopajnik


