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Junijski novičnik Srečko je dobro

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.
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Telesna
samopodoba

Samopodoba so predstave in pojmovanja o tem,
kdo smo. Z drugimi besedami je to posameznikovo
doživljanje samega sebe. Pomemben del samopodobe
je samospoštovanje - vrednotenje sebe, čustva
do sebe. Poznamo več področij samopodobe:
učna, socialna, čustvena in telesna. Tokrat se
bomo poglobljeno posvetili le slednji.
Telesna samopodoba so prepričanja,
ki jih ima posameznik glede svojega telesa.
Deli se na dva dela, na prepričanja o:
telesnih sposobnostih, moči in spretnostih,
zunanjem videzu in privlačnosti.
Mladostniki se zelo veliko ukvarjajo s telesno
samopodobo, saj so telesne značilnosti v središču
lastnega in medosebnega vrednotenja.
Telo je pomemben graditelj človekove identitete, je povezava med
človekovim notranjim delovanjem in zunanjim svetom, predstavlja
razlike in enakosti med posamezniki. V sodobnih družbah postaja
vedno bolj pomembno, kako izgledamo, kaj jemo, kako se oblačimo
in kako tako ali drugače skrbimo za svoje telo.

Človeško telo posamezne družbene,
kulturne in verske skupine dojemajo na
različne načine. V času pomanjkanja je
npr. idealno telo bolj obilno, medtem ko
je v času izobilja v ospredje postavljena podoba
vitkega, z vadbo oblikovanega telesa. Ta sporoča,
da se posameznik visoko ceni, se ukvarja s seboj
in mu je pomembno, kako se predstavi svetu.
Ideali lepega telesa so se do danes
nenehno spreminjali. Ker je stereotipno
videz pri ženskah bolj v ospredju, se
ženske večinoma nekoliko bolj
ukvarjajo s telesnim videzom.
Pogosteje sledijo modnim
trendom, uporabljajo kozmetične
pripomočke, sledijo raznim
prehrambnim in vadbenim
režimom itd., da bi se čim bolj
približale idealom "popolne
ženske".
V zadnjih desetletjih tudi moški posvečajo
oblikovanju telesa in zunanjemu videzu vse
več pozornosti.
Medijsko vsiljevanje določenih telesnih idealov, ki
so daleč od realnega videza večine izmed nas,
postaja vedno bolj vsiljivo. V nas lahko povzročijo
neprijetna čustva, nezadovoljstvo z lastnim
videzom in želje po spremembi izgleda.

Telo je del nas, del naše
identitete in samopodobe,
zato je pomembno, da ga
negujemo. Pri tem je
pomembno paziti na
razliko med skrbjo zase,
katere cilj je dobro počutje,
in med željo po doseganju
telesnih idealov.

Na telesno samopodobo vplivajo:
medosebne izkušnje (stik z drugimi,
odzivi drugih, sprejemanje s strani
drugih, količina prejetih kritik in
pohval);
kultura (telesni standardi, kako smo
sprejeti v družbenem okolju, medijsko
spodbujanje telesnih idealov);
osebnostne značilnosti
(značaj, temperament).

Negativna
telesna
samopodoba

O negativni telesni samopodobi govorimo
takrat, ko nimamo dobrega mnenja o sebi,
svojem zunanjem videzu in telesu, se pogosto
podcenjujemo ali pretirano kritiziramo, imamo
nizko samospoštovanje in ne zaupamo vase.
S to težavo se srečuje veliko mladostnikov. Velikokrat
svojega telesa ne vidimo realno, ampak zunanji videz ali
posamezen del svojega telesa zaznavamo bolj negativno
kot dejansko je (npr. zdi se nam, da je naš trebuh res
ogromen in grd, čeprav je v resnici precej povprečen).
Če pogosto doživljamo občutke krivde, sramu in tesnobe
glede svojega telesa in nam je zelo neudobno ali včasih že
kar mučno v svojem telesu, je dobro, da poiščemo pomoč
strokovnjaka, ki nam lahko pomaga pri vzpostavljanju
zdravega odnosa do sebe in lastnega telesa.

