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POVZETEK
Kajenje sodi v sam vrh dejavnikov tveganja za zdravje človeka. Med kadilci v Sloveniji je vse
več mladih. Skrb zbujajoči podatki o škodljivosti kajenja so bili vzrok za raziskavo na osnovni
šoli z namenom ugotoviti številčno stanje kadilcev med učenci predmetne stopnje. Izdelan je
bil trajni plakat z osnovnimi informacijami, javno izobešen na vidnem mestu šole. V
sodelovanju z Zdravstvenim domom Vrhnika so bile posebej pripravljene in izvedene delavnice
o kajenju za učence od 4. do 9. razreda, s poglavitnim ciljem večje osveščenosti otrok in
mladine. Pozitivni odzivi so nas spodbudili k razmišljanju o tem, da bi tovrstno delo postala
stalna praksa na šoli.
Ključne besede: kajenje, kajenje in mladi, škodljivost kajenja, osveščenost

SUMMARY
Smoking is one of the leading causes for different diseases that affect human's health. There is
an increasing number of smokers among the youth population in Slovenia. Due to serious
dangers of smoking a research on primary school was done. Its aim was to find out the exact
number of smokers among the pupils aged 12-15. A permanent poster with basic information
was made and is presented publicly in school premises. In cooperation with Health Center
Vrhnika there were workshops organised. Workshops about smoking were organised for pupils
aged 10-15. The main aim was to form bigger awareness among children and youngsters.
Because of positive responses it is suggested that this kind of practice becomes a regular one.
Key words: smoking, smoking and youngsters, danger of smoking, awareness
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1 UVOD
Za raziskovalno nalogo sva se odločili, ker želiva osvestiti mlade o posledicah kajenja ter
preprečiti, da bi sploh poskusili kaditi. Raziskovalno nalogo delava z velikim veseljem, saj se
zavedava, da s tem mogoče celo rešimo kakšno življenje ali pa ga podaljšamo.

1.1

ZAKONODAJA NA PODROČJU KAJENJA

Raziskave kažejo, da veliko ljudi začne kaditi v obdobju adolescence, zato je zelo pomembno,
da obstaja zakonodaja, ki mladoletnikom prepoveduje dostop do cigaret. Tako je v Sloveniji od
leta 2007 v veljavi Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (Url. l. RS 60/2007), iz
katerega navajava nekaj glavnih določb in omejitev:
 Prodajanje cigaret mlajšim od 15 let je prepovedano.
 Kajenje na javnih mestih ni dovoljeno, razen v prostorih, ki so namenjeni kadilcem.
 Kajenje je prepovedano na vlakih, avtobusih in letalih.
 Kajenje je prepovedano v vseh vladnih ustanovah.
 Oglaševanje tobačnih izdelkov je prepovedano. Tobačne izdelke se lahko oglašuje le na
mestih, kjer se jih tudi prodaja.
Slovenija pa se v letošnjem letu pripravlja na strožjo tobačno zakonodajo, ki bo v skladu z novo
tobačno direktivo EU. Direktiva narekuje velika slikovno-besedilna zdravstvena
opozorila, prepoved dajanja na trg tobačnih izdelkov z značilno aromo, celovito obravnavo
elektronskih cigaret, novih tobačnih izdelkov in zeliščnih izdelkov za kajenje, strožje ukrepe za
preprečevanje ponarejanja in nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki in prepoved prodaje
tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov prek interneta. Cilji predloga zakona so: preprečevanje
začetka kajenja med mladostniki in mladimi osebami, spodbujanje opuščanja kajenja,
zmanjšanje izpostavljenosti tobačnemu dimu in posledično zmanjšanje obolevnosti, prezgodnje
umrljivosti
ter
stroškov
zaradi
rabe
tobaka
(http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja_in_prioritete/javno_zdravje/preprecevanje_tvega
nih_vedenj_in_zasvojenosti_tobak_in_povezani_izdelki_alkohol_droge/tobak_in_povezani_i
zdelki/za_druzbo_brez_tobaka/).
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1.1.1

