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Spoštovani! 

 

V našem okolju se ustaljene navade, ki spodbujajo izpostavljanje telesa soncu in 

umetnim virom ultravijoličnega sevanja (UV sevanja), prepočasi spreminjajo. 

Zagorela polt se mnogim še vedno zdi privlačnejša od naravne.  Morda k temu 

botruje tudi časovni zamik pojava nekaterih škodljivih posledic prekomernega 

izpostavljanja UV sevanju na zdravje (npr. prezgodnje staranje kože, nekatere 

vrste kožnega raka, očesna siva mrena ...).  

Sonce ima nedvomno koristne učinke na zdravje ljudi (dobro počutje, svetloba, 

toplota, nastanek vitamina D). Žal pa se v zvezi z izpostavljanjem soncu 

srečujemo predvsem s številnimi škodljivimi posledicami na zdravje. Prekomerno 

izpostavljanje UV žarkom lahko povzroči akutne in kronične škodljive učinke na 

koži, očeh, imunskem sistemu. Izpostavljanje soncu je glavni dejavnik tveganja 

za razvoj vseh vrst kožnega raka. Število novih primerov kožnega raka v zadnjih 

desetletjih v svetu in Sloveniji narašča. 

Preventivno ravnanje je potrebno zagotoviti na nivoju celotne populacije.  

Z izvajanjem (samo)zaščitnih ukrepov pa je treba začeti že pri najmlajših.  

Program Varno s soncem smo najprej pričeli izvajati v vrtcih, od leta 2010  

pa z njim vstopamo tudi v osnovne šole. Želimo si, da znanj o pravilni zaščiti pred 

UV sevanjem učenci v okviru programa ne spoznajo zgolj teoretično, temveč  

da jih pri aktivnostih na prostem izvajajo tudi v praksi. Med poročili o izvajanju 

programa, ki ste nam jih predstavniki sodelujočih šol posredovali v preteklih 

letih, smo zbrali nekaj zanimivih primerov. Prepričani smo, da bodo vsem,  

ne le tistim, ki letos sodelujete prvič, navdih za obogatitev in ustvarjalno izvajanje 

programa. 

Predstavnikom šol se zahvaljujemo za posredovane vsebine.  

Vsem pa želimo uspešno delo pri osveščanju učencev tudi letos. Spoznavanje in 

upoštevanje pravil zaščite pred UV sevanjem naj čim prej postane del rednih 

vsebin in dejavnosti v vseh osnovnih šolah. 

 

Ekipa programa Varno s soncem   



1. Izvajanje programa VARNO S SONCEM na osnovni šoli Primoža Trubarja Laško 

 

Naša osnovna šola sodeluje v programu Varno s soncem že več let, nanj se vsako leto skrbno 

pripravimo. Naj v uvodu še dodam, da je naša šola  tudi Zdrava šola. 

Tim Zdrave šole že v začetku leta določi teme, ki jih bomo v tekočem šolskem letu izvajali in izvajalce 

le teh. Programe, za katere se odločimo, najprej predstavimo na skupni konferenci. Takrat določimo in 

razdelimo tudi naloge med izvajalce posameznih programov, seveda tudi za program Varno s soncem.  

Menimo, da je zelo pomembno, da se naši učenci seznanijo z  vsebino programa Varno s soncem in 

skrb za ustrezno zaščito pred prekomernim delovanjem sončnih žarkov osvojijo kot svoj način vedenja. 

S tem bistveno doprinesejo k zmanjšanju možnosti za razvoj katere od zgodnjih ali kasnih posledic 

prekomernega izpostavljanja UV žarčenju. Zato z vsebino programa Varno s soncem  vsako leto 

seznanimo vse učence matične in vseh podružničnih šol. Pri tem uporabimo s strani nosilca posredovan 

material v tiskani oz. e-obliki (plakati, pp prezentacije, zloženke itd.)  in namenska gradiva, objavljena 

na spletnih straneh nosilca programa Varno s soncem. 

Na manjših podružničnih šolah program predstavijo kar njihove učiteljice, kasneje pa ga v smislu 

upoštevanja vseh priporočil zaščite pred soncem tudi dnevno izvajajo. Veliko dejavnosti namreč 

izvajajo na prostem.  

