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Na naši šoli je danes potekal prav poseben dan, Dan zdrave šole. 

Kaj pa je sploh zdrava šola? O tem smo govorili z našimi 

najmlajšimi. Pa si preberite, kaj so povedali… 

 Da v šoli ne jemo sladkarije, ampak veliko sadja. 

 V zdravi šoli je veliko telovadbe, zdrave hrane in tudi igral. 

 V zdravi šoli skrbimo za svoje zdravje. 

 V zdravi šoli jemo zdravo hrano. 

 Da imamo v šoli zdravo okolje in ne smetimo. 

 Pomembno je, da se veliko gibamo. 

Sicer pa so se danes odvile različne delavnice, in sicer: 

 

1. RAZMIGAJ SE! 

2. DELAVNICA PRIPRAVE ŽIVIL 

DAN ZDRAVE ŠOLE 



3. KVIZI IN UGANKE 

4. DEBATA 

Učenci so imeli možnost udeležiti se vseh delavnic in tako dobiti 

vpogled v različne spektre zdravja. 

Upamo, da bodo od delavnic odnesli kar največ in znanje 

uporabili v vsakdanjem življenju, ker saj veste: »Zdravje ne 

odtehtajo vsi zakladi sveta.« (poljski pregovor) 

Takole pa našo šolo, zdravo šolo, v likovni podobi vidi osmošolka 

Špela. 

 

 



 

Ela, Lana in Lamija smo spremljale učence na delavnicah gibanja. 

Učenci vseh razredov naše šole so imeli možnost gledati 

predstavitve različnih športnih društev in preizkušati različne športe. 

Mlajši so se vozili s skiroji, premagovali različne ovire in poligone in 

igrali športe z žogo, starejši učenci so se preizkušali v košarki in 

nogometu.  

Prav vsi učenci se strinjajo, da je šport pomemben za naše zdravje, 

saj tako razgibamo telo in se potem bolje počutimo. Večina 

učencev pravi, da se v svojem vsakdanu dovolj gibljejo, sicer pa 

svetujejo, da se je potrebno s športom ukvarjati vsak dan. 

Ob koncu delavnice, čeprav zadihani, so vsi v en glas pritrdili, da 

se počutijo odlično, saj so uživali na svežem zraku, se razgibali  in 

naredili nekaj dobrega za svoje telo. 

 

 

 

Ela 

Lana 

Lamija 



 

Prava poslastica tega dne so bile delavnice priprave živil. 

Spremljala sva jih Luka in Tjan in pri tem zelo uživala. Delavnice so 

bile razdeljene na več različnih sklopov: 

1. PRIPRAVA SADJA (1. in 2. razred)  

2. SMOOTHIJI (3. in 4. razred) 

3. NAMAZI (5. in 6. razred) 

3. KALČKI (7., 8. in 9. razred) 

Prvo- in drugošolci so se zabavali ob lupljenju in rezanju različnega 

sadja, ki so ga potem tudi poskusili. Po obrazih sodeč, in seveda 

sva jih tudi vprašala, je bilo daleč najljubše sadje jabolko.  

Učenci tretjih in četrtih razredov so imeli možnost gledati pripravo 

različnih zdravih smoothijev. Delavnico je vodila učiteljica Nataša 

in navzoči so jo požirali, ko je z učenci mešala različno sadje, mleko 

in začimbe. Nagrado za najbolj slasten smoothie bi, če bi 

tekmovali, odnesel bananin smoothie z jabolkom in cimetom  

Ste vedeli, da smoothijem 
(smutijem) rečejo tudi 

ZMEŠANČKI? 



Na delavnici namazov so učenci  

sami mešali namaze, med drugim  

bananinega, čičerikinega in jabolčno- 

orehovega. Sklede so bile ob koncu  

pomazane s kruhom, učenci pa so  

povedali, da je bil daleč najboljši  

bananin namaz z mandlji, zato ga tudi 

prilagava, če vas morda doma  

zasrbijo prsti in bi si ga želeli pripraviti. 