PROTIKADILSKI UKREPI IZVEN SLOVENIJE

Evropska unija je že leta 1989 sprejela resolucijo o prepovedi kajenja na javnih mestih in vseh
javnih prevoznih sredstvih. Nadzor nad tobakom postaja danes vse strožji, tako sprejeta
Okvirna konvencija prepoveduje kajenje na delovnih mestih, v barih in restavracijah.
V Italiji je od letošnjega februarja v veljavi nov strožji protikadilski zakon. Med drugim je
kaznivo kajenje v avtu, če sta v njem otrok ali nosečnica. Kazen za tovrstni prekršek znaša 500
evrov. Zapisane so tudi kazni za metanje cigaretnih ogorkov na tla in sicer 300 evrov. Trafikam,
ki bodo mladoletnim prodajale tobačne izdelke, grozi kazen 3.000 evrov in izguba licence.
Zakon zahteva, da so na cigaretnih škatlicah nazorne slike ljudi, ki so trpeli zaradi posledic
kajenja. Tako ena izmed slik prikazuje žensko, ki kašlja in pljuva kri, na eni pa je slika vreče
trupla moškega, ki je umrl zaradi srčnega napada (http://www.rtvslo.si/svet/v-italiji-zacelveljati-oster-protikadilski-zakon/384977).

1.2

NAMEN RAZISKOVALNE NALOGE

Z raziskovalno nalogo želiva preprečiti ali vsaj zmanjšati kajenje med mladimi, pa tudi med
njihovimi starši. Želiva, da bi se zavedali, kako ta razvada vpliva na zdravje in razum otroka.

1.3

CILJA RAZISKOVALNE NALOGE

Zastavili sva si naslednja cilja:
•

zmanjšati kajenje na naši osnovni šoli,

•

osvestiti učence od 4. razreda dalje o škodljivosti kajenja.

1.4

HIPOTEZE

Predpostavljava, da:
•

učenci predmetne stopnje na naši šoli ne kadijo,

•

učenci naše šole niso dovolj osveščeni o škodljivosti kajenja,

•

učence skrbi za lastno zdravje in zdravje njihovih najbližjih.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1

ZGODOVINA KAJENJA

Med nekaterimi indijanskimi plemeni je bilo uživanje tobaka običajno, predvsem kot del
ritualnih obredov, Indijanci iz srednje Amerike so prve divje vrste tobaka kultivirali že pred
8000 leti. Vrači so rastlino pogosto uporabljali tudi v zdravilne namene in sveže tobačne liste
dajali na odprte rane za preprečevanje okužb, izvlečke iz listov pa proti glavobolom in
zobobolom itd.
Tudi v Evropi so tobak sprva uporabljali le zdravniki za zdravljenje glavobola, zobobola, kuge,
izpadanja zob, tako da se je novica o domnevni veliki zdravilni moči tobaka hitro razširila po
vsej Evropi. Kasneje so začeli tobak uporabljati na druge načine. Leta 1586 je Francise Drake
prvi prinesel v Anglijo kajenje v obliki pipe in z njo osvojil angleško visoko družbo. Ob koncu
16. stoletja je prišel tobak v Turčijo, se nato razširil še na Bližnji vzhod in po celem Balkanu,
kjer so prvi začeli kaditi tudi vodne pipe in cigarete. Zlasti tridesetletna vojna na začetku
sedemnajstega stoletja, v katero so bile vpletene skoraj vse evropske države, je bila glavni
generator razširjanja tobaka po celotni Evropi, saj se je navada kajenja preko vojakov iz
atlantskih držav, kot sta Španija in Francija, močno razširila med srednje in vzhodno evropske
države, med katerimi je bila tudi Kranjska.
Leta 1880 je 21- letni James Albert Bonsack prvi izumil takšno napravo, ki je prinesla dokončno
zmago cigaret nad ostalimi oblikami uporabe tobaka. Majhne proizvodne obrate so zamenjale
velike multinacionalne korporacije, od katerih večina posluje še danes (Philip Morris, British
American Tobacco, Benson & Hedges …). S svojo velikostjo so si lahko privoščile bogate
oglaševalne kampanje, ki so povzročile velik porast kajenja cigaret po celem svetu (Povzeto
po: www.mz.gov.si/.../javno_zdravje_09/Zgodovina_tobaka.doc).
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2.2

KAJENJE MED MLADIMI

Mladostniki sodijo med najbolj ranljive skupine, izpostavljene številnim negativnim vplivom
okolice in so zanje tudi bolj dovzetni. Zato se tudi pogosto nanje odzovejo pretirano in
občutljivo. Vzrokov, čemu mladi začnejo s kajenjem, je precej. Za tvegano vedenje pri
mladostnikih so krive slabe razmere v družini, družba vrstnikov, ki goji tvegano vedenje, slabi
uspehi v šoli, slaba psihična osebnost, pa tudi želja po radovednosti in eksperimentiranju.
Starost ob začetku kajenja je pomemben kazalnik kasnejših kadilskih navad. Mlajši, ko je
posameznik ob začetku kajenja, večja je verjetnost, da bo v odrasli dobi redno kadil, da bo
razvil dolgoročno zasvojenost z nikotinom, da bo kadil večje število let, obenem pa bo manj
verjetno opustil kajenje v primerjavi s tistimi, ki začnejo kaditi pozneje
(http://www.zdravjevsoli.si/index.php?option=com_content&view=article&id=166&Itemid=8
8).

