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Svetovni dan 

zdravja,  

7. april 2020 

»SMO ZDRAVI?«  
Poleg Slovenije, si po želji izberi še dve državi.  

Ugotovi kdo je bolj zdrav ali državljani Slovenije, državljani države A ali državljani države B? Kdo jé bolj 

zdravo? In kdo se boljše počuti? V pomoč ti bo spodnja tabela! 

   
1. SKLOP - GIBANJE    

   
2. SKLOP - PREHRANA 

  

    
3. SKLOP - DOBRO POČUTJE  

     »KOGA ŽIVČKI TRGAJO« 

o Kateri je/so nacionalni športi? 

 

o Katere rekreativne dejavnosti 

so priljubljene? Koliko denarja 

porabijo za te dejavnosti? 

 

o Dostopnost športnih objektov? 

Koliko jih je na število 

prebivalcev? Katerih je največ 

(nogometnih igrišč, atletskih dvoran 

ipd.)? 

 

o So športne površine urejene 

(parki, pešpoti, kolesarske steze 

ipd.)? 

o Nacionalne jedi. (Pri vseh treh 

državah narišeš prehranjevalno 

piramido ali krožnik razdeljen na pol in 

na dve četrtini. Primerjaš, katerih 

hranilnih živil se poje največ. Se jih 

uporablja zdravo in enakomerno 

porazdeljeno?) 

 

o Kje jedo več: ali doma ali izven 

doma (šola, hitra prehrana…)? 

 

 

o Koliko ljudi živi v mestih in 

koliko na podeželju? 

 

o Koliko časa preživijo v šoli, na 

delovnih mestih? Koliko so 

zaradi tega podvrženi stresu? 

Kako premagujejo stres? 

 

o Ali imajo toplice, kmečki 

turizem (tako panogo turizma, ki naj 

bi bila v pomoč pri premagovanju 

stresa)? Koliko stane taka vrsta 

turizma? 
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Vsak sklop naj bo razdeljen na tri dele, in sicer SLO in država A in država B. Iz teh delov naj bo razvidna primerjava. 

Primer:   

 

1. SKLOP - GIBANJE    

 

2. SKLOP - PREHRANA 

 

 

3. SKLOP - DOBRO POČUTJE  

     »KOGA ŽIVČKI TRGAJO« 

SLO država A država B SLO država A država B SLO država A država B 

         

 

PREDLOG: 

Lahko si narediš v obliki plakata, lahko je napisano, narisano, nalepljeno. Lahko je v obliki predstavitve (Powerpoint). Po želji. 

 

VELIKO      IN    TI ŽELIMO PRI DELU! 


