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Draga učenka, dragi učenec
Ko smo začeli pisati ta učbenik, smo si postavili 
mnogo vprašanj. Na primer: Ali je mogoče 
vsebino predmeta gospodinjstvo razlagati tako, 
da bo za učence in učenke zanimiva? Kaj učenci 
že vedo o teh stvareh in kaj je zanje novo? 
Kakšne risbe imajo radi?

Kar smo potem napisali ali narisali, smo najprej 
pokazali učencem. Če so rekli, da se jim ne zdi 
zanimivo, smo začeli popravljati. Zadovoljni smo 
bili šele, ko so učenci in učenke rekli: “To je pa 
dobro. Ali lahko preberemo do konca?” Upamo, 
da bo to, kar smo naredili, všeč tudi tebi.

Alenka, Anamarija, Barbara, Dušica, Helena, Mitja in Tina
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Kako je ta učbenik narejen
Ko dobimo prenosni telefon, v navodilih 

najprej preberemo, kako je narejen in 

kako deluje. Ta učbenik sicer ni tako 

zapleten kot telefon. Preden pa ga začneš 

uporabljati, si tu vseeno najprej oglej, 

kako je narejen.

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

Pogovarjali se bomo 
tudi o modi.

3.7 3.8 3.103.9

Obutev in
vzdrževanje obutve

 str. 68

str. 66
Vzdrževanje tekstilnih

izdelkov

str. 70
Zaključek

Oblačila niso edini
tekstilni izdelki

str. 64

V vsakdanjem življenju srečuješ mnogo 
tekstilnih izdelkov. Le ozri se po šoli ali 
stanovanju. Tekstilni izdelki niso samo 
obleke! Ali se kdaj vprašaš, kaj sploh je 
tekstil? Kako je narejeno blago za tvoje 
oblačilo, iz česa je narejeno in od kod 
prihaja? Kdo ga izdela in kje? Kakšne 
naprave in stroje uporablja pri tem? 

Ko se oblačiš, moraš misliti na veliko 
stvari. Katere obleke obleči glede na 
vreme in letni čas? Kako se obleči ob 
posebnih priložnostih? Kako se obleči 
modno? In vedeti moraš, kako skrbeti 
za obleke, da bodo ostale lepe in 
uporabne.

51tretje poglavje
Tekstil in obutev

3.1 3.2 3.3 3.53.4 3.6

Kako izdelajo
in okrasijo blago

 str. 56

Kakovost
blaga
 str. 60

str. 54
Naravna in umetna

vlakna

str. 58
Od blaga
do obleke

str. 62
Oblačila

Vlakna
str. 52

Spoznaval/-a boš, katere 
surovine lahko uporabimo, 
da izdelamo tekstil. Na sliki 
lahko vidiš, kako v Argentini 
strižejo lamo. Njena dlaka 
je surovina za tekstilne 
izdelke.

Pogovarjali se bomo o 
različnih vrstah blaga. 
Blago izdelujejo s pomočjo 
naprave, ki ji rečemo 
statve. Na fotografiji so 
preproste statve. Takšne so 
uporabljali v preteklosti. 
Danes uporabljajo strojne 
statve.

50 planet znanja

3. 0 TEKSTIL IN OBUTEV

DVE UVODNI STRANI V POGLAVJE

Tu piše, kaj boš 
izvedel/-a v

poglavju.

Zaporedna številka 
in naslov poglavja.

Kazalo »zgodb«, iz katerih je 
sestavljeno poglavje. 

Kratek uvod v
poglavje.

Sličica na začetku
poglavja.

Še ena sličica na
začetku poglavja.

Po barvah ločiš to 
poglavje od drugih.
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Vprašanje, ki ti 
zastavlja uganko.

Črta te pelje od
besede do neke
podrobnosti na

sličici.

Tu piše, kaj sličica
prikazuje.

Naslov in zaporedna 
številka ene od 

»zgodb« v poglavju.

Sedem odraslih, ki
so napisali učbenik,

ti pošilja SMS.

ENA OD “ZGODB”, KI SO V POGLAVJU NAPISANE NA DVEH STRANEH

V besednjaku izveš, kaj 
pomenijo besede, ki jih 

morda ne poznaš. 

A, B, C in Č so 
štirje deli iste 

»zgodbe«.

Zaporedna številka poglavja 
in številka strani.

Naslov poglavja.

DVE ZAKLJUČNI STRANI NA KONCU POGLAVJA

Kaj vse si  
izvedel/-a  
v poglavju.

Predlogi za projekte, ki jih lahko izpelješ 
sam/-a ali skupaj s sošolci/sošolkami.

Še en predlog
za tvoj projekt.

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 surovin, ki jih vidiš na 
fotografijah.

•	Vlakna iz predelane naravne snovi 
so lahko mešana z bombažem ali 
čista. Ta vlakna imajo nenavadna 
imena: viskoza, acetat ipd.

C

Umetna vlakna, pridobljena iz nafte 

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

•	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.

Č

Katere surovine za umetna vlakna 
so na fotografijah desno zgoraj?

Naravne surovine za umetna vlakna.

Za balon so najbolj primerna umetna vlakna.

Naravna vlakna so lahko 
rastlinska ali živalska. Rastlinska so 
največkrat pridobljena iz rastlinskih 
semen (npr. bombaž) ali stebel rastlin 
(npr. lan). Dlaka (npr. ovac) ali izločki 
(npr. sviloprejk) so vir živalskih vlaken. 
Umetna vlakna izdelujemo iz nafte 
(sintetična vlakna) ali predelamo 
naravne surovine, kot so: les, koruza, 
mleko ….

majhna zrnca, ki jih 
pridobijo iz nafte

taljenje zrnc

iztiskanje skozi
luknjice

strjevanje in 
hlajenje

umetno 
vlakno

55tretje poglavje
Tekstil in obutev

Naravna vlakna
rastlinskega izvora

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

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

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

•	 Izdelki iz rastlinskih vlaken so 
udobni, vpijajo	vlago in znoj. Žal 
pa se mečkajo in jih moramo likati. 
Poškodujejo jih škodljivci, kot so 
glivice in plesni.

A

Katere bombažne izdelke še prepoznaš na fotografiji?

Svilena vlakna so tanka, trdna in prožna. 
Svila je zelo gladka. Izdelki iz svile so: svileni 
sukanec, modni dodatki, kot so kravate, rute in 
šali. Svilene obleke so posebej dragocene.Volno lahko uporabimo 

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

Naravna vlakna živalskega izvora 

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

•	Volna je dlaka ovce ali jagnjeta. Volnena vlakna se 
zlahka raztezajo, a so hkrati prožna. Izdelki iz volne 
so udobni, topli, prožni, se ne	mečkajo in vpijajo	
vlago.

•	Tudi dlako kamel, lam in zajcev uporabljajo pri 
izdelavi tekstila.

•	 Izdelki iz živalskih vlaken vpijajo vlago in se ne	
mečkajo. Žal pa jih napadajo in uničujejo insekti, na 
primer molji.

B

b e s e d n j a k

Kokon – zapredek, ki ga naredi 
gosenica sviloprejke z izločanjem 
svilene niti.

bombažno predivo, v katerem 
so bombažna vlakna

rastlina 
bombaževec

izdelka iz  
bombažnega blaga

volnena vlakna kokonvolneno predivo svileno predivovolnene niti svilena vlakna

Katera volnena 
oblačila imaš 
doma v omari? 
Napiši!

Poizvedi, iz katerih rastlin še 
pridobivajo naravna vlakna.
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3. 2 Naravna in umetna vlakna

S pomočjo znakov za vzdrževanje 
tekstilnih izdelkov reši nalogo 
številka 15 na strani 42 v 
delovnem zvezku Gospodinjstvo za 
petošolc(k)e.

PRANJE

Najvišja temperatura pranja 95 °C . 
Belo bombažno perilo.

Najvišja temperatura pranja 40 °C z 
nežnim programom za ožemanje. 
Barvno blago, podobno velja za izdelke 
iz občutljivih materialov. (bombaž)

Najvišja temperatura pranja 30 °C z 
najbolj nežnim programom pranja, ki ga 
zmore stroj, brez ožemanja. (svila, volna) 

Ročno pranje. (volna)

Pranje ni dovoljeno. 

LIKANJE

Likamo pri temperaturi do 200 °C. 
Vlaženje je dovoljeno. Bombaž, lan.

