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V tem samostojnem delovnem zvezku smo izraze, 
zapisane v moški slovnični obliki, uporabili kot nevtralne 
za ženski in moški spol.

Označuje začetek vaj za utrjevanje učne snovi.

B E S E D N J A K
Tukaj pojasnjujemo pojme, ki so 
v besedilu natisnjeni krepko in v 
rdeči barvi.

!
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1 
DOM,  
ZDRAVJE  
IN	UČENJE
Večina prebivalcev Slovenije živi v družinah. Te pa se med seboj 
razlikujejo. Člani družin si običajno med seboj pomagajo. Kaj bi 
storil/-a, če kdo doma ponesreči ali zboli? Kaj pa bi storil/-a, če bi 
pri vas doma izbruhnil požar? V tem poglavju boš izvedel/-a tudi, 
kako se zdravo prehranjevati in zakaj je pomembna čistoča. 

Družina je skupnost staršev 
in otrok ter tudi drugih 
sorodnikov. V družinskem 
okolju otroci odraščajo 
in postopno postajajo 
samostojni. Bivališču, v 
katerem družina prebiva, 
pravimo dom.
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Pogovarjali se bomo tudi  
o naslednjih vsebinah:

Dela in učenja 
se moraš lotiti 
premišljeno. Kako 
načrtovati učenje, da 
ti bo ostalo čim več 
prostega časa?

Če se ukvarjaš s športom, skrbiš 
za svoje zdravje. Ampak kako je 
šport povezan z zdravjem?

Če zboliš, moraš k zdravniku, 
ki ti običajno predpiše zdravila. 
Dobiš jih v lekarni. Kaj pa 
moramo vedeti o zdravilih?
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1 DOM, ZDRAVJE IN UČENJE

1.1 Dom in družina

Družina 
Družina je skupnost staršev, otrok in včasih tudi 
drugih družinskih članov. Člani družine so drug na 
drugega navezani. Rečemo tudi, da pripadajo družini. 
Starši skrbijo za svoje otroke in jih vzgajajo. Ko otroci 
odraščajo, postajajo vse samostojnejši.

Otroci, mama in oče ter tudi babica in dedek 
so družinski člani. K družini spadajo še tete 
in strici, bratranci in sestrične, prababice in 
pradedki. Vse to so naši sorodniki.

Družina	in	posameznik
Z rojstvom otroka se družina poveča, s smrtjo 
družinskega člana pa zmanjša. Ko otroci 
odrastejo, se običajno poročijo in ustvarijo 
novo družino. Nekateri starši se ločijo in 
družina razpade. Pozneje se lahko ti starši 
ponovno poročijo in ustvarijo novo družino. 
Tako se skozi čas družina spreminja.

Medosebni odnosi
Starši skrbijo, da so otroci siti in oblečeni, da imajo bivališče, 
da so zdravi. Skrbijo tudi, da so otroci na varnem. Učijo jih in 
jim s svojim zgledom pokažejo, kako se morajo vesti do drugih 
ljudi. Vse to so dolžnosti staršev. 

Vendar imajo tudi otroci dolžnosti. Morajo se učiti in pomagati 
pri domačih opravilih. Doma se morajo ravnati po pravilih, za 
katera so se dogovorili člani družine.

Vsak član družine ima nekatere pravice, ki jih moramo 
drugi družinski člani spoštovati. Te so na primer pravice do 
zasebnosti, spoštovanja, osebne lastnine, prostega časa.

Družinski člani si med 
seboj pomagajo.

Družine so lahko zelo različne. 
Osnovno ali jedrno družino 
sestavljajo starši in otroci. 
Razširjena družina je na primer 
tista, v kateri živijo starši in otroci 
skupaj s starimi starši in/ali s 
kakšnim drugim sorodnikom. 
Enostarševsko družino 
sestavljata eden od staršev in 
otrok ali otroci. Nobena oblika 
družine pa ni bolj »prava« kot 
katera druga.
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1 DOM, ZDRAVJE IN UČENJE

1.
Člani razširjene družine Horvat živijo skupaj v družinski hiši. Če želijo, da se bodo vsi 
počutili doma prijetno, mora vsak opraviti svojo obveznost − nalogo. 

Spodaj smo v preglednici napisali enajst nalog. Določi, kdo od članov družine mora opraviti 
katero nalogo. To stori tako, da črko, ki je napisana pred nalogo, napišeš pod sliko člana 
družine. Oglej si dani primer.

Naloga

A Hoditi v šolo.

B Kupiti mleko in kruh v trgovini.

C Pospraviti dedkovo delavnico.

Č Pomiti posodo po kosilu.

D Oditi v službo. 

E Obiskati univerzo za tretje življenjsko obdobje.

F Skuhati kosilo.

G Pospraviti otroško sobo.

H Umazano perilo oprati v pralnem stroju.

I Popraviti pipo v kuhinji.

J Ponoviti, kar so se danes učili pri družbi. 

V oddelčni skupnosti se pogovorite, katerim članom družine ste dodelili največ nalog. Katerim pa ste 
dodelili najmanj nalog? Katere naloge ste najpogosteje dodelili ženskam in katere moškim članom 
družine? Zakaj?

Dedek Oči

Maja
Babica

Mamica

A

B E S E D N J A K
Skupnost – več ljudi, ki so med seboj povezani 
in tvorijo celoto. Na primer starši in otroci.

Zasebnost – imamo jo takrat, ko smo sami in 
nas drugi ne motijo.

Spoštovati – imeti in kazati do koga lep odnos.

Lastnina – pravica vsake osebe do stvari. 

7



1 DOM, ZDRAVJE IN UČENJE

2.
Člani družine si navadno med seboj zaupajo, se spoštujejo, spoštujejo lastnino drugih 
družinskih članov in njihovo pravico do zasebnosti ter prostega časa.

Spodaj smo napisali pet vprašanj o odnosih med družinskimi člani. Preberi jih, obkroži 
odgovor in napiši pojasnilo.

a) Od prijatelja si dobil/-a razglednico. Ali je prav, da jo drugi člani družine preberejo, 
preden ti jo izročijo?   DA  NE

Zakaj? 

b) Tim skrivaj vzame mamin tablični računalnik in ga odnese v šolo, da bi ga pokazal 
sošolcem. Je ravnal prav?  DA  NE

Zakaj?

c) Ko prideš iz šole domov, pozdraviš domače?  DA  NE

Zakaj?

č) Po naključju izveš geslo za bratovo elektronsko pošto. Ali je prav, da pregledaš njegovo 
pošto?  DA  NE

Zakaj?

d) Jana je po kosilu pospravila mizo. Potem je imela dogovorjen čas za igro. Mama pa je 
spremenila svojo odločitev in Jani naročila, naj pospravi svojo sobo. Tako ji je skrajšala čas 
za igro. Ali misliš, da je mama ravnala prav?  DA  NE

Zakaj?

V oddelčni skupnosti poskusite oblikovati skupna stališča.
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1 DOM, ZDRAVJE IN UČENJE

Dom
Vsaka družina ima priimek. Družine imajo lahko tudi enak 
priimek, vendar ni nujno, da so v sorodu. Člane iste družine 
razlikujemo po imenu.

Naslov je sestavljen iz imena ulice, hišne številke, poštne 
številke in imena kraja, v katerem je najbližja pošta. Na takšen 
naslov prihajajo pisma, računi, paketi in podobno. Ker pa je 
na nekaterih naslovih več družin, na primer v bloku, k naslovu 
pripišemo vsaj še priimek. Tako poštar točno ve, za koga je 
pošta. Celoten naslov izpišemo na primer takole: Družina 
Košir, Ribja ulica 14, 6000 Koper. Če pa pišemo prijateljici iz 
Slovenije v drugo državo, moramo k naslovu dodati še ime te 
države.

Vse družine nekje prebivajo. 
Nekatere v bloku, druge 
v družinski hiši. Prostoru, 
kjer družina stalno prebiva, 
pravimo dom. Vsak dom ima 
svoj naslov. Risar je narisal 
vhod v blok.

3.
Tomaž Mlakar želi s taborjenja na Hrvaškem poslati razglednico svoji sestri Valentini.
Njihov domači naslov je Rožno naselje 62, 6000 Koper. Na črte na razglednici pravilno 
napiši ime, priimek in naslov njegove sestre.

V oddelčni 
skupnosti 
preverite, ali ste 
pravilno rešili 
nalogo. 

zvonci s priimki

poštni nabiralniki

ulica in hišna številka
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1 DOM, ZDRAVJE IN UČENJE

1.2 Nesreče	doma,	 
zastrupitve	in	požari

Padci, odrgnine, ureznine
Čeprav mnogo ljudi misli, da so doma varni, se 
tudi tam dogajajo nesreče, na primer pri igri 
ali v kuhinji. Pomembno je, da znaš pravilno 
ukrepati. 

Odrgnine nastanejo ob drgnjenju kože z nekim 
predmetom, ki poškoduje vrhnjo plast kože. 
Pogoste so pri padcih, kadar podrgnemo ob 
tla. Ureznine nastanejo z urezom, na primer 
z nožem, in so običajno globlje. Preden rano 
oskrbiš, si obvezno umij roke. Morebitno 
umazanijo na rani odstrani tako, da jo spereš 
pod tekočo mlačno vodo. Rano popivnaj 
in pokrij z obližem, večjo pa z gazo. Če je 
krvavitev huda, pojdi k zdravniku.

Opekline
Doma, še posebej v kuhinji, se lahko 
opečemo. Pomotoma se lahko 
dotaknemo vroče grelne plošče, 
lahko nas poškropi razgreto olje ali 
pa se polijemo z vrelo vodo. 

4.
Nesreče in poškodbe najlažje preprečimo, če previdno ravnamo. Če do njih vseeno pride, 
moramo vedeti, kako ublažimo njihove posledice. Preberi naslednje trditve o poškodbah. 
Če meniš, da so pravilne, obkroži DA. Če meniš, da niso pravilne, pa obkroži NE.

UDARCI

Če nastane buška, jo hladimo z mrzlo vodo. DA NE

Če po udarcu v/na glavo bruhamo, gremo k zdravniku ali ga pokličemo. DA NE

Če po udarcu v/na glavo bruhamo, vzamemo tableto proti slabosti. DA NE

Večina padcev 
se konča 
brez resnejših 
posledic. 
Posebej 
nevarno je, 
če se močno 
udarimo v glavo, saj lahko dobimo 
pretres možganov. Vse huje nas boli 
glava in začnemo bruhati. Če se zelo 
močno udarimo v glavo, moramo k 
zdravniku, četudi se nam zdi, da nismo 
poškodovani.

Če se opečeš, je najbolje, 
da opeklino ohladiš pod 
tekočo mrzlo vodo. Pri 
hudih opeklinah moraš 
obiskati zdravnika.
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1 DOM, ZDRAVJE IN UČENJE

Električni	tok
Pri uporabi električnih naprav moraš biti previden/-na. 
Sušilca za lase in drugih električnih naprav se ne smeš dotikati 
z mokrimi rokami. 

Poškodbe z električnim tokom so zelo hude, celo smrtne. Na 
koži nastanejo opekline, srce lahko zastane. Če koga močno 
strese elektrika, pokličemo reševalce.

UREZNINE

Če se urežemo z umazanim rezilom, rane ne povežemo, saj se tako hitreje zaceli. DA NE

Če ureznina ni globoka, rano razkužimo in nanjo nalepimo obliž. DA NE

Če je ureznina globoka, rano povežemo in gremo k zdravniku. DA NE

Z učiteljem se pogovorite, katere trditve so pravilne in zakaj.

Ob hudi nesreči pokliči 
reševalce na telefonsko 
številko 112. Na isto številko 
lahko pokličeš tudi gasilce. 
Telefonska številka policije je 
113. Ko dobiš zvezo, poveš, 
kdo kliče, kaj se je zgodilo, 
kje se je zgodilo in ali so 
poškodovani ljudje. B E S E D N J A K

Prevajati električni tok  – to pomeni, da 
električni tok skozi neko stvar pride v neko 
drugo stvar, na primer v naše telo!

Preverite, ali ste pravilno odgovorili na vprašanja.

5.
Oglej si risbo. Fantu, ki je padel s kolesa, je tudi slabo in bruha. Kaj bi storil/-a v 
primeru takšne nesreče? Odgovori na spodnji vprašanji. 

Katero številko bi poklical/-a?

Kaj bi povedal/-a osebi, ki bi se ti oglasila?

Med nevihto nas na 
prostem lahko zadene 
strela. Posledice so 
praviloma hujše kot pri 
poškodbi z električnim 
tokom. Strela običajno 
udari v stvari, ki so višje od 
njihove okolice in prevajajo 
električni tok. Zato na 
prostem, med nevihto, 
ne iščemo zavetja pod 
samotnimi drevesi.
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1 DOM, ZDRAVJE IN UČENJE

Zastrupitve
Doma hranimo tudi snovi, ki so za človeka zelo 
strupene. To so različna čistila, sredstva za zatiranje 
mrčesa, umetna gnojila za sobne rastline ipd.

Nekatere strupene snovi lahko razjedo naš požiralnik, 
druge povzročijo, da odpovedo naši organi, na primer 
pljuča. Torej so smrtno nevarne. Odrasli morajo take 
snovi shraniti tako, da otroci ne morejo priti do njih.

Nikoli ne smeš zaužiti snovi, ki je ne poznaš. 

Če se kljub previdnosti zastrupiš, moraš takoj k zdravniku, ki ti 
bo iz želodca poskušal izprati zaužiti strup. Dal ti bo tudi zdravila, 
ki zmanjšujejo učinek strupa.

Nekatere vrste strupenih gob so žal po videzu precej podobne 
užitnim. Da ne bi prišlo do zastrupitve, nabirajmo samo gobe, 
za katere nam izkušeni gobarji potrdijo, da so užitne.

6.
V preglednico smo napisali nekaj trditev o zastrupitvah in električnem toku. Če se strinjaš s 
trditvijo, obkroži pravilno. Če pa se ne strinjaš s trditvijo, obkroži nepravilno.  

