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UVOD

 

Dijakinje in dijaki 3. gimnazije pri ITS družboslovje
mesečno pripravljamo novičnik, namenjen ozaveščanju

pomena dobrega počutja in duševnega zdravja ter
aktivni skrbi zanj. 

 
Novičnik – poimenovali smo ga Srečko je dobro –

vsebuje zanimive psihološke vsebine, nasvete, kako
poskrbeti zase, delovne liste z različnimi vajami, ideje za

preživljanje prostega časa in še marsikaj drugega.
 

KAZALO
Kaj je depresija?

Miti in resnice o depresiji
Kako lahko poskrbiš zase

Dobre stvari v življenju
 

Ali spiš dovolj?
Pomanjkanje spanja

Recept za kakovosten spanec
Najpogostejše sanje mladostnikov

Serotonin imenujemo tudi »hormon za srečo«, saj igra
glavno kemično vlogo pri občutenju sreče. Če ga imamo
dovolj, nas preveva zadovoljstvo in dobro razpoloženje.

Zaradi serotonina smo bolj sproščeni in se bolje
počutimo, prav tako tudi bolje spimo. 



DEPRESIJA

Je duševna motnja, za katero so značilni
simptomi, ki se kažejo v razpoloženju, mišljenju
in vedenju, tem se pridružijo tudi raznovrstni
telesni simptomi. 

Kaj je?

Kdaj se začne?
Depresija navadno
nastopi v dvajsetih letih,
vendar ni omejena na
posamezna življenjska
obdobja. Zbolijo lahko
starostniki (15 do 20 %),
nastopi pa tudi pri enem
na 40 otrok in pri enem
na 7 do 10 adolescentov.



O depresiji govorimo, če je človekovo
razpoloženje več kot dva tedna zelo negativno
(žalost, potrtost) ali če je v tem času opazno
zmanjšan interes in zadovoljstvo ob vsakdanjih
aktivnostih in ima še vsaj pet od spodaj naštetih
znakov.

Simptomi depresije

žalost, tesnoba in občutek
praznine
pesimizem in obup
občutki krivde, manjvrednosti,
nemoči
zmanjšano zanimanje za stvari, v
katerih je oseba dotlej uživala

zmanjšano zanimanje za spolnost
pomanjkanje energije, utrujenost,
upočasnjenost
nemir in razdražljivost
motnje spanja in hranjenja
sprememba apetita in telesne teže  (navzgor
ali navzdol)
motnje koncentracije in spomina
razmišljanje o smrti in samomoru



MITI IN RESNICE 

O DEPRESIJI
Označi, ali se ti zdi trditev pravilna (resnica) ali

napačna (mit). Nato preveri, kaj je res, in preberi
še marsikaj zanimivega o depresiji.

 1. Depresija je namišljena duševna motnja.
2. Depresija bo minila sama od sebe.

3. Depresija nastopi le po travmatičnih
dogodkih.

4. Če za depresijo trpijo starši, bodo zboleli
tudi otroci.

5. Samo slabiči ne morejo sami premagati
depresije.

6. Antidepresivi učinkovito lajšajo
simptome depresije.

7. Depresija se dvakrat pogosteje pojavlja 
pri ženskah kot moški.

8. Pogovor bo samo poslabšal depresijo.
9. Depresije ni mogoče pozdraviti.



Depresija bo minila sama od sebe. 
MIT

Pri redkih ljudeh se depresija res umiri sama
od sebe, velika večina pa jih potrebuje

strokovno pomoč. V nasprotnem primeru
lahko depresija traja mesece, več let, včasih

celo vse življenje.

Depresija nastopi le po travmatičnih
dogodkih.

RESNICA/MIT
Včasih je sprožilec depresije jasno razviden,
denimo travmatičen dogodek. Pogosto pa se
depresija razvija počasi, postopno, navadno

takrat, ko se naniza vrsta obremenilnih
okoliščin, ki jim človekovi obrambni in
prilagoditveni mehanizmi niso več kos.

Depresija je namišljena duševna
motnja.  

MIT
Marsikdo depresijo zamenjuje z žalostjo ali s

slabim razpoloženjem. Depresija je prava
duševna motnja, ki spremeni naše doživljanje,
čustvovanje in vedenje. Depresijo povezujejo s
funkcionalnimi in strukturnimi spremembami

v možganih.



Če za depresijo trpijo starši, 
bodo  zboleli tudi otroci.

MIT
V tem primeru gre le za nekoliko večje
tveganje za razvoj depresije. Genetska

predispozicija pomeni zgolj večjo ranljivost.

Samo slabiči ne morejo sami
premagati depresije.