KAKO LAHKO VEMO, KDAJ NEZDRAVO STRMIMO
K DOSEGANJU DOLOČENEGA TELESNEGA VIDEZA?

pogosto tehtanje

vsakodnevno
merjenje obsegov
delov telesa

pogosto štetje
vnosa kalorij

neprestano
primerjanje z
drugimi

postavljanje
videza kot
najpomembnejšega
cilja v življenju

občutki krivde,
sramu in tesnobe

KAKO BITI ZADOVOLJEN SAM S SABO IN S SVOJIM VIDEZOM?
spomnimo se
svojih dobrih
lastnosti in
življenjskih
dosežkov

poiščimo močna
področja,
pozitivne vidike na telesni in
osebnostni ravni

namenimo si
spodbudne
besede, bodimo
ponosni nase

Ali ste vedeli ?
Raven trebuh, deški boki, vitka in čvrsta
stegna, polno oprsje in napeta zadnjica so
nerealna pričakovanja, saj ima takšno telo
le 1 % ženske populacije.
Samopodoba je lahko pozitivna (zdrava,
ustrezna) ali negativna. Vsak izmed nas
se lahko na enem področju samopodobe
pozitivno vrednoti, medtem ko so na
drugem njegove samoocene povsem
negativne. Na primer, nekdo, ki ima
negativno telesno samopodobo (ni
zadovoljen s svojim videzom), ima lahko
učno in socialno samopodobo pozitivno
(se spoštuje in sprejema tak kot je).
Statistični podatki kažejo, da je več kot
90 % žensk v zahodnih družbah
nezadovoljnih z enim ali več deli svojega
telesa.

Vprašalnik

NAVODILO: Pred vami je več trditev, ki se nanašajo na vas
in jih boste ocenjevali na petstopenjski lestvici.
Delajte hitro in ne razmišljajte preveč.
nikakor ne drži
1

delno ne drži
2

neodločen
3

delno drži popolnoma drži
4
5

1. Zdi se mi, da mi primanjkuje talenta

1

2

3

4

5

2. Zadovoljen/na sem s svojim

1

2

3

4

5

3. Včasih sem zaskrbljen/a, da nisem

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

za ples in druge dejavnosti, ki
zahtevajo skladnost gibov.

telesnim izgledom.

dovolj privlačen/a, da pritegnem
zanimanje nasprotnega spola.

4. Kadar se ukvarjam s športom, ki

zahteva skladnost gibov, se bojim,
da sem videti zelo neroden/na.

5. Včasih me je sram lastnega

1

2

3

4

5

6. Pogosto si želim in sanjarim, da bi

1

2

3

4

5

telesnega izgleda.

bil/a bolj privlačen/a.

TOČKOVANJE: Seštejte ocene, ki ste jih obkrožili pri
trditvah 1, 3, 4, 5 in 6. Prištejte še oceno trditve 2,
ki se točkuje obratno (1->5, 2->4, 3=3, 4->2 in 5->1).

Skupno število točk:
RAZLAGA: Rezultati vprašalnika pomagajo razumeti
sebe in so lahko spodbuda k razmisleku o tem, kako
(ne)realno vrednotimo sami sebe in svoje telo.
Nižje število točk kaže na pozitivno (zdravo, ustrezno)
telesno samopodobo, višje število točk pa na bolj
negativno samopodobo.
Z večanjem števila točk, se veča tudi negativno
doživljanje in ocenjevanje lastnega telesa
in zunanjega izgleda.

Naredi
nekaj zase

Na list papirja napišite 25 stvari, ki so vam pri sebi všeč.
Lahko so povezane z vašim videzom, osebnostnimi
lastnostmi, življenjskimi dosežki ali pa odnosi z bližnjimi.
Če se vam zatakne, lahko za pomoč prosite prijatelja ali
družinskega člana. Drugi namreč včasih pri nas vidijo
lepoto, ki jo sami pri sebi sploh ne opazimo.
Dobro je, da sami sebe spomnimo na vse
svoje dobre lastnosti in življenjske
dosežke in si namenimo veliko
spodbudnih besed.