1. Nekatera čistila so lahko zelo nevarna za naše zdravje. pravilno nepravilno

2. Čeprav je limona naravno čistilo, škodi našemu zdravju. pravilno nepravilno

3. Zdravila hranimo v omari med živili, da so v suhem in temnem 
prostoru. pravilno nepravilno

4. Visoko drevo ni primerno za zaščito pred udarom strele. pravilno nepravilno

5. V Sloveniji lahko nabiram vse gobe, saj strupenih gob pri nas ni. pravilno nepravilno

6. Majhni otroci se še ne zavedajo nevarnosti igranja z elektriko. Zato 
moramo vtičnice zavarovati. pravilno nepravilno

V oddelčni skupnosti se pogovorite, katere trditve so pravilne in zakaj.

Zelena golobica je užitna goba. 
Vendar je sam/-a ne nabiraj in 
ne uživaj. Prepoznajo jo lahko 
le zelo izkušeni gobarji!

Zelena mušnica je zelo strupena 
goba. Kot vidiš, je podobna zeleni 
golobici. Zato gob, ki imajo takšen 
videz, nikoli ne nabiraj!
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1 DOM, ZDRAVJE IN UČENJE

7.
Odgovori na vprašanja.

a)
Na katero telefonsko številko 
bi poklical/-a gasilce, če bi 
opazil/-a požar? Številko 
napiši ob znak.

b)
Na katero telefonsko številko bi 
poklical/-a reševalce, če bi nekdo 
nujno potreboval čim hitrejšo 
zdravniško pomoč? Številko 
napiši ob znak.

c)
Na katero telefonsko številko 
bi poklical/-a policijo, če bi 
videl/-a, da se je zgodila 
prometna nesreča? Številko 
napiši ob znak.

Požar
Posledice požara so lahko zelo hude. Družina ostane brez hiše ali 
stanovanja, pogosto je uničeno prav vse. Pri požarih lahko dobijo 
ljudje hude opekline. Nevarne so tudi zastrupitve z dimom.

Požare je najbolje preprečevati. Zato se nikoli ne igraj z ognjem. 
Vnetljive snovi morajo biti doma vedno varno spravljene. Nikoli ne 
puščaj vključenega štedilnika ali likalnika.

Majhne požare lahko pogasimo sami, vendar moramo pri tem 
paziti, da električnih naprav ne gasimo z vodo. Ker voda prevaja 
električni tok, bi nas pri gašenju streslo. Zato moramo imeti gasilni 
aparat na prah. Takih pravil je kar precej, zato je dobro, da se o njih 
poučiš. 

Če je požar velik, 
zapustimo stavbo 
in pokličemo gasilce 
na številko 112. 

B E S E D N J A K
Vnetljive snovi – 
stvari, ki se hitro 
vnamejo. Taka snov 
je na primer bencin.

Preverite, ali ste napisali pravilne telefonske številke.

V višjih 
nadstropjih 
gasilci 
gasijo s 
pomočjo 
lestve.

Rešujejo invalida.

Rešujejo stanovalca, ki se 
je zastrupil z dimom.

Gasilec nosi zaščitno 
masko, da se ne bi zastrupil 
z dimom.

Zapreti morajo glavni 
dovod plina, da ne bi 
prišlo do eksplozije. 
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1 DOM, ZDRAVJE IN UČENJE

1.3 Človekove	potrebe	
Kaj	so	potrebe
Za življenje ljudje potrebujemo vodo, hrano, bivališče 
itd. Večino teh potreb zadovoljimo v družini. To so 
osnovne ali fizične človekove potrebe. Ko zadovoljimo 
osnovne potrebe, običajno začutimo višje potrebe. 
To so na primer potrebe po varnosti, družbi, 
pripadnosti, znanju.

Med odraščanjem se naše potrebe spreminjajo. Ko 
odrastemo, so nekatere naše potrebe drugačne od 
tistih, ki jih imajo otroci.

Katere	potrebe	imamo
Zrak, vodo, hrano, stanovanje, obleko in počitek 
potrebujemo, da bi sploh preživeli. To so fizične 
potrebe. Za nekatere od teh poskrbimo tako, da 
kupimo stvari, ki jih potrebujemo. Zato tudi pravimo, 
da je denar osnovni vir za zadovoljevanje fizičnih 
potreb. Sam denar pa v resnici ni potreba. Ko nekdo reče, 
da potrebuje denar, s tem pove, da potrebuje nekaj, kar si bo z 
denarjem kupil. 

Nekaterih stvari, ki jih potrebujemo, ne moremo kupiti. Med temi 
stvarmi je prijateljstvo.

Običajno se imajo člani družine radi in si to tudi pokažejo. 
Medsebojno se spoštujejo. Otroci in odrasli se želijo družiti 
s prijatelji. Če ima prijatelj težave, mu pomagajo in ga 
razumejo. Vse to so čustvene potrebe.

Ljudje želimo 
vedeti številne 
reči. Potrebi 
po znanju 
rečemo tudi 
intelektualna 
potreba. 

Ljudje potrebujemo družbo 
drugih ljudi. Imamo tudi potrebo, 

da pripadamo določenim 
skupinam, na primer plesni 

skupini. Če zboli prijateljica, nas 
skrbi njeno zdravje. Ko mladi 
odrastejo, si želijo ustvariti družino. 
Ljudje imamo tudi potrebo po 
varnosti. Nihče ne želi, da bi ga bilo 
nenehno strah pred nasiljem ali 

vojno. Vse te potrebe imenujemo 
socialne potrebe.
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Kje	zadovoljimo	potrebe
Želimo si vse mogoče, na primer potovanje v London, nov pametni 
telefon, športne copate ... A le redki imajo dovolj denarja, da si 
izpolnijo večino želja. S plačo staršev običajno ne moremo kupiti 
vseh stvari, ki si jih želimo. Pravimo, da so družinski viri omejeni. 
Zato se moramo razumno odločati o porabi denarja in z njim 
premišljeno ravnati. Najprej moramo poskrbeti za osnovne 
potrebe, šele nato si lahko izpolnimo katero od želja.

8.
Ljudje imamo različne potrebe. V preglednico smo napisali štiri potrebe. 
Potrebe v levem stolpcu poveži z ustrezno vrsto potrebe v desnem stolpcu. 

9.
Gluhim, slepim, osebam z invalidnostjo ter osebam, ki so 
nezmožne za povsem samostojno življenje in delo, moramo 
pomagati. Pomagamo jim lahko pri premagovanju ovir. Kako pa 
je za njih urejeno v vaši šoli? 

Potreba Vrsta potrebe

Za življenje potrebujem vodo. čustvena

Rad/-a imam sestro. intelektualna

Rad/-a se učim. socialna

Rad/-a se igram s prijatelji. fizična
V oddelčni skupnosti ugotovite, katere 
potrebe imate vi, starši pa jih nimajo.

V oddelčni skupnosti razpravljajte o urejenosti šole za dostop oseb z 
invalidnostjo in po potrebi predlagajte rešitev.

HOČEM  
NOV TELEFON  
IN SUPERGE.

TELEFON SI 
DOBILA LANI!

AMPAK VSI 
ŽE IMAJO 
BOLJŠEGA.

DENARJA 
NIMAMO 
DOVOLJ ZA 
OBOJE. MISLIM, 

DA BO 
NAJBOLJE, 
ČE KUPIVA 
SUPERGE.

VSEENO JE SUPER V 
NOVIH SUPERGAH!
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1.4 Skrb	zase

Skrbimo	za	svoje	zdravje 
Za svoje zdravje skrbimo, če se zdravo 
prehranjujemo, ukvarjamo s športom, dovolj 
spimo in počivamo ter skrbimo za osebno 
higieno. Za zdravje majhnih otrok skrbijo 
njihovi starši, večji otroci, mladostniki in odrasli 
ljudje pa lahko za zdravje skrbijo sami.

Počitek	in	spanje 
Odrasli običajno potrebujejo sedem ali osem ur spanja. 
Mlajši otroci (malčki, predšolski otroci) potrebujejo več 
spanja kot starejši otroci (šolski), mladostniki in odrasli 
ljudje. Dvanajstletni učenec potrebuje približno osem do 
deset ur spanja. Za zdravo spanje moraš imeti primerno 
ležišče in prostor. Prostor, v katerem spimo, mora biti 
dobro prezračen, primerne temperature, tih in temen.

B E S E D N J A K
Higiena – nauk o zdravem 
življenju, pa tudi čistoča oziroma 
snaga.

Šolske obveznosti 
boš lažje opravil/-a, 
če boš naspan/-a in 
spočit/-a. 

Če se redno ukvarjamo s 
športom, postane telo močnejše 
in se ne utrudimo tako hitro. Tudi 
učenje nas manj utruja. Najbolj 
zdravo je vsakodnevno gibanje 
na svežem zraku. Šport je tudi 
zabaven. Takrat smo navadno 
skupaj s prijatelji.
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10.
Za svoje zdravje lahko veliko naredimo sami. V nekaj povedih napiši, kako ti skrbiš za svoje 
zdravje.

V oddelčni skupnosti preberite tri opise in skupaj ugotovite, ali primerno skrbite za svoje zdravje.

11.
Učenci vedo, da si morajo pred jedjo umiti roke. Napiši, 
zakaj je to potrebno. Pomagaj si s sliko na desni.

Primerjaj svoje pojasnilo s pojasnili, ki so jih zapisali sošolci. Skupaj ugotovite, katero pojasnilo je 
najbolj prepričljivo.
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osebna higiena

družinska higiena

javna higiena

12.
Spodaj smo v okvirčkih navedli nekaj dejavnosti, s katerimi skrbimo za higieno. Vpiši jih v 
razpredelnico glede na vrsto higiene. Oglej si dani primer.

umivanje zob pranje posteljnine prhanje pobiranje smeti  
v parku

pomivanje  
posode

sesanje prahu  
po stanovanju

likanje  
majice

košnja trave  
ob cesti

praznjenje 
smetnjakov

čiščenje čevljev čiščenje  
štedilnika

razkuževanje 
nog v javnih 
kopališčih

čiščenje  
nohtov

likanje posteljnine skrb za čistočo  
v šolskih  
sanitarijah

pobiranje 
iztrebkov za 
svojim psom

Higiena 
Za osebno higieno poskrbiš tako, da si vsak 
dan umiješ telo, večkrat na dan pa roke in zobe. 
Za družinsko higieno skrbimo, ko čistimo 
stanovanje, pomivamo posodo, peremo oblačila. 
Zanjo bi morali skrbeti vsi družinski člani.

Pomembna je tudi higiena v javnih prostorih: v 
zdravstvenih domovih, restavracijah, trgovinah, 
na ulici, v športnih dvoranah, javnih straniščih 
in šoli. Če javni prostori niso čisti, se lahko 
začnejo širiti bolezni.
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OSEBNA HIGIENA

umivanje zob

DRUŽINSKA HIGIENA

JAVNA HIGIENA

K vsaki vrsti higiene dopiši še po dva svoja primera.

13.
Pojasni, zakaj si moramo umivati zobe vsaj zjutraj 
in zvečer. Spodnje besedilo dopolni z besedami v 
okvirčkih.

zobno ščetko uničuje votlini

živijo hranijo izločajo

Z zobno kremo in odstranimo 

, s katerimi se  bakterije, ki  v ustni 

. Te bakterije  kislo snov, ki površino zob.

V oddelčni skupnosti sestavite podobno nalogo, s katero boste pojasnili, kako moramo skrbeti za higieno v šoli.

ostanke hrane

umivanje zob pranje posteljnine prhanje pobiranje smeti  
v parku

pomivanje  
posode

sesanje prahu  
po stanovanju

likanje  
majice

košnja trave  
ob cesti

praznjenje 
smetnjakov

čiščenje čevljev čiščenje  
štedilnika

razkuževanje 
nog v javnih 
kopališčih

čiščenje  
nohtov

likanje posteljnine skrb za čistočo  
v šolskih  
sanitarijah

pobiranje 
iztrebkov za 
svojim psom
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1.5 Bolezen

Ko zbolimo
Zdravniki skrbijo za naše zdravje. Pregledujejo nas in nam 
pomagajo, če odkrijejo, da smo bolni. 

Če zbolimo, navadno dobimo vročino. Takrat se telo bojuje z 
mikrobi. Če pa dobiš visoko vročino, te morajo starši odpeljati 
k osebnemu zdravniku. Ta ugotovi, kaj je s teboj narobe, in ti 
predpiše zdravila. Morda pa te napoti k specialistu. To je zdravnik, 
ki zdravi samo neki del človeškega telesa, na primer dihala ali kožo. 
Če je bolezen zelo huda, te lahko osebni zdravnik ali specialist 
napoti v bolnišnico.

Ko zbolimo, se 
moramo ravnati 
po zdravnikovih 
navodilih.

14.
V levem stolpcu so tri risbe z opisom bolezenskih znakov. V desnem stolpcu so risbe s 
predlogi, kako lahko preprečimo te bolezni. S črto smiselno poveži bolezni v levem stolpcu 
s predlogi za preprečevanje bolezni.

Bolezen Preprečevanje bolezni

Vneto grlo Dovolj počitka

Kašelj Umivanje rok

Vročina Uživanje vitaminov,  
predvsem vitamina C 

V oddelčni skupnosti primerjajte povezave in jih po potrebi popravite.
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Sistematski	pregled
Za otroke skrbijo zdravniki, ki jim rečemo pediatri. Tudi 
tebe, med obiskovanjem osnovne šole, pregledujejo na 
rednih zdravniških pregledih. Takrat ugotavljajo, kako 
rasteš in se razvijaš.

15.
Spodaj smo napisali tri izraze. Eden od njih je drugi izraz za redni zdravniški pregled 
učencev. Obkroži ga.

a. zdravniški pregled za vozniški izpit

b. sistematski pregled za osnovnošolce

c. zdravniški pregled pred zaposlitvijo

V oddelčni skupnosti ugotovite, kdaj imate naslednji redni zdravniški pregled.

Klic v sili
Ljudi nihče ne sme zlorabljati, mučiti, pretepati in izkoriščati. Če se 
ti kaj takšnega vseeno zgodi, moraš o tem povedati odraslim, ki jim 
zaupaš. Lahko pokličeš tudi telefonsko številko, ki je namenjena 
klicem v sili (glej sliki). Oglasil se bo nekdo, ki ti bo znal svetovati. 
Kar mu boš zaupal/-a, ne bodo izvedeli drugi ljudje.

B E S E D N J A K
Mikrobi – drobni enocelični organizmi, ki jih lahko vidimo samo 
pod mikroskopom. Nekateri povzročajo bolezni.
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1.6 Hrana	in	prehrana

Hrana daje energijo
Za življenje potrebujemo energijo. Brez nje organi v našem telesu 
ne bi delovali, otroci ne bi rasli in tudi gibati se ne bi mogli. Vir 
energije za človekovo telo je hrana.