2.2.1

KAKO PREPREČITI KAJENJE MED MLADOSTNIKI?

S preprečevanjem kajenja naj bi začeli čim prej, saj je pravočasno ukrepanje v tem obdobju bolj
učinkovito kot kasneje. Varovanje in krepitev zdravja sta v okviru vzgojno-izobraževalnega
procesa izrednega pomena in lahko pomembno vplivata na zdravje in kakovost življenja otrok
in mladostnikov.
Nacionalni inštitut za javno zdravje je ugotovil, katera so področja v Sloveniji, kjer bo potrebno
več narediti za zmanjšanje kajenja med mladimi. Tako bo potrebno dosledno izvajati
zakonodajo o prepovedi prodaje cigaret otrokom in mladostnikom. V šolah bo potrebno na
primeren način posredovati informacije o škodljivosti kajenja v obdobju mladostništva. S
pomočjo mladih je potrebno vplivati tudi na njihove starše kadilce in vrstnike kadilce.

2.3

SESTAVINE CIGARETE

Cigareto sestavlja 7357 kemičnih spojin, večina v plinastem agregatnem stanju in zelo
škodljivih. Najbolj škodljive med njimi so: katran, nikotin in ogljikov monoksid. Prav tako pa
so zelo nevarne in strupene sestavine tudi: dušikovi oksidi, svinec, aromati, toluen, aceton,
metanol, amonijak in arzen. Tobačni dim vsebuje vsaj 250 strupenih kemičnih spojin, vsaj 50
teh spojin pa je rakotvornih. Vsebuje pa tudi kovine (kadmij, arzen, svinec, krom), strupene
pline ( amonijak, butan, vodikov cianid, ogljikov monoksid, toluen) in rakotvorne kemične
spojine (formaldehid, benzen, polonij, vinilklorid). V nadaljevanju so podrobneje predstavljene
nekatere izmed njih.
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•

KATRAN

Je temna oljnata tekočina, ki med drugim vsebuje ostanke nafte. V vsaki cigareti ga je od 15 do
25 mg. Del se izloči s kašljanjem. Katran se nabira predvsem v pljučih, kar močno povečuje
možnost za nastanek pljučnega raka. Povzroča tudi bolezni grla, ustnic in jezika.
•

OGLJIKOV MONOKSID

Sprošča se ob gorenju cigaretnega papirja. Kadilci ogljikovega monoksida ne izdihujejo, ker
skozi pljuča zelo hitro vstopa v kri in s tem izpodriva kisik. Pri hudem kajenju pride do
pomanjkanja kisika v tkivih in organih.
•

NIKOTIN

Nahaja se v koreninah in listih tobaka. Rastlina ga uporablja za zaščito pred mrčesom. Nikotin
spada med najhujše živčne strupe, njegovi učinki pa so lahko bruhanje, glavobol, vrtoglavica,
tresenje rok in splošna oslabelost organizma. Če se z njim hudo zastrupimo lahko pride tudi do
smrti zaradi ohromitve možganskega centra za dihanje in bitje srca. Do take zastrupitve pride
zlasti pri dolgoletnih kadilcih, kateri lahko trpijo tudi za nespečnostjo, zmanjšano ostrino vida
in težkim razpoznavanje barv.

2.4

ELEKTRONSKE CIGARETE

Elektronske cigarete postajajo vse bolj popularne. Z leti se veča število njihovih uporabnikov.
Elektronska cigareta naj bi vsebovala manj škodljivih snovi. Kadilci elektronskih cigaret naj bi
bili manj izpostavljeni tveganju za nastanek rakavih obolenj kakor kadilci tobačnih cigaret.
Tovrstne cigarete je možno kupiti le prek spleta. Za njih velja enak zakon kot za tobačne
cigarete,
čeprav
ne
vsebujejo
niti
malo
tobaka
(Povzeto
po:
http://svet24.si/clanek/zanimivosti/zdravje/5343eae74d609/kadite-elektronsko-cigaretopreberite).