Prav je, da si pustimo
biti ponosni nase in
zadovoljni sami s sabo
in svojimi uspehi.
Razmislite na primer,
kaj vse nam omogoča
naše telo.

To do list"- cilji za poletje

Čeprav je poletje dolgo, ga velikokrat ne izkoristimo
dovolj. Zato je dobro, da si v začetku poletja postavimo
cilje, ki jih med poletjem poskušamo doseči. Tako bo
poletje bolj produktivno in zabavno. Nekaj ciljev je že
zapisanih, druge pa si postavite sami.

naučiti se osnov enega novega
tujega jezika
prespati eno noč pod zvezdami
vstati zgodaj in videti poletni
sončni vzhod
vsaj enkrat zaplavati v morju

Kam na izlet?

Izlet s prijatelji ali družino je vedno dobra ideja.
Spoznavamo nove kraje, se družimo z ljudmi, ki nam veliko
pomenijo, sprostimo se in odmislimo vsakodnevne skrbi.
Velikokrat ob besedi "izlet" ali "počitnice" pomisli na oddih v
tujini. Pozabljamo pa na številne čudovite destinacije, za
katere ni potrebno prečkati nobene meje ali prevoziti neštetih
kilometrov. Ampak, kje so ti skriti kotički in kam se lahko
odpravimo v Sloveniji? Nekaj predlogov prav za vas ; )
Soča in Tolminska korita
Bled in Bljeski vintgar
slap Savica
Logarska dolina
Jelenov greden Olimije
Kranjska gora, jezero
Jasna in Zelenci
Postojnska jama in
Predjamski grad
Škocjanske jame in
sprehod do Befane
Woop arena Ljubljan
tehnopark in tropska
hiša Celje

LJUBLJANA
BLED

CELJE
POST

OJNA

Poletne počitnice trajajo od 25. 6. do 31. 8. To pomeni,
da imamo skoraj 10 tednov časa, ki ga lahko živimo in
uživamo na drugačen način kot med šolskim letom.
Ker pa se velikokrat pri načrtovanju izletov pojavijo
težave s prevozi, so spodaj zapisane ideje za odkrivanje
kotičkov v naši okolici, do katerih lahko pridemo tudi z
vlakom, kolesom ali celo peš.
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Ledena kava

Poletje je tudi pravi čas za razvajanje. Privoščimo si to,
kar imamo radi, uživajmo v drobnih sladkostih življenja.
Skuhaj kavo. Če uporabljaš turško kavo, jo
odlij, da se znebiš kavne usedline. Uporabi
šejker (če ga nimaš, bosta zadostovali
visoka plastična posoda in žlica) in v njem
dobro zmešaj kavo (2dl), mleko (2dl),
vaniljev sladkor (1 zavojček) in navaden
sladkor (po okusu).
Izberi "fensi" kozarec, da bo ledena
kava bolj "instagramabilna" ; ).
Vanj prelij kavno mešanico in dodaj
nekaj manjših kepic sladoleda. Vrh
ledene kave nanesi obilno porcija sladke
smetane in nekaj sladke dekoracije.
Ne pozabi na ležalnik in dobro družbo,
saj je vsaka ledena kava v družbi še
slajša!

Dobre knjige

Vzemimo si čas in med poletjem preberimo tudi kakšno
knjigo, poglejmo dober film. Tako spodbujamo domišljijo
in empatijo, krepimo jezikovno inteligentnost ...
John Green: Neskončen stolp želv
R. J. Palacio: Čudo
John Green: Krive so zvezdeJohn Green: Kdo si Aljaska
S. A. Partridge: Črna zanka
John Green: Lažna mesta

Dobri poletni filmi
☀️

Midnight Sun
All the Bright Places 💛
Baywatch 🌊
The Shallows 🦈
Now You See Me 🐇
Mamma Mia! ⛵