Nekateri ljudje potrebujejo več energije, drugi pa manj. Športnik 
potrebuje več hrane kot uradnik, ki ves dan presedi v pisarni. Tudi 
mladostniki porabijo veliko energije, ker še rastejo.

Če tvoje telo ne porabi vse energije, ki jo dobiš z zaužito hrano, se 
zrediš. To pomeni, da se v tvojem telesu začne nabirati maščoba. 
Če pa tvoje telo porabi več energije, kot je dobi s hrano, hujšaš. 
Takrat telo uporablja energijo, shranjeno v telesni maščobi.

Tudi za učenje, igro, 
gibanje in spanje 
potrebujemo energijo, 
ki jo dobimo s hrano. 

živila, v katerih je veliko 
beljakovin

živila, v katerih je 
veliko maščob

živila, v katerih je veliko 
ogljikovih hidratov

živila, v katerih je veliko 
vitaminov in mineralov

Uravnotežena	prehrana
V hrani so hranilne snovi. Delimo jih na beljakovine, maščobe 
in ogljikove hidrate. Dajejo nam energijo. V njih so še druge 
hranilne snovi, pomembne za zdravje, to so vitamini in 
minerali. Brez njih nekateri organi ne bi pravilno delovali. Bili bi 
tudi manj odporni proti boleznim.
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Pri jedi se držimo bontona. Ne jemo kar z 
rokami, ampak uporabljamo jedilni pribor. 
Med kosilom se ne smemo pogovarjati 
vsevprek, sploh pa ne s polnimi usti. 
Nevljudno je branje, uporaba pametnega 
telefona med jedjo ali celo pisanje domače 
naloge. Še nekaj: hrano moramo dobro 
prežvečiti, da jo naše telo lažje prebavi.

B E S E D N J A K
Bonton – pravila obnašanja, 
ki se jih držimo pri jedi in ob 
različnih drugih družabnih 
priložnostih.

16.
Učenec na fotografiji je lačen. Razmišlja, kaj 
bi jedel za malico, jabolko ali hamburger. 
Napiši, kaj bi mu ti predlagal/-a. 

Zakaj?

V oddelčni skupnosti primerjajte svoje odgovore. Skupaj ugotovite, kaj je bolj zdravo za malico.

Če je v prehrani pravšnja količina vseh naštetih hranilnih 
snovi, pravimo, da je prehrana uravnotežena. Otroci 
morajo zaužiti pet obrokov na dan. Odrasli jedo tri do pet 
obrokov na dan. Dobro je, če se že v otroštvu navadimo 
redno prehranjevati.
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17.
V stolpcu korak 4 je narisana miza, ki jo lahko kupimo v trgovini. Izpolni manjkajoča koraka 
v preglednici. To stori tako, da v prazno polje vir narišeš in poimenuješ vir za mizo in v 
polje korak 3 napišeš, kdo mizo izdela.

Korak 1  
(vir)

Korak 2
(proizvajalec 1)

Korak 3
(proizvajalec 2)

Korak 4
(izdelek)

DESKE MIZA

Svojo rešitev primerjaj z rešitvami sošolcev in jo po potrebi popravi.

1.7 Viri zadovoljevanja  
človekovih	potreb

Izdelki
Stvarem, ki jih kupimo v trgovini, rečemo izdelki. Od kod pa pridejo 
izdelki v trgovine? Vzemimo za primer kruh. Kmetje pridelajo žito, 
ki ga mlinarji v mlinu zmeljejo v moko. Iz moke v pekarni spečejo 
kruh, ki ga nato prodajajo v trgovinah. Ker je osnovni vir za kruh 
žito, rečemo, da je žito vir za ta izdelek. Tako kot kruh imajo tudi 
drugi izdelki svoj vir. Na primer: za jabolčni sok je vir jabolko, za 
leseno omaro pa je vir les.

vir predelava

izdelek

proizvodnja
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18.
V preglednico smo napisali štiri trditve o virih energije. Če se s trditvijo strinjaš, obkroži 
pravilno. Če se s trditvijo ne strinjaš, pa obkroži nepravilno.

Les je obnovljivi vir energije. pravilno nepravilno

Premog je obnovljivi vir energije. pravilno nepravilno

Sonce je neobnovljivi vir energije. pravilno nepravilno

Nafta je neobnovljivi vir energije. pravilno nepravilno

V oddelčni skupnosti se pogovorite, katere trditve so resnične in zakaj.

Nekaterih virov, kot so 
pitna voda, nafta, zemeljski 
plin, premog ipd., je na 
zemlji omejena količina. 
Verjetno jih bo nekoč 
zmanjkalo. Zato moramo z 
njimi razumno ravnati. Na 
primer: voda je poleg zraka 
za življenje najpomembnejša 
snov, zato moramo z njo 
ravnati preudarno. Risba 
prikazuje primer razumne 
in preudarne rabe vode. Po 
deževju se pod zemeljskim 
površjem zbira voda, ki jo imenujemo podtalnica. Iz podzemlja jo 
črpamo v velike zbiralnike, v katerih iz nje odstranimo nečiste delce. 
Tako očiščena voda po vodovodnih ceveh priteče v stanovanja in 
tovarne. Uporabljena voda po odtočnih ceveh odteče v čistilne 
naprave, iz katerih se prečiščena voda izlije v reke ali morja. 
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Kako	preživljamo	dan
Vsak dan moraš najti čas za številne dejavnosti. Dopoldne si 
v šoli. Popoldne narediš domače naloge, pospraviš sobo, nato 
imaš prosti čas. Ponoči spiš. Ob koncu tedna, med prazniki ali 
počitnicami so lahko člani družine skupaj in se na primer ukvarjajo 
s športom, gredo na izlet ali odpotujejo. Zato rečemo, da dan 
učencev delimo na čas za šolo, učenje in delo, prosti čas ter čas 
za počitek in spanje. 

B E S E D N J A K
Hobi – konjiček, najljubše 
opravilo ali dejavnost.

Prav zares prosti čas

Prosti čas je tudi čas za zabavo. Takrat se družimo s prijatelji, se 
ukvarjamo s svojimi hobiji, kot sta na primer branje zabavne 
knjige in gledanje televizije. 

Toda ali je ves prosti čas res prost in lahko počnemo, kar se 
nam zljubi? Pravzaprav ne. Veliko otrok na primer v prostem 
času pomaga pri domačih opravilih, trenira odbojko ali obiskuje 
glasbeno šolo. Vse to so obveznosti. 

Prav poseben čas je čas praznovanj. Ob pustu se našemiš, za novo 
leto ti starši dovolijo, da si pokonci dlje kot običajno.

Razporeditev časa

Dopoldanski čas, ki ga preživiš v šoli, je natančno 
razdeljen. Kdaj se začne in konča ura pri določenem 
predmetu, kdaj so odmori in kdaj je malica, je zapisano 
na urniku. Po njem se ravnajo učenci, učitelji, a tudi 
hišnik, kuhar, svetovalni delavec in ravnatelj.
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19.
Risar je narisal pet dejavnosti Miha in Špele. Pod vsako risbo napiši, ali risba prikazuje čas 
za spanje, delo, šolo, učenje ali igro. 

Napisali smo, da mora učenec petkrat na dan jesti. Kako bi imenoval/-a čas, ki ga porabiš za te obroke?

Čas za Čas za

Čas za

Čas za

Čas za

Tudi popoldanski čas si moraš razdeliti. 
Če ga preveč porabiš za zabavne 
dejavnosti, ti ga lahko zmanjka za 
učenje ali za pomoč članom družine. Če 
ponoči premalo spiš ali neredno ješ, si 
utrujen/-a in se ne moreš dobro učiti. 
Nekaj časa potrebuješ tudi za osebno 
higieno. Pomembne opravke si zapiši v 
koledarček ali telefon.
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1.8 Kako	se	lotimo	dela

Naredimo	načrt	za	delo
Če želimo svoje obveznosti opraviti dobro in hitro, moramo zanje 
narediti načrt. Oglejmo si pravila za učinkovito učenje!

Kako se lotiš učenja doma

 ► Pred učenjem si pripravi prostor za učenje. Prostor mora biti 
dovolj svetel in ravno prav topel.

 ► Na delovni mizi ne sme biti odvečnih stvari.

 ► Če je le možno, se vedno uči v istem prostoru ob istem času.

 ► Pred učenjem nove snovi ponovi staro.

 ► Določi si kratke odmore: po 30 minutah učenja deset minut 
počivaj. Med odmorom si privošči malo vode.

 ► Novo vsebino razdeli na manjše dele in podčrtaj glavne 
misli. Ko prebereš zapisano, obnovi novo snov.

 ► Temeljito preberi, razmisli in obnovi novo snov. Poveži jo s 
staro snovjo. Ponovno temeljito preberi težke odlomke. 
Ponovi.

 ► Čim več si poskušaj predstavljati v mislih.

 ► Po vsakem odmoru ponovi in razmisli o predelani snovi.

 ► Vsak dan načrtuj učenje za naslednji dan in se drži načrta.

Zdaj ko si v petem 
razredu, je dovolj, da 
svoje delo načrtuješ 
za nekaj dni vnaprej. 
Starejši/-a kot boš, 
dlje v prihodnost boš 
moral/-a načrtovati. 
Tvoji starši nekatere 
stvari načrtujejo tudi 
za več let vnaprej. 
Takšna stvar je 
gradnja hiše ali 
nakup stanovanja.

KAM GREŠ 
ZA ZIMSKE 
POČITNICE?

Preden se lotimo kakšnega opravila, 
ugotovimo, ali imamo na voljo vse 
potrebne pripomočke, ki jih potrebujemo 
pri delu. Pripravimo si jih tako, da jih bomo 
imeli pri roki, ko jih bomo potrebovali. 
Nato natančno premislimo, kako se 
bomo lotili dela. Po potrebi si pripravimo 
delovni prostor. Če se lotevamo česa 
zapletenejšega, na primer sestavljanja 
zmaja, najprej natančno preberemo 
navodila in se jih potem držimo.

1. 2.

3. 4.
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20.
Spodaj smo napisali, kaj vse moraš storiti, ko pospravljaš svojo sobo.

Tvoja naloga je, da v stolpec VRSTNI RED OPRAVIL smiselno s številkami določiš, katero 
opravilo boš storil/-a najprej in katero zadnje. Pri tem pomeni številka 1, da bo to opravilo 
na vrsti prvo, številka 2, da bo to opravilo naslednje, in tako naprej. 

21.
Nekatere stvari dobro vplivajo na učenje, nekatere slabo, nekatere pa na učenje sploh ne 
vplivajo. Preberi trditve in premisli, kaj lahko vpliva na učenje. Obkroži črko pred trditvijo, 
ki po tvojem mnenju olajša učenje. Prekrižaj pa črko pred trditvijo, ki po tvojem mnenju 
otežuje učenje. 

a. Prostor, v katerem se učim, je dobro prezračen.

b. Od lakote mi kruli v želodcu.

c. Na mizi je poleg zvezkov in knjig vključen pametni telefon.

č. V prostoru nekdo (brat, sestra, prijatelj) glasno predvaja najino najljubšo glasbo.

d. Na knjige in zvezke, iz katerih se učim, sveti dovolj močna svetloba.

OPRAVILO
VRSTNI RED 
OPRAVIL

Obrisati prah s pohištva.

Pospraviti šolske knjige in zvezke na pisalni mizi.

Posesati sobo. 

Pospraviti omaro z oblekami.

Postlati posteljo.

Pospraviti nakopičene stvari.

V oddelčni skupnosti se pogovorite, zakaj morate pred začetkom dela pripraviti načrt.

Primerjaj svoje odgovore z odgovori sošolk in sošolcev. Skupaj ugotovite, kaj in kako vpliva na učenje, ter 
pojasnite svoje odgovore.
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2 
DRUŽINSKO	 
GOSPODARJENJE
Vsak dan se srečuješ z denarjem. Na nekatera izmed mnogih 
vprašanja o denarju bomo odgovorili v tem poglavju. 

Nakupovanje v trgovini je nekaj povsem 
vsakdanjega, boš rekel/-la. Toda tudi 
nakupovanja se je treba nekako naučiti. 
Nakupe je treba skrbno načrtovati, saj 
lahko sicer hitro porabiš več denarja, kot 
si nameraval/-a.

32



Večina odraslih s svojim 
delom zasluži denar. Kako 
pa pride denar na njihov 
osebni račun? Hmm, to je 
že malo bolj zapleteno. Kako 
pa ti dobiš denar? Za kaj ga 
porabiš? Kaj pa je družinski 
proračun? Na podobna 
vprašanja bomo odgovarjali 
v tem poglavju.

Trgovci in proizvajalci nas skušajo 
z oglasi prepričati, da naj kupimo 
prav njihov izdelek in ne katerega 
drugega. Verjetno si že opazil/-a, 
da so oglasi skorajda vsepovsod. 

Pogovarjali se bomo tudi  
o naslednjih vsebinah:

V Sloveniji plačujemo z evri 
(znak za evro je €). Na evrskih 
kovancih, ki jih vidiš tu zgoraj, 
so slovenski napisi in podobe, 
ki predstavljajo Slovenijo.
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2 DRUŽINSKO GOSPODARJENJE

2.1 Čemu	uporabljamo	denar

Denar	omogoča	nakup	in	prodajo
Pred več tisoč leti so ljudje trgovali tako, da so med seboj 
neposredno menjali izdelke ali izdelke za storitve. Danes 
izdelkov ne menjamo več, ampak jih kupimo z denarjem. Tudi to 
je menjava. Ko kupiš izdelek v trgovini, svoj denar zamenjaš zanj. 
Nasprotno pa prodajalec izdelek, ki ti ga proda, zamenja za tvoj 
denar. Denar nam torej pomaga pri menjavi. Zato rečemo, da je 
menjalni posrednik. Ker z njim plačujemo, pravimo tudi, da je 
plačilno sredstvo.

Z	denarjem	lahko	varčujemo
Mnogo ljudi ne porabi vsega svojega denarja, ampak ga del 
privarčuje. Najbolje je, da denar hranimo v banki, ki nam pripiše 
obresti, torej še nekaj dodatnega denarja.

V banki se lahko tudi dogovorimo, da bomo svoje prihranke 
varčevali eno leto ali celo dlje. Zato nam bo banka pripisala višje 
obresti. Takemu načinu varčevanja rečemo depozit.

