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Kar človek lahko je, mora biti. 
To potrebo imenujemo samoaktualizacija. 
                                                              A. Maslow 

 



•MODRA barva 
kratkoročne 
dejavnosti in 
cilji 

•RDEČA barva 
dolgoročne 
dejavnosti in 
cilji 

•IZVEN kroga 
dejavnosti in 
vizija za 
prihodnost 
 

Naš projekt OŠ P.V. Ravne - Zaupanje v drugačno kvaliteto življenja. 
1993  
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1. Na šoli: 
 
 Oblikovanje Tima učiteljev za ZŠ, izdelava projekta za ZŠ in 

prijava na razpis za mednarodni projekt.   
 Ob izboru v pilotsko fazo (12 slovenskih šol) izbira tem in 

izdelava lastnih programov sodelujočih učiteljev. 
 Nastalo 18 podprojektov. 
 Naš projekt ZŠ -Zaupanje v drugačno kvaliteto življenja-

predstavitev  na Prvem kongresu šolske in visokošolske 
medicine Slovenije v Radencih.  

 Izdelava projektov z ekološko vsebino in prijava na razpis 
Ministrstva za okolje in prostor. 

 Redna srečanja, plani dela in dejavnosti tima učiteljev za ZŠ. 
 Izvajanje in evalvacija podprojektov ter poročila za IVZ.  
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2. V kraju, v regiji in v širši domovini ter tujini: 
 

 Izvedba predavanja za svetovalne delavce in ravnatelje v regiji. 

 Prevod skripta: Preprečevanje odvisnosti in zasvojenosti. 

 Program ustvarjalnega problema starševstva (delavnice in predavanja).  

 Radijske oddaje in razstave ob podelitvi mednarodnega certifikata ZŠ.  

 Gostovanje g. Davida Rivetta (predstavnik WHO v Evropski mreži ZŠ) na 
šoli.  

 Sodelovanje šole in predstavitev na osrednji predstavitvi ZŠ v CD v 
Ljubljani. 

 Predstavitev projekta na občinski proslavi ob Dnevu zdravja. 

 TV oddaje za lokalno TV (ob obisku g. Rivetta, Pomoč otrokom, akcija 
Zaletavček…. in vse prireditve Mega Žur). 

 Intervju za VTV- predstavitev dela na šoli in projekta EMZŠ. 

 Številna mednarodna izobraževanja za projekt ZŠ (S. Klančnik) 

 Sodelovanje v internetni akciji “Young minds” v Stocholmu. 
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 Športne dejavnosti na šoli. 
 Regijsko tekmovanje za zdrave zobe -organizacija. 
 Nagradni natečaj - Prosti čas, to sem jaz. 

 Pestre, aktivne in humane oblike dela pri pouku. 
 Naravoslovni dnevi na temo zdravja. 
 Evalvacija projekta ZŠ. 
 Prispevek za Slovensko fundacijo - Vzgoja za zdravje. 
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 Prestavitev projekta ZŠ ob koncu tekmovanja o zdravi prehrani. 

 Tematski roditeljski sestanki - o ZŠ in vzgojno izobraževalni problematiki. 

 Sodelovanje na Dnevih slovenskega izobraževanja- Mala gozdna učna pot. 

 Obdelava rezultatov evalvacije projekta ZŠ - primerjalna analiza. 

 Predstavitev podatkov evalvacije na pedagoški konferenci. 

 Izdelava programa na šoli za širitev projekta 1997- zgledi dobre prakse.  
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 Prispevki za BILTENE ZŠ Slovenije in Evrope‘Network News’.  

 Udeležba in aktivno sodelovanje na osrednji prireditvi ZŠ v Ljubljani. 

 Likovna natečaja - SOROS- Mladi in zdravje ter EKO znak šole. 

 Aktivnosti ob Tednu vseživljenjskega učenja. 
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 Priprava občinskih otroških  parlamentov: AIDS in zdrava spolnost, Prosti čas, 
Sprejemanje drugačnosti … .  

 Sodelovanje na vseh občinskih parlamentih. 

 Sodelovanje in nagrada na regijskem tekmovanju: Za našo varnost. 

 Prireditev -Pomoč otrokom (zahvala donatorjem).  
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 Skrb za lastno zdravje s higieno 
zob. 

 Ne kadim, zdravo živim. 
 Bio učilnica s tematsko angleško  

knjižnico- Booky’. 
 Razvojni oddelek za učno šibkejše 

otroke. 
 Droge - preventivni program. 
 Mala gozdna učna pot. 
 Mi in okolje. 
 Vodni viri na Ravnah. 
 Slabe bralne navade. 
 Zdrava prehrana. 
 Lepa drža -korektivna gimnastika. 
 Spodbujajmo nekajenje. 