Likamo pri temperaturi do 150 °C. 
Vlaženje je dovoljeno. Volna, svila, 
viskoza, poliester.

Likamo pri temperaturi do 110 °C. 
Poliakril, poliamid.

Likanje prepovedano.

ZNAKI ZA VZDRŽEVNAJE TEKSTILNIH IZDELKOV

BELJENJE

Dovoljeno katerokoli belilno sredstvo.

Prepovedano beljenje.

SUŠENJE

Sušenje v bobnu.

Dovoljeno sušenje v bobnu pri višji 
temperaturi.

Dovoljeno sušenje v bobnu pri nižji 
temperaturi.

Sušenje v bobnu ni dovoljeno.

Sušenje na vrvi.

Sušenje neožetega izdelka.

Sušenje na ravni podlagi.

Sušenje v senci.

KEMIČNO ČIŠČENJE
Navodila so namenjena čistilnicam.

Črke v krogu in črte pod krogom 
pomenijo vrsto kemikalij in postopke, ki 
se smejo uporabiti.

Prepovedano kemično čiščenje. 

71tretje poglavje
Tekstil in obutev

Surovina za tekstilne izdelke so naravna 
in umetna vlakna. Prva so rastlinskega in 
živalskega izvora, druga je izdelal človek, 
največ iz nafte. Vlakna je treba najprej 
predelati v niti, iz njih je mogoče stkati 
blago. Blago v tovarnah barvajo, potiskajo 
z vzorci in poskušajo njegove lastnosti na 
različne načine izboljšati. Iz blaga potem 
izdelujejo oblačila in hišne tekstilne 
izdelke. K obleki sodi tudi obutev, oboje 
pa je treba redno vzdrževati.

Doma ugotovi, iz katerih vrst 
tekstila so narejena tvoja oblačila 
in oblačila tvojih staršev. Katere 
vrste tekstila najpogosteje 
uporabljate?

1.

Projekt

Ugotovi in v zvezek napiši, čemu
uporabljamo pribor na fotografiji!
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3. 10 Zaključek

Sličica, ki si jo
splača natančno

ogledati.

Predlog, da bi naredil/-a
nekaj zanimivega sam/-a

ali s sošolci.

Predlog za 
utrjevanje znanja.
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1.1 1.2 1.3 1.51.4 1.6

Zastrupitve
in požari

 str. 14

skrb zase
 str. 18

str. 12
nesreče

doma

str. 16
potrebe in viri za

zadovoljevanje potreb

str. 20
Bolezen

dom in
družina

str. 10

Ljudje pravijo: Če se ukvarjaš s 
športom, skrbiš za svoje zdravje. 
Ampak, kakšno zvezo ima šport z 
zdravjem?

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

8 planet znanja
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1.7 1.8

1.10

1.9

Kako se
lotimo dela

 str. 26

str. 24
Kako

preživljamo
dan

str. 28
Zaključek

Hrana in
prehrana

str. 22

Pogovarjali se bomo 
o tem, da se moraš 
dela lotiti premišljeno. 
Tudi ko sestavljaš 
zmaja, se moraš 
natanko držati načrta.

Za besedo higiena si gotovo že 
slišal/-a. Starši ti govorijo: ”Umij 
si roke, zobe, postrizi si nohte ...”. 
Pa bi znal/-a pojasniti, zakaj je 
vse to tako zelo pomembno?

Večina prebivalcev Slovenije živi v 
družinah. Te pa se med seboj razli-
kujejo. Seveda veš, da si člani 
družine med seboj pomagajo. Ali pa 
veš tudi, kaj storiti, če se kdo doma 
ponesreči in če zboli? Ali si se kdaj 
vprašal/-a, kaj bi storil/-a, če bi pri 
vas doma izbruhnil požar? 
Izvedel/-a boš tudi, kako na tvoje 
zdravje vpliva prehrana in zakaj je 
čistoča pomembna.

Pogovarjali se bomo tudi o 
naslednjih vprašanjih: 

• Ali lahko naredite načrt, kako 
najbolje izkoristiti naslednji dan? 

• Kako načrtovati učenje, da bo 
ostalo čim več prostega časa?

9prvo poglavje
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Življenje v družini
•	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. To je 
zahtevna naloga. Ko otroci 
odraščajo, postajajo vse bolj 
samostojni.

A

Družina in posameznik 

•	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. Ponekod stanujejo skupaj samo 
starši in otroci, drugje pa stanujejo z njimi tudi drugi 
sorodniki.

•	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. Kasneje se lahko ti 
starši ponovno poročijo in ustvarijo novo družino. 
Tako se skozi čas družina spreminja.

B

Pri enem od oken nismo narisali 
družine. Predstavljaj si, da tudi tam 
živi neka družina. Katere družinske 
člane ima? Napiši jih!

Oglej si fotografijo. Zakaj je nek otrok na vrata svoje
sobe nalepil znak STOP?

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. 

Prababica – mama tvoje babice 
oziroma dedka.

Pradedek – oče tvoje babice oziroma 
dedka.

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

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

Vsak član družine ima pravice, ki jih moramo
ostali družinski člani spoštovati. Ena od teh
pravic je pravica do zasebnosti.

10 planet znanja
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Medosebni odnosi
•	Starši skrbijo, da so otroci siti, 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.

C

Dom
•	Vsaka družina ima priimek, po 

katerem se razlikuje od drugih 
družin. Družine imajo lahko tudi 
enak priimek, vendar niso v 
sorodu. Člane iste družine 
razlikujemo po imenu. 

•	Vse družine nekje prebivajo. 
Nekatere v bloku, druge v 
družinski hiši. Prostoru, kjer 
družina stalno prebiva, pravimo 
dom. Vsak dom ima svoj naslov. 
Sestavljen je iz imena ulice, hišne 
številke, poštne številke in imena 
kraja, v katerem je najbližji poštni 
urad. Na takšen naslov prihajajo 
pisma, računi in ostala pošta. 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.

Č

Napiši gospodinjska opravila, za katera si zadolžen! 
Napiši še, katere druge dolžnosti imate otroci doma!

Izpiši naslov svoje družine! Ne pozabi na poštno 
številko!

Družinski člani si med seboj pomagajo.

ulica in hišna številka

zvonci s priimki

poštni nabiralniki

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.

11prvo poglavje
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Tudi doma nismo povsem varni
•	Čeprav mnogo ljudi misli, da so doma varni, se 

tudi tam dogajajo nesreče. Pomembno je, da si 
nanje pripravljen/-a in da znaš pravilno 
ukrepati. Če ravnaš pametno, lahko nesreče že 
vnaprej preprečiš.

•	Predvsem poleti te lahko doma ali na dvorišču 
piči žuželka, na primer čebela ali osa. Ti piki 
so lahko zelo srbeči in boleči. Nekateri ljudje so 
alergični na pike žuželk. Ti piki so zanje zelo 
nevarni, zato morajo običajno k zdravniku.

•	Pri nabiranju gob v gozdu te lahko ugrizne 
klop, ki prenaša mnoge bolezni. Zato se pred 
odhodom v gozd primerno obleci in zaščiti s 
sredstvom proti klopom. Ko prideš domov, se 
temeljito preglej. Če najdeš na sebi klopa, naj ti 
ga previdno odstranijo	starši. Kožo na mestu 
ugriza opazuj še nekaj tednov. Če opaziš rdeč 
kolobar, naj te starši peljejo k zdravniku.

A

Padci, odrgnine, ureznine
•	Večina padcev se konča brez resnejših posledic, z 

modrico ali buško. A vedno nimamo sreče. 
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.

•	Odrgnine nastanejo ob drgnjenju kože z nekim 
predmetom in poškodujejo vrhnjo plast kože. 
Pogoste so pri padcih, kadar podrgnemo ob tla. 
Ureznine običajno nastanejo z ostrim predmetom, 
na primer z nožem,  in so običajno globlje. Preden 
se dotaknete rane, si obvezno umijte roke. 
Morebitno umazanijo odstranite tako, da jo 
sperete pod tekočo mlačno vodo.  Rano 
popivnajte in pokrijte z obližem, večjo pa z gazo. 
Če je krvavitev prehuda, pojdite k zdravniku.

B

b e s e d n j A k

Prevajati električni tok – če pravimo, da neka 
stvar prevaja električni tok, to pomeni, da 
električni tok skoznjo pride v neko drugo stvar, 
na primer v naše telo!