Če prijatelju prodaš 
strip za 1 €, je ta 
znesek cena stripa. 
Z 1 € lahko potem 
kupiš čokolado.

9,5
0 €

Cena izdelka pokaže, koliko 
je izdelek vreden. Podobno 
kot merimo z metrom dolžino 
predmetov, merimo z denarjem 
njihovo vrednost. Pravimo, da je 
denar mera vrednosti.
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2 DRUŽINSKO GOSPODARJENJE

S posebnim programom, ki ga dobimo v banki, lahko preko 
svetovnega spleta načrtujemo svoje prihodke in odhodke. 
Spletna banka nam omogoča, da lahko ob vsakem času 
pogledamo, koliko denarja imamo na svojem osebnem računu, 
plačamo račun ali pa se dogovorimo z banko o varčevanju.

B E S E D N J A K
Banka – posebne vrste podjetje, ki opravlja različne denarne posle.

Osebni račun – če posameznik v banki hrani svoj denar, uslužbenci banke 
njegov znesek denarja zapišejo k njegovemu imenu in k posebni številki, ki jo 
je posameznik dobil v banki. Ta številka označuje njegov osebni račun.

Obresti – dodaten denar, ki ga banka izplača varčevalcu za uporabo 
njegovega denarja, ali pa denar, ki ga moramo dodatno plačati banki, če si od 
nje izposodimo denar.

številka bančnega računa
pripis obresti, 
znesek prištejejo

žepnina, 
znesek prištejejo

plačilo računa, 
znesek odštejejo

dvig denarja na 
bankomatu, 
znesek odštejejo
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2 DRUŽINSKO GOSPODARJENJE

Denar nalagamo
Nekateri denar nalagajo v delnice podjetij. Delnica je 
potrdilo, da je nekdo lastnik določenega dela podjetja. 
Če je podjetje uspešno in ima dobiček, lahko lastniku 
delnice izplača delček tega dobička – nekaj denarja. 
Običajno takrat tudi vrednost delnice zraste. Če 
podjetje nima dobička, delničarji ne dobijo denarja, 
vrednost delnice pa običajno pade.

Tako kot posameznik lahko tudi več ljudi združi svoje 
prihranke ter kupuje in prodaja delnice na borzi. 
Takemu združenju rečemo vzajemni sklad. Tudi 
tako združevanje je tvegano, saj lahko vlagatelj iz 
vzajemnega sklada dobi manj denarja, kot ga je 
vložil.

Z denarjem lahko tudi pomagamo drugim. Lahko ga 
podarimo različnim prostovoljnim društvom, kot so 
Rdeči križ, Karitas in Zveza prijateljev mladine. S tem 
denarjem na primer organizirajo brezplačna letovanja 
za otroke z zdravstvenimi težavami ali iz družin v 
denarni stiski. 

B E S E D N J A K
Vlagatelj – posameznik, ki vloži 
svoje denarne prihranke v banko, 
delnice ali vzajemni sklad.

Poslovanje z delnicami 
je zapleteno, zato je 
treba o njem marsikaj 
vedeti. Je pa tudi tvegano. 
Kraju, kjer prodajamo in 
kupujemo delnice, rečemo 
borza. Na fotografiji je 
strokovnjak, ki kupuje in 
prodaja delnice.
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2 DRUŽINSKO GOSPODARJENJE

1.
V levem in desnem stolpcu so napisane štiri trditve. S črto jih smiselno poveži.

Ker hranim svoj denar v 
banki, mi banka pripiše 
obresti.

Lastnik delnic dobi izplačilo 
dela dobička.

Ker menjamo denar za 
izdelek, na primer kruh, 
rečemo, da je denar 
menjalni posrednik.

Z denarjem lahko tudi 
pomagam drugim.

Delniško podjetje ima dobiček. 

Rdečemu križu sem podaril/-a 10 €.

Svoje denarne prihranke hranim v banki.

Ko v trgovini kupim kruh, svoj denar 
zamenjam za izdelek – kruh. 

V besedilu tega samostojnega delovnega zvezka preveri, ali si trditve pravilno povezal/-a.

€

PEKARNA
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2 DRUŽINSKO GOSPODARJENJE

2.2 Kako	plačujemo
Denar ni samo gotovina
Večina odraslih dela mesec dni, da dobi 
plačo. Podjetje jim plačo nakaže na 
njihov osebni račun pri banki. S pomočjo 
računalniškega programa v banki to 
zapišejo. Denarju, ki je samo napisan na 
osebnem računu, rečemo knjižni denar. 
Tako mu rečemo zato, ker so nekoč 
bančni uslužbenci poslovanje z denarjem 
vpisovali v knjige.

Ko kupujemo sladoled, navadno plačamo 
z bankovci in s kovanci, torej z gotovino. 
Takemu plačilu rečemo gotovinsko 
plačilo. Kako dobimo gotovino? 
Običajno jo ljudje dvignejo v banki ali na 
bankomatu in knjižni denar se spremeni 
v gotovino. To pomeni, da imamo v 
denarnici bankovce in kovance.

Kreditne	kartice
Kreditna kartica je vrsta kartice, po videzu podobna bančni. Ko 
odrasli z njo plačajo, jim zneska z osebnega računa na banki ne 
odtegnejo takoj. Vsoto vseh nakupov, opravljenih s kreditno kartico, 
banka vzame z osebnega računa enkrat na mesec. Seveda mora imeti 
lastnik kreditne kartice takrat na osebnem računu dovolj denarja.

Dvigovanje gotovine
Gotovino lahko dvigneš v banki ali na bankomatu. Za to 
moraš imeti bančno kartico, ki jo vstaviš na primer v 
bankomat. Bankomat se poveže z računalnikom v banki 
in preveri, ali imaš na osebnem računu dovolj denarja. Če 
ga imaš, ti bankomat izplača želeni znesek denarja. Hkrati 
pa se ta znesek odšteje od denarja na tvojem osebnem 
računu.

Banka imetnike osebnih računov 
vsak mesec obvesti o prometu na 
njihovem osebnem računu. Na sliki je 
primer takega obvestila.
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2 DRUŽINSKO GOSPODARJENJE

2.
Ko gresta z očetom v trgovino, ima oče v denarnici 45 € gotovine, na osebnem računu pa 
122,35 €. Današnji račun za kupljena živila in copate je 27,65 €. Oče se mora odločiti, ali bo 
plačal račun z gotovino, plačilno ali kreditno kartico.

a. Oče plača račun v trgovini s plačilno kartico. Napiši, kako imenujemo tak način plačila.

b. Kdaj banka vzame denar z osebnega računa, če oče račun plača s plačilno ali kreditno 
kartico? Obkroži pravilni odgovor v spodnjih razpredelnicah.

S sošolci in sošolkami poenotite svoje odgovore.

PLAČILNA KARTICA KREDITNA KARTICA

• takoj • takoj

• vsak teden • vsak teden

• enkrat na mesec • enkrat na mesec

• po dogovoru • po dogovoru

c. Oče plača račun v trgovini z denarjem, ki ga ima v denarnici. Napiši, kako imenujemo 
tak način plačila.

ELEKTRONS-
KA NAPRAVA

KUPEC

BANKA
Plačilne	kartice
Številne nakupe lahko opravimo s plačilno 
kartico (glej risbo). Kartico vstavimo ali 
prislonimo k elektronski napravi, ki je 
povezana z banko. Naprava preveri, ali 
imamo na osebnem računu dovolj denarja. 
Če ga imamo, računalnik v banki znesek 
plačila takoj odšteje z našega osebnega 
računa in ga prišteje na račun trgovine v 
banki. Plačilo nakupa je opravljeno. Takemu 
plačilu rečemo negotovinsko plačilo. Če kartico izgubimo ali nam jo 

ukradejo, moramo to takoj javiti 
v svojo banko, da preprečimo 
nadaljnjo uporabo kartice.
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2 DRUŽINSKO GOSPODARJENJE

2.3 Družinski	proračun

Odhodki
Denar, ki ga družina ali posameznik porabi, imenujemo odhodki. 
Nekaterim odhodkom, na primer za hrano, elektriko, vodo, odvoz 
smeti, šolske potrebščine, se ne moremo izogniti. Torej so nujni.

Prihodki
Vsaka družina ali posameznik potrebuje 
denar. Zato potrebuje prihodke. V družini 
za prihodke običajno poskrbijo starši. Večina jih v 
službah dela za plačo, nekateri pa imajo svoje podjetje 
ali delajo na svoji kmetiji. Z denarjem morajo ravnati 
pametno in skrbno.

Če se trudiš v šoli in doma pomagaš pri domačih opravilih, 
ti lahko starši dajo mesečno žepnino. To je tvoj prihodek. 
Tudi ti moraš z njim ravnati pametno in skrbno.

S pomočjo računalnika lahko hitro, 
preprosto in varno plačamo na 
primer račun za elektriko. Na sliki 
je elektronski obrazec (e-obrazec), 
ki se imenuje plačilni nalog. Janez 
Novak želi plačati mesečni račun za 
porabljeno elektriko. V e-obrazec je 
vpisal, kdo plačuje račun, znesek, 
ki ga mora plačati, in komu mora 
banka nakazati denar. Potem pošlje 
banki ukaz, naj izvede plačilo. Banka 
znesek plačila odšteje z Novakovega 
osebnega računa in ga prišteje 
na račun elektro podjetja. S tem je 
negotovinsko plačilo opravljeno. 
Potrdilo o plačilu se shrani v 
računalniku. 

Račune lahko plačamo tudi na banki 
ali pošti. 
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2 DRUŽINSKO GOSPODARJENJE

Družinski	proračun
Starši morajo skrbno načrtovati, kako bodo porabili denar. Zato je 
pametno, da izdelajo družinski proračun. Sproti si v preglednici 
zapišejo prihodke in pričakovane odhodke. Odhodki ne smejo biti 
večji od prihodkov. Oglej si primer družinskega proračuna družine 
Kovač na sliki spodaj.

Del	prihodkov	prihranimo	ali	naložimo
Poleg odhodkov, ki jih starši lahko načrtujejo, potrebujejo 
denar še za nepričakovane odhodke. Lahko se pokvari 
avtomobil. Zato je dobro, da družina del prihodkov 
privarčuje. Ko torej starši načrtujejo proračun, se trudijo, da 
ne porabijo prav vseh prihodkov. Denar, ki ga niso porabili, 
lahko na primer varčujejo ali pa kupijo delnice.

B E S E D N J A K
Obrazec – list z navodili in 
okenci, v katera vpišemo 
zahtevane podatke. 

Proračun – načrt 
pridobivanja in porabe 
denarja.

Družinske prihodke in 
odhodke družina Kovač 
sproti beleži. Na sliki so 
posebej prikazani njihovi 
prihodki: 1651,00 €, nujni 
odhodki: 1145,00 € in 
drugi odhodki: 437,00 €.
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2 DRUŽINSKO GOSPODARJENJE

3.
Družina Kranjc stanuje v bloku. Oče in mati sta zaposlena in vsak mesec dobita plačo. 
Svoje prihodke in odhodke skrbno načrtujeta, zato za vsak mesec izdelata družinski 
proračun. Spodaj je družinski proračun te družine za štiri mesece. Pozorno si ga oglej in 
odgovori na vprašanje ali napiši znesek.

JANUAR

PRIHODKI €
oče 875,00
mama 960,00
drugi prihodki 0,00
PRIHODKI SKUPAJ 1835,00

ODHODKI €
nujni odhodki

hrana, šolska 
prehrana 520,00

stroški stanovanja, 
elektrika, RTV, 
komunala, telefon 

280,00

obrok posojila 83,00
nujni odhodki 
skupaj 883,00

drugi odhodki

Matej ‒ plesna šola 65,00

Matej ‒ zimske 
počitnice 95,00

Matej ‒ pulover 45,00

mama ‒ frizer 44,00

mama ‒ čevlji 80,00

oče ‒ srajca 50,00

avtomobil ‒ gorivo 160,00
nenačrtovani 
odhodki 213,00

varčevanje 200,00

drugi odhodki 
skupaj 952,00

ODHODKI SKUPAJ 1835,00

FEBRUAR
PRIHODKI €

oče 895,00
mama 982,00

drugi prihodki ‒ dvig 
denarja z varčevalnega 
računa

280,00

PRIHODKI SKUPAJ 2157,00

ODHODKI €
nujni odhodki

hrana, šolska prehrana 550,00

stroški stanovanja, 
elektrika, RTV, 
komunala, telefon 

280,00

obrok posojila 83,00
nujni odhodki skupaj 913,00

drugi odhodki
Matej ‒ plesna šola 128,00

Matej ‒ zimske 
počitnice 65,00

Matej ‒ šolske 
potrebščine 40,00

mama ‒ očala 140,00
oče ‒ frizer 15,00
čistila 32,00

registracija avtomobila 636,00

avtomobil ‒ gorivo 120,00

nenačrtovani odhodki 100,00

drugi odhodki skupaj 1244,00

ODHODKI SKUPAJ 2157,00

MAREC
PRIHODKI €

oče 850,00
mama 940,00
drugi prihodki 0,00
PRIHODKI SKUPAJ 1790,00

ODHODKI €
nujni odhodki

hrana, šolska 
prehrana 550,00

stroški stanovanja, 
elektrika, RTV, 
komunala, telefon 

260,00

obrok posojila 83,00

nujni odhodki 
skupaj 893,00

drugi odhodki
Matej ‒ plesna šola 65,00
Matej ‒ oblačila 87,00
mama ‒ oblačila 60,00
oče ‒ ročna ura 50,00
kozmetika, čistila 40,00
novo posteljno 
perilo 75,00

Matej ‒ rojstni dan 80,00
avtomobil ‒ gorivo 100,00

nenačrtovani 
odhodki 102,00

varčevanje 238,00
drugi odhodki 
skupaj 897,00

ODHODKI SKUPAJ 1790,00
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2 DRUŽINSKO GOSPODARJENJE

a. Koliko je imela nujnih odhodkov družina Kranjc v 
mesecu januarju?  € prihodkov.

b. Koliko prihodkov je imela družina Kranjc v mesecu 
februarju?   €.

c. Koliko je imela drugih odhodkov družina Kranjc v 
mesecu marcu?  €.