2.5

TVEGANJA ZARADI KAJENJA

Posledice kajenja so obsežne in resne ter zahtevajo takojšnjo obravnavo. Zaradi bolezni, ki jih
povzroča kajenje, umre dve tretjini kadilcev, ki v povprečju izgubijo 10 do 15 let življenja,
mnoga leta pred smrtjo pa preživijo kot zelo slaba po kakovosti (http://www.nijz.si/sl/celovitprogram-ukrepov-protitobacnega-zakona-za-zascito-zdravja-prebivalcev).
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Posledice kajenja so poleg rumenih zob, neprijetnega zadaha in smradu obleke, tudi mnoge
bolezni. Kajenje tako vpliva na kar 17 vrst raka, najpogostejši med njimi je pljučni rak. Kajenje
med drugim povzroča: srčni infarkt, astmo, mrzlico, kronični kašelj, neplodnost pri ženskah.
Tvegajo tudi pasivni kadilci, saj so še bolj izpostavljeni raznim boleznim.
Največkrat vidne negativne posledice so: obarvani prsti, rana na želodcu, izguba las, očesna
mrena, gubanje kože, izguba sluha, kožni rak, propadanje zob, osteoporoza, obolenje srca, rak
pljuč, neplodnost ... (Povzeto po: http://www.ce.sik.si/raziskovalne/4201103515.pdf).
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1

METODE DELA

Praktični del raziskovalne naloge sva izvedli na naši osnovni šoli. Uporabili sva naslednje
metode dela:
 anketiranje,
 multimedijske predstavitve v okviru razrednih ur pri učencih predmetne stopnje,
 delavnice pri učencih 4. razreda, kjer se prvič pri pouku seznanijo s človeškim telesom,
 likovno snovanje trajnostnega plakata za šolo.
Pri četrtošolcih sta nama pomagali diplomirana medicinska sestra Tadeja Pilar iz ZD Vrhnika
in sošolka Petra Čepon.

3.2

PRAKTIČNI DEL

Anketirali sva 121 učencev predmetne stopnje. Ankete sva obdelali ter izdelali grafikone in
tabele. Rezultate ankete sva predstavili vsem učencem predmetne stopnje na razrednih urah.
K predstavitvi na razrednih urah sva vključili dejstva o kajenju s poudarkom na škodljivosti za
zdravje. Da bi bili pri odvrnitvi od kajenja čim bolj uspešni, sva izračunali, koliko denarja
povprečni kadilec porabi v določenem časovnem obdobju in kaj bi si za ta denar lahko privoščil.
Po končani predstavitvi sva učence prosili za njihovo mnenje o kajenju pred in po predstavitvi.
Prav tako sva izvedli anketo o kajenju med zaposlenimi v šoli in vrtcu.

Slika 1: Mnenja učencev
Foto: Lucija Vidovič, 13. 3. 2016
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V 4. razredu sva izvedli delavnico o kajenju pri predmetu Naravoslovje in tehnika. Pri tem sta
nama pomagali diplomirana medicinska sestra Tadeja Pilar in sošolka Petra Čepon. Naloga
medicinske sestre je bila opozoriti na škodljive učinke kajenja na zdravje otrok. Raziskovalki
sva predstavili dihala, dihalno pot in delovanje pljuč ob pomoči šolskih modelov in modela, ki
smo ga izdelali posebej za delavnice. Učence smo zatem razdelili v skupine in jim zastavile
različne naloge. Pri prvi nalogi so učenci dobili 10 sličic, ki so prikazovale navade ljudi.
Potrebno jih je bilo razvrstiti na zdrave in nezdrave. Druga naloga je od učencev zahtevala
reakcijo v različnih »nerodnih« situacijah , sledilo je poročanje. Pri zadnji nalogi so se učenci
zabavali ob osmerosmerki.

Slika 2: Učenci 4. razreda med reševanjem osmerosmerke
Foto: Edita Gradišar, 25. 2. 2016
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Slika 3: Predstavitev delovanja pljuč
Foto: Edita Gradišar, 25. 2. 2016

Slika 4: Med delavnicami
Foto: Edita Gradišar, 25. 2. 2016
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Slika 5: Model človeka in model pljuč
Foto: Edita Gradišar, 25. 2. 2016

Slika 6 : Predstavitev v 8. razredu
Foto: Edita Gradišar, 13. 1. 2016
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Slika 7: Doma narejen model delovanja pljuč
Foto: Ana Verhovec, 4. 2. 2016