Alergija – prevelika občutljivost telesa na 
določene snovi (npr. pike žuželk, jajca, orehe, 
cvetni prah itd.).

Tudi pri igri moramo paziti, da ne pride do nesreče.

Kdaj je večja nevarnost, da se otrok 
poškoduje – če je njegova soba pospravljena 
ali če je vsa razmetana? Napiši odgovor in ga 
utemelji (povej, zakaj tako misliš)!

S katerim pripomočkom bi dekle na risbi 
lahko varno doseglo piškote na omari?

Pri nekaterih padcih si lahko 
zlomimo kost v roki ali nogi.
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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. 

•	Opečemo se lahko tudi z likalnikom. Nekatere peči in 
radiatorji so lahko zelo vroči. Posebej previdni 
moramo biti ob odprtem ognju.

C

Električni tok
•	Pri uporabi električnih	naprav moraš biti previden. 

Sušilca za lase in drugih električnih naprav se ne smeš 
dotikati z mokrimi	rokami. Še na misel naj ti ne pride, 
da bi si sušil/-a lase, ko sediš v banji. In ne dotikaj se 
stenskih vtičnic! 

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

•	Med nevihto nas na prostem lahko zadane strela. 
Posledice so podobne kot pri poškodbi z električnim 
tokom, vendar so poškodbe praviloma še hujše. Strela 
običajno udari v stvari, ki so višje od njihove okolice in 
prevajajo	električni	tok. Zato med nevihto ne iščemo 
zavetja pod samotnimi drevesi ob poteh in odložimo 
kovinske predmete.

Č

112 in 113
•	Ob hudi nesreči pokliči reševalce na telefonsko številko 

112. Na isto številko lahko pokličeš tudi  gasilce. 
Telefonska številka policije je 113. Ko dobiš zvezo, povej 
samo najpomembnejše: svoje ime, priimek in naslov. 
Nato opiši, kaj se je zgodilo in kje. Predvsem moraš 
natančno povedati, kje se je nesreča zgodila in ali so 
poškodovani ljudje.

D

Če se opečeš, je 
najbolje, da opeklino 
ohladiš pod tekočo 
mrzlo vodo. 
Opeklino čim prej 
pokaži odraslim. Pri 
hudih opeklinah 
moraš obiskati 
zdravnika.

Električnih naprav nikoli ne smeš priključiti 
tako, kot je prikazano na fotografiji!

Doma izdelan in nevaren vtikač.

Pomembna podrobnost: številki 112 in 113 
lahko pokličeš z mobilnim telefonom, čeprav 
na kartici nimaš denarja.

Premisli in v zvezek zapiši, kje in kako se še lahko
opečeš!

Poizvedi in v zvezek zapiši, v katerih primerih moraš
poklicati policijo!

Tudi doma se nam lahko pripeti 
nesreča. Padcem se izogneš, če si 
previden. Posebej pazi, da se ne 
opečeš. Pametno ravnaj z električnimi 
napravami. Številka reševalcev in 
gasilcev je 112, številka policije pa 113. 

13prvo poglavje
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. Starši morajo 
take snovi shraniti tako, da otroci 
ne morejo priti do njih.

•	Nikoli ne smeš zaužiti snovi, ki je 
ne poznaš. Ne pij iz steklenice, če 
ne veš zagotovo, kaj je notri. Če 
najdeš škatlico zdravil, jo 
nemudoma odnesi staršem. 

•	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.

A

b e s e d n j A k

Vnetljive snovi – stvari, ki se hitro 
vnamejo. Taki snovi sta npr. bencin ali 
razredčilo za barve.

Zdravila so lahko škodljiva, če niso namenjena tebi in ti jih ni 
predpisal zdravnik.

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!

V zvezek preriši znak, ki opozarja, da je v nekem 
čistilu strupena snov.

Katere vrste strupenih gob poznaš? Napiši jih v zvezek.

Užitne in strupene gobe
•	Nekatere vrste strupenih	gob so žal po videzu precej 

podobne užitnim. Da ne bi prišlo do nesreče, 
nabirajmo samo gobe, za katere nam izkušeni 
gobarji potrdijo, da so užitne.

B

zdravilo
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Požar!
•	Posledice požara so lahko zelo hude. Družina ostane 

brez hiše ali stanovanja, pogosto je uničeno prav vse, 
kar so nesrečniki imeli. 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 imejte doma vedno varno 
spravljene. Nikoli ne puščaj vključenega štedilnika ali 
nenadzorovanega likalnika.

•	Majhne požare lahko pogasimo sami, vendar 
moramo pri tem poznati nekaj zelo pomembnih 
pravil. Električnih naprav ne smemo gasiti 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 pa je požar prevelik in ga ne moremo ukrotiti, je 
pomembno, da stavbo čim prej zapustimo in 
pokličemo gasilce na številko 112. Povedati moramo, 
kdo smo, kje in kaj gori ter ali požar ogroža ljudi.

C

V naravi največkrat zagori zato, ker ljudje 
kurijo, ko sta trava in grmovje suha. Ko se
ogenj razširi, ga ne moremo več pogasiti.

V katerem letnem času je najbolj 
nevarno, da bo v naravi zagorelo? 
Zakaj?

Ali gasilsko društvo v vašem kraju prireja tečaje 
požarne varnosti? Poizvedi!

Stanovalca, ki se je zastrupil z dimom, 
poskušajo hitro spraviti na varno.

Gasilci nosijo zaščitne maske, da se ne 
bi zastrupili z dimom.

V višjih nadstropjih 
gasilci gasijo s 

pomočjo lestve. Skozi 
okno lahko rešijo 

stanovalce.

Zapreti morajo glavni dovod 
plina, da ne bi prišlo do 

ekplozije.

Posodo z bencinom ali druge vnetljive snovi 
morajo gasilci odstraniti. Stanovalci jih v kleti 

sploh ne bi smeli hraniti!

 Nikoli ne zaužijemo snovi, ki je 
ne poznamo. Nabirajmo samo gobe, ki 
jih dobro poznamo. Nikoli se ne igramo 
z ognjem. Vnetljive snovi morajo biti 
varno spravljene. V primeru požara 
pokličemo gasilce (112). 
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Kaj so potrebe
•	Za življenje ljudje potrebujemo: 

vodo, hrano, varno bivališče ... To 
so naše potrebe. Želimo pa tudi, da 
nam je v življenju dobro: hočemo 
biti varni pred nasiljem in vojno, 
veliko hočemo vedeti o svetu, 
želimo imeti zanimivo službo ... 
Tudi to so naše potrebe.

A

Katere potrebe imamoB

b e s e d n j A k

Socialen (kot v socialni potrebi) – 
beseda prihaja iz latinščine in pomeni 
družben, lahko pa tudi družaben.

Intelektualen (kot v intelektualni 
potrebi) – beseda prihaja iz latinske 
besede intelekt, ki pomeni razum.

Ljudje potrebujemo družbo drugih ljudi. Imamo tudi potrebo, da 
pripadamo določenim skupinam, npr. plesni skupini. Če zboli 
prijatelj ali prijateljica, nas skrbi njegovo ali njeno zdravje. Ko mladi 
odrastejo, si želijo ustvariti družino. Vse te potrebe imenujemo 
socialne potrebe.

Zrak, vodo, hrano, stanovanje, obleko in počitek potrebujemo, da bi 
sploh preživeli. To so fizične potrebe.

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 imamo potrebo po varnosti. Nihče ne 
želi, da bi ga bilo nenehno strah.

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

Ali je tudi igra potreba? Utemelji svoj odgovor!
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Kje zadovoljimo potrebe
•	Večino potreb zadovoljimo v družini. Za hrano, pijačo 

in stanovanje poskrbijo tvoji starši, ki poskrbijo tudi, 
da si na varnem. To so osnovne ali fizične človekove 
potrebe.

•	Za fizične potrebe poskrbimo tako, da kupimo stvari, 
ki jih potrebujemo. Zato tudi pravimo, da je denar v 
bistvu osnovni	vir za zadovoljevanje fizičnih potreb. 
Starši delajo v službi in prejemajo plačo. 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.

•	Ko odraščamo, se naše potrebe spreminjajo. Ne 
potrebujemo več takšne nege kot majhni otroci. Ko 
povsem odrastemo, so naše potrebe precej drugačne 
od tistih, ki jih imajo otroci.