č. Oče je aprila dobil 700,00 € dodatka za letni dopust. Ali 
je to prihodek ali odhodek (obkroži odgovor)?   
 PRIHODEK  ODHODEK 

d. V mesecu aprilu je imela družina Kranjc € 
prihodkov in € odhodkov.

e. Ali se bodo stroški za elektriko, vodo, smeti in čiščenje 
hodnikov družine Kranjc spremenili, če bodo dobili 
dojenčka? Obkroži odgovor.  DA   NE

 Zakaj?

V oddelčni skupnosti se pogovorite o svojih odgovorih. 

APRIL
PRIHODKI €

oče 920,00
mama 1025,00
drugi prihodki 0,00

drugi prihodki ‒ 
dodatek za letni 
dopust oče

700,00

PRIHODKI SKUPAJ 2645,00

ODHODKI €
nujni odhodki
hrana, šolska 
prehrana 500,00

stroški stanovanja, 
elektrika, RTV, 
komunala, telefon 

300,00

obrok posojila 83,00
nujni odhodki 
skupaj 883,00

drugi odhodki
Matej ‒ plesna šola 65,00
Matej ‒ superge 50,00
oče ‒ hlače 55,00
mama ‒ jopica 50,00

nov tiskalnik in 
pralni stroj 407,00

avtomobil ‒ gorivo 155,00

nenačrtovani 
odhodki 100,00

vračilo denarja na 
varčevalni račun 280,00

varčevalni račun  
‒ varčevanje za 
počitnice

600,00

drugi odhodki 
skupaj 1762,00

ODHODKI SKUPAJ 2645,00
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2 DRUŽINSKO GOSPODARJENJE

2.4 Kje	kupovati
Vrste trgovin
Danes stvari, ki jih potrebujemo, ne izdelujemo sami, 
ampak jih običajno kupimo v trgovinah. Trgovine 
kupcem ponujajo različno blago v zameno za plačilo. 
Najbližje so običajno soseške trgovine. To so majhne 
trgovine z izdelki za vsakdanjo rabo in so v bližini doma. 

Če kupujemo veliko, gremo 
v večje trgovine, kot so 
supermarket (velika 
samopostrežna), hipermarket 
(zelo velika samopostrežna) ali 
trgovski center (velika stavba 
z različnimi trgovinami). 

Majhne izdelke, prigrizke 
in pijače lahko kupimo na 
prodajnih avtomatih. Prednost 
prodajnih avtomatov je v tem, 
da so stalno na voljo.

Manjše modne trgovine z 
dragimi oblačili in modnimi 
dodatki imenujemo butik.

Priložnostna prodaja 
je običajno prodaja na 
stojnicah (božični sejmi, 
razne prireditve …) in v 
potujočih prodajalnah. 

Taki prodaji, ko se oglasi 
pri vas doma prodajalec in 
ponuja na primer knjige, 
čistilna sredstva, sesalce, 
rečemo prodaja na domu.

Nekatere tovarne imajo 
trgovine za svoje izdelke. 
Tem trgovinam rečemo 
tovarniške trgovine. Tudi v 
teh trgovinah so cene nižje.

V diskontnih trgovinah 
lahko kupimo veliko 
količino enakih izdelkov, 
denimo karton mleka. Zato 
so cene istih izdelkov nižje 
kot v drugih trgovinah. 
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2 DRUŽINSKO GOSPODARJENJE

4.
Preden se odločimo za nakup neke stvari, poiščimo trgovino, v kateri imajo največjo izbiro 
takšnih stvari.

Razmisli, v katerih trgovinah prodajajo stvari, napisane v levem stolpcu. Nato k vsaki stvari 
v levem stolpcu napiši črko, ki je napisana pred ustrezno trgovino v desnem stolpcu. Oglej 
si dani primer.

kruh I A
trgovina z električnim in tehničnim 
materialom

sandali B papirnica

žoga za odbojko C knjigarna

obleka za posebno priložnost Č trgovina s čevlji

telečji zrezek D trgovina s kopalniško opremo

paket (12 l) mleka E mesnica

vijaki in izvijači F cvetličarna

knjiga G butik z oblačili

risalni listi H trgovina z izdelki za šport

nagelj I pekarna

kopalna kad J diskont

Primerjaj svoje odgovore z odgovori sošolcev in sošolk. Skupaj ugotovite, 
ali ste pravilno povezali stvari in trgovine.

B E S E D N J A K
Diskont – popust, torej znižana 
cena, pa tudi vrsta trgovine s 
takimi cenami. 

Katalog – posebna knjiga 
oziroma revija, v kateri podjetja 
kupcem ponujajo svoje izdelke 
ali storitve. 

Spletne trgovine pomenijo nakupovanje na daljavo 
(internet), po vsem svetu. Odprte so 24 ur na dan.

Vedno več ljudi uporablja spletno trgovino z izdelki 
za vsak dan, kot so na primer hrana, čistila in druge 
potrebščine. Izdelke naročijo po internetu in trgovec jih 
dostavi na njihov dom. 

Slaba stran takega nakupa je, da izdelek vidimo samo na 
fotografiji, ne moremo ga otipati ali poskusiti. Za naročilo 
moramo vnesti osebne podatke, zato se ljudje bojijo, da 
bi te podatke kdo zlorabil. 

Na daljavo lahko kupujemo tudi po katalogih ali  
TV-prodaji. Izbrani izdelek naročimo po pošti ali telefonu.
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2 DRUŽINSKO GOSPODARJENJE

2.5 Načrtovanje	
nakupov

Kako	načrtujemo	nakupe
Vse nakupe je treba načrtovati. Dobro je, da si za 
dnevne nakupe pripravimo nakupovalni listek, na 
katerega napišemo, kaj potrebujemo. Tako ne bomo 
česa pozabili ali pa kupili reči, ki jih ne potrebujemo. 
Izognili se bomo nenačrtovanemu nakupu. Posebej 
je pomembno, da načrtujemo večje in dražje 
nakupe. Po vsakem nakupu shranimo račun.

Pametno je tudi, da na primer oblačila ali 
obutev nakupujemo ob pravem času, recimo na 
razprodajah. Trgovci takrat po znižanih cenah 
prodajajo svoje izdelke. Sredi zime so razprodaje 
zimskih oblačil, sredi poletja poletnih.

5.
Spodaj smo neurejeno napisali sedem trditev o tem, kako naj bi ravnali ob načrtovanem 
nakupu živil. Zapise razvrsti tako, kot misliš, da si morajo slediti. Tisto, kar storiš najprej, 
označi z zaporedno številko 1, naslednje z 2 in tako naprej za vse trditve.

Zaporedna 
številka

Zapis

V trgovini sem pri izbiri živil pozoren/-na na rok uporabe.

Doma v omarah pregledam svoje zaloge živil.

Ko plačam živila, jih zložim v nakupovalno vrečko.

Pripravim nakupovalni listek.

Poiščem informacijo, ali kje prodajajo kako živilo z nakupovalnega listka s 
popustom.

Račun za kupljena živila shranim.

V trgovino vedno vzamem nakupovalno vrečko.

V oddelčni skupnosti poenotite vrstni red pravil in ga utemeljite.

OCI, JAZ BI  
PA RAD KOLO.

april: 30 €
maj: 30 €
junij: 30 €
julij: 30 €
avgust: 30 €
september: 30 €

Dražje izdelke, na primer kolo, 
mnogi kupci težko plačajo 
naenkrat. Vendar se lahko s 
prodajalcem dogovorijo, da ceno 
razdeli na več manjših zneskov 
ali obrokov. Kupec potem vsak 
mesec odplača en obrok, dokler 
ne poravna celotne cene izdelka. 
Temu rečemo plačevanje na 
obroke.
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2 DRUŽINSKO GOSPODARJENJE

2.6 Oglasi
Kaj so oglasi
Podjetniki želijo prodati čim več svojih izdelkov ali storitev. 
Zato nas poskušajo nanje opozoriti. To storijo tako, da v 
časopisih, na radiu, televiziji ali spletu objavijo oglas. Za 
objavo oglasa morajo plačati. 

Pravila oglaševanja
Oglaševalci morajo upoštevati pravila za oglaševanje. Če 
oglašujejo nekaj, kar lahko škoduje zdravju ali koristim 
potrošnikov, morajo potrošnika na to opozoriti. Prav tako morajo 
spoštovati slovenski jezik.

Oglaševanje je pogosto prikrito. V filmih ali glasbenih spotih 
igralci in pevci pogosto pijejo neko znano pijačo, nosijo oblačila 
nekaterih znamk ipd. Največkrat sploh ne opazimo, da so to oglasi.

Otroke in mladostnike je z oglasi včasih lažje prepričati, naj 
kupijo določen izdelek, kot odrasle. Ker imajo manj izkušenj, hitreje 
verjamejo, da je nek izdelek res izreden.

Oglas je sporočilo ali 
informacija, da nek izdelek 
obstaja. Ko v avtomobilski 
tovarni izdelajo nov model 
avtomobila, objavijo oglas: »Nov 
model avtomobila X.« V oglasu 
napišejo samo dobre lastnosti 
avtomobila. Na primer, da je 
za varnost potnikov zelo dobro 
poskrbljeno. Zato ga tovarna 
posebej priporoča.

Avto lahko primerjamo z 
drugimi avtomobili. Vendar so 
v oglasih predstavljene samo 
dobre lastnosti izdelkov. Njihove 
pomanjkljivosti proizvajalci v 
oglasih zamolčijo. Namen oglasa 
je namreč, da nas prepriča, naj 
kupimo prav oglaševani izdelek 
in ne katerega drugega.

… kot 
obljublja 
reklama.

To pa ni …

Oglas na risbi je zavajajoč. 
Turistom obljublja bližino 
morja, kar je res, vendar pa 
za njih morje ni dosegljivo, 
ker do njega ni nobene poti.
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2 DRUŽINSKO GOSPODARJENJE

6.
Na črto pod vsako sliko napiši, katere vrste oglasa prikazuje. Pojasni svojo ugotovitev.

7.
Na list papirja nariši in napiši oglas. Izbiraj med tabličnim računalnikom in pametnim 
telefonom. Predstavljaj si, da skušaš z oglasom prepričati starše, da ti kupijo izbrani izdelek.

oglas
Pojasni Pojasni Pojasni

oglas oglas

V oddelčni skupnosti poenotite pojasnila, katere vrste oglasa prikazujejo slike.

Primerjajte svoje oglase in skupaj ugotovite, kako bi se starši odzvali nanje.

Oglase lahko delimo na:

• informativne, ki nas seznanijo z izdelkom (na primer 
nov model avtomobila) ali storitvijo; 

• priporočilne, ki posredujejo dobro mnenje o izdelku 
ali storitvi (na primer priporočajo uporabo zaščitnih 
rokavic); 

• primerjalne, ki primerjajo lastnosti dveh izdelkov (na 
primer dva pralna stroja) ali storitev iste vrste med 
seboj. 

B E S E D N J A K
Podjetnik – lastnik 
podjetja.

Potrošnik – vsaka 
oseba, ki kupuje izdelke 
ali storitve za osebno 
uporabo.

do ‒70 %
E-gremo v hribe

Za ideje za izlete 
uporabi aplikacijo
E-gremo v hribe.

SUPER PERICA

17 programov 10 programov

Naš novi pralni stroj SUPER PERICA ima:
- 17 pralnih programov
- opere 30 minut hitreje
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2.7 Varstvo	potrošnikov

Kaj	so	potrošnikove	pravice
Ko v trgovini kupimo prenosni telefon, pričakujemo, 
da bo deloval brez napak. Prav tako mora biti 
nepoškodovan in varen. 

Enako velja za storitve. Če slikopleskar prebarva tvojo 
sobo drugače, kot sta se dogovorila, mora svojo napako 
brezplačno popraviti in ponovno prebarvati sobo v 
dogovorjeno barvo. To je le nekaj pravic, ki jih imamo 
potrošniki. Zapisane so v Zakonu o varstvu potrošnikov.

Ob nakupu je pomembno, da prodajalcu natančno pojasnimo, 
kaj potrebujemo, in nato podrobno pregledamo, kaj nam 
ponuja. Tudi frizerju moramo natančno opisati, kakšno 
pričesko želimo. Pri manjših nakupih se o tem lahko 
dogovorimo ustno. Če pa kupujemo kaj dražjega, na 
primer računalnik, prosimo prodajalca, naj nam vnaprej 
napiše, koliko bo stal. Račune in potrdila o nakupu skrbno 
shranimo.

Kako	naredimo	reklamacijo
Kaj storimo, če nismo dobili tistega, kar smo plačali? 
Lahko se zgodi, da se našim novim čevljem že po nekaj 
dneh odlepi podplat. V tem primeru imamo pravico 
do reklamacije. To pomeni, da lahko zahtevamo, naj 
težavo rešijo tako, da:

• izdelek popravijo ALI

• vrnejo del plačanega zneska, mi pa izdelek 
nesemo k čevljarju, ALI

• zamenjajo izdelek z enakim izdelkom, ki nima 
napake, ALI

• vrnejo celotni plačani znesek, mi pa izdelek 
pustimo v trgovini.

Prav vsi smo potrošniki! 
Večino stvari, ki jih 
imamo na sebi ali pri 
sebi, smo kupili.

Reklamacijo pri nekaterih 
izdelkih uveljavljamo z 
garancijskim listom, ki 
ga dobimo ob izdelku in z 
računom. Na garancijskem 
listu je tudi napisano, do 
kdaj velja garancija.49
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Včasih v trgovini ne upoštevajo naših potrošniških pravic. Zgodi se, 
da nam prodajo pokvarjeno blago, potem pa zavrnejo reklamacijo. 
Takrat je pomembno, da svoje pravice dobro poznamo. V 
Sloveniji skrbijo za potrošnike država (sprejema zakone, ki ščitijo 
potrošnike) in potrošniške organizacije (pomagajo pri razlagi 
zakonov in predpisov; svetujejo jim glede pravic potrošnikov). 

Na spodnji shemi si oglej nekaj pravic potrošnika:

PRAVICE POTROŠNIKA

do 
nezavajajočega 
oglaševanja

do poštene ponudbe 
izdelkov in storitev

do varnih izdelkov 
in storitev

do pritožbe

do garancije

do inšpektorskega nadzora

B E S E D N J A K
Garancijski list – listina, s katero se proizvajalec še posebej obveže, da 
nam bo popravil ali zamenjal izdelek, če se nam ta pokvari.

Reklamacija – pritožba.