 

 

 

 

Učenci tretje triade so se poučili o kalčkih. Ste že slišali zanje in 

veste, kaj so? Tudi midva sva jih danes prvič poskusila. Zna se 

zgoditi, da jih bova še kdaj. Potem so pripravljali različne jedi s 

kalčki, in sicer mini tramezzine, sirov namaz z zelenimi kalčki in 

krompirjevo solato s kalčki rdeče pese. Ugotovila sva, da učenci 

niso ravno radi posegali po kalčkih, verjetno zato, ker jim niso 

poznani in imajo specifičen okus. 

Sicer se vsi učenci strinjajo, da je zdrava prehrana pomembna, ko 

sva jih povprašala, če poznajo kakšen pregovor s sadjem ali 

zdravo prehrano, pa so največkrat vzkliknili  "Eno jabolko na dan 

prežene zdravnika stran!" 

Bananin namaz z mandlji 

Sestavine za 4 osebe: 

 4 žlice zmletih mandljev 
 1 žlico medu 

 1 noževo konico cimeta 
 1 banano 
 1 ščepec soli 

 

Priprava: 

Banano olupite, zrežite na kose in denite 

v električni mešalnik. Dodajte mandlje in 

jih skupaj z banano zmeljite. Namazu 

dodajte med, cimet in sol ter ga dobro 

premešajte. Postrezite ga s polnozrnatim 

kruhom. 

 

 

Tjan 



 

Dorijan in Kerim sva spremljala učence in mentorje na delavnici 

kvizov in ugank, ki so bile zelo dobro sprejete. Učenci so morali 

vklopiti svoje male sive celice, da so lahko odgovarjali na težka 

vprašanja. Kar nekaj učencev je sicer takšnih, ki tudi doma rešujejo 

križanke, rebuse in različne uganke, zato se jim delavnica ni zdela 

težka, so se pa na njej zabavali.  

Ko sva anketirala učence, sva ugotovila, da si jih večina želi še več 

takšnih delavnic in bi Dan zdrave šole z veseljem ponovili. Mentorji 

so prav tako mnenja, da so takšne delavnice koristne, saj 

spodbujajo "možgansko" zdravje.  

Spodaj prilagava še nekaj ugank, ki so jih učenci reševali na 

delavnici: 

Na širni dobravi je glava pri glavi: učene nobene, neumne nobene, a 

vse so zelene. 

Sonce ga kuha, roka trga, noga tlači, usta užijejo. 

Obleka na obleki, a kje ima telo? Kdor skuša ga odkriti, oči ga zapeko. 

Kadar ta okrogla, krhka stvar se ne zdrobi, v gnezdu se pod kokljo v 

njej piščanec naredi. 

 

Dorijan 

Kerim 



 

Delavnico debate za učence tretje triade in delavnico ure z 

razrednikom v 5. in 6. razredu sem spremljal osmošolec Jošt.  

Pa naj se najprej posvetim uri z razrednikom. Petošolci so se na 

delavnici predvsem sproščali in ob koncu so znali povedati, da je 

tudi sproščanje za človeka zdravo. Večina jih je najbolj uživala v 

igri z balonom. 

Učenci šestega razreda so na delavnici igrali igro, podobno šahu, 

v kateri pa je le eden vedel za pot, ostali pa so ugibali, kam 

morajo iti. Tudi za to igro so učenci povedali, da se jim je zdela 

zanimiva in da tudi sicer doma radi igrajo družabne in razne 

miselne igre. 

Učenci višjih razredov so imeli možnost prisostvovati debati na 

temo "Zdrav zajtrk - energija za ves dan". Ob koncu so vsi pritrdili, 

da je zajtrkovati zdravo. Tudi sami največkrat jedo zajtrk, po 

odgovorih sodeč, so dekleta tu bolj dosledna. Sicer pravijo, da 

zajtrkujejo vsak dan ter da si za zajtrk vzamejo 15 do 20 minut. 

Pohvalno roševci! 

 

Jošt 


