
ПРОГРАМ  ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
 

 

Саджај  

програма 
Активности  

Начин остваривања 

програма 

 

Оперативни задаци извођења 

програма 

Праћење реализације 

планираних активности 

Општа хигијена и 

вашљивост 

Организација 

предавања и 

радионица 

 

Предавање 

 

Разговори 

Састанци 

Радионице 

Презентације 

Посете 

 

Стицање знања о значају опште хигијене 

 

Примена стечених знања на часовима 

редовне наставе 

 

Примена знања у сузбијању вашљивости 

 

Евиденција у Дневнику о-в 

рада и Књизи дежурства 

Болести прљавих 

руку 

Организација 

предавања и 

радионица 

 

Предавање 

 

Разговори 

Састанци 

Радионице 

Презентације 

Посете 

 

Стицање и примена знања о болестима 

прљавих руку 

 

Стицање знања о начинима превенције 

 

Форимирање ставова о правилној 

хигијени руку 

Евиденција у Дневнику о-в 

рада и Књизи дежурства 

Сачувајмо леп 

осмех 

Организација 

предавања и 

радионица 

 

Предавање 

 

Разговори 

Састанци 

Радионице 

Презентације 

Посете 

 

Стицање знања о значају хигијене усне 

дупље 

 

Стицање знања о правилном одрржавању 

хигијене усне дупље 

 

Стицање знања о превенцији болести 

усне дупље 

 

Евиденција у Дневнику о-в 

рада и Књизи дежурства 

Правилна исхрана Организација 

предавања и 

радионица 

 

Предавање 

 

Разговори 

Састанци 

Радионице 

Презентације 

Посете 

 

Стицање знања у значају правилне 

исхране (комбиновању намирница, 

енергетској вредности појединих 

намирница, правилном ритму уношења 

хране) 

 

Евиденција у Дневнику о-в 

рада и Књизи дежурства 



Формирање става о правилној исхрани 

Пубертет Организација 

предавања и 

радионица 

 

Предавање 

 

Разговори 

Састанци 

Радионице 

Презентације 

Посете 

 

Стицање знањао променама у пубертету 

 

Уочавање разлика између полова 

 

Стицање знања о спречавању 

деликвенције у пубертету 

 

Превенција 

болести 

зависности – 

пушење и 

алкохолизам 

Организација 

предавања и 

радионица 

 

Предавање 

 

Разговори 

Састанци 

Радионице 

Презентације 

Посете 

 

Стицање знањао штетном утицају 

дуванског дима на организам 

 

Стицање знања о штетнм утицају 

алкохола на организам 

 

Стицање знања о облицима зависности  

 

Стицање знања о мерама за спречавање 

болести зависности 

 

Евиденција у Дневнику о-в 

рада и Књизи дежурства 

Здрави стилови 

живота 

Организација 

предавања и 

радионица 

 

Предавање 

 

Разговори 

Састанци 

Радионице 

Презентације 

Посете 

 

Стицање знањао важности спорта и 

рекреације  

 

Стицање знања о важности боравка у 

природи 

 

Евиденција у Дневнику о-в 

рада и Књизи дежурства 

Превенција полно 

преносивих 

болести 

Организација 

предавања и 

радионица 

 

Предавање 

 

Разговори 

Састанци 

Радионице 

Презентације 

Посете 

 

Формирање ставова везаних за полне 

односе 

 

Стицање знања о полно преносивим 

болестима 

 

Евиденција у Дневнику о-в 

рада и Књизи дежурства 



Стицање знања о превенцији полно 

преносивих болести 

 

Превенција 

употребе дрога 

Упознавање родитеља 

и наставника са 

Протоколом о 

поступању у 

ситуацијама присуства 

и коришћења 

психоактивних 

супстанци у о-в 

установама 

 

Организација 

предавања и 

радионица на часу 

одељењског 

старешине 

 

Превентивне 

активности стручних 

тимова на локалу – 

организовање трибина 

за ученике, наставнике 

и родитеље 

 

Сарадња са МУП-ом 

на реализацији 

програма „Основи 

безбедности деце“ 

 

 

Разговори 

Састанци 

Радионице 

Презентације 

Посете 

Трибине 

Упознавање са обавезама и процедурама 

реаговања у ситуацијама сумње или 

сазнања о употреби дрога 

 

Стицање знањао штетном утицају дроге 

на организам 

 

Развијање личних потенцијала и јачање 

самопоуздања код ученика 

 

Развијање вештина одупирања 

социјалном притиску и критичког 

мишљења 

 

Стицање знања о мерама за спречавање 

болести зависности 

 

Евиденција у Дневнику о-в 

рада и Књизи дежурства 

 