Na matični šoli in eni od večjih podružnic pa izvajamo program malo drugače: 

Učiteljice biologije in naravoslovja prejete pp predstavitve predstavijo v vsakem razredu od šestega do 

devetega razreda in učencem predajo gradiva (zloženke, plakate itd.). Na vidnih mestih razstavijo 

tiskane plakate z osnovnimi sporočili za zaščito pred soncem, da  jih ves čas opozarjajo in spominjajo 

na obravnavano temo. Izberejo tudi nekaj prostovoljcev sedmega razreda, v katerem je koža bolj 

natančno obravnavana, da sami izdelajo plakate, ki jih predstavijo sošolcem. Kasneje pa sedmošolci – 

prostovoljci pripravijo še kakšno zanimivost in prilagodijo težavnostno stopnjo (npr. kot pobarvanka, 

miselni vzorec) mlajšim otrokom – učencem prvega do tretjega razreda. Tako starejši učenci mlajše 

opozarjajo o nevarnostih sonca in možnostih zaščite ter skupaj opremijo tudi oglasne table na obeh 

šolah.  

V četrtih in petih razredih izvedem predstavitve kar sama, kot vodja programa na naši šoli, in šolarjem 

razdelim plakate in kazala. Pomagam si tudi z Delovnim gradivom za izvajanje programa varno  

s soncem v četrtih in petih razredih osnovnih šol ter prejetimi pp prezentacijami. 

Posebno skrb pri izvedbi programa Varno s soncem posvečamo razredom z učenci, ki gredo v tekočem  

šolskem letu v šolo v naravi. Pred odhodom v šolo v naravi na roditeljskem sestanku program 

predstavimo tudi njihovim staršem in jih prosimo, da otroke opremijo tako, da se bodo lahko primerno 

zaščitili. Za časa bivanja v šoli v naravi učencem na začetku predstavimo problematiko izpostavljanja 

UV sevanju in jih seznanimo z možnostmi zaščite, potem pa zaščitne ukrepe ves čas izvajamo v praksi. 

  



Primeri konkretnih aktivnosti:   

 Obveščanje staršev o programu Varno s soncem: preko oglasnih desk, spletne strani  in na 
roditeljskih sestankih ( plakati, risbe, napisi o prinašanju čepic in steklenic z vodo, lahkih oblačil 
in zaščitnih krem). 

 Izvajanje aktivnosti na prostem: aktivnosti prestavimo na senčno stran ali pa si pomagamo  
s senčniki oz. jih, v kolikor se da, časovno  prilagodimo gibanju sonca. 

 Dežurni učitelji so še bolj pozorni na to,da se učenci zadržujejo v senčnih delih. 

 Na hodnikih in v jedilnici je na voljo voda in kozarčki za pitje. Ob igri na prostem pa učenci 
odnašajo s seboj svoje stekleničke z vodo. 
 

Ugotavljamo, da so učenci in starši prve in druge triade vsako leto bolj skrbni pri uporabi tankih, 

lahkih oblačil in pokrival in redno skrbijo za to, da imajo otroci stekleničke za vodo. Malo manj 

odziva  pa zaenkrat opažamo pri najstnikih. 

 

Pripravila:  

Brigita Kovač,  

vodja tima Zdrava šola Osnovna šola Primoža Trubarja,  Laško 

 

  



2. Izvajanje programa VARNO S SONCEM na osnovni šoli JVIZ OŠ Dobrepolje 

 

V programu varno s soncem sodelujemo že drugo šolsko leto. Glede na to, da je naš vrtec  

že nekaj časa vključen v ta program so otroci že kar dobro seznanjeni na kaj morajo biti pozorni 

v vročih pomladnih in poletnih dneh.  

Opazila sem, da je večino materiala namenjenega otrokom v predšolskem obdobju, zato sem 

se odločila, da bi bilo lepo izdelati tudi nekaj za šolske otroke. S pomočjo otrok, ki so barvali 

risbice, sem oblikovala knjižico z različnimi vajami namenjeno otrokom razredne stopnje,  

ki so jo z velikim veseljem barvali, izpolnjevali, reševali …  

Učiteljem sem na pedagoški konferenci predstavila program, poslala sem jim s strani nosilca 

posredovan material v tiskani oz. e-obliki (pp prezentacije, zloženke, knjižice itd.)  in jim 

razložila na kaj vse morajo biti pozorni in posebej opozarjati učence. Učitelji predmetne 

stopnje so učencem na razrednih urah predstavili program Varno s soncem, ter jih opozorili 

na nevarnosti sonca in jim na koncu razdelili knjižice Varno s soncem. Na razredni stopnji  

so jim prav tako predstavili pp prezentacije, ter jim poleg knjižic, ki smo jih dobili pri vas, 

razdelili tudi knjižice, ki sem jih naredila sama. 