MIT
Depresija ni samopomilovanje ali lenoba in ni

posledica šibkega značaja, pač pa gre za
bolezen. Ne moremo se prisiliti, da bi se

počutili bolje ali da bi se videli v boljši luči.
 
 

 Antidepresivi učinkovito lajšajo
simptome depresije. 

RESNICA
Depresijo je mogoče zdraviti in jo tudi

ozdraviti. Antidepresivi pri marsikaterem
pacientu omilijo simptome, vzrokov za

obolenje pa ne odpravijo. Za ozdravitev je
nujna psihoterapija.



Depresija se dvakrat pogosteje 
pojavlja pri ženskah.

RESNICA
Čeprav za depresijo trpi približno dvakrat več
žensk, doleti tudi veliko moških. Žal se moški

veliko težje odločijo, da bodo poiskali strokovno
pomoč, zato je med njimi precej več samomorov.

 
 

Pogovor bo samo poslabšal depresijo.
MIT

Prav nasprotno, pogovor s psihoterapevtom
sčasoma pomaga ugotoviti vzroke za depresijo.

Drži pa, da se utegne posameznik v
psihoterapiji občasno spet počutiti slabše,
vendar gre za zgolj začasna poslabšanja.

 
 

Depresije ni mogoče pozdraviti.
MIT

Več kot 80 odstotkom posameznikom 
z depresijo ustrezna strokovna pomoč 

prinese izboljšanje.



 
Izvajanje vaje poveča zavedanje, kaj lepega in

dobrega se zgodi v življenju. Bolj pozorni
postanemo na dogajanje tu in zdaj, manj pa na
premlevanje preteklosti ali skrbi za prihodnost.

Posledica je izboljšanje razpoloženja. 

DOBRE STVARI 

V ŽIVLJENJU
Na koncu vsakega tedna napiši,

 kaj DOBREGA se je zgodilo vsak dan.
Uporabiš lahko predlogo na naslednji

strani.



TA TEDEN

ponedeljek:

_____

_____

_____

sreda:

___________

___________

petek:

______

______

_____

četrtek:

______

______

______

_

torek:

______

______

___

sobota:

________

________

nedelja: _______________

___________________



ALI SPIŠ DOVOLJ?
Spanje je osnovna človekova potreb, ki je

povezana tudi s kakovostjo življenja v vseh
starostnih obdobjih. Vabimo te, da najprej

odgovoriš na vprašanja, nato pa prebereš nekaj
strokovnih spoznanj o spanju.  

1. Koliko ur povprečno spiš med tednom?
a) manj kot 7 ur,

b) 7–8 ur,
c) 8–9 ur,

d) 9–10 ur,
e) več kot 10 ur.

2. Kdaj običajno hodiš spat med tednom?
a) med 21.00 in 22.00
b) med 22.00 in 23.00
c) med 23.00 in 24.00

d) med 24.00 in 1.00 zjutraj
e) po 1.00 zjutraj

3. Ali hodiš spat vsak dan približno ob istem času
in spiš približno enako število ur?
 a) Da, čez teden, med vikendi ne.

 b) Da, enako med tednom in ob vikendih.
 c) Ne, spat hodim ob različnih urah, zato tudi

spim različno dolgo. 



Večkrat smo že vsi slišali, da je potrebno dovolj
spati, saj se s premalo spanca telo ne uspe

zadostno odpočiti in regenerirati. 
 

Odraslim je priporočenih od 7 do 8 ur spanja,
mladostnikom okrog 9 ur, otrokom med 9. in 12.
letom 9 ur, otrokom od 6. leta do 10. leta starosti

pa 10 ur spanja.
 

O pomanjkanju spanja govorimo takrat, ko spimo
manj, kot je priporočeno. Povprečen najstnik spi
okoli 8 ur na noč, kar je malo manj kot je zanje

priporočljivo. 

Pomanjkanje spanja



    1. Hormon melantonin se v najstniških
letih izloča kasneje kot pri otrocih ali

odraslih, zato mladostniki kasneje zaspijo,
a morajo zaradi šolanja vstajati približno

ob isti uri kot odrasli.     
2. Poleg tega se mladostniki veliko učijo,
imajo veliko zunajšolskih dejavnosti, pa
tudi veliko časa preživijo v družbi svojih
vrstnikov in/ali na družbenih omrežjih.

Pomanjkanje spanja lahko vodi v nihanje
razpoloženja, poslabšanje sposobnosti

koncentracije, spomina, porušenje izločanja
hormonov, oslabljenost imunskega sistema,

povečan apetit. 
 