 Nivojski pouk: matematika in 
slovenščina (pilotska faza). 

 Intenzivni program ustvarjalnega 
problema starševstva. 

 Pohodništvo za zdravo življenje. 

 Urejenost garderob in zdrave 
prehranske navade.  

 Pomoč otrokom – sklad za socialno 
šibkejše .  

 Mi med seboj. 

 Skrb za osebno higieno. 

 Lepo vedenje -pot k boljšim 
medosebnim odnosom. 

 Ekologija –Radi te imamo, Zemlja.  

 Rdeči križ - Pomagajmo si. 

 Mladostni knjižni utrinki.  
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 Priprave na otvoritev prizidka. 
 Gostovanje 18. srečanja mladih čebelarjev Slovenije. 
 Tekmovanje: Urejeno okolje in zdrave prehranske navade : vse 

OS 1.-9.(15 let). 
 Akcija IVZ in vseh pilotskih ZŠ Slovenije: Sporočilo v steklenici. 
 Izdelava biltena: Slovenija in svet kličeta SOS. 
 Izdelava priročnika: Razredne ure za vse nas. 
 Moja oddelčna skupnost se predstavlja: Natečaj za NAJ OS 

šole.   
 Kotiček Zdrave šole se predstavlja: Bilten. 
 Gostovanje Taborov in Srečanj ZŠ Slovenije na naši šoli.  
 ‘Mega žur’- kulturna prireditev. 
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Naslovi nekaterih delavnic in 
predavanj: 

 AIDS. (IVZ) 

 Spolna vzgoja. (IVZ) 

 Zdrava prehrana. (IVZ) 

 Medosebni odnosi in samopodoba –
delavnica (S. Klančnik) 

 Zasvojenosti (tobak, droge, alkohol) 
(IVZ). 

 Reševanje konfliktov v odnosih med 
učitelji, učenci in starši. (IVZ) 

 Promocija duševnega zdravja v šoli. 
(IVZ, Klančnik, Lakovšek) 

 Kako premagovati stres?(IVZ) 

 Sprostitvene tehnike: joga, meditacija 
in elementi shiatsa. (H.Čater) 

 Delavnica Fit kluba – Gibanje za otroke 
(Konda) 

 Spodbujajmo nekajenje (IVZ ) 

 Delo v disciplinsko težavnem razredu. 
(S. Lakovšek) 

 Rak in preventiva. (Dr. Šmid-Borovnik) 

 Kako ravnati, ko ugotovimo, da je 
učenec v razredu pod vplivom drog.  

 (g. Žnidaršič) 

 Zdrava prehrana - alternativna 
prehrana .(Dr. Backovič) 

 Ekološka delavnica: ‘Eko frajer’ 
(M.Furlan) 

 Ko te strese stres (IVZ) 

 Avtizem ( J, Bezjak, N. Vidovič)  
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 Formiranje Tima/skupine učencev za Zdravo šolo/vsako leto okrog 70/ za 
doseganje skupnih ciljev (varnost, urejenost) in razvoj sodelovalne kulture v 
šol. okolju.  

 Zdravstvena vzgoja -preventivna zdravstvena predavanja. 

 Naravoslovni dnevi: Zdrava prehrana. 

 Jabolko v šoli, Evropski sistem razdeljevanja sadja.  

 Terapevtske dejavnosti na šoli:Tajni/Skrivni prijatelj. 

 Skrinjica Zaupaj mi, Minuta tišine. Grafiti. 

 TOM - telefon otrok in mladostnikov. 

 Razredne knjižnice (Booky) za spodbujanje branja in dvig bralne kulture (tudi v 
tujem jeziku).  

 Mladostni knjižni utrinki –spodbujanje k  branju literature z mladostniško 
problematiko: zasvojenosti, bivanjske stiske, odraščanja… in pisanje kritike,  
ocene,  priprava radijskih oddaj in objava na spletnem portalu.   
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 Radijske oddaje in likovne razstave 
na temo Celostno zdravje.   

 Sodelovanje na nagradnih razpisih: 
invalidnost, drugačnost, prometna 
varnost, sladkorna bolezen. 

 Vsakoletne  aktivnosti ob  svetovnih 
dnevih : Duševnega zdravja, AIDS-a: 
(izdelava pentljic, radijske oddaje in 
delavnice na temo - 8. in 9 . r), Boja 
proti kajenju, Dnevu voda, Dnevu 
zdravja in Dnevu Zemlje.    

