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VSESPLOŠNA ZMEŠNJAVA

Nekaj je med nami, o tem dvoma ni,
tihi ubijalec, katerega nihče ni videl, občutimo pa ga vsi.

Če je nekoč veljalo, da se moramo veliko gibati,
dihati s polnimi pljuči med pohodi v naravi,

moramo sedaj biti zaprti med štirimi stenami
in se sprehoditi samo po nujnih opravkih z masko na glavi.

Družabno življenje poteka le še preko spleta,
vse se je ustavilo, v svetu vlada zmeda.

Pregovor pravi, daleč od oči, daleč od srca,
kar pa v tej zgodbi nikakor ne velja.
Bolj ko smo prisiljeni živeti v osami,

bolj srce hrepeni po prijateljih, družbi ta pravi.
Življenje, katerega smo navajeni, bo počasi postalo zgodovina,
če se ne bomo čimprej predramili iz tega fantazijskega filma.

Aleksandar Đuričić, 4. a
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Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s 
kulturno-umetnostno vzgojo (SKUM)

Namen projekta:
- Razvijati, preizkušati in evalvirati nove pristope učenja in poučevanja v 

smeri dviga ravni sporazumevalnih zmožnosti in kompetentnosti otrok, 
učencev in mladostnikov.

- Razvijati modele poučevanja v umetnosti in z umetnostjo.
- Širiti učna okolja in vzpostavljati partnerstva med Srednjo zdravstveno 

šolo Slovenj Gradec ter ustvarjalci, umetniki in kulturnimi ustanovami.
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METAFORIKA TELESA
• Profesorji: 

- Darja Skutnik, univ. dipl. slovenistka, 

- Sabina Jurhar, prof. biologije in 
pedagogike, 

- Lucija Kompan, prof. športne vzgoje, 

- Brigita Rapuc, univ. dipl. soc. del., 
koordinator SKUM na šoli

• Umetnik: Luka Dakskobler – fotograf

• Dijaki: 3.B , 2. E, 4. A

• Koordinator: Darja Štirn (UL FF, Zavod PETIDA)
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Medpredmetna povezava:

- slovenščina, 

- anatomija, 

- športna vzgoja.
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- Izhajanje iz učnega načrta

- Poslanstvo srednje zdravstvene šole

- Izražanje s frazemi 

- Proučevanje delovanja telesa pri naporu

- Razlaga delovanja telesnih organov

- Izdelava dokumentarnih in metaforičnih fotozgodb
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SLOVENŠČINA
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CILJ:

Razumevanje in zanimanje za učno snov 

(metafore, frazemi …) ter ustvarjalnost
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• IZRAŽANJE S FRAZEMI (iskanje frazemov, metafor)
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• PISANJE SESTAVKOV, KI VSEBUJEJO FRAZE
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• KARANTENSKE ZGODBE
Ob začetku karantene sem kar nekaj časa tiščala glavo v pesek. Nisem želela 
verjeti, da je vsa ta stvar z virusom še kako resnična. Življenje se mi je 
popolnoma postavilo na glavo, ne le meni, tudi vsem ostalim ljudem. Redno 
spremljam poročila in takrat so me res sama ušesa. Ko slišim, da se je število 
okužb še povišalo, mi gredo kar dlake pokonci. Želodec se mi obrača ob 
pogledu na vsakodnevno povišanje števila umrlih bolnikov s  covidom- 19. Na 
trenutke imam občutek, da nas je Bog popolnoma zapustil in nam zaril nož v 
hrbet. Vseh trenutnih ukrepov imam že vrh glave, a se zavedam, da so 
ključnega pomena za zajezitev virusa. Veliko je takšnih dni, ko vstanem z levo 
nogo, vso situacijo pa si morda res malo preveč jemljem k srcu. Velikokrat si 
želim, da bi enostavno preslišala nove, še strožje ukrepe in tako zame ne bi 
veljali. Saj veste! Pri enem ušesu noter in pri drugem ven. Poleg vsega tega je 
tukaj še šola na daljavo. Od začetka mi je bila zelo všeč, sedaj pa mi gre že 
pošteno na jetra. Veliko raje bi hodila v šolo, kjer bi pouk potekal v učilnicah. 
Upam in držim pesti, da se bodo razmere kmalu umirile in bomo lahko zaživeli 
normalno življenje.                                                                                                                    
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REALIZACIJA CILJEV

Srce je kot zapuščena hiša, saj
ravno tako, kot ta hiša, 
razpade, če zanj ne skrbimo.
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REFLEKSIJA DIJAKINJE:
„Pri projektu SKUM smo povezovali več predmetov skozi fotografijo. 
Fotografirali smo stvari, ki so nas spominjale na delovanje organov in njihove 
naloge ter jih povezovali z metaforičnim pomenom tako, da smo slikali vse, 
kar nas je spominjalo na njihovo delovanje. Kot bodoče zdravstvene delavce 
nas je marsikaj spomnilo na bolezni, znake in zaplete v povezavi z organi 
našega telesa. Ob pogledu na dim smo se takoj spomnili na pljuča, črpalka 
nas je spominjala na srce, drevesno deblo pa na kožo.

