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Gradivo za izvajanje vzgoje za zdravje ob 
sistematskih pregledih za učence 6. razredov 

osnovnih šol 
 

Avtorice: 
Alenka Hafner*, Marjetka Hovnik Keršmanc*, Simona Kiphut* 

Milena Igličar**, Staša Kušar**, Anamarija Petek**, Marjeta Podlipnik**,  

ODRAŠČANJE 

* vse Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Kranj 
** vse Osnovno zdravstvo Gorenjske 
Fotografije: vir internet 
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OBDOBJE ODRAŠČANJA JE 
OBDOBJE, KO… 

• nisi več otrok, 

 

• nisi še odrasel, 

 

• bi želel biti oboje 
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MLADOSTNIŠTVO 

 

• s tujko mu pravimo adolescenca 

 

• je zelo viharno obdobje, ko otrok 
postopoma dozori v zrelo, odraslo osebo 

 

• traja najmanj 7 let, lahko  tudi več 
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MLADOSTNIK 

 

• išče svoje mesto med vrstniki 

• hitro spreminja razpoloženja, čustva in občutke 
(veselje – žalost, ljubezen – sovraštvo, bi – ne bi) 

• spremeni odnos do svojega telesa, do staršev in 
vrstnikov 

• zaradi sprememb postane negotov, zmeden ali 
prestrašen 
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PUBERTETA 

… je le eno obdobje 
v mladostništvu, ko 
se telo otroka pod 
vplivom hormonov 

začne spreminjati v 
telo odrasle ženske 

ali odraslega 
moškega 

 
 

 

 

 
 

 DEKLICE:  
začetek – med 10. in 14. letom, 
konec – med 14. in 16. letom 
 

 DEČKI:  
začetek – med 12. in 16. letom 
konec – med 16. in 20. letom 
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V obdobju odraščanja med 
posamezniki nastanejo velike 

razlike. 
 

 

Ne primerjajte se med seboj, 
razvoj poteka zelo različno. 

 
 

Obdobje odraščanja je prehodno 
obdobje in ni pokazatelj tega, 
kakšni boste v odrasli dobi. 

Vsa tri dekleta in vsi  
trije fantje bodo  
čez tri mesece  
stari 13 let in 

so zelo različno 
telesno razviti. 

 

 

PUBERTETA 
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TELESNE SPREMEMBE PRI FANTIH 

 

 zrasli boste v višino (lahko 7-12 cm na leto) 

 razširila se vam bodo ramena in prsni 
koš 
 

 zrasle vam bodo dlake pod pazduho, po 
nogah, obrazu (brki,brada) in spolovilu 
 

 bolj se boste potili 
 

 spremenil se vam bo glas – bolj bo 
globok (mutiranje) 
 

 povečali se vam bodo spolni organi – 
moda (neenaka rast obeh mod) in penis 

 lahko boste dobili mozolje in mastne lase 
 lahko vam začasno otečejo prsne 

bradavice (mine samo od sebe) 
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NORMALNA DOGAJANJA  
PRI FANTIH 

 

 NOČNI IZLIV SEMENA - “MOKRE SANJE”  

 zgodi se med spanjem 

 znak je vlažna in lepljiva pižama ali rjuha 

 najpogosteje se prvič pojavi pri 13-ih letih, lahko pa 
tudi prej ali kasneje 

 

 OTRDITEV PENISA 

 lahko brez razloga in mine sama od sebe! 
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TELESNE SPREMEMBE PRI  
DEKLETIH 

 rast v višino (6-11 cm na leto) 

 povečanje prsi, ni nujno, da hkrati obe dojki (lahko boli, ko 
rastejo) 

 rast dlak pod pazduho, po spolovilu in po nogah 

 razširitev bokov 

 povečano potenje 

 pojav mozoljavosti in mastnih las 
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NORMALNA DOGAJANJA PRI  
DEKLETIH 

BELI TOK = izcedek iz nožnice  

 

MENSTRUACIJA  
 je iztekanje tekočine, pomešane s krvjo iz nožnice - telo na ta način 

izloča sluznico maternice, ki je bila pripravljena za ugnezdenje  
oplojenega jajčeca 

 prvo menstruacijo največ deklet dobi pri 13-ih letih, lahko pa tudi 
prej ali kasneje 

 ne ustraši se je, to je normalno dogajanje, ki te bo spremljalo vsaj 
do 50. leta 

 pojavi se približno 2 leti potem, ko ti začnejo rasti prsi 

 pojavlja se na 21 – 35 dni 

 traja 3-7 dni 

 večinoma je neboleča, včasih lahko tudi boli (menstrualni krči) 

 med menstruacijo lahko telovadiš 
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HIGIENA MED MENSTRUACIJO 

 redno umivanje spolovila 
 

 higiena rok 
 

 HIGIENSKI VLOŽKI – bolj 
priporočljivi 
 

 TAMPONI (pravilna 
uporaba in kako pogosto jih 
menjavati) 
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Redno si beleži menstruacije! 
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Skrb za osebno higieno 

POVEČANO POTENJE, IZRAZIT 
TELESNI VONJ: redno umivanje, 
lahko uporaba dezodorantov; 

 

MASTNI LASJE: redno umivanje, 
uporaba ustreznih blagih šamponov 

 

MOZOLJI: redno umivanje 



Spolna zloraba 

 je vsaka spolna aktivnost odraslega z 
otrokom do 15. leta starosti. Predstavlja 
nedopustno in kaznivo dejanje 

 se lahko zgodi kjerkoli 

 storilci so večinoma moški 

 žrtev storilca večinoma dobro pozna 

 

Med žrtvami je še enkrat več deklic kot 
dečkov. 
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Spolna zloraba 

 Otipavanje, slačenje, razkazovanje 
intimnih delov, opazovanje pri intimnih 
opravilih, siljenje v spolne odnose,… 

 

Če se ti je kaj takega zgodilo, povej odrasli 
osebi, ki ji lahko zaupaš 
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KONEC PUBERTETE … 

… zaznamuje SPOLNA ZRELOST. 

To pomeni, da ob  
NEZAŠČITENIH SPOLNIH ODNOSIH  

MED DEKLETOM IN FANTOM  
že obstaja možnost zanositve. 

Do spočetja pride, ko moška spolna celica (semenčica ali spermij)  
oplodi žensko spolno celico (jajčece),  

ki dozori v ženskem telesu. Iz oplojenega jajčeca  
se kasneje razvije otrok. 


