KAKO ČAS HITRO MINEVA. PRED NAMI
JE ŽE 5. TEDEN DELA NA DALJAVO. IN
TAKO NAS
NALOGA. :)
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7. aprila obeležujemo svetovni dan zdravja. Na ta dan
je bila leta 1948 ustanovljena Svetovna zdravstvena
organizacija (WHO), ki svetovno javnost vsako leto
opozori na določen zdravstveni problem.
TA
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NAMENILI

BOMO

ZDRAVJU.

POZORNOST
ZDRAVJE

NE

VKLJUČUJE LE ZDRAVE PREHRANE IN
GIBANJA,

AMPAK

TUDI

DRUGA

PODROČJA. ALI MOGOČE VEŠ KATERA
SO TO? :)

KAJ POMENI BITI
ZDRAV?

Biti zdrav, pomeni, da je delovanje našega telesa v harmoniji na
različnih ravneh. Poleg dobrega fizičnega počutja mora biti naše telo
v ravnovesju tudi na umski, duševni, čustveni, duhovni in socialni
ravni. Le tako se lahko dobro počutimo v lastni koži in v popolnosti
izkoristimo možnosti, ki jih ponuja življenje.
Biti popolnoma zdrav, pomeni da smo:
- osredotočeni
- polni energije
- v svoji moči
Vsak dan začenjamo z zaupanjem, občutkom varnosti in
optimizmom.

KAJ NAS PRIPELJE DO ZDRAVJA?
1. SONCE – VODA – ZRAK – SVOBODA je skovanka na mestu!
Vsak dan se gibajte vsaj 30 minut, po možnosti na svežem zraku. Konec
tedna izkoristite za svež zrak in naravo. Ujemite sončne žarke – vitamin
D je osnovnega pomena za zdravje! Dobrodošlo bi bilo vsak dan preživeti
po 15 minut na soncu, brez UV zaščite.

2. NAJ BO HRANA VAŠE ZDRAVILO
Pazite na svojo prehrano! Naj bo redna in zdrava. Sezonsko,
lokalno in ekološko je dobro osnovno vodilo. Prebava naj bo
vedno urejena, dnevna in samodejna - sicer takoj ukrepajte. Če
ste se izgubili v poplavi informacij o zdravi prehrani in vseh
dietah – ni splošnega vodila, ki bi veljal za vse. Ljudje smo si
različni in za vsakogar velja nekaj drugega. Sledite sebi, če
dvomite - obiščite prehranskega svetovalca. Splača se razmišljati
tudi o modulaciji imunskega sistema...

3. RAZMIŠLJAJTE POZITIVNO
To ne pomeni biti naiven ali podcenjevati problemov. Neprijetne situacije
se vedno dogajajo okoli nas. Življenje pomeni tako vzpone, kot padce,
dobre in slabe čase. Tudi problemi – ali bolje rečeno "izzivi” so del
življenja. Ne razglabljajte o njih več, kot je potrebno za rešitev. Kadar
nimate vpliva, situacijo sprejmite.

4. NAUČITE SE BITI SREČNI
Podarite vsak dan nekaj – naj bo to nasmeh
neznancu na ulici ali nekaj prijaznih besed
prodajalki. Zakaj ne bi bili nasmejani in
prijazni? Drugi se bodo zato dobro počutili in
to dobro počutje se bo preneslo tudi na vas!

5. ŽIVI ZA TRENUTEK
To vam bo pomagalo več časa preživeti v "tukaj in zdaj”, kar je tudi
namen življenja. Kdo ve kaj bo jutri - torej izkoristite vsak dan posebej!

NASVETI KAKO BITI IN OSTATI ZDRAV
Uživajmo zdravo hrano bogato z vitamini in minerali;
Dnevno zaužijmo zadostno količino vode in nesladkanih pijač;
Naučimo se obvladovati stres (sprostilne tehnike, dihanje, joga…);
Prosti čas preživimo aktivno na svežem
zraku;
Družimo se s prijatelji in uživajmo v
naravnih lepotah;
Privoščimo si dovolj krepčilnega spanca;
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IZVAJATE NA TO TEMO :)
1.

PREHRANJEVALNA PIRMIDA »V ŽIVO«

Pri urah RaP-a smo skupaj zložili prehransko piramido, ki je
postavljena pri vhodu v šolsko jedilnico. Kako so v njej
razporejena živila, vidiš na spodnji sliki.
Naloga: izberi si dva dneva v tednu in pridno zapisuj, kaj si
jedel-a v teh dveh dnevih.
Zaužita živila razvrsti

v prehransko piramido, ki jo narišeš

na list. Pomagaj si s spodnjo sliko (na list nariši večjo in
prazno, da boš lahko vanjo
risal ali vpisoval imena živil,
ki si jih jedel v dveh izbranih
dnevih).