Slika 8: Diapozitiv iz predstavitve ekonomskega vidika kajenja
Foto: Lucija Vidovič, 14. 3. 2016
Ana Verhovec, Lucija Vidovič, april 2016
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Slika 9: Trajnostni plakat o kajenju na naši šoli
Foto: Lucija Vidovič (avtorica), 14. 3. 2016

3.3

OBDELAVA PODATKOV

Zbrane podatke sva vnesli v tabele v poglavju 4, kjer so zapisani rezultati. Za obdelavo
podatkov sva uporabili računalniška programa Word in Excel. Dobljene vrednosti so
prestavljene v nadaljevanju.
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4 REZULTATI
Z metodo anketiranja sva pridobili podatke o kajenju med učenci predmetne stopnje
Anketiranih je bilo 121 učencev. Zaradi boljše preglednosti sva naredili grafikone in tabele.
Od 121 anketiranih učencev na naši šoli kadita 2 učenca. Ta podatek naju je presenetil, saj nisva
pričakovali, da kdo kadi, glede na to, da smo v osnovni šoli in da je to kaznivo dejanje. O
kajenju je razmišljalo kar 9 učencev, zato sva se odločili, da ukrepava in na razrednih urah
predstaviva škodljivost kajenja. Zaskrbljujoč podatek je tudi, da kadi več kot polovica domačih,
kar večino učencev moti. Izkazalo se je, da se vedenjski vzorci, torej tudi kajenje, lahko
prenesejo na potomce.
Tabela 1: Rezultati anketnega vprašalnika za učence predmetne stopnje

Ali si kadilec/kadilka?
Ali si razmišljal/a, da bi pričel/a kaditi?
Ali kadi kdo od tvojih domačih?
Ali te moti kajenje domačih?
Ali je kdo od tvojih domačih umrl zaradi kajenja?

Ana Verhovec, Lucija Vidovič, april 2016
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2
9
71
56
7

NE
119
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50
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stran 20

Raziskovalna naloga
Mi smo »in« in ne kadimo
OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica

Ali si kadilec/kadilka?
DA
2%

NE
98%

Grafikon 1: Rezultati 1. vprašanja

Ali si razmišljal/a, da bi začel/a kaditi?
DA
7%

NE
93%

Grafikon 2: Rezultati 2. vprašanja
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Ali kadi kdo od tvojih domačih?

NE
41%

DA
59%

Grafikon 3: Rezultati 3. vprašanja

Ali te moti kajenje domačih?

NE
54%

DA
46%

Grafikon 4: Rezultati 4. vprašanja
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Ali je kdo od tvojih domačih umrl
zaradi kajenja?
DA
6%

NE
94%

Grafikon 5: Rezultati 5. vprašanja
Na predstavitve o kajenju so učenci odreagirali pozitivno. Po predstavitvi sva jih vprašale, kaj
bi lahko dodali, dopolnili, da bi bila predstavitev za druge učence še boljša in nekateri so nama
prijazno svetovali. Razdelili sva jim tudi prazne liste, na katere so napisali, kaj novega so
izvedeli, ali se je njihovo mnenje o kajenju spremenilo in če bi radi svoje domače po slišanem
odvrnili od kajenja. Nekaj učencev se je zelo potrudilo, kar nama je bilo v veliko pomoč.
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5 RAZPRAVA
V raziskovalni nalogi sva se osredotočili na širjenje osveščenosti o škodljivih učinkih kajenja
na zdravje človeka, s tem pa pomembno prispevati k zmanjšanj kajenja na našo osnovni šoli.
Po pregledu rezultatov anket med učenci predmetne stopnje sva začutili nekaj neiskrenosti pri
odgovorih kljub anonimnosti reševanja. Poleg tega sva imeli težave pri vrednotenju posameznih
odgovorov, kar nama je dalo misliti, kako pomembno je oblikovati dobro anketno vprašanje.
Izvedba razrednih ur na predmetni stopnji je bil za naju velik zalogaj, poleg treme naju je
obdajal dvom o uspešnosti ure. Po opravljenem delu sva opravili precej pogovorov na šolskih
hodnikih in doma tako z učenci kot z učitelji, ki so uram prisostvovali. Pozitivni odzivi in
otroška iskrenost sta nama dali nov zagon po nadaljevanju tovrstnih akcij.
Priprave na delavnice v 4. razredih so zahtevale precej več dela, saj je bilo potrebno strokovno
izrazoslovje prilagoditi starosti in predznanju otrok. 10-letniki potrebujejo močno vizualno
podporo in možnost vključitve čim več različnih čutov za učinkovito zaznavo in sprejem
posredovanih informacij. Opazili sva opazno večjo stopnjo radovednosti in želje po znanju.
Učiteljice na razredni stopnji, ki so delavnicam prisostvovale, so izrazile željo po vsakoletnem
sodelovanju, morda tudi v prvi triadi.
Meniva, da bi bilo potrebno uvesti sodelovanje šol in zdravstvenih ustanov, saj bi vzajemno
delo pomembno prispevalo k preprečevanju kajenja med mladostniki.

