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Gimnazija Moste je vključena v mrežo slovenskih »Zdravih šol« že od leta 2013.  

 
Cilji, ki jih zasledujejo šole vključene v mrežo ˝Zdravih šol˝so: 

 podpiranje pozitivne samo podobe vseh dijakov, 
 skrb za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov, 
 spodbujanje dijakov k različnim dejavnostim, 
 izboljšanje šolskega okolja, 
 razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo, 
 skrb za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo, 
 skrb za zdravje in blaginjo učiteljev, 
 sodelovanje s službami, ki lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji. 

Znotraj projekta skupina profesorjev in dijakov v sodelovanju z ostalimi deležniki organizira in izvede vrsto 

aktivnosti. Nekatere trajajo celo šolsko leto, spet druge pa so le dogodki. V letošnjem šolskem letu se bomo 

z aktivnostmi in dejavnostmi sproti prilagajali priporočilom NIJZ glede ukrepov proti širjenju koronavirusa.  

Skozi celo leto na šoli potekajo razne aktivnosti: mednarodno priznanje za mlade – MEPI, dobrodelnost 

(Botrstvo), odbojka, nogomet, košarka. Nekatere dejavnosti oziroma dogodki so bolj »za dušo«, a vseeno 

pomagajo ohranjati in krepiti zdravje, saj se ob njih sproščamo in s tem lajšamo stres, npr. foto krožek, 

prireditvi Konski 2022 in glasbeno-literarno popoldne, literarno glasilo Pakajčepišem.  

 

Izvedli smo/bomo naslednje dejavnosti oziroma aktivnosti: 

- Spoznavni dan za 1. letnike  (igranje golfa), 

- Obeležitev svetovnega dneva čebel (20. 5. 2022), 

- Obeležitev svetovnega dneva hrane (7. 4. 2022), 

- Obeležitev svetovnega dneva boja proti AIDS-u (1. 12. 2021), 

- Obeležitev mednarodnega dneva (boja proti otroškemu raku – 4. 2. 2022 in boja proti raku – 15. 2. 

2022), 

- Tek trojk (maj, 2022), 

- Pohod na Orle ali kak drug hrib (z dovozno potjo do koče), 

- Različna predavanja za dijake na temo zdravja (telesnega in duševnega), 

- Geometrija v kuhinji (kulinariki), 

- Športni tabor, 

- Aktivnosti znotraj projekta Sem IN zdravo živim. 
 

Nekaj pa smo jih zaradi priporočil NIJZ že opustili: 

- Moščanska olimpijada 

- Obeležitev mednarodnega dneva sladkorne bolezni 
- Tradicionalni slovenski zajtrk 

 