Inšpektor – uradna oseba, ki pregleduje, ali vse poteka tako, kot določajo 
pravila (predpisi).
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8.
Predstavljaj si, da si kupil/-a pametni telefon, ki ima garancijsko dobo eno leto. V katerih 
primerih lahko zahtevaš, da na servisu brez plačila odpravijo težave? V katerih primerih pa 
tega ne moreš? Preberi vprašanja, obkroži pravilni odgovor in ga utemelji.

a. Telefon si prvi dan po nakupu usposobil/-a tako, kot piše v navodilih, a ne dela pravilno. 
Ali morajo na servisu to težavo urediti brez plačila?  DA   NE 
Utemeljitev: 

b. Telefon ti je po enem mesecu padel v vodo in ne deluje več. Ali ga morajo na servisu 
brez plačila popraviti?   DA   NE 
Utemeljitev: 

c. V navodilih piše, da bi moral telefon z napolnjeno baterijo delovati tri dni. Že prvi teden 
si ugotovil/-a, da je treba baterijo že po enem dnevu ponovno napolniti. Ali morajo na 
servisu to pomanjkljivost brez plačila odpraviti?   DA   NE 
Utemeljitev:

do garancije

do inšpektorskega nadzora
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3 
TEKSTILIJE,  
OBLAČILA	IN	OBUTEV
V vsakdanjem življenju srečuješ mnogo tekstilnih in oblačilnih 
izdelkov ter obutve. Vedeti moraš, kako skrbeti zanje, da ostanejo 
lepi in uporabni. Nekaj o tem boš izvedel/-a v tem poglavju.

Kot mnoge druge reči danes tudi 
oblačila načrtujejo in izdelujejo s 
pomočjo računalnika.

Danes večino obutve 
izdelajo v tovarnah. 
Govorili bomo, iz česa 
je narejena in kako jo 
vzdržujemo.
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Spoznal/-a boš, katere 
surovine lahko uporabimo 
za predelavo v tekstilne 
in oblačilne izdelke. Na 
fotografiji lahko vidiš, 
kako strižejo ovco. Njena 
dlaka je tekstilna surovina. 
Enako velja za dlako lame, 
kamele, zajca itd. 

Pogovarjali se 
bomo tudi o modi.Pogovarjali se bomo o različnih vrstah 

blaga. Med blago sodijo tkanine, pletiva in 
vlaknovine. Tkanine izdelujejo s pomočjo 
naprave, ki ji rečemo statve. Fotografija 
prikazuje izdelavo tkanine z ročnimi 
statvami. Danes uporabljajo tkalski stroj.

B E S E D N J A K
Statve – naprava za izdelavo 
tkanin.

 

Pogovarjali se bomo tudi  
o naslednjih vsebinah:
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3 TEKSTILIJE, OBLAČILA IN OBUTEV

3.1	Vlakna

Kaj	je	vlakno
Od blizu si oglej košček blaga. Opazil/-a boš, da je sestavljen 
iz številnih med seboj prepletenih nitk. Če bi si katero od nitk 
ogledal/-a z močnim povečevalnim steklom, bi videl/-a, da je 
sestavljena iz še manjših nitk, ki jim rečemo vlakna. Vlakna so 
torej osnovni del, iz katerega so narejeni tekstilne niti in blago.

Nekatere vrste vlaken poznamo že zelo dolgo. Med najbolj znanimi 
so bombaž, lan, volna in svila, ki jih poznamo že tisočletja. To 
so naravna vlakna. Inženirji v tekstilnih tovarnah znajo izdelati 
tudi umetna vlakna. S posebnimi postopki jih pridobivajo iz lesa, 
nafte, koruze itd.

nit

blago
vlakno

Različne vrste vlaken se med 
seboj razlikujejo po svojih 
lastnostih. Velike razlike so 
v dolžini in debelini vlaken. 
Nekatera vlakna so ravna, 
druga kodrava (glej risbo).

Razlike v dolžini vlaken:

umetno vlaknobombaž  
(približno 3 cm)

volna 
(do 15 cm)

cm

Razlike v debelini vlaken:

volna

bombaž
svila
umetno vlakno

Razlika med ravnim in kodravim vlaknom:

ravno vlakno

kodravo vlakno
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3 TEKSTILIJE, OBLAČILA IN OBUTEV

Kakšno	je	blago,	je	odvisno	 
od	lastnosti	vlaken
Tekstilni izdelki so narejeni iz blaga, ki mora imeti določene 
lastnosti. Hlače morajo biti narejene iz trpežnega blaga, da se 
med igro ne strgajo. Spodnje perilo naj bi bilo mehko na otip. 
Zavese se morajo lepo gubati. Vse to je odvisno od vlaken, iz 
katerih je blago narejeno. Odvisno je od tega, koliko so vlakna 
upogibljiva, trdna, prožna in koliko se raztezajo.

Vlakna lahko 
primerjamo s 
kuhanimi špageti. Ti 
so upogibljivi, zato 
jih lahko navijemo na 
vilice. Ker so vlakna 
upogibljiva, lahko 
iz njih naredimo niti, 
s katerimi lahko na 
primer šivamo.

Da se ne bi vrv pretrgala, 
mora biti narejena iz trdnih 
vlaken. Oblačila, narejena iz 
blaga, ki ima trdna vlakna, 
so trpežnejša.

1.
Spodaj je napisanih šest besed. Štiri opisujejo lastnosti vlaken, dve sta napačni. 
Obkroži tiste besede, ki opisujejo lastnosti vlaken.

a. raztegljivost

b. počasnost

c. upogljivost

V oddelčni skupnosti naštejte še druge lastnosti vlaken.

č. trdnost

d. prožnost

e. nepoštenost

Ko oblačiš volnen 
pulover, ga raztegneš. 
Potem pa se ti mora 
lepo prilegati. Volnena 
vlakna morajo biti hkrati 
raztegljiva in prožna. Če 
ne bi bila prožna, bi bil/-a 
videti kot fant levo.

57



3 TEKSTILIJE, OBLAČILA IN OBUTEV

3.2 Naravna in 
umetna	vlakna

Naravna	vlakna	rastlinskega	 
izvora
Naravna vlakna v tekstilnih tovarnah pridobivajo 
iz delov rastlin, živalske dlake ali izločkov.

Iz rastline, ki se imenuje lan, pridobivamo 
lanena vlakna, ki so zelo trdna. Laneno blago 
je najprimernejše za kuhinjske brisače, prte, 
posteljnino in za poletna oblačila.

Izdelki iz rastlinskih vlaken vpijajo vlago in znoj. 
Žal pa se mečkajo.

Naravna	vlakna	živalskega	izvora
Volna je dlaka ovce ali jagnjeta. Volnena vlakna se 
zlahka raztezajo in so hkrati prožna. Izdelki iz volne, 
kot so jopice, kape, rokavice, so udobni, topli, prožni, 
se ne mečkajo in vpijajo vlago.

Svila je izloček gosenice sviloprejke. Svilarji nit 
odvijajo s kokonov. V enem kokonu je lahko tudi 
4000 m dolga svilena nit. Največ svile pridelajo na 
Kitajskem in Japonskem.

Iz rastline, ki se imenuje 
bombaževec, pridobivamo 
bombažna vlakna. Iz 
bombaža so na primer 
spodnje perilo, brisače in 
posteljnina.

bombažno predivo, v 
katerem so bombažna 
vlakna

rastlina 
bombaževec

volnene niti

svilena 
vlakna

svileno 
predivo

kokon

volneno predivo volnena vlakna

izdelki iz 
bombažnega 
blaga

Volno porabimo 
za izdelavo 
toplega perila, 
oblačil, odej, 
dekorativnih 
(okrasnih) tkanin 
in preprog.

Svilena vlakna so tanka, trdna 
in prožna. Svila je zelo gladka in 
ima zato lep lesk. Izdelki iz svile 
so na primer kirurški sukanec, 
obleke in modni dodatki, kot so 
kravate, rute in šali. 
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Tudi dlako kamel, lam in zajcev uporabljajo za tekstilne in 
oblačilne izdelke.

Umetna	vlakna
Ljudje so tisočletja uporabljali le naravna vlakna. Vendar jih 
je bilo pogosto premalo. Zato so začeli umetno izdelovati 
tekstilna vlakna. Prva umetna vlakna so pridobivali 
iz naravnih snovi, na primer iz lesa (celuloze), mleka in 
koruze.

Umetna vlakna pridobivajo v tovarnah tudi iz umetnih 
snovi, predelanih iz ostankov nafte. Iz nje najprej pridobijo 
majhna zrnca. Ta potem stalijo, nastalo talino 
pa potisnejo skozi posebne luknjice (šobe). 
Tako nastanejo drobne nitke – vlakna, ki so zelo 
dolga. Zaradi načina proizvodnje jim rečemo 
sintetična vlakna. Imajo nenavadna imena: 
poliamid, poliester ipd.

Umetna	vlakna,	pridobljena	 
iz nafte
Vlakna, pridobljena iz nafte, so trdna, blago 
se težje raztrga in se ne mečka. Oblačila, 
narejena iz njih, pa so manj udobna, ker slabo 
vpijajo vlago in se v njih pogosteje potimo. Ne 
razpadejo, zato onesnažujejo okolje, ko jih 
zavržemo.

majhna zrnca, ki jih 
pridobijo iz nafte

taljenje zrnc

iztiskanje skozi 
luknjice

strjevanje in hlajenje

umetno vlakno

Miselni vzorec: Razdelitev tekstilnih vlaken  

TEKSTILNA VLAKNA

naravna umetna

rastlinskega 
izvora

živalskega 
izvora iz naravnih snovi iz umetnih snovi

B E S E D N J A K
Kokon – zapredek, ki ga 
naredi gosenica sviloprejka. 

59



3 TEKSTILIJE, OBLAČILA IN OBUTEV

2.
Iz katerih virov pridobivamo različne vrste vlaken? Oglej si fotografije in dopolni besedilo.

a)

Na fotografiji je ,  

s katere črpajo .  

Iz nje izdelujejo vlakna.

a)

b)

b)

Na fotografiji je ;  

iz njene dlake pridobijo prejo (nit). Takšno nit lahko pridobimo 

tudi iz dlake kamel, lam in zajcev. 

To so vlakna.

c)

č)

c)

Na fotografiji je ,

iz katerega lahko pridobijo  vlakna.

č)

Na fotografiji je ,  

iz katerega lahko pridobijo vlakna.

Ugotovite, ali ste napisali pravilne rešitve. Pri katerih odgovorih ste se največkrat zmotili? Zakaj?
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3.3	Kako	izdelajo	 
in	okrasijo	blago

V	vlakna	se	ne	moremo	obleči
Večine tekstilnih in oblačilnih izdelkov ne moremo narediti 
neposredno iz vlaken. Obleke, prti in šotori so narejeni iz blaga. 
Kako pa iz vlaken dobimo blago? Najprej vlakna v predilnici 
združijo v debelejše niti, ki jim rečemo preja (nit, ki s predenjem 
nastane iz vlaken). Stroji povežejo posamezna vlakna tako, da jih 
vijejo. Temu postopku pravimo predenje. Več prej lahko sukamo, 
da nastane sukanec.

Tkanje	in	pletenje
Pri tkanju stroji, ki jim rečemo statve, trdno povežejo dve skupini 
niti. Prva skupina niti v tkanini leži vzdolžno, druga pa prečno. 
Vzdolžnim nitim rečemo osnova, prečnim pa votek. Tako dobimo 
tkano blago ali tkanino.

Blago pa lahko iz niti tudi spletemo. Pri pletenju s pletilnimi iglami 
niti upogibamo v petlje in jih prepletamo v zanke. Nekoč so ljudje 
pletli le ročno, pozneje so izumili pletilni stroj. Pleteno blago, ki mu 
rečemo tudi pletivo, je večinoma bolj raztegljivo in prožno kot 
tkano blago.

predivo

Takole iz vlaken 
delajo vse debelejše 
niti, vse debelejšo 
prejo.

osnova

votek

čolniček

tkanina

nit
pletilka

Tako stroj tke blago. S 
tkanjem lahko dobimo blago 
različnih vrst vezave, barv in 
vzorcev.

Ročno pletenje 

Blago lahko naredijo tudi neposredno iz 
vlaken, ne da bi prej naredili niti. Vlakna 
najprej razporedijo v gosto plast, ki jo 
večkrat utrdijo, na primer z lepljenjem. 
Takemu blagu rečemo vlaknovina. 
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3.
Oglej si fotografije, na katerih so tri vrste 
blaga: tkanina, pletivo in vlaknovina. 
Ugotovi, katera je katera. Vsako fotografijo 
s črto poveži z ustreznim poimenovanjem 
blaga v desnem stolpcu.

4.
Ko stroji iz niti delajo tkanino, lahko niti povežejo na več načinov. Spodaj smo opisali tri 
načine. Preberi in oglej si risbe.

vlaknovina

tkanina

pletivoSkupaj ugotovite, ali ste fotografije pravilno 
povezali z besedami.

Na risbi levo so osnovne niti navpične, votkovne pa vodoravne. 
Če gledamo zgornjo vodoravno nit od leve proti desni, vidimo, da 
gre vodoravna nit najprej POD ENO navpično nitjo, potem NAD 
DRUGO navpično nitjo, nato pa spet POD TRETJO itd. Oglej si, kako 
potujejo druge vodoravne niti. 

Na risbi levo gre vodoravna nit najprej POD DVEMA navpičnima 
nitma, potem NAD DVEMA navpičnima nitma, nato spet 
POD DVEMA navpičnima nitma, potem pa spet NAD DVEMA 
navpičnima nitma itd. Oglej si še druge vodoravne niti.

1. način

2. način

Takšno povezanost niti, pri kateri so niti zelo trdno povezane, imenujemo platnena 
vezava. Tako so na primer povezane niti v platnu za rjuhe in suknu za suknjiče.

Takšno povezanost niti, zaradi katere nastanejo na tkanini poševna rebra, imenujemo 
keprova vezava. Tako so povezane niti v tkanini, ki jo zelo dobro poznaš – v džinsu.
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Na risbi levo gre zgornja vodoravna nit najprej POD ŠTIRIMI 
navpičnimi nitmi, potem NAD ENO navpično nitjo, nato pa spet 
POD ŠTIRIMI navpičnimi nitmi itd. Oglej si še, kako potekajo 
druge vodoravne niti. Takšno povezanosti niti, zaradi katere je 
površina zelo gladka, imenujemo atlasova vezava.