Tako smo povezovali fotografiranje z znanjem in se skozi fotografijo učili ter 
ponavljali. Dobro je bilo, da je z nami sodeloval tudi fotograf Luka 
Dakskobler, saj nam je podal znanje o fotografiji, ki ga nismo imeli, hkrati pa 
smo na zanimiv način ponavljali učno snov pri nekaterih predmetih, krepili ter 
črpali znanje drug od drugega.“
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ŠPORTNA VZGOJA
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CILJ:

Poznati delovanje organizma v mirovanju ter pri 

povečani obremenitvi/naporu ter 

pozitivno vrednotiti zdrav način življenja.
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POUK ŠPORTNE VZGOJE

• Teoretične vsebine vzporedno z vadbo (praktično) …

• Različne športne aktivnosti (aerobna in anaerobna vadba …)

• Opazovanje svojega telesa pred, med in po vadbi (bitje srca, dihanje in 
zadihanost, rdečica, potenje, utrujenost, počutje …)

• Merjenje srčnega utripa in frekvence dihanja (pred, med in po vadbi)

• Hidracija/dehidracija 

• Pozitiven vpliv redne športne vadbe na celotno telo in na naše počutje

OČI KOŽA JETRA SRCE PLJUČA
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• „MOŽGANSKA NEVIHTA“
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• ŠPORTNI DAN
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REALIZACIJA CILJEV

Ob globokem dihanju, ki ga 

izvajamo med športnimi 

dejavnostmi, se krepijo dihalne 

mišice, prečistijo se pljuča, 

aktivirajo pa se tudi deli pljuč, ki 

so v umirjenem stanju slabše 

predihani.
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„Zadovoljna sem bila, ko sem ugotovila, da so dijaki pri športni vzgoji 
aktivni tudi med karanteno, da pa smo lahko povezali moj predmet tudi z 
opazovanjem in fotografiranjem v naravi, med rekreacijo, med športnim 
dnevom na daljavo, pa je bil pravzaprav presežek. Dijaki so pri urah športne 
vzgoje z izjemno radovednostjo raziskovali zmožnosti svojega telesa in 
opazovali spremembe, ki so nastale ob povečani športni aktivnosti. 
Povečalo pa se je tudi zanimanje za zdravo prehrano, predvsem pred in po 
vadbi.

Zelo zadovoljna sem bila z aktivnostjo in delom dijakov, kot tudi s končnim 
rezultatom projekta.“ (Lucija Kompan)
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ANATOMIJA
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CILJ:

Razumevanje in zanimanje za učno snov 
(zgradba in delovanje človeškega telesa)
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• PONOVITEV SNOVI
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• POGLOBLJENO SPOZNAVANJE POSAMEZNIH ORGANOV                 
(SRCE, PLJUČA, JETRA, OKO, KOŽA)
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REALIZACIJA CILJEV

Žile so kot cesta, ki vodi kri po 
telesu. Poznamo vene ter arterije. 
Arterije  ležijo globje v tkivu, vene 
so bližje površju. Arterije 
prenašajo po telesu kri bogato s 
kisikom, medtem ko vene 
prenašajo kri z ogljikovim 
dioksidom ter odpadnimi snovmi.
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V srcu so štiri zaklopke, ki dovoljujejo, da se kri 
pretaka po srcu samo v eni smeri: iz atrija v 
ventrikel in nato iz srca po velikih žilah.  
Predstavljajte si, da so zaklopke vrata, ki jih 
odprete in zaprete 36-milijonkrat na leto. Kako 
mislite, da bi izgledala ta vrata? Srčne zaklopke 
so lahko okvarjene iz različnih vzrokov, kot so 
na primer: prirojene srčne okvare, revmatična 
vročica, kronični revmatični endokarditis, 
infektivni endokarditis, oslabitev zaradi 
dolgotrajnega visokega pritiska. Srčne zaklopke 
pa se lahko tudi zabrazgotinijo zaradi infekcij ali 
preobremenitve.
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REFLEKSIJE DIJAKINJ:

„Odlično se je izšlo tudi meni. Veliko sem se naučila o izbranem 
organu (pljuča), pa tudi o drugih, saj se vse lepo povezuje. Zelo sem 
zadovoljna z nastalimi zgodbami.“