Tako na matično šolo, kot na obe podružnični šoli sem izobesila plakat, ki sem jih izdelala 

prejšnje šolsko leto, ter zloženke, ki smo jih dobili na NIJZ v Ljubljani.  

Posebno skrb sem tudi v tem šolskem letu pri izvedbi programa Varno s soncem posvetila 

razredom z učenci, ki gredo  v začetku naslednjega šolskega leta v šolo v naravi. Pred odhodom 

v šolo v naravi so učitelji spremljevalci na roditeljskem sestanku predstavili program tudi 

njihovim staršem in jih prosili, da otroke opremijo tako, da se bodo lahko primerno zaščitili. 

Za časa bivanja v šoli v naravi so učencem na začetku predstavili problematiko izpostavljanja 

UV sevanju in jih seznanili z možnostmi zaščite, potem pa zaščitne ukrepe ves čas izvajamo  

v praksi. Prav tako smo skupaj z učenci, ki so že odšli v šolo v naravi naredili plakat Varno  

s soncem in ga izobesili v avli šole. 

Aktivnosti v šolskem letu 2017/18:  

 Obveščanje staršev o programu Varno s soncem: preko oglasnih desk, spletne strani 

in na roditeljskih sestankih (plakati, risbe, napisi o prinašanju čepic in steklenic z vodo, 

lahkih oblačil in zaščitnih krem). 

 Izvajanje dnevov dejavnosti na prostem: otroke smo obveščali, da morajo na dan 

dejavnosti (športni dan) s seboj prinesti ustrezno zaščito za glavo, oči, prav tako  

se morajo namazati s kremo za sončenje, vsak pa mora imeti s sabo tudi dodatno 

plastenko vode. 

 Dežurni učitelji so bili pozorni na to, da so se učenci zadrževali v sencah dreves. 

 V jedilnici je učencem na voljo avtomat za vodo, ki jo lahko učenci pijejo in s tem 

preprečujejo dehidracijo, prav tako jih spodbujamo k temu, da s sabo prinašajo 



stekleničke za vodo. V razredih pa imajo učenci svoje kozarčke in tako lahko vedno 

poskrbijo za to, da niso željni, da ne dehidrirajo. 

 V oddelkih podaljšanega bivanja smo odhajali na prosto po 15:30 uri, učence smo 

učiteljice opozarjale na uporabo zaščitnih kap, prav tako smo bili pozorni na to,  

da so se zadrževali v sencah.  

 

 

Pripravila:  

Breda Božič 

koordinatorka programa Varno s soncem, JVIZ OŠ Dobrepolje 

 

 

Priloga: knjižica Varno na soncu 

  
 

  
 



 
 

 

 
  



 
 
 

 

Primeri izpolnjenega delovnega gradiva 
(vir: dokumentacija JVIZ OŠ Dobrepolje) 
 

 

 

 

  



3.  Izvajanje programa VARNO S SONCEM na osnovni šoli Dobrovnik 

 

V projektu Varno s soncem je naša šola sodelovala prvič. Prijavili smo le nekaj oddelkov, a smo potem 

delali z vsemi oddelki. Od prvega do devetega razreda, saj je na naši šoli  vseh skupaj 90 učencev.  

Prav tako je bilo za sodelovanje v aktivnostih pripravljenih več učiteljev. 

Učence smo s projektom seznanili ob skupnem sklicu in pri razredniških urah. Vsi razredi so tej tematiki 

posvetili najmanj eno razredniško uro. Po poročanju razrednikov so učenci zelo dobro sodelovali in res 

razumeli smisel akcije. Vsebino ur in kritičnega razmišljanja so ponesli dalje v svoje domače okolje. 