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

C

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. 

Č

Telefon si dobila 
lani!

Oglej si risbe! Ali se je oče odločil razumno? Pogovori 
se s sošolci in sošolkami!

Tudi les je vir. Navedi tri izdelke iz lesa, ki jih imate doma.

Hočem nov  
telefon in superge.

Ampak, vsi že 
imajo boljšega.

Vseeno je super v 
novih supergah!

Superge si 
prerasla in denarja 
nimamo dovolj za 

oboje.

Mislim,  
da bo  

najbolje,  
če kar

kupiva superge.

Želimo si vse mogoče, na primer potovanje v 
London, nov prenosni telefon, športne 
copate ... A le redki imajo dovolj denarja, da 
si izpolnijo večino želja. S plačo staršev so 
družinski viri za zadovoljevanje fizičnih potreb 
omejeni. Zato se moramo pravilno odločati o 
porabi denarja in z njim pametno ravnati. 
Najprej moramo poskrbeti za osnovne 
potrebe, šele nato si lahko izpolnimo katero 
od želja.

Ljudje imamo številne potrebe, 
ki jih moramo zadovoljiti, če želimo 
preživeti. Za zadovoljevanje potreb 
potrebujemo vire. Danes je osnovni vir 
denar. Z njim moramo ravnati 
preudarno in pametno. Pomembno je, 
da ne popustimo vsaki želji.

vir

predelava

proizvodnja

izdelek
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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 in 
odrasli ljudje pa lahko za zdravje 
skrbijo sami.

A

Športna dejavnost
•	Ko kolesariš, tečeš, plezaš, se v telesu dogajajo 

spremembe, ki vplivajo na tvoje počutje. Srčni	utrip je 
hitrejši, celice dobijo več kisika. Če se redno 
ukvarjamo s športom, postane telo močnejše in se ne 
utrudi tako hitro. Tudi učenje nas manj utruja. Najbolj 
zdrava je vsakodnevna dejavnost na svežem	zraku. 
Šport je tudi zabaven. Takrat smo navadno skupaj s 
prijatelji.

B

b e s e d n j A k

Celica – osnovni gradbeni delček 
tvojega telesa. Vsi organi so sestavljeni 
iz celic. Te so tako majhne, da jih lahko 
vidiš samo pod mikroskopom. 

Higiena – beseda prihaja iz grščine in 
pomeni nauk o zdravem življenju, pa 
tudi čistočo oziroma snago.

Za ta plakat je poskrbelo ministrstvo za zdravje.

Če se redno ukvarjaš s športom, krepiš svoje 
telo, saj se ti mišice povečajo.

Plakat opominja, da sta dve vrsti ravnanja zelo zdravi. 
Kateri?

Naštej vsaj tri športe, s katerimi se ne moremo 
ukvarjati sami, ampak le v skupini.
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Počitek in spanje
•	Odrasli običajno potrebujejo 7 ali 8 ur spanja. 

Majhni otroci potrebujejo več	spanja kot večji 
otroci in odrasli ljudje. Mnogi otroci od petega leta 
ne spijo več podnevi, vendar ponoči potrebujejo 
deset ur spanja. Dvanajstleten učenec pa 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.

C

Higiena
•	Za osebno	higieno 

poskrbiš tako, da si vsak 
dan umiješ vse 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 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.

Č

Ali je pred spanjem priporočljivo gledati napet film, ob 
katerem te je strah?

Kako v šoli skrbimo za higieno? 
Pogovori se o tem s sošolkami in 
sošolci.

družinska higiena

javna higiena

osebna higiena

Za svoje zdravje lahko veliko naredimo sami. 
Pomembno je, da se zdravo prehranjujemo, gibamo in 
počivamo ter spimo in skrbimo za higieno. Razlikujemo 
med osebno, družinsko in javno higieno. 

Šolsko in drugo delo opravi čimprej, da se 
boš dovolj naspal/-a.
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Ko zbolimo
•	Če nas okužijo	virusi ali bakterije, 

navadno dobimo vročino. To je 
sicer zelo neprijetno, vendar se telo 
tako bojuje z mikrobi. Če pa 
dobimo visoko vročino, nas morajo 
starši odpeljati k zdravniku.

A

Zdravniki
•	Ko zboliš, te najprej pregleda tvoj 

osebni	zdravnik. Tako ugotovi, kaj 
je s teboj narobe, in ti predpiše 
zdravila. Morda pa te napoti k 
specialistu. To je zdravnik, ki 
zdravi nek del človeškega telesa, 
na primer dihala ali kožo. Če je 
bolezen zelo huda ali pa 
zdravljenje bolj zapleteno, te lahko 
osebni zdravnik ali specialist 
napoti v bolnišnico.

B

b e s e d n j A k

Okužba – če v telo prodrejo bakterije 
ali mikrobi, ki povzročijo bolezensko 
stanje, rečemo, da je telo okuženo. 

Virusi – so še precej manjši kot 
bakterije.

Bakterije in mikrobi – drobne 
enocelične živalice, ki jih lahko vidimo 
samo pod mikroskopom. Nekatere 
povzročajo bolezni. 

Ko zbolimo, se moramo ravnati po zdravnikovih navodilih.

Če si zlomiš kost roke ali noge, ti zdravnik običajno predpiše mavec. 
Poškodovani ud potem miruje in kost se lahko zaraste.

Česa moramo veliko zaužiti, ko imamo vročino?

Poizvedi, katere dele telesa zdravi 
otorinolaringolog.
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Sistematski pregledi
•	Za otroke skrbijo zdravniki, ki jim rečemo pediatri. Ti 

otrok ne pregledujejo samo takrat, ko so bolni, ampak 
tudi na rednih	pregledih, ki jim rečemo sistematski	
pregledi. Takrat ugotavljajo, kako otroci in 
mladostniki rastejo ter se razvijajo.

C

Zaščitimo se: cepljenje in antibiotiki
•	Pred nekaterimi nalezljivimi	boleznimi se zaščitimo s 

cepljenjem. Cepivo, ki ga navadno vnesejo v telo z 
injekcijo, nas zaščiti pred boleznijo. Rečemo, da telo 
postane odporno. Če ne bi bili cepljeni, bi veliko ljudi 
lahko zbolelo za hudimi boleznimi, kot so davica, 
škrlatinka, otroška paraliza, črne koze itd.

•	Številne bolezni zdravimo z antibiotiki. To so kemične 
snovi, ki preprečijo bakterijam, da bi se 
razmnoževale.

Č

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. Oglasil se bo nekdo, ki ti bo znal 
svetovati. Kar mu boš zaupal/-a, ne bodo izvedeli 
drugi ljudje.

D

Na risbi so deli telesa, ki jih zdravnik običajno 
pregleda na sistematskem pregledu.

Bakterije lahko v naše telo vstopajo na 
različnih mestih.

Če poznaš otroka, za katerega misliš, da je 
žrtev nasilja, mu daj številko brezplačnega 
telefona Zveze prijateljev mladine TOM (116 
111) ali Društva SOS za ženske in otroke – 
žrtve nasilja (080 11 55).

Kako je bilo na zadnjem sistematskem pregledu? 
Katere dele telesa ti je zdravnik še pregledal, pa jih tu 
nismo našteli? Zapiši!

Vprašaj starše, proti katerim boleznim si bil/-a 
cepljen/-a! Pozanimaj se, kakšne bolezni so to. Zapiši 
jih. Primerjaj svoj zapis s tistim, kar so napisali sošolci 
in sošolke.

Zdravniki skrbijo za naše 
zdravje. Pregledujejo nas in nam 
pomagajo, če odkrijejo, da smo bolni. 
Če imamo težje obolenje, moramo v 
bolnišnico, kjer nam pomagajo 
zdravniki specialisti.

ušesa

grlo

oči

pljuča

srce

21prvo poglavje
dom, zdravje in učenje



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 
zato potrebuje več hrane kot 
uradnik, ki ves dan presedi v 
pisarni. 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 jo dobi s hrano, hujšaš. Takrat 
telo uporablja energijo, shranjeno 
v telesni maščobi. 

•	Energijo, ki jo pridobiš s hrano, 
merimo	s kilodžuli. S kratico to 
zapišemo kJ. V kilodžulih merimo 
tudi energijo, ki jo porabimo pri 
delu in igri.