3. način

Tako so na primer povezane niti v satenu za svečana oblačila ali kravate.

Te tri vrste tkalskih vezav lahko ponazoriš 
tudi sam – ne z nitmi, temveč s papirnatimi 
trakovi. Na koncu samostojnega 
delovnega zvezka sta dva lista papirja – 
moder in rdeč. Oba najprej po črtah razreži 
na trakove, potem pa postavi modre 
trakove, ki predstavljajo osnovo, tako kot 
prikazuje risba na desni.

Pripravi si šest rdečih trakov in prvega postavi pravokotno na vrh modrih trakov (oziroma 
tja, kjer modri trakovi niso narezani do konca lista) ter ga z njimi prepleti v platneni 
vezavi. Rdeči trak zalepi na prvi modri trak na levi strani in na zadnji modri trak na desni 
strani, kot prikazuje zgornja risba. Potem vzemi drugi rdeči trak. Postavi ga poleg že 
prilepljenega rdečega traku. Začni v nasprotnem vrstnem redu, in sicer nad prvim modrim 
trakom, pod drugim, nad tretjim itd. Potem prepleti še štiri rdeče trakove ter jih prilepi 
na začetku in koncu. Pazi, da gre naslednji rdeči trak najprej pod prvim modrim trakom, 
potem nad drugim modrim trakom itd. 

Po enakem postopku lahko prepleteš naslednjih šest modrih trakov v keprovi vezavi, 
potem pa še naslednjih šest v atlasovi vezavi. Ravnaj se po risbah, ki prikazujejo 
omenjene vezave.

Doma poglej blago kuhinjske brisače ali prta. Nato svojo platneno vezavo primerjaj s tekom niti v 
izbranem blagu.
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Barvanje	in	tiskanje	na	blago
Blago mora biti takšno, da je kupcem všeč. Zato ga v 
tovarni okrasijo. Lahko ga pobarvajo, lahko pa nanj 
natisnejo tudi vzorec.

Lepo lahko pobarvajo le blago, ki je belo. Mnoge vrste 
blaga, predvsem tiste iz naravnih vlaken, sprva niso bele. 
Zato takšno blago v tovarni najprej pobelijo. Z beljenjem 
se izboljša tudi vpojnost in s tem sposobnost obarvanja 
blaga. Šele po beljenju blago pobarvajo z naravnimi ali 
umetnimi barvili. 

barvilo iz rdečega zelja

Tekstilne izdelke 
večinoma obarvajo tako, 
da jih namakajo v vodi z 
raztopljenim barvilom. Z 
domačim rdečim zeljem 
lahko blago pobarvamo 
modrovijolično.

5.
Za barvanje blaga ne uporabljajo le umetnih barvil, narejenih v laboratorijih, temveč tudi 
naravna barvila, ki jih večinoma pridobivajo iz rastlin. Kako se obarva blago, ki ga namočijo 
v barvilu, izdelanem iz spodaj navedenih rastlin? S črto poveži rastline v levem stolpcu z 
ustreznimi barvami v desnem stolpcu.

rdeča pesa rdeče

rdeči ribez svetlorjavo

čebulne lupine vijoličnordeče

pravi čaj modro

listi indigovca rdečerjavo
Z učiteljevo pomočjo ugotovite, kateri 
odgovori so pravilni, in naredite poskus.

V tovarni tiskajo s posebnimi valji ali 
šablonami, ki na blago nanašajo vzorec. 
Če je vzorec večbarven, morajo postopek 
ponoviti za vsako barvo posebej.
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Blago	tudi	posebej	»pripravijo«
Na blago ali niti lahko nanesejo naravne ali 
umetne snovi. Te snovi izboljšajo ali polepšajo 
blago. Postopku rečemo apretiranje. Blago 
lahko pripravijo tako, da se manj mečka in krči 
ali da je obstojnejše. Z nanosom snovi, ki odbija 
vodo, dobimo blago za dežnike ali dežne plašče. 
Iz blaga, ki ne prepušča vetra, izdelajo vetrovke. 
Z nanosom negorljivih snovi dobimo blago za 
gasilska oblačila ali opremo gledališča ipd. Blago 
lahko obdelajo tudi tako, da se manj zamaže, da 
se manj krči pri pranju ali da ga ne poškodujejo 
škodljivci.

6.
Blagu lahko z različnimi postopki spremenijo videz in lastnosti. Preberi naslednje 
povedi in obkroži številko pred pravilnim odgovorom.

Včasih naredijo blago bolj kosmato. 
Takšno blago je toplejše, ker zadržuje 
več zraka. Če je preveč gladko, 
ga pobrusijo. S kosmatenjem in 
brušenjem se spremeni tudi videz 
blaga. Na risbi vidiš, kako v tovarni 
dosežejo, da je blago bolj kosmato.

a) Z beljenjem, barvanjem in tiskanjem spremenijo

1) lastnost blaga.

2) videz blaga.

3) lastnost in videz blaga.

b) S kosmatenjem spremenijo

1) lastnost blaga.

2) videz blaga.

3) lastnost in videz blaga.

c) Z apretiranjem spremenijo

1) lastnost blaga.

2) videz blaga.

3) lastnost in videz blaga.

V oddelčni skupnosti 
primerjajte 
odgovore. Ugotovite, 
kateri so pravilni.

65



3 TEKSTILIJE, OBLAČILA IN OBUTEV

3.4	Od	blaga	do	obleke

Kako	iz	blaga	nastane	oblačilo
Večina oblačil je danes narejena v tovarnah. Tem oblačilom 
pravimo konfekcijska oblačila. Kljub temu si še vedno lahko 
damo narediti oblačilo po meri, pri krojaču ali šivilji. Nekatera 
oblačila pa so izdelana brez šivanja. Na primer pletene 
nogavice, rokavice, razna pokrivala in šali.

Tako nastane konfekcijsko oblačilo v tovarni.

Oblikovalec si 
najprej oblačilo 
zamisli in nariše 
modno risbo.

Šivilje iz krojenih 
kosov blaga s 
šivanjem sestavijo 
oblačilo.

1.
3.

Izdelano oblačilo 
na koncu zlikajo 
(na fotografiji), 
opremijo z 
etiketami in 
zapakirajo.

4.

Narejena oblačila 
odpeljejo v trgovine.

5.

B E S E D N J A K
Kroj – oblika dela oblačila, na 
primer rokava.

Modelar nato v 
računalniku po 
modni risbi nariše 
kroj sestavnih delov 
oblačil. Po teh krojih 
(na fotografiji) iz blaga 
izrežejo dele oblačila.

2.
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Moda
Ljudje se oblačijo različno: športniki nosijo športna oblačila, 
poslovneži nosijo obleke in kravate. Za kulturne prireditve in 
slavnostne priložnosti se oblečemo bolj svečano kot običajno. 
Načinu oblačenja pravimo tudi slog oblačenja. Slog oblačenja, ki 
prevladuje v nekem času ali okolju, imenujemo moda. 

Moda se pogosto spreminja. Trgovine danes ponujajo modne 
novosti večkrat na teden. Takšni modi rečemo hitra moda. Moda 
se tudi deli na vsakdanjo − ulično – modo in visoko modo. Oblačila 
visoke mode so draga. 

Z izrazom ulična moda 
poimenujemo industrijsko 
izdelana oblačila, ki jih 
nosimo vsak dan. 

7.
Na list papirja skiciraj model svojih oblačil za nastop na 
šolski prireditvi, rojstnodnevno zabavo ali obisk gledališča. 
Modele tudi pobarvaj. 

V oddelčni skupnosti razstavite svoje risbe.
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3.5	Kakovost	blaga

Uf, tole je pa raztezno!

Aua! Pa prožno je tudi!

Ali se bo raztegnjeno blago 
vrnilo v prvotno obliko ali ne?

Ali se blago pri 
drgnjenju hitro obrabi 
ali celo pretrga? Kako 
se pri tem spremeni 
njegova barva? To je 
predvsem pomembno 
pri delovnih oblačilih in 
uniformah, pa tudi pri 
oblačilih, v katerih se 
otroci igrajo, in blagu za 
oblazinjenje pohištva.

Ali se blago hitro strga?

Ali blago »odbija 
vodo«? To je 
pomembno pri dežnih 
plaščih in dežnikih.

Ali blago vpija 
vodo oziroma 
znoj? To je 
pomembno 
pri spodnjem 
perilu.

Ugotavljanje	kakovosti
Ugotovili smo že, da sta videz in kakovost blaga 
odvisna od vlaken, pa tudi od postopka izdelave, 
kot sta na primer tkanje in pletenje. Kakovost 
blaga morajo dobro poznati modni oblikovalci, 
krojači in šivilje. Vedeti morajo, kakšno 
je blago, iz katerega bodo naredili 
oblačila in druge tekstilne izdelke. 
Zanima jih predvsem naslednje:
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8.
Spoznali smo, kakšno mora biti blago za neko vrsto oblačila. Tvoja 
naloga je, da označiš, kakšno mora biti blago za oblačila v spodnji 
preglednici. Naredi znak X v ustrezni okvirček; pri vsakem oblačilu 
lahko narediš več znakov X.

9.
Iz različnih neuporabnih tekstilnih izdelkov izreži majhne kose blaga 
(vzorce). Vzorce si najprej oglej (če imaš povečevalno steklo, ga 
uporabi) in jih prilepi na ustrezno mesto v preglednici na strani 76. 
Nato odgovori na vprašanja v preglednici na isti strani.

Oblačilo Nepremočljivo Vpojno Trdno Mehko Zračno Se ne mečka Raztegljivo Toplo

Trenirka

Večerna 
obleka 

Pižama

Dežni 
plašč

Spodnja
majica

Zimska 
kapa 

Primerjaj odgovore s sošolci in sošolkami. Ugotovite, kateri so najustreznejši.

Ali ima blago lesk? To je 
pomembno pri svečanih 
oblačilih.

Ali imamo prijeten občutek, če 
ga otipamo? To je pomembno 
pri izdelkih, ki se dotikajo kože. Ali se blago hitro zmečka? To je 

pomembno pri prtih in vrhnjih 
oblačilih.
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Oznake	na	tekstilnih	izdelkih
Oblačila v trgovini morajo biti označena z visečimi in 
všitimi etiketami. Na njih običajno piše ime blagovne 
znamke, kje so oblačilo izdelali, iz kakšnega materiala 
je narejeno, velikost oblačila, kako ga vzdržujemo in 
hranimo ter cena. Z etiketami so opremljeni tudi drugi 
tekstilni izdelki, na primer prti in posteljnina. 

velikost oblačila

znak proizvajalca

odstotek popustacena

surovine, 
iz katerih 
je narejeno 
blago
navodilo za pranje

navodilo 
za kemično 
čistilnico

navodilo za sušenje
navodilo za 
likanje

Na fotografiji so viseče etikete. Na 
njih so napisane vrsta tekstilije, cena 
in običajno še številka izdelka. V času 
razprodaj je napisan še odstotek 
popusta. Pogosto je na njih tudi ime 
blagovne znamke.

10.
Doma si oglej etikete na svojih oblačilih in odgovori na vprašanji.

a. Na katerih vrstah oblačil si našel/-la oznake velikosti v obliki črk?

b. Kako ob nakupu ugotoviš, iz katerega materiala je oblačilo izdelano? 

V oddelčni skupnosti se pogovorite, na kaj moramo biti pozorni pri nakupu oblačil in zakaj.

Oznake velikosti:

XS: (angl.) eXtra Small = zelo majhno

S: (angl.) Small = majhno

M: (angl.) Medium = srednje

L: (angl.) Large = veliko

XL: (angl.) eXtra Large = zelo veliko

XXL: (angl.) eXtra eXtra Large = zelo zelo 
veliko

Oznaka velikosti je lahko tudi številčna.

Na fotografiji sta dve všiti etiketi. Na 
zgornji všiti etiketi je številčna oznaka 
velikosti oblačila, na spodnji etiketi pa so 
znaki za pranje, sušenje in likanje. Kaj 
pomenijo, bomo pojasnili pozneje.
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3.6	Oblačila
Vrste	in	lastnosti	oblačil
Spodnje perilo oblečemo na golo kožo, zato mora biti udobno. 
Prilegati se mora telesu, toda ne sme biti pretesno. Vpijati mora 
vlago in prepuščati zrak. Ker se pogosto pere, mora biti narejeno 
iz takšnega blaga, da se ne obrabi prehitro. Večinoma je narejeno 
iz bombaža. 

Vrhnja oblačila nosimo čez spodnje perilo. Želimo, da so lepa, 
udobna in trpežna. Izdelana so iz različnih vrst blaga, iz naravnih 
ter umetnih vlaken ali njihove mešanice.

Oblačila za posebne priložnosti so oblačila, ki jih nosimo 
ob svečanostih (porokah, pogrebih, kulturnih prireditvah 
ipd.). Zanje veljajo posebna pravila. Na primer: za pogreb 
praviloma oblečemo črna oziroma temna oblačila. Za 
obisk gledališča ali operne predstave pa niso primerni 
kavbojke in športni copati.

Modni dodatki dopolnjujejo oblačila. Ponavadi jih 
izberemo tako, da se barvno ujemajo z oblačili.

Vrste oblačil:

 ► SPODNJE PERILO: spodnje hlače, majice, topi, 
nedrčki, bodiji.

 ► SPALNO PERILO: pižame, spalne srajce ter spalni 
kombinezoni.

 ► LAŽJA VRHNJA OBLAČILA: srajce, bluze, puloverji in 
jopice, brezrokavniki, krila, hlače, suknjiči, moške in 
ženske obleke ter ženski kostimi.

 ► TEŽJA VRHNJA OBLAČILA: plašči, zimske jakne in 
površniki.

 ► MODNI DODATKI: rute, šali in kravate, klobuki, rokavice 
in nogavice ter torbice in pasovi.

Športniki uporabljajo oblačila, 
izdelana iz blaga, ki jih ne ovira 
pri gibanju in je prožno.

Ljudje se oblačimo tako, da 
to ustreza letnemu času in 

priložnosti. Pozimi nas obleka 
varuje pred mrazom, poleti pred 
vročino. Oblačila morajo torej 
izpolnjevati vrsto nalog: varujejo 
nas pred vetrom, vlago, mrazom in 
vročino.