 Delavnice: Nenasilniška vzgoja za 
šestošolce, mladinske delavnice za 
sedmošolce. 

 Tematske valete in zaključne 
prireditve za devetošolce.  

 Aktivne in pestre oblike dela pri 
pouku. 

 Skrb za dobre medosebne odnose in 
pozitivno samopodobo.  
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 Tekmovanja: Možnosti vključitve v 
različna tekmovanja. 

 Urejeno okolje…. Moja oddelčna 
skupnost se predstavlja, za Eko znak 
in znak šole, NAJ pustna maska, Mini 
playback show, Mega žur.  

 Kotički za Zdravo šolo-stalne 
tematske razstave.  

 Skrb za duševno zdravje: aktivne 
oblike dela pri pouku, humanizacija 
pouka, šolski plesi, pustovanja, 
ekskurzije, razvoj dobrih 
medosebnih odnosov, potovanja v 
London, radijske oddaje, glasba med 
odmori, sodelovanje na prireditvah, 
gledališke predstave-na šoli, v kraju 
in  po Sloveniji. Ogled gledaliških 
predstav  v angleščini na II. gimnaziji 
v Mariboru.  
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 Program ustvarjalnega 
problema starševstva: od 
vstopa otrok  v šolo do devetega 
razreda. 

 INFO kotički za starše: RS in PS. 

 Razstave dosežkov njihovih 
otrok v razredih, avli: Naši dosežki 
in uspehi , na hodnikih, na spletni 
strani šole ter na spletnem 
portalu bajta. si, v glasilih  itn.   

 Tematski roditeljski sestanki in 
govorilne ure.  

 Valete in zaključne prireditve. 

 Dnevi odprtih vrat. 

 Govorilne ure: učitelj-učenec-
starš/rejnik. 
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 Kako otroku omiliti prehod iz 
male šole v 1. razred?  E. Krivec 

 Kako spodbuditi otroka za 
branje? M. Horjak 

 Preventiva slabe drže. I. Skitek 
in prim. Dr. Vodnjov 

 Zdrave navade. V. Vušnik 

 Učenci, učitelji, starši - kdo je 
komu problem? G. M. Trdina 

 Kakšnega otroka si želim?  M. 
Jurhar 

 Prijateljstvo - E. Sonjak 

 Moj  petošolec - že pubertetnik? 
Cehner 

 Kako se pogovarjati z otrokom? V. 
Lujiinovič 

 Kako živeti brez droge? Mithans - 
Lamprecht 

 Kako pomagati otroku pri poklicni 
odločitvi? Verdinek  in  Mlačnik 

  Kako naj  poslušamo, da bodo 
otroci z nami govorili?  Lakovšek, 
Klančnik  
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 Šolski plesi od 6.-9. r.  

 Ekskurzije in izleti za učence in vse 
delavce šole /doma in v tujino. 

 Pustovanje-izbor in nagrade za NAJ 
maske. 

 Skrb za humor in praznovanja- 
prijazna /vesela zbornica.  

 Projektni tedni na temo zdravja.  

 Božično - novoletni plesi in 
praznovanja. 

 ‘Mega žur’- tradicionalna  

 kulturna prireditev  v božično- 
novoletnem  času –izbor in 
nagrajevanje  mladih talentov. 

 Zimska in poletna šola v naravi. 

 Aktivne in prijazne oblike dela pri 
pouku: projektno delo,igre vlog, timsko 
delo,  (sodelovanje na natečajih), uporaba 
jezikovnega listovnika (portfolio) pri 
pouku,  humanizacija pouka, sprostitev 
pred in glasba med pisnim ocenjevanjem, 
refleksivno poučevanje… 

      Permanentna implicitna  vzgoja skozi 
vsebine; evalvacija in samo evalvacija.  

 Koncerti, gledališke in filmske predstave, 
angleški muzikali. 

 Gostovanje in udeležba na vseh srečanjih 

ter Taborih ZŠ Slovenije.  
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 Razvojni oddelek za učno šibkejše otroke pod vodstvom specialne 
pedagoginje. 

 Individualni program utrjevanja in preverjanja znanja učencev in 
učenk  s posebnimi potrebami ter spremljanje rezultatov. 

 Prijazne  in prilagojene oblike dela pri pouku in pri preverjanju ter 
ocenjevanju.   

 Upoštevanje različnosti in razvijanje sodelovalnosti na vseh nivojih.  

 Individualna pomoč šibkejšim učencem. 