•	Energijo lahko merimo tudi v 
kilokalorijah. S kratico to 
zapišemo kcal. Ena kilokalorija je 
približno 4 kilodžule.

AKOLIKO KILODŽULOV 
PORABIMO, ČE ...?

V tridesetih minutah branja 
porabiš približno 160 kilodžulov.

V eni uri igranja odbojke lahko 
porabiš približno 3.200 
kilodžulov.

V uri počasne hoje porabiš 
približno 1.040 kilodžulov.

V osmih urah spanja porabiš 
približno 2.270 kilodžulov.

Na embalaži prehrambenih 
izdelkov preveri, koliko energije ti 
da posamezna vrsta hrane!

b e s e d n j A k

Bonton – pravila obnašanja, ki se jih 
držimo pri jedi in ob različnih drugih 
družabnih priložnostih.
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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, vitamini in rudninske	
snovi. Brez njih nekateri organi ne 
bi pravilno delovali. Bili bi tudi 
manj odporni	proti	boleznim.

•	Če je v prehrani pravšnja količina 
vseh naštetih hranilnih snovi, 
pravimo, da je prehrana 
uravnotežena. Zdravo je, če se 
prehranjujemo redno. 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.

•	Ljudem ugaja zelo različna hrana. 
Nekateri imajo najraje ribe, drugi 
ocvrtega piščanca ali testenine. 
Ljudem, ki ne jedo mesa, rečemo 
vegetarijanci.

B

Bonton pri mizi
•	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 telefoniranje med 
jedjo ali celo pisanje domače 
naloge. Še nekaj: hrano moramo 
dobro prežvečiti, da jo naše telo 
lažje prebavi.

C

živila, v katerih je
veliko beljakovin

živila, v katerih je
veliko maščob

V Sloveniji pridelamo premalo hrane 
za vse državljane, zato jo naše 
trgovine veliko kupijo v drugih 
državah. Nekateri državljani pa jo za 
svoje družine pridelujejo tudi na 
lastnih vrtovih.

Branje pri mizi ni 
vljudno. Če hkrati nosiš 
hrano v usta in bereš
časopis, se zlahka tudi 
popackaš.

živila, v katerih je veliko
ogljikovih hidratov

živila, v katerih je veliko
vitaminov in mineralov

V zvezek napiši pet vrst jedi, ki jih 
pogosto ješ. Ali so v njih vse 
hranilne snovi, ki so omenjene 
zgoraj?

Katere jedi pa lahko jemo z 
rokami?

Za učenje, delo, gibanje in rast potrebujemo 
energijo, ki jo dobimo s hrano. Kdaj, koliko in kaj naj jemo, 
se naučimo že v mladosti. Če se ne hranimo pravilno, je to 
slabo za naše zdravje.
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osebna 
higiena

Kako preživljamo dan
•	Vsak dan moraš najti čas za številne dejavnosti. 

Dopoldne si v šoli. Popoldne narediš domače naloge, 
nato imaš prosti	čas. Lahko se, na primer, družiš s 
prijatelji. Večerjaš s starši, pomagati jim moraš tudi 
pri hišnih opravilih. Ponoči spiš. Ob koncu tedna ali 
med prazniki ni pouka in tudi staršem običajno ni 
treba v službo. Zato se lahko člani družine skupaj 
ukvarjajo s športom, gredo na izlet ali v kino.

A

Delitev časa
•	Šolarjev dan se deli na tri dele: čas	za	šolo, učenje in 

delo, prosti	čas ter čas za počitek in spanje. Toda, ali 
je ves prosti čas res prost, takšen, da lahko počnemo, 
kar se nam zljubi? Pravzaprav ne. Veliko otrok v 
prostem času pomaga pri domačih opravilih ali 
trenira kakšen šport. Mnogo jih obiskuje jezikovne ali 
glasbene šole. Vse to so obveznosti, vendar prijetne 
obveznosti.

B

b e s e d n j A k

Hobi – konjiček, najljubše opravilo.

V petih povedih opiši, kaj delaš ob 
koncu tedna. Je kaj takšnega, 
česar ne počneš, pa bi rad/-a?

Ali treniraš kakšen šport ali hodiš v glasbeno šolo? 
Koliko časa porabiš za to? Izračunaj! 

dobro jutro zajtrk šola kosilo učenje prosti čas večerja osebna 
higiena

lahko noč

Prosti čas so tudi počitnice. Takrat veliko 
družin kam odpotuje. Počnejo tisto, kar jih 
zanima in veseli.
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Prav zares prosti čas 

•	Prosti čas je tudi čas za zabavo. 
Čas, v katerem počnemo stvari, ki 
so nam ljube in jih želimo početi. 
Takrat se družimo s prijatelji, se 
ukvarjamo s svojim hobijem, kot je 
branje zabavne knjige, gledanje 
televizije ...

C

Razporeditev časa 

•	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, kuharica, svetovalna 
delavka in ravnatelj.

Č

Spomni se zadnjih dveh šolskih 
dni. Koliko prostega časa si 
imel/-a? Izračunaj! Se ti zdi to 
malo ali veliko? Napiši, kako si 
svoj prosti čas izkoristil/-a. Bi ga 
lahko kako drugače?

Kakšen »urnik« imajo na delovni 
dan tvoji starši? Zapiši ga!

Otrok ima pravico do prostega 
časa in časa za zabavo.

Tudi popoldanski čas moraš pravilno 
razdeliti. Če ga preveč porabiš za zabavne 
dejavnosti, ti ga zmanjka za učenje, domače 
naloge in za pomoč članom družine. Če 
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.

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

To je ena od pravic, ki jim rečemo otrokove 
pravice.

Čas delimo na čas za delo, 
prosti čas in čas za počitek. 
Pomembno je, da svoje dejavnosti 
pravilno razporedimo čez dan. Tako 
nam bo ostalo nekaj časa za zabavo.
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Naredimo načrt za delo
•	Če želimo svoje obveznosti opraviti 

dobro in hitro, moramo zanje 
narediti načrt. Natančno moramo 
določiti, kaj bomo delali in kako 
bomo to naredili. Pripraviti 
moramo prostor, kjer bomo delali, 
in stvari, ki jih bomo rabili. Za 
nekatera dela obstajajo pravila. 
Oglejmo si pravila za učinkovito	
učenje!

A

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 10 
minut počivaj. Med odmorom si privošči pijačo. Popij 
malo vode ali sadni sok.

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

•	Temeljito preberi težke	odlomke. Ponovi.

•	Čim več si poskušaj predstavljati	v	mislih.

•	Po vsakem odmoru ponovi že predelano snov.

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

Če si v šoli pozoren/-na in sodeluješ, imaš popoldne manj dela z 
učenjem in domačimi nalogami. Imaš torej več prostega časa. Med 
poukom si pomembne stvari zapiši – na primer, kaj imate za domačo 
nalogo!

Obiskovalci knjižnice želijo zbrano brati. Zato 
v knjižnici ne smemo biti hrupni.

Premisli, katera od zgornjih pravil upoštevaš in katerih 
ne!

b e s e d n j A k

Invalid – oseba, ki je zaradi prirojene 
telesne napake, posledic bolezni ali 
poškodbe nesposobna ali le delno 
sposobna za delo. Lahko uporablja tudi 
invalidski pripomoček, kot je na primer 
invalidski voziček.
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Načrtovanje opravil
•	Zdaj, ko si v petem razredu, je 

dovolj, da svoje delo načrtuješ za 
nekaj dni vnaprej. Lahko se, na 
primer, pravočasno pripraviš na 
preizkus znanja. Starejši/-a kot boš, 
dlje v prihodnost boš moral/-a 
načrtovati. Tvoji starši nekatere 
stvari načrtujejo tudi za več let 
vnaprej. Takšna stvar je, na primer, 
gradnja hiše ali nakup stanovanja.

B

Nekaj preprostih pravil
•	Preden se lotimo kakšnega 

opravila, ugotovimo, ali imamo na 
voljo vse potrebne pripomočke, ki 
jih potrebujemo pri delu. Poiščemo 
jih in jih pripravimo tako, da jih 
bomo imeli pri roki, ko jih bomo 
potrebovali. Nato natančno 
premislimo, kako se bomo lotili 
dela. Če se lotevamo česa bolj 
zapletenega, na primer sestavljanja 
zmaja, najprej natančno 
preberemo navodila in se jih 
potem držimo.