Dejavnosti ki smo jih izvajali že v spomladanskem času so bile: 

 Iskanje slikovnega materiala, časopisnih člankov na temo škodljivosti prekomernega 
izpostavljanja soncu 

 Prinašanje kap k uram Športa in k igralnim  uram na prostem v času podaljšanega bivanja 

 Iskanje podatkov o jakosti sonca v različnih  urah čez dan 
 

Z učenci, katerimi smo imeli plavalne tečaje (1 in 3 razred ) smo se še dodatno pogovorili, prav tako  

z njihovimi starši. Zaprosili smo jih da na plavalni tečaj pridejo s primerno fizično zaščito ( kapa, sončna 

očala, majica  z dolgimi rokavi..) in tudi kemično zaščito ( kreme z zaščitnim faktorjem..) Prav tako smo 

jim razdelili gradivo ki smo ga prejeli od vas. 

Veliko pozornost smo zaščiti pred soncem posvetili učencem ki so se udeležili poletne šole  

v naravi na morju v Baški. Na obali smo bili  zgodaj dopoldan nakar smo se umaknili v notranje prostore 

in v popoldanskem času bili na soncu pozno popoldan. Seveda smo tudi takrat učence po prihodu  

iz vode nenehno opozarjali  na zaščito s kapo, kremo in po potrebi z majico. 

Moram pa poudariti da smo na naši šoli, tudi do sedaj,  že vrsto let, delovali enako. Tako,  

da nam opozarjanje na škodljivost izpostavljanja sončnim žarkom ni novo. Sedaj smo se le tudi 

»uradno« prijavili v ta projekt.  

Kar smo mogoče na novo dodali je  pogovor z učenci 8. in 9. razreda kjer smo jim predstavili škodljivost 

solarija.  

Veseli smo bili gradiva, podpiramo projekt in se bomo nanj tudi v prihodnje prijavili. 

 

Pripravila:  

Mimi Trajber Činč,   

koordinator programa na šoli 

 

  



4.  Izvajanje programa VARNO S SONCEM na osnovni šoli Gorica, Velenje 

 

Na OŠ Gorica Velenje smo v šolskem letu 2017/18 že drugo leto sodelovali pri projektu Varno s sonce. 

Skozi celo leto smo na različne načine spodbujali otroke in starše k varovanju zdravja in jih seznanjali  

o škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov in ukrepih, s katerimi lahko te posledice preprečimo. 

Pri projektu so bili vključeni  učenci od 1. do 9 razreda. Vključenih je bilo  525 učencev. Učenci so se  

v šoli preko različnih dejavnosti učili, kako se zaščititi pred soncem in spoznavali  različne zaščitne 

ukrepe in sredstva, ki jih ščitijo pred negativnimi vplivi sončnih žarkov. Učenci so spoznali, da se pred 

soncem zaščitimo z ustreznimi oblačili, pokrivalom in sončnimi očali, da za dodatno zaščito uporabimo 

sončno kremo ter se v času, ko je sonce najmočnejše umaknemo v senco. Učence smo tudi spodbujali  

na zadostno pitje tekočine, predvsem vode. 

Pri delu smo uporabljali posredovan material v tiskani oz. e- obliki (plakati, ppt prezentacije, zloženke 

itd.)  in namenska gradiva, objavljena na spletnih straneh nosilca programa Varno s soncem. 

Starše smo s projektom seznanili na uvodnih roditeljskih sestankih.  

Posebno skrb pri izvedbi programa Varno s soncem smo namenili razredom z učenci, ki so odšli v šolo 

v naravi (4. in 7. razred). Pred odhodom v šolo v naravi smo na 

roditeljskem sestanku program predstavili tudi njihovim 

staršem in jih prosili, da otroke opremijo tako, da se bodo lahko 

primerno zaščitili. Tudi učencem smo predstavili problematiko 

izpostavljanja UV sevanju in jih seznanili z možnostmi zaščite. 

Pomembno vlogo pri ozaveščanju o nevarnostih sonca so imeli 

Ambasadorji zdravja, ki zelo uspešno delujejo na naši šoli. 

Učencem so na razrednih urah delili knjižice Varno s soncem in 

jih aktivno ozaveščali o nevarnostih sonca. Na hodniku šole so 

pripravili razstavo o nevarnostih in škodljivosti sončenja, kjer 

so si jo lahko ogledali  učenci, delavci šole ter vsi obiskovalci naš 

šole. 

