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Ob koncu aprila, po skoraj šestih tednih šole na daljavo, je čas, da se tudi 

vidimo in izmenjamo nekaj informacij glede vašega dosedanjega dela, 

povezanega z gibanjem. 

Preberite si spodnji nagovor, potem pa se dobimo v videokonferenci DANES 

OB 14.00. Saj poznate postopek, kajne?  

Vstopite v e-učilnico na šolski spletni strani in kliknite na moje ime oziroma 

povezavo. Vas bom čakal. 

IZHODIŠČE ZA POGOVOR: 

Izbirni predmet Šport za zdravje že v imenu vsebuje povezavo športa (gibanja) in zdravja. 

Glede na to, da svet preživlja krizo, povezano z zdravjem, je še toliko bolj pomembno, da se 

zavemo te povezave. Nihče namreč v sedanjem svetu, ki ima toliko pomagal in sodobne 

tehnike, ne more računati dolgoročno na zdravo življenje, če se ne ozavesti o pomenu 

gibanja.  

Ne glede na to, da se je svet zaradi novega koronavirusa Covid-19 skoraj povsem ustavil, pa 

se je treba zavedati, da veliko večjo smrtnost v svetu že desetletja povzročajo bolezni srca in 

ožilja.  

Te pa niso virusnega izvora, ampak jih povzročimo sami s svojim napačnim življenjskim 

slogom. Vsa opravila si hoče sodobni človek olajšati s stroji, roboti, umetno inteligenco, 

aplikacijami … Ob tem pa pozablja, da je našo telo narejeno za gibanje. Ob nezdravi hrani, ki 

je na naših jedilnikih zelo pogosto, se zato v našem telesu začnejo nabirati nezdrave snovi. 

Najbolj so nevarne maščobne obloge na notranjih stenah žil (holesterol). Te povzročajo kapi 

in infarkte.  

Mnogo sodobnih bolezni je možno nadzirati, a le če se odločimo za gibanja polno življenje.  

O tem se želim malo pogovoriti z vami. Vi pa razmislite, v kolikšni meri ste zadnjih šest 

tednov preživeli gibalno polno.  

Rekli bomo tudi kako na temo ocenjevanja pri predmetu ŠZZ. 

Pričakujem, da bo naše srečanje trajalo od 20 do 30 minut, ob 14.30 pa bomo gotovo 

končali. 

 

Redno gibanje je v času boja proti virusu Covid-19 še 

posebej pomembno. Gibanje izboljšuje našo odpornost 

in deluje ugodno na naš živčni sistem. Če se bomo 

redno gibali, bomo lažje prebrodili ta zahtevni čas. 

BODI ZGLED OSVEŠČENEGA UČENCA TUDI OSTALIM 

ČLANOM DRUŽINE!!! 

  