C

Nekatere stvari v bolj oddaljeni prihodnosti lahko skupaj s 
starši načrtuješ tudi ti, na primer počitnice. Prav je, da 
svoje želje poveš staršem in se skupaj odločite.

Fant na sliki sam sestavlja zmaja. 
Seveda bi bilo bolj zabavno, če 
bi to delal s prijatelji.

Kam greš za 
zimske 

počitnice?

Zamisli si, kje boš nadaljeval/-a 
šolanje po osnovni šoli? Izračunaj, 
za koliko let vnaprej si tako 
načrtoval/-a!

Zamisli si in zapiši pravila za 
naslednje vrste dela: pospravljanje 
sobe, čiščenje čevljev in pomivanje 
posode!

Za takšne dejavnosti, kot je 
učenje, obstajajo koristna pravila. Če 
skrbno načrtujemo svoje delo, lahko 
hitreje in več naredimo.

1 2

3 4
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projekt
Ljudje živijo v različnih oblikah družine. V 
njej zadovoljujejo svoje potrebe. Starši 
otrokom zagotavljajo varnost, toda tudi v 
družinskem domu se lahko pripetijo 
številne nesreče. Pomembno se je poučiti, 
kako ukrepati v takšnih primerih. Tudi pri 
boleznih je dobro vedeti, kaj storiti in na 
koga se obrniti. Nekatere nesreče lahko 
preprečimo. Skrbimo za zdravo prehrano 
in higieno. Preden se lotimo kakšnega 
dela, temeljito premislimo, kako bomo 
ravnali. Vsi družinski člani imajo mnogo 
vsakdanjih obveznosti. Dan pa ima le 24 
ur. Vsa opravila je treba načrtovati, da 
nam nekaj časa ostane tudi za zabavo, 
sprostitev in druženje.

NAREDI SI URNIK
Naredi preprost poskus. Zapiši 
načrt, kaj vse boš jutri počel/-a, 
kdaj in koliko časa boš za to 
porabil/-a. Pomisli tudi na 
dejavnosti, ki jih počneš za zabavo, 
na primer gledanje televizije, 
brskanje po spletu, igranje z žogo, 
branje in še kaj. Načrt zapiši v 
zvezek in se ga poskušaj čim bolj 
držati. Zvečer ugotovi, ali ti je 
uspelo načrt uresničiti. Če ti je 
katero opravilo vzelo več časa, kot 
si načrtoval/-a, ga označi. 
Razmisli, zakaj si porabil/-a več 
časa.

1.

Na sprehodu po visoki 
travi ali v gozdu te 
lahko ugrizne majhna 
živalica – klop, ki je 
prenašalec mnogih 
nevarnih bolezni. Zato 
je priporočljivo, da se 
pred odhodom na tak 
sprehod ustrezno 
zaščitiš. V razredu se z 
učiteljem/-ico 
pogovorite o tem. 

Napiši, kaj bi storil/-a v primeru 
takšne nesreče. Katero številko bi 
poklical/-a? Kaj bi povedal/-a 
osebi, ki bi se ti oglasila?
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Danes si veliko mladih in odraslih pri 
načrtovanju opravil pomaga s 
prenosnim telefonom ali z 
računalnikom. Napiši vsaj še tri 
pripomočke za načrtovanje opravil.

Gluhim, slepim, osebam z invalidnostjo 
ter osebam, ki so nezmožne za povsem 
samostojno življenje in delo, moramo 
pomagati. Na primer slepim ali osebam z 
invalidnostjo lahko pomagamo pri 
premagovanju ovir. Kako pa je za njih 
urejeno v vaši šoli? Ali invalid/-ka na 
invalidskem vozičku lahko obiskuje vašo 
šolo? V razredu se pogovorite o tem.

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 
fotografiji so rudarji v rudniku premoga Velenje. Premog iz 
tega rudnika porabi termoelektrarna v Šoštanju, ki 
proizvede veliko elektrike. To elektriko porabijo slovenska 
industrija in gospodinjstva. Strokovnjaki so izračunali, da bo 
čez približno 40 let zmanjkalo premoga v rudniku. Zakaj? 
Kaj se bo takrat zgodilo z rudnikom in termoelektrarno?

Izberi si nek izdelek in zanj nariši risbo, na 
kateri bodo narisani vir, izdelovalec in izdelek. 
Za pomoč imaš tukaj risbo, ki prikazuje, od 
kod pride mleko v naše skodelice.

vir prevoz proizvodnja izdelek
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Kako
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kupovati
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str. 34
Čemu
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denar 2

str. 38
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proračun

str. 42
načrtovanje

nakupov

Čemu
uporabljamo

denar 1
str. 32

Denar se v zgodovini spreminja. 
Leta 1991 smo po osamosvojitvi v 
Republiki Sloveniji začeli uporabljati 
denar z imenom slovenski tolar. 
Najprej smo uporabljali začasne 
bone, enega vidiš zgoraj. Potem 
smo dobili prave bankovce. V 
sredini vidiš bankovec za 10 
tolarjev. Zdaj plačujemo z evri (znak 
za evro je €). Najmanjša vrednost 
bankovca je 5 evrov, vidiš ga 
spodaj.

Beseda ‘specimen’ pomeni primerek.
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2.7 2.8

str. 46
varstvo

potrošnikov

potrošnik  
in oglasi

str. 44

Zaključek
str. 48

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 bi hotel/-la.

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

Vsak dan se srečuješ z denarjem. Ali si 
se že kdaj vprašal/-a, kje tvoji starši 
dobijo denar? Kako pride denar na 
bančni račun staršev? Kaj pa je to? Ali 
pa, čemu ga uporabljamo? Seveda, za 
plačevanje v trgovini. Na kakšne načine 
pa lahko plačujemo? Hmm, to je že 
malo bolj zapleteno. Kako pa je s 
porabo tvojega denarja? Ali jo načrtuješ 
ali ga kar porabiš za prvo stvar, ki ti 
šine v glavo? Če želiš pametno porabiti 
svoj denar, je tudi pomembno, kje in 
kako nakupuješ! S tem, ko kupuješ, 
postaneš potrošnik. Kaj pa je to?

Še veliko je podobnih vprašanj, na 
katera bomo skupaj poiskali odgovore.

2.9
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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. Toda 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. Z njim si trgovina kupi izdelke 
in storitve, ki jih potrebuje, in plača zaposlene. Denar 
nam torej pomaga pri menjavi. Zato rečemo, da je 
menjalni	posrednik. Ker z njim plačujemo, pravimo 
tudi, da je plačilno	sredstvo.

A

Z denarjem merimo vrednost 
izdelkov 

•	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.

B

Ali poznaš poleg evrov še kakšen 
denar?

Mojster, ki nam je popravil pralni stroj, nam ni prodal 
nobenega izdelka. Kaj potem plačamo njemu?

b e s e d n j A k

Banka – posebne vrste podjetje, ki 
opravlja različne denarne posle.

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

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

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

Na evrskih kovancih, ki jih vidiš tu zgoraj, so slovenski napisi in 
podobe, ki predstavljajo Slovenijo. Kaj prestavljata podobi na 
fotografiji?
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Banka imetnike bančnih računov vsak mesec 
obvesti o prometu na njihovem bančnem 
računu. Obvestilo lahko dobijo po pošti ali pa 
preko spletne banke. Na sliki je primer takega 
obvestila.

•	Mnogo ljudi ne porabi vsega svojega denarja, ampak 
ga del privarčuje. S privarčevanim denarjem si lahko 
čez nekaj mesecev kupimo kakšno dražjo stvar. 
Denar bo do takrat ohranil svojo vrednost. Najbolje 
je, da ga hranimo v banki, ki nam za nagrado da 
obresti, torej še nekaj dodatnega	denarja.

•	V banki se lahko tudi dogovorimo, da bomo svoje 
prihranke varčevali daljši čas. To je šest mesecev, eno 
leto ali celo dlje. Zato nas bo banka nagradila z 
višjimi obrestmi. Takemu načinu varčevanja rečemo 
depozit.

Poizvedi, kaj stori banka z 
denarjem, ki ga v njej hranijo 
varčevalci!