 

Predstavitev plakatov (vir: dokumentacija OŠ Gorica, Velenje) 

 

Primeri konkretnih aktivnosti:   

 Obveščanje staršev o programu Varno s soncem: preko oglasnih desk, spletne strani in  
na roditeljskih sestankih ( plakati, risbe, napisi o prinašanju čepic in steklenic z vodo, lahkih 
oblačil in zaščitnih krem). 

 Izvajanje aktivnosti v razredih: ambasadorji zdravja  ozaveščajo učence o nevarnostih sončenja 
(plakati, učencem tudi delijo kreme za sončenje). 

 Izvajanje aktivnosti na promenadi v Velenju( na eni izmed stojnic smo se predstavili tudi 
ambasadorji zdravja OŠ Gorica, kjer smo predstavili pomen zaščite pred soncem). 



 Izvajanje aktivnosti na prostem: aktivnosti prestavimo na senčno stran ali pa si pomagamo  
s senčniki oz. jih, v kolikor se da, časovno  prilagodimo gibanju sonca. 

 Učitelji so še bolj pozorni na to, da se učenci zadržujejo v senčnih delih. 

 V jedilnici je na voljo voda in kozarčki za pitje. Ob igri na prostem pa učenci odnašajo s seboj 
svoje stekleničke z vodo. 

 
Z različnimi dejavnostmi kot so iskanje in zbiranje literature, slikovnega gradiva na temo zaščite pred 
vplivi sonca, vključenost otrok v izdelovanje plakatov, likovna usmerjenost, pogovori o škodljivih vplivih 
sončnih žarkov, hidraciji, primerni prehrani v poletnih mesecih, opazovanje in merjenje svoje sence na 
prostem v različnih časovnih presledkih preko dneva …  smo se vsakodnevno približevali ciljem 
projekta. 

 
 

Pripravila:  
Nevenka Brešar,  
koordinatorica programa Varno s soncem na OŠ Gorica, Velenje 



5. Izvajanje programa VARNO S SONCEM na osnovni šoli Šenčur 

 

Tudi v šolskem letu 2017/18 je v programu Varno s soncem na Osnovni šoli Šenčur sodelovalo preko 

460 otrok, od 1. do 6. razreda in kar 27 učiteljev. Vanj so bili vključeni učenci centralne šole v Šenčurju 

ter vse podružnice Voklo, Trboje in Olševek.  

Učenci 4. razredov so v program izvajali v letni šoli v naravi, učenci 6. razredov so program izvajali na 

taboru Trije kralji na Pohorju v mesecu juniju, učenci od 1.-3. razreda pa so program izvajali v času 

pouka ter v oddelkih podaljšanega bivanja.    

Osnovni namen projekta je bil otroke in njihove starše opozoriti na posledice škodljivega delovanja 

sončnih žarkov in pomen pravilne zaščite pred sončnimi žarki ter jih spodbuditi k rednemu izvajanju 

pravilne zaščite pred sončnimi žarki – vplivati na spremembo življenjskega vzorca in s tem k znižanju 

pojavljanja kožnega raka v SLO. Na začetku izvajanja projekta smo vse učence seznanili s tremi stebri 

zaščite (poudarek na mehanični zaščiti): 

 izogibanje izpostavljanja soncu v času velike moči UV oz. iskanje primerne sence. 

 mehanična zaščita (obleka, pokrivalo, sončna očala) 

 kemični varovalni pripravki (le dodatna zaščita!) 

Apelirali pa smo seveda tudi na starše in sicer v smislu, da so poskrbeli za primerno zaščito svojih otrok 

(pokrivala, oblačila), da so podpirali otroke pri pravilnem samozaščitnem ravnanju, prilagodili 

organizacijo bivanja na prostem moči sonca ter bili tudi sami vzgled otrokom. 

 

Dejavnosti, ki smo jih v okviru projekta izvedli po posameznih razredih 

6. razred (Naravoslovni tabor- Trije Kralji, junij 2018): 

Z učenci smo se že pred odhodom na tabor pogovorili o nevarnosti sonca s pomočjo gradiv in 

projekcij NIJZ. Učiteljice smo jim predstavile pomen uporabe mehanske zaščite in kemičnih 

varoval. Učenci so priporočila o varni zaščiti pred soncem upoštevali tudi na taboru. V času 

pohodov in igre na prostem so nosili kape, sončna očala, s seboj pa imeli vedno plastenko vode. 

