Projekt za vrtce in osnovne šole
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Zdravo življenje smatramo kot eno ključnih komponent zdravega, trajnostno naravnanega posameznika. V
Sobivanju smo s tem razlogom že tretje leto zapored izpeljali projekt Živim zdravo.
Splošno število predebelih otrok se od začetka izvajanja projekta 2015 popravlja, še vedno, pa je najvišji
delež otrok s prekomerno težo med otroci do 10 leta, povezano z gibalno šibkostjo.
S temi razlogi smo v društvu pričeli z izvajanjem projekta Živim zdravo. Vsako leto projekt nadgradimo ter
oblikujemo malce drugače, glede na izkušnje.
Letošnje leto smo skupaj z Zelenimi Dolinami izvajali športne ter zabavno izobraževalne aktivnosti v
ustanovah po celi Sloveniji. Projekt je potekal v sklopu individualnih aktivnosti v ustanovah iz katerih smo
prejeli končna poročila ter regionalnih delavnic.
Korak naprej pri projektu je tudi večja vključenost vzgojiteljev in učiteljev, predvsem v samostojno delo v
natečaju, kar je razvidno iz prejetih končnih poročil. Prejeli smo namreč kar 122 poročil, kako so otroci
sodelovali v projektu in krepili način zdravega življenjskega sloga skozi higieno, športne aktivnosti ter
osveščanje o zdravi prehrani ter vzgoji lastnih pridelkov.

Osnovne informacije o projektu:

•

Projekt je potekal od 29.9.2017 do 17.05.2018, z zaključnim dogodkom – Festivalom Sobivanja, 18.
maja 2018.

•

K sodelovanju smo povabili vrtce in osnovne šole, prijavilo se je kar 5.144 otrok iz 87 ustanov.

•

V vrtcih in šolah po celi Sloveniji smo izpeljali 30 dogodkov in 57 delavnic, na katerih je skupaj
sodelovalo preko 3.000 otrok.

•

Prejeli smo kar 122 končnih poročil o celoletnih aktivnostih za spodbujanje krepljenja zdravega
življenjskega sloga.

•

Vsi oddelki/razredi so za sodelovanje v projektu prejeli posebna priznanja, mentorji
pa bodo dobili potrdila za vodenje nacionalnega projekta skladno s 17. in 20. Členom
Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive.

Tematika projekta je podrobneje predstavljena tudi v Sobivanju – brezplačni reviji za majhne in velike, ki
jo prejme kar 30.000 otrok oziroma družin.

V sklopu projekta Živim zdravo smo v sodelovanju z Mlečno kraljico iz Zelenih dolin izpeljali naslednje
dogodke:

-

20.10.2017 – OŠ Žirovnica

-

23.10.2017 – OŠ Roje

-

14.11.2017 - OŠ Marije Vere

-

15.11.2017 – OŠ Majšperk, enota vrtec 1, vrtec 2

-

17.11.2017 – OŠ Janka Ribiča Cezjanjevci – vrtec Cezanjevci, enota 1, enota 2

-

20.11.2017 – Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona, enota 1, enota 2