S posebnim programom, ki ga dobiš v banki, lahko preko svetovnega spleta načrtuješ svoje prihodke in odhodke. 
Spletna banka ti omogoča, da lahko ob vsakem času pogledaš, koliko denarja imaš na svojem bančnem računu, 
plačaš račun ali pa se dogovoriš z banko o varčevanju, na primer za nakup novega prenosnega telefona. Računalnik 
natančno beleži, kaj se dogaja s tvojim denarjem.

številka bančnega računa
pripis obresti 

znesek prištejejo

žepnina
 znesek prištejejo

plačilo računa
znesek odštejejo

dvig denarja na bankomatu 
znesek odštejejo

Denar ljudem omogoča, da trgujejo. Z denarjem 
izmerimo vrednost izdelkov in storitev. Denar shranimo v 
banki, kjer zanj dobimo obresti. Denar je hranilec 
vrednosti. Lahko ga posodimo ali si ga izposodimo.

 Z denarjem lahko varčujemo C
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Na spletu poišči, koliko so delnice iz slike na vrhu 
vredne danes!

Denar nalagamo 

•	Nekateri denar nalagajo v delnice podjetij. Delnica je 
potrdilo, da je nekdo lastnik določenega delčka 
podjetja. Če je podjetje uspešno in ima dobiček, lahko 
lastniku delnice izplača delček tega dobička ali 
dividendo. Običajno takrat tudi vrednost delnice 
zraste. Če podjetje nima dobička, delničarji ne dobijo 
dividend, vrednost delnice pa običajno pade. 

•	Poslovanje z delnicami je zapleteno, zato je treba o 
njem marsikaj vedeti. Je pa tudi tvegano. Kraju, kjer 
prodajamo in kupujemo delnice, rečemo borza.

•	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.

A
Vrednost delnic se spreminja vsak dan. Njihovi tečaji so zato vsak dan objavljeni v časopisu in na spletu.

Na fotografiji je prikazano trgovanje z 
vrednostnimi papirji na ljubljanski borzi.

vrednost delnice v evrih

b e s e d n j A k

Tečaj – pove, koliko je vredna ena 
delnica nekega podjetja.

Vlagatelj – posameznik, ki vloži svoje 
denarne prihranke v banko, delnice ali 
vzajemni sklad.
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Z denarjem lahko 
pomagamo drugim 

•	Prijatelju posodimo 1 evro za 
avtobus ali sendvič. Prijatelj nam 
vrne 1 evro tako, kot sva se 
dogovorila.

•	Denar lahko tudi podarimo, na 
primer različnim prostovoljnim 
društvom, kot so Rdeči	križ, 
Karitas in Zveza	prijateljev	
mladine. Ta prostovoljna društva 
nudijo pomoč otrokom, starejšim 
ljudem in družinam v stiski. S tem 
denarjem na primer organizirajo 
brezplačna letovanja za otroke z 
zdravstvenimi težavami, iz manj 
premožnih družin ali pa 
osnovnošolcem in osnovnošolkam 
kupijo šolske potrebščine in 
delovne zvezke. 

•	Člani prostovoljnih društev zbirajo 
tudi obleko, pohištvo in druge 
predmete, ki jih potrebujemo v 
vsakdanjem življenju. Vse to 
brezplačno razdelijo ljudem, ki 
nimajo dovolj denarja, da bi si to 
kupili, ali pa ljudem, ki jim je potres 
porušil hišo.

B

Poizvedi, ali v vašem kraju deluje 
kakšna dobrodelna organizacija.

Denar za dobrodelne namene zbiramo tudi tako.

S podarjenim denarjem prostovoljne organizacije kupijo tudi hrano. 
Na sliki sta delavca Rdečega križa, ki pripravljata pakete s hrano. Te 
pakete bodo brezplačno razdelili med družine v stiski v Sloveniji in 
afriških državah.

Denar lahko naložimo v delnice ali vzajemne sklade. 
Tako poslovanje je tvegano. Denar lahko tudi posodimo ali 
podarimo dobrodelnim organizacijam.
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Denar ni samo gotovina
•	Ko kupujemo sladoled, sendvič ali 

strip, navadno plačamo z bankovci 
in s kovanci, torej z gotovino. A 
ravnanje z gotovino je lahko zelo 
nerodno. Predstavljaj si, da bi v 
velikem podjetju dajali plače 
delavcem kar v gotovini. Za to bi 
morali na plačilni dan pripraviti 
velike kupe denarja. Natančno bi 
ga morali prešteti, spraviti v velike 
blagajne in zaposliti varnostnike, 
da denarja ne bi kdo ukradel. Zato 
podjetje raje naroči banki, naj 
denar prenese z njihovega 
bančnega računa na bančni račun 
vsakega delavca.

•	Denarju, ki je samo napisan na 
bančnih	računih, rečemo knjižni	
denar. Tako mu rečemo zato, ker 
so polog, prenos ali kak drug 
dogodek z denarjem v banki nekoč 
vpisovali v knjige. Danes to bančni 
uslužbenci vpišejo v računalnike.

A

Dvigovanje gotovine
•	Gotovino lahko dvigneš v banki ali na bankomatu. Za 

to moraš imeti bančno	kartico, ki jo vstaviš v režo 
bankomata. Nato moraš vtipkati svojo osebno	
številko. (Te številke ne smeš nikomur zaupati, saj bi 
sicer lahko kdo, ki bi se polastil tvoje kartice, dvigoval 
tvoj denar.) Vtipkati moraš tudi, koliko denarja bi 
rad/-a dvignil/-a. Bankomat se poveže z računalnikom 
v banki in preveri, ali imaš na bančnem računu dovolj 
denarja. Če ga imaš, ti bankomat izplača želeni 
znesek denarja. Hkrati pa se ta znesek odšteje s 
tvojega bančnega računa.

B

Poizvedi, ali lahko tudi otroci hranijo privarčevani 
denar v bankah!

Poizvedi, ali lahko na bankomatu poleg dviga gotovine 
opraviš še kakšno drugo storitev!

Danes večina podjetij posluje z banko s pomočjo računalnikov.

bankomat

Ko dvignemo denar v banki ali na bankomatu, 
se knjižni denar spremeni v pravi denar. To 
pomeni, da imamo v žepu ali denarnici denar, s 
katerim lahko kupimo na primer sladoled, sadje 
ali sok. Takemu denarju rečemo gotovina.
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Na fotografiji je primer elektronske naprave za plačevanje s plačilno 
kartico.

Paziti moramo, da kartic ne izgubimo ali nam jih ne 
ukradejo. Če se nam to zgodi, moramo takoj javiti v 
svojo banko, da preprečimo nadaljnjo uporabo kartic.

S kreditnimi karticami lahko plačujemo tudi v zelo oddaljenih 
deželah. Na kateri celini leži kraj, ki ga vidiš na fotografiji?

Plačevanje s plačilno kartico
•	Številne nakupe lahko opravimo s 

plačilno	kartico. Kartico vstavimo 
(ali pa to stori prodajalec) v 
elektronsko napravo, ki je podobno 
kot bankomat povezana z banko. 
Vanjo prodajalec vtipka znesek 
nakupa, mi pa svojo osebno	
številko. Naprava tudi tokrat 
preveri, ali imamo na bančnem 
računu dovolj denarja. Če ga 
imamo, na dva listka zapiše 
številko kartice, naše ime in znesek 
plačila. En listek shranimo, 
drugega pa dobi prodajalec. 
Računalnik v banki znesek plačila 
takoj	odšteje z našega bančnega 
računa in ga prišteje na bančni 
račun trgovine.

C

Kreditne kartice
•	Kreditna	kartica je posebna vrsta 

plačilne kartice, po videzu 
podobna bančni. Ko odrasli z njo 
plačajo, jim zneska z bančnega 
računa na banki ne odtegnejo 
takoj. Plačilo je lahko odloženo tudi 
za več tednov. Lastnik kreditne 
kartice se običajno dogovori z 
banko, da mu vsoto vseh nakupov, 
opravljenih s kreditno kartico, 
vzamejo z bančnega računa enkrat	
na	mesec. Seveda mora imeti 
takrat na bančnem računu dovolj 
denarja.

Č

V trgovini natančno opazuj, kako 
prodajalci in kupci ravnajo s 
plačilnimi karticami! Doma to opiši 
z nekaj povedmi!

Kaj pomeni beseda ‘kredit’, ki je
skrita v izrazu ‘kreditna kartica’?
Poglej v slovar tujk!