Učitelji in spremljevalci so poskrbeli za to, da so se igrali v senci in da se niso izpostavljali hudi 

vročini. Pohodi so bili tako planirani izključno po gozdovih, kjer je bilo veliko sence.  

4. razred (v okviru pouka in letne šole v naravi – Savudrij, junij 2018): 

 seznanjanje učencev s  pravilom sence in osnovnih principov zaščite pred sončnimi žarki 
ter upoštevanje le-teh v praksi, reševanje kvizov s pomočjo gradiva NIJZ, 

 poznavanje pravila sence in osnovnih principov zaščite pred sončnimi žarki ter upoštevanje 
le-teh v praksi, pri kopanju, dejavnostih na prostem …  

 pouk v ŠVN je potekal v senci pod borovci,  

 izdelava pokrival iz papirja, oblikovanje in predstavitev plakatov na temo Varno s soncem. 
  



Dejavnosti, ki so bile izvedene od 1.- 3. razreda (centralna šola in podružnici) v času pouka 

in podaljšanega bivanja: 

 Seznanjanje o nevarnostih sončnih žarkov in navodila o zaščiti preko pogovora in 

pridobljene literature s strani NIJZ, 

 28. 5. 2018 smo praznovali dan Sonca; odšli smo v knjižnico in poiskali različne knjige  

o soncu, nato pa izdelali plakat »sonce« in ga izobesili na hodniku šole, 

 na športno-naravoslovnem taboru v CŠOD Fara smo z učenci izvajali ukrepe za zaščito pred 

sončnim sevanjem, 

 z učenci smo se v najbolj rizičnem delu dneva zadrževali v senci, za kar smo poskrbele vse 

učiteljice, 

 učenci so na prostem uporabljali klobučke, zaščitne kape in sončna očala; med igro  

na soncu so se prišli ohladit v senco, pili so večje količine vode, mazali smo se z zaščitno 

kremo pred odhodom na igrišče ali sprehod, 

 nekateri učenci in učiteljice smo imeli dolge rokave, 

 merili in risali smo dolžino sence in se pogovorili o pravilu sence, 

 športne igre smo izvajali v senci na šolskem igrišču, 

 izvedli smo tudi orientacijo in vodne igre na temo sonca, 

 nekateri učenci in učiteljice so na igrišču postavili strehe iz platna in se v vročih 

popoldnevih igrali pod njimi, 

 ogled risanke Ozzy Ozzon, 

 ogled risank Sun Safe Play Everyday, (https://www.youtube.com/watch?v=Zc2wE5dVx3Y) 

 brali in poustvarjali smo na knjigo Pravljice za Lano, 

 igrali smo se »Sončni kviz«-preverjanje znanja o nevarnosti sončnih žarkov in navodil  

o zaščiti, 

 izvajali smo pozdrav soncu (vaja iz joge), 

 reševali naloge in kvize iz delovnega gradiva,  

 pisali zgodbe v stripih, 

 izdelali legionarske kape, klobuke, svojo knjižico Varno s soncem ter skupinski plakat  

o nevarnosti sončnih žarkov,  

 prav tako so dobili domačo nalogo – zgibanko so odnesli domov in jo predstavili svojim 

staršem oz. jo skupaj z družino še enkrat prebrali. 

 

Prav posebno pozornost pa so Soncu namenili tudi pri angleškem jeziku v 2. in 6. razredu. 

Dejavnosti, ki so jih izvedli z učiteljico v 2. razredu so bile: 

 Učenci so se naučili zapeti pesem Mr. Sun, Mr. Golden Sun. 

 Sledil je pogovor, kjer so se učenci ob slikovnem gradivu (PowerPoint projekcija) seznanili 

s pozitivnimi in negativnimi učinki sonca. Ogledali so si tudi video posnetek I'm so Hot.  

 Učenci so si ogledali video posnetek Why do we have to wear sunscreen in nato rešili učni 

list Sun Safety, kjer so morali izbrati predmete, ki bi jih vzeli seboj na plažo, da bi se zaščitili 

pred soncem. 

 Učenci so poslušali zgodbico George The Sun Safe Superstar in jo poustvarili. 

 V času OPB sem učence opozorila na primerno zaščito pred soncem. Učenci so moja 

navodila upoštevali in dejavnosti izvajali v senci. 