Z izbiro oblačil tudi pokažemo, kako 
se počutimo in kaj si mislimo o 

svoji okolici. Za izbiro primernih 
oblačil je dobro poznati bonton 

ali pravila oblačenja.
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Za izdelavo oblačil potrebujemo drobne tekstilne izdelke: vrvice, 
okrasne trakove, resice ... Z njimi so oblačila obrobljena in 
okrašena. Oblačila zapenjamo z gumbi, zadrgami, s prijemnimi 
trakovi ... Za vse to uporabljamo izraz pozamenterija.

11.
Kaj bomo oblekli in obuli, je navadno odvisno od tega, kaj nameravamo početi. Ko 
opazujemo druge ljudi, pogosto lahko uganemo, kam so namenjeni. Oglej si risbe in opise. 
Pod vsako risbo napiši ustrezno črko, ki stoji pred opisom. Črka ti pove, kam odhaja oseba. 
Oglej si dani primer.

A na poroko  B v gledališče  C na delo v pisarno  Č igrat košarko

D v planine  E na plažo  F smučat  G na nogometno tekmo

A

V oddelčni skupnosti se pogovorite, ob katerih priložnostih se lepo oblečemo. Zakaj?

Delovna oblačila in delovne uniforme ščitijo delavce in 
njihova osebna oblačila pred poškodbami in umazanijo. 
Gasilci na primer pri svojem delu uporabljajo zaščitno 
obleko iz negorljivega blaga, ki jih tudi ščiti pred vročino.
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3.7	Oblačila	niso	edini	
izdelki	iz	blaga

Vrste	in	lastnosti	hišnih	tekstilnih	
izdelkov	
Za osebno higieno uporabljamo brisače, talne brisače in 
kopalne plašče. Blago za te izdelke mora biti mehko, vpijati 
mora veliko vlage in biti prijetno na otip. Zaradi pogoste 
uporabe in pranja pri visokih temperaturah morajo biti 
tekstilni izdelki za osebno higieno trpežni. To velja tudi za 
kuhinjske krpe. Namizni prti morajo biti obstojni in se ne 
smejo mečkati.

Oblazinjeni stoli so prevlečeni s pohištvenim blagom. Veliko 
blaga je tudi na sedežnih garniturah. Prevleke morajo biti 
prijetne na otip in prožne, da se pri sedenju ne razvlečejo. 
Pomembno je, da je blago trpežno in se ne obrabi prehitro.

Hišni tekstilni izdelki so tudi preproge, talne obloge in 
zavese. Zavese se morajo lepo gubati. Pri pranju se ne smejo 
mečkati. 

Hišni tekstilni izdelki prostor naredijo lepši, toplejši in dušijo 
odmev pri hoji. Omogočajo tudi zasebnost, na primer 
zavese.

Vrste hišnih tekstilnih izdelkov 

 ► POSTELJNI TEKSTILNI IZDELKI: posteljnina (prevleke za 
blazine in odeje, rjuhe), odeje, blazine, nadposteljni vložki 
in prevleke za žimnice.

 ► KOPALNIŠKI TEKSTILNI IZDELKI: brisače (umivalne, male, 
srednje, kopalne, otroške), kopalni plašči, talne brisače 
ter športne brisače, zavese za prhe.

 ► KUHINJSKI TEKSTILNI IZDELKI: prti, nadprti, prtički, 
kuhinjske krpe, predpasniki.

 ► TEKSTIL ZA OPREMO STANOVANJA: zavese, roloji, 
pohištveno blago, talne obloge. 

Rjuhe, odeje in druga 
posteljnina morajo 
predvsem vpijati znoj, 
prepuščati zrak in imeti 
prijeten otip. V postelji nas 
ne sme zebsti in ne sme 
nam biti prevroče. 

Tekstilne izdelke uporabljamo 
tudi za padala, jadra, šotore 
in drugo športno opremo. 
Najdemo jih tudi v zdravniški 
ambulanti. Mednje sodijo 
obveze, gaze, kirurške maske in 
kirurški sukanec.

obvezagaza vata
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12.
Na vsaki fotografiji poišči tekstilni izdelek, ki ne sodi k oblačilom, in ga vpiši v spodnjo 
preglednico. Zraven napiši, za kaj uporabljamo ta izdelek.

Soba Jedilni kotTaborjenje

Tekstilni izdelek Namen uporabe

Soba

Tabor

Jedilni kot

V oddelčni skupnosti se pogovorite, katere tekstilne izdelke uporabljamo v ambulanti v 
zdravstvenem domu.
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3.8	Vzdrževanje	
tekstilnih	izdelkov	

Čiščenje	tekstilnih	izdelkov
Oblačila vzdržujemo tako, da nam čim dlje služijo. Ker so 
izdelana iz različnih vrst blaga in barv, so različno občutljiva 
na temperaturo vode in na pralna sredstva. Zato jih čistimo 
in vzdržujemo na različne načine. Navodila za vzdrževanje so 
zapisana na etiketah. 

Večino oblačil peremo v pralnem stroju. Na stroju ali v navodilih 
piše, kateri program izberemo za pranje in ožemanje posamezne 
vrste perila. Posebej občutljive izdelke (na primer volnene 
puloverje) peremo ročno.

Pravilno moramo izbrati pralna sredstva. Ker želimo, da je perilo 
mehko, dodajamo mehčalce. Ti naredijo perilo mehko.

Zimskih plaščev, volnenih hlač ali kril običajno ne čistimo sami, 
ampak jih odnesemo v čistilnico na kemično čiščenje.

Danes uporabljamo tudi okolju prijazna pralna sredstva. To so 
naravna sredstva, kot so na primer pralni oreščki, kuhinjska soda, 
kis, pepel.

Navodila za pranje in čiščenje tekstila 

Navodila za pranje in čiščenje tekstilnih izdelkov so običajno 
podana na všitih etiketah s posebnimi oznakami.

Na sliki spodaj si oglej, kaj pomenijo osnovne oznake. 

OPOZORILO: Nekatera 
pralna sredstva 
vsebujejo veliko snovi, 
ki zelo onesnažujejo 
in zastrupljajo okolje. 
Zato jih moramo 
uporabljati čim bolj 
varčno.

OSNOVNI ZNAKI ZA VZDRŽEVANJE TEKSTILNIH IZDELKOV

pranje

likanje

beljenje

sušenje

kemično čiščenje

Več znakov si oglej na strani 77.

Oprane tekstilne 
in oblačilne izdelke 
sušimo naravno na 
zraku ali v sušilnem 
stroju. Za sušenje na 
zraku potrebujemo vrv 
ali stojalo za sušenje. 
Pred obešanjem perilo 
zgladimo. Sušimo ga na 
krajih, kjer je dovolj zraka 
(npr. na balkonu, vrtu), in 
v senci. Občutljive izdelke 
sušimo na ravni podlagi.
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Likanje	in	shranjevanje
Da oprana oblačila niso zmečkana, jih likamo. Upoštevati 
moramo navodila na všitih etiketah. Nekatere občutljive 
izdelke, na primer volnene puloverje, likamo čez vlažno krpo 
ali pa jih obrnemo in jih likamo po njihovi notranji strani. 
Z likanjem tudi uničimo bakterije, ki se lahko razmnožijo v 
oblačilih.

Oprane, zlikane in zložene tekstilne izdelke shranimo v čist, 
suh in temen prostor. Tako jih zaščitimo pred umazanijo, vlago in 
svetlobo, da ne spremenijo barve. Najhujše poškodbe tekstilnih 
izdelkov povzročajo škodljivci, kot so molji, plesni, miši ipd. Pred 
njimi jih ščitimo z zaščitnimi sredstvi.

Spomladi zimske tekstilne izdelke očistimo, zaščitimo in 
spravimo. Za to lahko uporabimo vakuumske vreče. Poletne 
tekstilne izdelke pa pripravimo za uporabo. Jeseni ponovimo 
postopek tako, da pripravimo za uporabo zimske tekstilne izdelke, 
poletne pa spravimo.

Za likanje 
potrebujemo likalnik 
in likalno mizo.

13.
Kaj pomenijo znaki za vzdrževanje tekstila, ki so v prikazani v spodnji preglednici? Pomagaj 
si z opisom znakov na strani 77. Napiši odgovore za vsako skupino znakov. Oglej si dani 
primer. 

Znaki Pomen znakov

Oblačilo peremo pri temperaturi vode 95 °C, dovoljeno je 
kemično čiščenje, ni dovoljeno sušenje v bobnu, likamo pri 
najvišji temperaturi.

V oddelčni skupnosti preverite pravilnost odgovorov. 
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14.
Pralni stroj ima več programov. To pomeni, da lahko perilo opere na več načinov. Pred 
pranjem moramo izbrati program, ki je primeren za pranje želenih tekstilnih in oblačilnih 
izdelkov. 

V pralni stroj damo skupaj tekstilne in oblačilne izdelke, ki jih lahko peremo na enak način. 
Na etiketah na tekstilnih izdelkih preberemo znake, kako peremo te izdelke. To pomeni, da 
jih najprej razvrstimo po lastnostih vlaken in barvah. 

Na fotografijah spodaj so štirje tekstilni izdelki. Napisano je, iz katerega blaga so narejeni. 
Ob tekstilnem izdelku je tudi znak za pranje. V spodnjem okviru smo opisali tri programe 
nekega pralnega stroja. Za vsak tekstilni izdelek ugotovi, ali bi ga smeli prati v pralnem 
stroju. Če bi ga lahko, izberi zanj ustrezni program. Oglej si dani primer.

Bombažna kuhinjska krpa Ali bi smeli bombažno kuhinjsko krpo prati v pralnem 
stroju? Obkroži odgovor.       DA       NE 

Če si obkrožil/-a odgovor DA, napiši, kateri program bi 
izbral/-a za ta tekstilni izdelek.  A

Volnen pulover Ali bi smeli volnen pulover prati v pralnem stroju? 
Obkroži odgovor.       DA     NE 

Če si obkrožil/-a odgovor DA, napiši, kateri program bi 
izbral/-a za to oblačilo.

Bombažna barvna majica Ali bi smeli bombažno barvno majico prati v pralnem 
stroju? Obkroži odgovor.       DA     NE 

Če si obkrožil/-a odgovor DA, napiši, kateri program bi 
izbral/-a za to oblačilo.

Svilena ruta Ali bi smeli svileno ruto prati v pralnem stroju? Obkroži 
odgovor.       DA     NE 

Če si obkrožil/-a odgovor DA, napiši, kateri program bi 
izbral/-a za ta tekstilni izdelek.

6

V oddelčni skupnosti primerjajte rešitve. Ko ugotovite, katere so pravilne, popravite napake.

Programi pranja:

A   
Program za pranje belih bombažnih ali lanenih 
tekstilnih izdelkov pri temperaturi 95 °C z ožemanjem

B  
 Program za pranje barvnih tekstilnih izdelkov pri 
temperaturi 40 °C z blagim ožemanjem

C  Program za pranje občutljivih tekstilnih izdelkov pri 
temperaturi 30 °C brez ožemanja
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3.9	Obutev	in	vzdrževanje	
obutve 

Obutev

Iz	česa	je	narejena	obutev
Najudobnejša in najbolj zdrava je usnjena obutev. Tudi 
tekstilna obutev je udobna. Ko dežuje, obujemo obutev, 
ki nas ščiti pred vlago, na primer gumijaste škornje. 
Običajno najdemo na škatli posebne oznake, ki povedo, 
iz katerega materiala je narejen posamezni del obutve.

Obutev kupuj popoldne, ko so stopala nekoliko zatekla. 
Obutev moraš pred nakupom pomeriti. Na obutvi mora 
biti napisana številka, ki jo običajno najdeš na podplatu.

Vedno obuj oba čevlja in naredi nekaj korakov – obutev 
preizkusi.

Kako	skrbimo	za	obutev
Naša obutev bo lepo vzdrževana, če bomo upoštevali 
naslednja navodila:

 ► obutev redno čistimo, skrtačimo blato in prah;

 ► poskrbimo za redno zračenje;

 ► mokro obutev posušimo tako, da jo napolnimo 
s časopisnim papirjem; nikoli je ne sušimo poleg 
peči ali radiatorja, ker usnje potem ni več mehko in 
prožno;

 ► obutev iz gladkega usnja premažemo s pasto in jo z 
mehko krpo zdrgnemo, da se blešči;

 ► obutev iz brušenega usnja občasno skrtačimo z 
gumijasto ščetko in nanjo nanesemo poseben puder 
ali razpršilo;

Danes ima večina ljudi več parov 
čevljev. Poleti obujemo sandale, 
pozimi tople čevlje, ki nas ščitijo pred 
mrazom in mokroto. Za hojo po hribih 
obujemo planinske čevlje.

Oznake materialov na obutvi

Usnje (svinjsko, 
goveje, telečje, 
kozje, ovčje ...).

Krito usnje je 
premazano 
s posebnimi 
premazi. Tako 
usnje nas bolje 
ščiti pred vlago.

Tekstilni materiali 
(naravni in 
umetni).

Drugi materiali 
(tudi guma).

Tako je na 
nalepki 
ali etiketi 
označeno, na 
kateri del čevlja 
se nanaša 
podatek o 
materialu.
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 ► obutev iz umetnega usnja očistimo z vlažno krpo;

 ► obutev iz tekstila čistimo z gumijasto ščetko ali z vlažno krpo; 
nekatero tekstilno obutev lahko operemo.

16.
Spodaj smo narisali nekaj parov oznak za čevlje. Ob vsakem paru oznak napiši, 
iz katerega materiala je narejen del čevlja, ki ga na oznaki kaže puščica. Oglej si 
dani primer.

V oddelčni skupnosti se pogovorite, iz katerih materialov bi bila 
najprimernejša obutev, v katerih te dni hodite v šolo. Zakaj?

a) Znaka pomenita, da je podplat narejen iz usnja.

b) Znaka pomenita, da 

c) Znaka pomenita, da 

č) Znaka pomenita, da
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Tekstilni	vzorci

Vzorec
(Nalepi.)

Iz katerih 
vlaken je 
blago?
(Preberi na
etiketi.)

Ali je blago 
potiskano?

Kakšno je 
blago na otip?

Za katere vrste 
tekstilnih 
izdelkov je 
primerno to 
blago?

a)

b)

c)

č)

d)
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Znaki	za	vzdrževanje	tekstilnih	izdelkov
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BELEŽKA
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BELEŽKA
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BELEŽKA
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BELEŽKA
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Papirni	trakovi
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