
PLANIRANE AKTIVNOSTI V OKVIRU ZDRAVE ŠOLE V 

ŠOLSKEM LETU 2015/16 

Tim zdrave šole si je v letošnjem šolskem letu zastavil 10 prioritetnih nalog : 

1. HRANA LOKALNIH PRIDELOVALCEV 

V šolsko prehrano bomo skušali večkrat vključiti hrano lokalne pridelave. 

IZVAJALCI: Vodja šolske prehrane in kuharice. 

2. PROMOCIJA DUŠEVNEGA ZDRAVJA 

Razredniki, strokovni delavci in drugi učitelji bomo v letošnjem šolskem letu 2015/16, 

skušali v vseh razredih izvesti od 3-5 ur aktivnosti, ki so namenjene promociji duševnega 

zdravja v šoli. Aktivnosti bodo potekale preko delavnic, socialnih igre v okviru OS(oddelčnih 

skupnosti) ali pa rednega pouka in DD  

(dnevov dejavnosti). 

IZVAJALCI: Razredniki, učitelji, ki so za to usposobljeni in učenci. 

3. MEDIACIJA 

Izvajali bomo ŠOLSKO in VRSTNIŠKO MEDIACIJO, ter mediacijo za najmlajše. 

IZVAJALCI: Vsi šolski mediatorji 

4. EKO VRTOVI IN PRIPRAVA HRANE 

Obdelovanje šolskih gred in priprava hrane na zdrav način. 

IZVAJALCI: PŠ Šentrupert, PŠ Vrh, Nadarjeni učenci in mentorji 

5. POVEJMO DRUG DRUGEMU 

Zbiranje lepih spominov, 

lepih misli, ki so jih devetošolci doživeli v OŠ PT LAŠKO in jih namenili drug drugemu. 

IZVAJALCI: ga. Dragica Brinovec, ga. Mojca Povše in ga .Lidija Toplišek z devetošolci 

6. KRATKOČASNIK 

Teme o zdravju , ki nas bodo opominjale, usmerjale in navdihnile za zdrav slog življenja. 

IZVAJALCI: ga. Tanja Drolec z učenkami  

7. MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE 

Pomoč starejšim, povabilo na prireditve, priprave presenečenj za starejše in mlajše, 

SIMBIOZ in SIMBIOZA GIBA. Obiski hiše generacij in doma za ostarele…. 

IZVAJALCI: ga. Metka Čulk s prostovoljci, vsi učitelji PŠ VRH, REČICA in ŠENTRUPERT z 

učenci, Mentorji in krožkarji RK, Folkloristi in pevci pevskih zborov ,ter mentorji….. 

8. IZŠTEKANI IN EFFEKT 

Preventivna programa o drogah in alkoholizmu za učence in starše. 

IZVAJALCI: ga. Biljana Jošovc in ga. Brigita Kovač, ter zunanji sodelavci - UTRIP 

9. VARNO S SONCEM 

Izvajanje preventivnega programa VVS 

IZVAJALCI: Učitelji naravoslovja, biologije, vodja projekta in učenci prostovoljci zadnje 

triade. 

10. KAM Z ODPADKI 

Načrtno osveščanje in opozarjanje otrok o ločevanju odpadkov. 

IZVAJALCI: Vsi delavci šole. 

  

           