2.

USTVARI ZDRAV KROŽNIK

Vzemi list papirja. Postavi ga na jedilno mizo. Na papir
postavi jedilni pribor za kosilo (krožnik, prtiček, žlico,
vilice, nož, kozarec). Vse to obriši s črnim flomastrom
ali barvico, nato pa pusti domišljiji prosto pot. Narisano
lahko pobarvaš z barvami, flomastri, uporabiš krep papir,
časopisni papir, zelišča….Lahko se posvetiš vzorčkom jedilnega
pribora, lahko se posvetiš hrani. Pri risanju
upoštevaj, da naj bo na krožniku večinoma le
zdrava

prehrana.

Pri

delu

izrazi

svojo

ustvarjalnost - ustvarjanje naj bo zabava!

3.

SPREHOD V GOZD
Gozd je lahko odličen prostor
za sprehod in sprostitev. Gozd
je

velik

prostor,

zato

je

verjetnost, da boš tam koga
srečal, majhna. Ob sprehodu v
gozdu boš imel dovolj miru, da
si urediš svoje misli. Opazuj naravo. Poslušaj zvoke, ki
jih gozd oddaja (šumenje listov, žrvgolenje ptic...).
Svoj sprehod lahko začneš v počasnem tempu, potem
pa lahko svojo gibalno aktivnost stopnjuješ. Lahko
uporabiš hitro hojo, tek okoli dreves, skakanje s kamna
na kamen in preko vej... Le uporabi svojo domišljijo.

4.
Ko

POZDRAV SONCU
se

zjutraj

zbudiš,

lahko

opraviš

vadbo

»Pozdrav

soncu«. Je odličen način, da ohranite telo zdravo in v formi.
Je odličen način, da se prebudite in rečete dobro jutro vsaki
vaši mišici. Pozdrav soncu vas energijsko opremi za naporen
dan. Pozdrav soncu je idealna jutranja vadba za prebuditev
telesa, zbistritev misli in polnjenje z energijo za pot skozi
dan. Pozdrav soncu je ogrevalna vaja. Uglasi telo in mu daje
energijo, poleg tega pa je odlična vaja za nadzor dihanja. Vajo
izvajamo zjutraj pred zajtrkom (prej popijemo kozarec mlačne
vode). Pomembno je, da smo sproščeni, v ne pretesnih
oblačilih, da nam je prijetno in dovolj toplo.

5.

SKUTIN NAMAZ Z MLADO ČEBULO IN
BUČNIM OLJEM

Spomladi se priležejo sveži lahki namazi iz skute in smetane
z dodatki zelenjave.
Sestavine:
500 g skute
5 mladih čebulic z zelenimi
stebli
1 kisla smetana
ščep soli
nekaj kapljic bučnega olja

Priprava:
Mlado čebulo s stebli narežemo na manjše kolobarje. Posolimo
in 10 minut pustimo, da se nekoliko zmehča. Dodamo skuto
in kislo smetano ter nekaj kapljic bučnega olja. Ponudimo kot
namaz na kruh, lahko je tudi kot podlaga pri različnih
sendvičih. K namazu se posebej priležeta črni ali rženi kruh.

6. ZDRAV ZELENI NAPITEK
Ponujamo idejo za pripravo zdravega napitka, ki vsebuje veliko
vitaminov in drugih hranilnih snovi, je lahko prebavljiv in daje
energijo za učenje. Priprava napitka je preprosta in ti ne bo
vzela veliko časa.
Sestavine:
100 g špinače (to je
približno ena velika
pest)
2 hruški
1 jabolko
1 banana
sok 1 limone
nekaj lističev sveže
mete
4 dl vode

Priprava:
Liste špinače operemo (lahko uporabimo tudi špinačo iz
zamrzovalnika, ki jo prej odtajamo). Tudi lističe mete
operemo. Hruške in jabolko narežemo na manjše kose.
Banano olupimo in narežemo na kolobarje. Limono dobro
ožamemo.

Vse sestavine damo v mešalnik ter zmešamo v napitek. Če
nimamo ustreznega mešalnika, lahko sestavine zmešamo kar
s paličnim mešalnikom. Postrežemo v kozarcu in takoj
spijemo.

Imejte se lepo,
predvsem pa
zdravo
ustvarjajte!! :)
O svojih aktivnostih lahko pošljete kakšno
fotografijo. Da vidimo, kako ste se zabavali in
ustvarjali. lahko nam tudi pišete, č e boste imeli
kakšno vprašanje
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