 Pogovori in svetovanje otrokom in staršem. 

 Priporočena literatura in obveščanje o aktivnostih(delavnicah, 
predavanjih … za starše, rejnike)  za pomoč pri vzgoji in učenju. 
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 Izjemni  rezultati  na šolskih in državnih tekmovanjih iz materinščine, 
angleščine/nemščine, matematike, logike, fizike, kemije,zgodovine, 
geografije, šaha, na športnih tekmovanjih,Veseli  šoli, Kaj veš o 
prometu? Kaj veš o sladkorni bolezni? Mladi in gore, Mladi tehniki, 
Mladi raziskovalci Koroške … .   

 Rezultati objavljeni po šolskem radiu,v šolski avli, na spletni strani, na  
spletnem portalu bajta. si /za spodbudo mladim in njihovim staršem/. 

 Številne udeležbe učencev na tekmovanjih za bralne značke: v 
slovenskem jeziku /Prežihovi in Suhodolčanovi BZ/  ter v tujih jezikih: 
EPI, Lesepreis.  

 Ekipe mladih raziskovalcev naše šole  so praviloma uvrščene na 
državno tekmovanje.  

 Tematske igre ZŠ: Odločitev je tvoja, A si z mano? Save the Lofty Trees … 
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 Gostitelji različnih prireditev (kulturnih, športnih), taborov in 
srečanj Zdravih ter Prežihovih šol Slovenije. 

 ZAKLJUČNE PRIREDITVE: veliko zdravega, kreativnega, 
sproščenega in mladostnega ustvarjanja. 

 VALETE za osmošolce/devetošolce in njihove starše/rejnike:  
izvirne tematske prireditve in slovo od šole. 

 Sodelovanje na različnih razpisih: Rdeči križ, gasilstvo, Srčika.  

 Sodelovanje z drugimi šolami in priprava kulturnih prireditev. 
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 Koroška poje – prispevek za socialno šibke družine (pomoč pri prodaji 
vstopnic).  

 Člani koroškega društva za boj proti raku. 

 Pomoč socialno ogroženim otrokom(Šolski sklad). 

 Tržnica Prežihovcev.  

 Akcija Nivee- kombi za otroke ZDUM v Črni. 

 Medijski klici “Na pomoč”.  

 Zbiranje drobiža za otroke v Darfurju.  

 Zbiranje denarja za prizadete v JV Aziji-cunamiji.  

 Zbiranje zamaškov za pomoč otrokom v stiski.  

 Podarim igračo.   

 Vzameš, vzamem. 
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 1. POGUM, da stopiš nanjo.  

 2. Skrbna izbira  tima in podpora vodstva - oboje je ključ do uspeha   

 (V slogi je moč).   

 3. Jasni in dosegljivi cilji ter vizija. 

 4. Vztrajanje (kljub težavam) in neomajna vera v uspeh.  

 5. Vedenje, da na tej poti ni materialnega bogastva, ampak bogastvo 
znanja, veščin, prijateljstva, delitve idej… in permanentna osebna ter 
strokovna rast.  

 Evolucija in ne revolucija  na poti k spremembam (‘Step by step’- korak 
za korakom). 

     

 

                                                                                                                

Avtorica retrospektive in fotografij: Slavica Klančnik, 
prof. - svetnica, vodja Zdrave šole 
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Mini playback show – zametki Mega žura, 1993 
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Kotiček za Zdravo šolo 
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Pomembni dogodki 
Obisk Davida Rivetta , predstavnika Svetovne zdravstvene organizacije 

(WHO),  na naši šoli, 1996 
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Gostovanje naše šole v Cankarjevem domu v Ljubljani, 1996 
Nastop igralske skupine z igro Čarovnice 
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Igra vlog na temo alkohol -  
na šoli in v Ljubljani 
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Srečanje Zdravih šol na šoli, 2002 
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Urejeno okolje in zdrave prehranske navade, promocija duševnega 
zdravja v šoli – delavnica … 
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„Ustvarjalnost mladih ne pozna meja.“ 
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Avtorica retrospektive in izbor fotografij: 
Slavica Klančnik – vodja Zdrave šole 
 

Prispevek ostalih fotografij: Bojana Verdinek, 
Vanja Benko, Aleksandra Slatinšek Mlakar, 
Nives Kasper Mrdavšič, Marija Mirnik, Janja 
Čebulj, Andreja Keber, Veronika Kotnik, 
Karolina Kumprej Pečečnik, Cvetka Petrič  
 

Pomoč pri pripravi: Vesna Franc in Dejan 
Krajger 
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