„Veliko smo ponovili glede snovi pri anatomiji, saj bomo to tudi 
potrebovali, dijaki pa osvežujemo znanje iz treh predmetov. Projekt 
se mi je zdel zanimiv, fotograf se je osredotočil na vsakega dijaka 
posebej, kar je bilo v zelo veliko pomoč.“

„Snov smo bolje razumeli, saj smo se bolj poglobili in si organe tudi 
na drugačen način razložili.“
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UMETNOST
LUKA DAKSKOBLER – FOTOGRAF

„Ni bila lahka naloga. Sploh ne. Sestaviti dobro fotografsko serijo ali 

fotozgodbo ni lahko. Ko to poskušaš v primežu epidemije in raznoraznih 

omejitev, je pa še toliko težje.“
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Saša Kelc, PLJUČA
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Življenje se prične z vdihom in konča z izdihom. To nalogo nam omogočajo
dihala. Osrednji organ dihal so pljuča, v katerih se vrši izmenjava plinov med
krvjo in zrakom. Ostali deli dihal služijo za prehod zraka. Pljuča so
parenhimatozni organ, zgrajen iz bronhialnega vejevja, žilja in veziva. Visijo v
prsni votlini, torej v samem osrčju telesa, zavarovane z ogrodjem reber.
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Drevesa so pljuča planeta, saj porabljajo ogljikov dioksid in proizvajajo kisik.
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Bronhiji so sestavljeni iz številnih tanjših vej, ki so zgrajene enako kot
sapnik. Sapnik izhaja iz grla navzdol, do četrtega prsnega vretenca, kjer se
razcepi v dve sapnici, ki se končata ob pljučni lini. Ogrodje je iz podkvasto
oblikovanih hrustančastih obročev, ki so med seboj povezani z vezivom in
gladkim mišičjem. Obroč je odprt proti požiralniku, da se ta pri požiranju večjega
zalogaja hrane lahko razširi. Sluznico prekrivajo migetalke in ima veliko žlez.
Sapnici se naprej cepita v reženjske sapnice, ti pa v segmentalne. Ti se cepijo
dalje v dihalne bronhiole, od katerih potekajo alveolarni vodi, ki imajo izrastke,
alveolarne vrečice, iz katerih se bočijo številni pljučni mešički.
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Pljučni mešički so razširitev najtanjših vejic. Napolnjeni so z zrakom in v njih se
izmenjujeta kisik in ogljikov dioksid med krvjo in zrakom. Najtanjše vejice in
mešički sestavljajo respiratorno površino pljuč, kjer se izmenjujejo plini.
Izmenjava plinov poteka skozi respiratorno membrano po načelu difuzije.
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Posledice dolgotrajnega kajenja so lahko kronične.
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Rak na dihalih, ki ga v večini povzroča kajenje, je ena izmed najpogostejših
posledic. V nekaterih primerih, na primer pri raku grla, je potrebno narediti
operativno luknjo, skozi katero lahko človek spet normalno diha.
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Rastline proizvajajo kisik, da lahko živimo, dihamo.
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Živa bitja ogljikov dioksid vračamo rastlinam in ponovi se cikel kroženja.

https://scsg-szs.splet.arnes.si/
https://scsg-szs.splet.arnes.si/


Zrak ima veliko vlogo v našem življenju, zato je prav, da veliko hodimo  
v naravo, saj je zrak v mestu bolj onesnažen.
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Ali je smrt še vedno absurdna, če vemo, da dočaka vsakega? 
Z vsakim izdihljajem smo ji bližje, z vsako stotinko stopimo en korak proti njej. 
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Pomembno je, da se začnemo hitro zavedati vpliva slabih navad ter 
pomislimo nase, na druge, in seveda tudi na naravo – pljuča planeta.
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„V težkem koronskem času je bilo izvajanje z umetnikom pravzaprav 
privilegij, kot se je izrazil eden izmed dijakov, delo s KUV pa je 
razbilo vsakdanjo monotonost v učnem procesu, saj so morali 
razmišljati drugače; to ni bilo učenje na pamet, skozi svoje izkušnje, 
s popravljanjem teksta pod fotografijami so utrjevali in ponavljali 
snov, se učili drug od drugega, kar se je pokazalo tudi pri splošnem 
znanju, končnih ocenah ter tudi na maturi pri določenih dijakih. 
Dijaki so bili ponosni na svoje izdelke, še posebno na razstavo v 
mestnem jedru, kot tudi na objave v šolskem letopisu, izdani 
brošuri, prispevku na Koroškem radiu ter na internetni strani.“
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Povezave:

Brošura, na spletni strani šole 

https://www.szs.sc-sg.si/

Fotografije z razstave 

http://scsg-szs.splet.arnes.si/skum/

Šolski letopis 

https://www.szs.sc-sg.si/
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