 Učenci so se naučili izvajati vajo pozdrav soncu, ki jo izvajamo ob začetku učne ure. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zc2wE5dVx3Y


Povezave do posnetkov: 

 George The Sun Safe Superstar: https://www.youtube.com/watch?v=EwyqaLnsi5Q 

 Why do we have to wear sunscreen: https://www.youtube.com/watch?v=ZSJITdsTze0 

 Outer Space: "I'm So Hot," The Sun Song: https://www.youtube.com/watch?v=t-

kzdR93bqw 

 Mr Sun, Mr Golden Sun: https://www.youtube.com/watch?v=hlzvrEfyL2Y 

 Hello Sun Sequence: https://www.youtube.com/watch?v=trJ0JlBN8c4 

 

Dejavnosti v 6. razredu: 

Po prebranih brošurah in ogledu plakata smo se projekta lotili tudi pri uri angleščine. Ogledali 

smo si posnetek Stay safe. Be sunwise na kanalu you tube  

https://www.youtube.com/watch?v=wsDUuav21xg.  

 

Po ogledu so učenci v skupinah zapisali bistvena sporočila posnetka: Wear a hat, sunglasses 

and a T-shirt! Play in the shade! Wear sunscreen! Drink plenty of water! Enjoy the sun safely! 

Be sunwise! Samostojno so nato reševali učni lista in se naučili nekaj novih angleških besed. 

 

 

Strokovni delavci ugotavljamo, da so se šolarji dobro seznanili s škodljivimi posledicami delovanja 

sončnih žarkov in načeli preventivnega ravnanja. Prepričani smo, da bodo pridobljeno znanje 

https://www.youtube.com/watch?v=EwyqaLnsi5Q
https://www.youtube.com/watch?v=ZSJITdsTze0
https://www.youtube.com/watch?v=t-kzdR93bqw
https://www.youtube.com/watch?v=t-kzdR93bqw
https://www.youtube.com/watch?v=hlzvrEfyL2Y
https://www.youtube.com/watch?v=trJ0JlBN8c4
https://www.youtube.com/watch?v=wsDUuav21xg


upoštevali in izvajali tudi v praksi, zato opravljeno delo v programu Varno s soncem ocenjujemo  

kot dobro. S programom Varno s soncem bomo nadaljevali tudi v šolskem letu 2018/19. 

 

Pripravila:  

Monika Čufer,  

koordinator projekta na OŠ Šenčur 

 

 

 

 
28.5.2018 – dan Sonca  

(vir: dokumentacija OŠ Šenčur) 
 

Pouk v LŠVN Savudrija, 4. r  
– delavnica Varno s soncem,  

izdelava in predstavitev plakatov 
(vir: dokumentacija OŠ Šenčur) 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  



6. Izvajanje programa VARNO S SONCEM na osnovni šoli Škofljica 
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 Vsebina: 

 

 Predstavitev zavoda 

 Vzrok za nadaljevanje projekta Varno s soncem 

 Sodelujoči 

 Realizacija dejavnosti v ŠVN in na taboru 

 Realizacija programa izven ŠVN in tabora 

 Analiza celotnega programa Varno s soncem 

 Kako naprej? 

 Zaključek 
 

 

 

 

 

 

 
 



Uvod 

Osnovna šola Škofljica je skupaj s podružnicama v Želimljem in na Lavrici edina vzgojno-izobraževalna 

ustanova v Občini Škofljica, ki izvaja osnovnošolski program in po številu učencev sodi med največje 

šole v Sloveniji.  Tako se je v šolskem letu pri nas izobraževalo 1112 učencev v 47 oddelkih. 

Zakaj smo se odločili nadaljevati s projektom 

OŠ Škofljica se je v šolskem letu 2016/17 prvič pridružila projektu Varno s soncem. Verjamemo, da smo 

precejšen delež staršev uspeli informirati o nevarnostih, ki jih prinaša izpostavljanje sončnim žarkom, 

vendar pa si želimo, da bi z vsakoletnim ozaveščanjem učencev in staršev spremenili njihove navade 

izpostavljanja soncu. 

Sodelujoči 

V projekt je bilo vključenih 124 učencev 4. Razreda in 127 učencev 5. Razreda ter 17 učiteljic in učiteljev. 