-

07.03.2018 – OŠ Savsko naselje

-

09.03.2018 – Vrtec Vrhovci, enota Tehnološki park

-

15.03.2018 – OŠ Slivnica pri Celju

-

21.03.2018 – OŠ Šturje Ajdovščina, PŠ Budanje

-

21.03.2018 – Vrtec Sežana, enota Lehte

-

22.03.2018 – Vrtec Ciciban Sevnica

-

26.03.2018 – Kranjski vrtci, vrtec Najdihojca

-

10.04.2018 – I. OŠ Žalec

-

13.04.2018 – OŠ Ljudski vrt, PŠ Grajena

-

17.04.2018 – Otroški vrtec Ajdovščina, enota Črniče

-

19.04.2018 – OŠ Primoža Trubarja Laško, PŠ Šentrupert

-

23.04.2018 – Vrtec Otona Župančiča Črnomelj

-

23.04. 2018 – Vrtec Otona Župančiča, enota Loka novi del

-

26.04.2018 – OŠ Lava

-

07.05.2018 – OŠ Primoža Trubarja Laško

-

07.05.2018 – OŠ Primoža Trubarja Laško, PŠ Debro

-

08.05.2018 – OŠ Trbovlje, PŠ Alojza Hohkrauta

-

14.05.2018 – OŠ Naklo, OE vrtec Jelka

-

14.05.2018 – OŠ Naklo, OE vrtec Mlinček

-

17.05.2018 – Vrtec Mavrica Trebnje

Dogodkov se je udeležilo preko 3.000 otrok. Delavnice so potekale na prijavljenih ustanovah. Tam smo
izvajali športne aktivnosti, Mlečna kraljica pa je vodila zabavno poučna predavanja o pomenu mlečnih
izdelkov za zdravje. Na nekaterih ustanovah so potekala samo predavanja brez športnih aktivnosti.
V nadaljevanju je predstavljenih nekaj utrinkov iz regionalnih dogodkov, primeri končnih poročil ustanov
ter povzetek zaključnega dogodka projekta in društva Sobivanje za šolsko leto 2017/18 – Festivala
Sobivanja. Ta je potekal 18. maja 2018 v ljubljanskem Adrenalinskem parku Atlantis. Udeležilo se ga je preko
600 otrok. Na dogodku smo podelili tudi nagrade Zelenih dolin najboljšim športnim ekipam v treh športnih
tekmovalnih kategorijah: med dvema ognjema, mali nogomet, spretnostni poligon.
Reportaža dogodka je bila objavljena na regionalnih televizijskih postajah, ter v oddaji Dobro jutro Slovenija.

Foto utrinki regionalnih dogodkov

OŠ Žirovnica

OŠ Majšperk, enota vrtec 1, vrtec 2

OŠ Janka Ribiča Cezjanjevci – vrtec Cezanjevci, enota 1, enota 2

OŠ Savsko naselje

OŠ Slivnica pri Celju

Vrtec Ajdovščina, enota Črniče

OŠ Primoža Trubarja

Zaključek projektov Sobivanja
V oddelkih, prijavljenih na projekt so vzgojitelji skupaj z otroci in tudi starši skozi celotno šolsko leto
izvajali aktivnosti na področju higiene, povečanja telesne aktivnosti ter zdrave prehrane.

Poročila o celoletnih aktivnostih za zdravo življenje
Prejeli smo 122 poročil o aktivnostih v izobraževalnih ustanovah, ki opisujejo aktivnosti za povečanje
zdravega življenjskega sloga. Glavne premike opažamo pri uvajanju telovadbe med poukom, povečanju
skupnih aktivnosti s starši, higiene..
Vrtec Dravograd, enota Robindvor, aktivnosti s starši

Vrtec Manka Golarja, Gornja Radgona, telesna vzgoja, sproščanje

OŠ Primoža Trubarja Laško, PŠ Debro, uvajanje jutranje telovadbe k pouku

OŠ Primoža Trubarja Laško, PŠ Debro, odziv otrok na gibalne vaje med poukom

Vrtec Ciciban Sevnica, obisk medicinske sestre in umivanje rok na zabaven način

Vrtec Črnomelj, skupina Ježki, priprava zdravega obroka, spoznavanje poklica kuharja, starši in otroci;
vrtec pri OŠ sv. Tomaž, predstavitev poklica čebelarja

Vrtec Delfino Blu Koper, preglednica prehranjevalnih navad otrok, kaj imajo radi, česa ne

Vrtec pri OŠ sv. Tomaž, Balončki, gojenje lastne zelenjave

Petrov vrtec Otočec, deljenje vrednot v sklopu projekta, obisk doma za starejše občane

Festival Sobivanja 2018

Letošnje leto je v petek, 18. maja 2018, v Adrenalinskem parku Atlantis, potekal že četrti
Festival Sobivanja. Festival Sobivanja predstavlja zaključek trajnostnih projektov, ki jih
društvo Sobivanje izvaja celo šolsko leto. Letošnje leto je bilo še posebej uspešno, saj je v

projektih sodelovalo preko 55.000 otrok iz več kot 650. vrtcev in šol.
Na Festivalu Sobivanja smo skupaj s partnerji (BTC Misija zeleno, Zelene doline, Agencija
RS za varnost prometa, Geodetski inštitut Slovenije, Pošta Slovenije, …) izvajali trajnostne
delavnice na temo zdravega načina življenja, varnosti v prometu, skrbi za okolje in energetske učinkovitosti.

Otvoritev festivala

Festival Sobivanja - podelitev nagrad najboljšim

tekmovanje,

Medijske objave:

https://youtu.be/ScuvpRWgVQY
https://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174540827

https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/5222
https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/6211
http://oscg.si/news/show/2365
https://m.mojaobcina.si/vipava/novice/sembiski-otroci-na-festivalu-sobivanja.html
http://domzalec.si/tag/festival-sobivanja/
http://www.btc.si/sporocila-za-medije/2018/05/festival-sobivanja-2018/
http://misijazeleno.si/zelene_novice/clanki/1048/Festival%20sobivanja%20bo%20v%20Asdren
alinskem%20parku%20Vodno%20mesto%20Atlantis%20BTC%20City/
https://postarpavli.si/novica/festival-sobivanje
http://www.btc-city.com/clanek/62217/festival-sobivanja-bo-v-asdrenalinskem-parku-vodnomesto-atlantis-btc-city