Ana Verhovec, Lucija Vidovič, april 2016

stran 24

Raziskovalna naloga
Mi smo »in« in ne kadimo
OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica

6 ZAKLJUČEK
Z raziskovalno nalogo sva želeli prispevati k večji osveščenosti učencev naše šole glede
škodljivih učinkov kajenja na zdravje človeka.
Glede na izsledke in priporočila slovenskih institucij, ki se ukvarjajo s problematiko kajenja,
sva anketirali učence predmetne stopnje, pripravili in izvedli razredne ure na predmetni stopnji,
delavnice v 4. razredih in izdelali trajni plakat za potrebe šole.
Od treh hipotez sva potrdili eno:
 učence skrbi za lastno zdravje in zdravje njihovih najbližjih.
Informacije o tem sva pridobili po izvedenih razrednih urah iz odgovorov učencev na vprašanja.
Eno hipotezo sva ovrgli in sicer, da učenci predmetne stopnje na naši šoli ne kadijo.
Eno hipotezo lahko delno potrdiva, delno ovrževa:
 učenci naše šole niso dovolj osveščeni o škodljivosti kajenja.
Večina učencev je vedela, da je kajenje škodljivo, ostalo jim je neznanka. Največ informacij
sva pridobili v pogovoru z njimi in preko listkov z vprašanji in odgovori.
Naučili sva se torej:





nekaj možnih raziskovalnih prijemov,
dela v skupini,
pomena sestave dobrega anketnega vprašalnika,
kako pomembno je osveščati mlade o škodljivih učinkih kajenja na zdravje, saj v
Sloveniji kadi vedno več najstnikov.

Možnosti za nadaljnje raziskave:




širiti delavnice o kajenju v nižje razrede osnovne šole z namenom osveščanja,
izvesti anketo o kajenju med Borovničani in tako ugotoviti stanje v občini,
izvesti delavnice o kajenju za starše otrok v nižjih razredih, saj ti pomembno vplivajo
na navade in razvade svojih potomcev.
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8 PRILOGE
V priloge sva uvrstili naslednje dokumente:





Anketa za učence,
Delovni list za 4. razred: Osmerosmerka,
Delovni list za 4. razred: Nerodne situacije,
Delovni list za 4. razred: Zdravo in nezdravo.
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PRILOGA 1

Živjo!
V svoji raziskovalni nalogi bi rade pomagale mladim k čim boljšemu poznavanju škodljivih
učinkov kajenja na zdravje človeka, zato te prosimo, da izpolniš spodnjo anketo. Anketa je
anonimna (nihče ne bo vedel, kdo jo je izpolnjeval), potreboval/a boš nekaj minut, da jo
izpolniš. Rezultati ankete nam bodo pomagali pri organizaciji nadaljnjih dogodkov.
Spol: M

Ž

Starost:
Lokacija:

Ali si kadilec/kadilka?

Ali si razmišljal, da bi kdaj pričel kaditi?

Ali kadi kdo od tvojih domačih?

Ali te moti kajenje domačih?

Ali je kdo od tvojih domačih umrl zaradi kajenja?

Hvala za tvoje odgovore. Rezultate bomo predstavile na razredni uri.
Ana, Lucija in Petra

PRILOGA 2

PRILOGA 3

DELOVNI LIST ZA 4. RAZRED: NERODNE SITUACIJE

1. Sošolko vidiš, da kadi. Kaj narediš?

2. V prostoru za nekadilce opaziš, da nekdo kadi. Kaj bi storil? Bi ga opozoril, da je to
prepovedano?

3. Ko se družiš s prijatelji, ti eden izmed njih ponudi cigareto. Kaj narediš?

4. V šoli si izvedel, kako škodljivo je kajenje, tvoji starši pa kadijo. Kako bi ukrepal?

5. Imaš vžigalnik, prijatelj, ki kadi, pa te prosi, da mu ga posodiš, saj je svojega pozabil
doma. Ali bi mu ga posodil? Obrazloži svoj odgovor.