S širjenjem informacij in gradiv, pa so se projektu pridružile tudi učiteljice podaljšanega bivanja, športa 

in naravoslovja. O škodljivosti delovanja sončnega sevanja pa so učence informirale tudi učiteljice  

1.–3. Razreda. 

Projekt je koordinirala in vodila: Teja Razpotnik, učiteljica 4. M na PŠ Lavrica. 

Realizacija programa v šoli v naravi in na taboru 

 Seznanitev učencev s projektom na RU. 

 Seznanitev staršev na RS pred odhodi na tabore in ŠVN. 

 Objava na šolski spletni strani. 

 Pri seznamu opreme za tabor in šolo v naravi poudarjeno zapisana oprema za zaščito pred UV 

sevanjem (kape s ščitnikom in zaščito vratu, širokokrajni klobučki, sončna očala, UV-stop 

majice, krema z zaščitnim faktorjem 50+). 

 Priprava gradiva in integracija gradiva v delovne snopiče za tabor in šolo v naravi. 

 Izvajanje aktivnosti na taboru in v šoli  v naravi: opozarjanje in udejanjanje opozoril in vivo: 

prilagajanje urnika šole plavanja, da se izognemo izpostavljanju soncu v času največjega 

sevanja, zaščita kože s kremo s faktorjem 50+ in navajanje na medsebojno pomoč pri nanašanju 

kreme na dele telesa, ki jih sami ne moremo doseči ali pa nošenje majic z UV zaščito, 

opozarjanje na nošenje kape, delavnice: izdelava klobukov za zaščito pred soncem, njihova 

predstavitev na modni reviji in predstavitev odlike izdelka, izdelava plakatov s piktogrami  

za zaščito pred soncem, merjenje sence. 

Realizacija programa izven šole v naravi in tabora 

 Seznanitev učencev s projektom med urami pouka. 

 Objava na šolski spletni strani. 

 Razstava izdelkov in plakatov iz šole v naravi in iz taborov v avli šole. 

 Izdelava plakatov na temo Varno s soncem. 

 Seznanitev učiteljev predmetne stopnje z vsebinami projekta Varno s soncem. 

 Obvestilo za starše na oglasni deski šole  - Nevarnost izpostavljanja sončnim žarkom. 

 Obvestilo za starše, naj imajo učenci v omaricah ves čas zaščitno kremo in pokrivalo.  



Analiza izvajanja programa varno s soncem 

V letošnjem šolskem letu so bili učitelji večinoma že seznanjeni z namenom in pričakovanji o izvajanju 

programa Varno s soncem, tako da so se tudi bolje odzvali in poročali o izvajanju različnih dejavnosti 

pri pouku, na dnevih dejavnosti v naravi, na taborih in ŠVN. 

Veseli smo bili, da so se na projekt odzvali tudi ostali učitelji, ki niso bili neposredno vključeni v ŠVN in 

na tabore in so z vsebinami seznanjali tudi ostale učence, predvsem pa udejanjali priporočila za zaščito 

pred nevarnim sončnim sevanjem. 

Opazili smo povečan obseg samozaščitnega vedenja otrok: v šolo so prinašali pokrivala, stekleničke za 

vodo, zadrževali so se v senci, starši pa so z zanimanjem brali priporočila s plakatov in poslušali svoje 

nadebudneže, ki so jim razlagali pomen simbolov na njem. 

Z gradivi, ki smo jih dobili s strani NIJZ smo bili zelo zadovoljni in smo jih lahko uporabili v celoti. 

 

Nekaj primerov plakatov, ki so jih učenci delali po skupinah: 

(vir: dokumentacija OŠ Škofljica) 

 

 



 

 



 

 

Zaključek 

Tudi v prihodnjem šolskem letu načrtujemo izvajanje projekta, saj je ozaveščanje škodljivosti 

izpostavljanja soncu šola za življenje in na dolgi rok koristi zdravju otrok (posredno pa tudi njihovim 

najbližjim). To je projekt, ki ga ne moreš izvajati le nekaj let, saj s tem ne bi dosegli želenega učinka, 

zato se bomo zagotovo vsako leto trudili čim bolj osveščati vse več naših osnovnošolcev in njihovih 

staršev. 

 

Pripravila:  

Teja Razpotnik,  

koordinatorica programa Varno s soncem na OŠ Škofljica 
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