Dolgoročno zaradi pomanjkanja spanja
pridobivamo na teži, razvijejo se lahko tudi

zdravstvene težave, kot so srčno-žilne bolezni,
sladkorna bolezen, depresija, anksioznost …

Posledice

Razlogi za pomanjkanje spanja

 pri mladostnikih



1. Pred spanjem se umirite in sprostite.
 

2. Ne pijte in ne jejte neposredno
pred spanjem.

 
3. Postelja naj bo namenjena samo spanju 

(če je mogoče, jo kar se da ločite od delavnega
prostora).

 
4. Vedno hodite spat ob isti uri in se zbujajte

ob isti uri (tudi med vikendi), 
tako se vzpostavi ustrezen spalni vzorec.

 
5. Čez dan se dovolj gibajte, utrudite telo 

(npr. popoldanski sprehod), a ne  neposredno
pred spanjem. 

 
6. Vsaj 30 minut pred spanjem ne uporabljajte

elektronskih naprav.

Recept za

 kakovosten

 spanec



Že od nekdaj je ljudi zanimalo, kakšen pomen
imajo sanje in zakaj sanjamo. Tudi sodobna

znanost na vprašanje zakaj nima še
dokončnega odgovora, a obstaja nekaj hipotez:

    • Sanje so kraljevska pot v nezavedno. 
V sanjah se kažejo nezavedne želje 

in neizživete strasti.
    • Sanje so interpretacija naključnih signalov

iz možganov in telesa med spanjem.
    • S sanjami uredimo in predelamo podatke,

pridobljene tekom dneva.

O ČEM NAJPOGOSTEJE

SANJAŠ?

Sanje so namišljeno doživetje zvokov, slik ali
drugih občutkov med spanjem. Zgodijo se v fazi
spanja REM. Ne sanjamo le ljudje, temveč tudi

večina sesalcev in nekatere vrste ptic. 

Znanstveniki pravijo, da vsako noč sanjamo, 
ni pa nujno, da se vseh sanj vedno spomnimo. 



Biti zasledovan/a
Biti fizično napaden/a
Poskušati znova in znova
nekaj narediti
Biti zelo prestrašen
Jesti dobro hrano
Prepozno nekam prispeti, 

Biti neprimerno oblečen/a
Biti zavezan/a,
nezmožen/na premikanja
Imeti nadpovprečno
inteligentnost
Nenaravna bitja
Izgubiti svoje zobe
Plavati
Biti zaklenjen
Najti denar
Kače
Leteti
Padati 
Biti gol/a

      zamuditi vlak/avtobus

Označi vsebine, 

o katerih si kdaj že sanjal/a 

Imeti čarobne moči
Poplave, cunamiji
Tornadi
Potresi
Žuželke in pajki
Biti nasprotnega spola
Biti predmet
Biti ubit



Videti svoje truplo
O šoli, učenju in/ali
učiteljih
Seksualne izkušnje
Izgubiti nadzor nad
vozilom
Požar, ogenj
O umrli osebi, ki je
bila v sanjah še živa
O živi osebi, ki je bila
v sanjah mrtva
Biti na robu prepada
Pisati slabo test/izpit
Dušiti se, težko dihati
Divje, nasilne živali
Nastopati v filmu
Ubiti nekoga
O duševnih bolnikih
Biti paraliziran/a
Videti nekoga zelo
blizu

Označi vsebine, 

o katerih si kdaj že sanjal/a 

Videti NLP (UFO)
Potovati ali obiskati
kraj v vesolju
Biti žival
Biti spet otrok
Videti angele
Srečati boga
Najti novo sobo v
stanovanju
Videti letalsko
nesrečo
Srečati zle
sile/demone



Najpogostejše sanje

mladostnikov

Enak vprašalnik, kot si ga pravkar rešil/a, so
reševali tudi študenti v raziskavi, izvedeni na
treh kanadskih univerzah (Nielsen idr., 2003).

Raziskovalce je zanimalo, kako pogosto
študentje sanjajo določeno vsebino sanj. 
 Primerjaj svoje odgovore z ugotovitvami

raziskave.

9 najpogostejših vsebina sanj in odstotek
študentov, ki so označili določeno vsebino:

    1. Biti zasledovan ... 81,5 %
    2. Seksualne izkušnje ... 76,5 %

    3. Padati ... 73,8 %
    4. Šola, učitelji in učenje ... 67,1 %

    5. Prepozno nekam prispeti, npr. na vlak ... 59,5 %
    6. Biti na robu prepada ... 57,7 %

    7. O živi osebi, ki je bila v sanjah mrtva ... 54,1 %
    8. Poskušati nekaj znova in znova narediti ... 53,5 %

    9. Leteti ... 48,3 %


