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Že 17 generacij

krepimospodbujamoomogočamo



Na naši šoli skozi projekt ZDRAVA ŠOLA vnašamo, iščemo 
in razvijamo različne aktivnosti – vse to z namenom ustvariti 

zdravju naklonjeno šolsko okolje.



Šola je podporno okolje za 
zdravje

O Naš projekt ni le projekt, ki navidezno 
promovira zdravje, pač pa naše aktivnosti 
temeljijo na PREPRIČANJU ZAPOSLENIH, da 
je vzgojno in izobraževalno investiranje v 
zdravje tudi naloga šole.



Poiskali smo si (za nas) 
najučinkovitejšo formulo:

Zaposleni (večina) smo zainteresirani izvajalci, ki 
v veliki meri kažemo vzorce vedenja, ki jih 
prevzemajo otroci, učijo pa se tudi starši.

Najboljši ključ za iskanje optimalnih 
rešitev je lastna aktivnost z bogastvom 
idej (to so znanja, izkušnje, medsebojno 
učenje, sodelovanje). 



PODPORNE, 
SPREMLJEVALNE 

AKTIVNOSTI ZA ZDRAVO 
PREHRANJEVANJE



Ponujeno sadje v sadnih 
kotičkih po šoli



Zdrav prigrizek na športnem 
dnevu



Spodbuda uživanja vitaminske 
hrane v času prehladnih in 

gripoznih obolenj



napitki







opazujejo, spoznavajo, sadijo…





Na šolskem zeliščnem vrtu so uspela 
zelišča iz katerih smo pripravili prehranske 

in zdravilne  pripravke.



Ponosno smo se predstavili na 
bio tržnici.





Urejali smo naš park, 
sadovnjak, zeliščni vrt, 

skalnjak, cvetlična korita.





Skrbeli smo za naš zeliščni vrt.



Vsakega novega drevesa na 
našem šolskem vrtu smo se 

zelo razveselili in obljubili, da 
ga bomo skrbno negovali.





Ob drevesu smo se naučili.







Se učili in 
raziskovali…



Naš ponos









Sami smo se naučili vzgojiti 
semena za naš šolski vrt.







Ugotovili smo, da brez pomoči žuželk 
na našem šolskem vrtu ne bo šlo.



Sadni odmori so zakon.







O jabolku smo veliko izvedeli, 
ga opazovali, …



Na šolskih športnih igrah smo 
imeli stojnice zdravja, ki so 
podpirale uživanje lokalno 

pridelanega sadja in zelenjave







Nastale so čudovite razstave 
literarnih, likovnih stvaritev





Sadje je navduševalo tudi naše 
prijatelje projekta Erasmus







Najraje pa smo pripravljali jedi



Uspelo nam je in to smo 
podelili naprej in navduševali







Hvala za pozornost.
Sonja


