
    
   

   
 
 

Zdrav življenjski slog v OŠ DUPLEK 
  

Zdrav življenjski slog je brezplačen program namenjen učencem od 1. do 9. razreda in se 
izvaja v času podaljšanega bivanja, takoj po končanem pouku (do 17 ure) in ob pouka prostih 
dneh. Program ne posega v izvajanje rednega vzgojno-izobraževalnega programa šole, temveč 
se praviloma izvaja po pouku od ponedeljka do petka najmanj 2 uri na teden na otroka. 
Tako se učencem ob dveh (rednih) urah športne vzgoje zagotovi še 3., 4. in 5. ura vodene 
telesne vadbe. Ta je usmerjena v razvoj temeljnih gibalnih sposobnosti in spodbujanje 
zdravega življenjskega sloga. 

Program 

• predstavitev vsaj 12 športnih panog na triletje  
• predstavitev urbanih športov, 
• seznanjanje otrok s temelji zdrave prehrane in zdravega življenjskega sloga, 
• predstavitev vsaj treh športnih panog iz klubskega okoliša, 
• ločen program za odpravo napak v drži, ohranjanje pravilne telesne drže, izboljšanje 

splošne fizične pripravljenosti,izvedba aktivnosti v času pouka prostih dni,  

Projekt Zdrav življenjski slog je usmerjen v razvoj temeljnih gibalnih sposobnosti (gibalne 
pismenosti), pridobivanja gibalnih spretnosti in spodbujanju zdravega življenjskega sloga. 
Izvaja se od 1. do 9. razreda OŠ in tako učence  s pomočjo strokovno usposobljenega  kadra 
spodbuja k oblikovanju vzorcev zdravega življenja. 

Cilj je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga. 
S pomočjo dodatne športne aktivnosti, ki jo ponuja program želimo aktivno vključiti v gibanje  
večje število učencev, zagotoviti zainteresiranim učencem 5 ur športne aktivnosti na teden, 
odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega načina življenja. 

Tudi naša šola bo začela s programom Zdrav življenjski slog že v mesecu marcu 2016 in bo 
trajal vse do avgusta 2017.  

Vse zainteresirane vabimo, da izpolnijo spodnjo prijavnico in obiskujejo program ZŽS.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PRIJAVNICA 

Strinjam se, da moj otrok _______________________________ (ime in priimek), ki obiskuje _______ 
(razred  

in oddelek) v šolskem letu 2015/16 in 2016/17 sodeluje v programu ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG. 

Podatki staršev oz. skrbnikov: 

Ime in priimek staršev oz. skrbnikov: __________________________ 

Naslov:__________________________________________________ 

Telefon: _________________________________________________ 

Zdravstvene posebnosti otroka:_______________________________ 

     Podpis staršev:________________________ 

 

 

 