Podjetja in posamezniki imajo v 
bankah račune. Večjih plačil ne 
opravljajo z gotovino. Raje dajo banki 
navodilo, naj denar prenese z njihovega 
bančnega računa na drug bančni 
račun. Kupci lahko namesto z gotovino 
plačajo s plačilnimi ali kreditnimi 
karticami.
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Odhodki
•	Vsaka družina potrebuje denar za 

veliko različnih reči. Starši morajo 
poravnati račune za elektriko, 
vodo, odvoz smeti in telefon. 
Družinski člani potrebujejo hrano 
in obleko, otroci pa tudi šolske 
potrebščine.

•	Denar, ki ga družina porabi, 
imenujemo tudi odhodki. Pošalimo 
se lahko, da z odhodki denar od 
nas »odhaja«. Nekaterim 
odhodkom – pravkar smo jih 
našteli – se ne moremo izogniti. 
Torej so nujni.

A

Prihodki
•	 Dejali smo, da z odhodki denar od nas odhaja. Da bi pa 

lahko odšel, mora najprej »priti«. Potrebujemo torej 
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.

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

B

S pomočjo računalnika ali prenosnega telefona, priključenega na splet, lahko hitro, 
enostavno in varno opravimo bančno storitev. Na sliki je elektronski (okrajšava za 
elektronski je črka e) obrazec, ki se imenuje plačilni nalog. Janez Novak želi plačati 
mesečni račun za porabljeno elektriko. V e-obrazec je vpisal, kdo plačuje račun (svoje 
ime, priimek in naslov), znesek, ki ga mora plačati, in komu mora banka nakazati 
denar za plačilo računa. Potem pošlje banki ukaz, naj izvrši plačilo. S tem je plačilo 
opravljeno. Potrdilo o plačilu se shrani v računalniku in ga lahko gospod Novak 
natisne, kadar ga potrebuje.
 
Račune lahko plačamo tudi v banki ali na pošti. Na okencu oddamo listek plačilni 
nalog in vplačamo znesek, ki je zapisan na njem. Na plačilnem nalogu piše tudi, kdo 
komu plačuje. Uslužbenec/-ka na okencu nam mora vrniti del plačilnega naloga – 
odrezek. Tega moramo shraniti, saj je to potrdilo o plačanem računu.

b e s e d n j A k

Obrazec – list z navodili in okenci, v 
katere vpišemo zahtevane podatke. 

Proračun – načrt pridobivanja in 
porabe denarja.

Kateri so še drugi nujni odhodki v vaši družini (poleg 
že naštetih)?

Navedi vsaj še dve vrsti 
prihodkov, ki jih imajo lahko 
družinski člani. 

Starši morajo delati v službi ves mesec, da 
dobijo eno plačo.
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Družinski proračun
•	Starši morajo skrbno načrtovati, 

kako bodo porabili denar. Zato je 
dobro, da izdelajo družinski 
proračun. V tabelo v en stolpec 
zapišejo prihodke, v drugega pa 
pričakovane odhodke. Odhodki ne	
smejo	biti	večji od prihodkov.

C

Del prihodkov prihranimo
ali naložimo

•	Poleg odhodkov, ki jih starši lahko 
načrtujejo, potrebujejo denar še za 
nepričakovane	odhodke. Lahko se 
pokvari avtomobil ali pralni stroj in 
popravila so običajno draga. Zato 
je dobro, da družina del prihodkov 
privarčuje. Ko torej starši 
načrtujejo proračun, se trudijo, da 
nikoli ne porabijo prav vseh 
prihodkov. Razliko pustijo na 
bančnem računu, varčujejo, lahko 
pa tudi kupijo delnice.

Č

Družinske prihodke in odhodke moramo sproti beležiti. Na sliki so 
prikazani: nujni odhodki: 794,00 €, drugi odhodki: 307,00 €.

42 €

80 €

104 €

50 €

44 €

71 €

50 €

80 €

Želje članov te družine so bile večje, kot si lahko s svojimi prihodki 
privoščijo. Nujnim odhodkom se ne morejo izogniti. Zato so se morali 
odločiti, katere želje imajo prednost in katere nakupe bodo odložili.
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Zamisli si štiričlansko družino 
Novak. Oče ima 820,00 € plače, 
mama pa 980,00 €. Stanujejo v 
dvosobnem stanovanju. Naredi 
družinski proračun za en mesec za 
to družino. Upoštevaj nujne in 
druge odhodke. Pomagaj si s 
primerom na sliki.

Zamisli si, da dobiš 20 € mesečne 
žepnine. Napiši svoj letni proračun! 
Načrtuj prihodke in odhodke. 
Izračunaj, ali bi lahko kaj 
privarčeval/-a in si sam/-a kupil/-a, 
kar si zelo želiš.

Prihodke in odhodke načrtujemo 
in jih zapisujemo v družinski proračun. 
Tako lahko nadzorujemo, koliko denarja 
porabimo. Če je le mogoče, del 
prihodkov privarčujemo.
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Kupujemo prav vsak dan
•	Ljudje so še pred 100 leti veliko 

vsakdanjih reči izdelali kar doma. 
Pletli so nogavice in spodnje perilo, 
sami so tkali blago, izdelovali so 
preprost jedilni pribor (npr. lesene 
žlice). Tako je bilo predvsem na 
podeželju.

A

Vrste trgovin
•	Največkrat kupujemo v trgovinah. Tam si izdelek 

lahko natančno ogledamo. Obleko lahko pomerimo in 
tako ugotovimo, ali nam pristaja ali ne. Če kupujemo 
bolj zapletene in drage izdelke (tehnično blago, 
računalnik, glasbeni stolp ipd.), lahko za nasvet 
prosimo prodajalca.

B

b e s e d n j A k

Diskont – popust, torej znižana cena, 
pa tudi vrsta trgovine.

Potrošnik – oseba, ki kupuje izdelke in 
storitve. 

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

Danes stvari, ki jih potrebujemo, ne izdelujemo sami, ampak jih 
kupimo v trgovinah ali kje drugje.

V velikih trgovskih centrih ponujajo zelo 
veliko različnih izdelkov, tudi do 10.000. Tam 
je na enem mestu veliko različnih trgovin. 
Vsakodnevne nakupe pa običajno opravimo 
kar v manjši trgovini blizu svojega doma.

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

Na fotografiji je manjša modna trgovina z 
dražjimi, originalnimi oblačili in modnimi 
dodatki. Taki trgovini rečemo butik.

Naštej vsaj eno stvar, ki jo ljudje nujno potrebujemo za 
življenje in je še vedno vsem zastonj na razpolago.

Napiši, kakšne trgovine so najbliže tvojemu domu. Kaj 
lahko kupiš v njih?
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Druge oblike prodaje
•	V nekaterih trgovinah lahko 

kupujemo ceneje. V diskontih 
kupimo večjo količino enakih 
izdelkov, denimo karton mleka. 
Zato so cene istih izdelkov nižje kot 
v drugih trgovinah.

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

•	Potrošniki ne nakupujemo samo v 
trgovinah. Gotovo so se pri vas 
doma kdaj oglasili prodajalci 
akviziterji in tvojim staršem, 
morda pa tudi tebi, ponujali 
različne izdelke, na primer: knjige, 
čistilna sredstva, sesalce in še 
marsikaj drugega. Taki prodaji 
rečemo prodaja	na	domu.

•	Kupujemo lahko tudi na daljavo, 
preko katalogov, TV-prodaje ali 
spleta. Izbrani izdelek lahko 
naročimo po pošti, telefonu ali kar 
na spletni strani. Žal si izdelka v 
tem primeru pred nakupom ne 
moremo natančno ogledati ali ga 
preizkusiti. Lahko se zgodi, da ti 
knjiga, ki te je pritegnila na spletni 
strani, ne bo všeč, ko jo boš dobil/-a 
po pošti.

C

Tudi preko svetovnega spleta lahko kupujemo različne stvari, od 
kruha do avtomobila. Pri teh nakupih moramo biti zelo previdni, da 
nas prodajalec ne prevara. Lahko se zgodi, da samo plačamo 
naročeno stvar, prodajalec pa nam je ne pošlje.

Fotografija prikazuje dve strani iz kataloga neke trgovine. Takemu 
načinu prodaje rečemo kataloška prodaja.

Na raznih prireditvah nam na stojnicah ali v potujočih prodajalnah 
ponujajo različne izdelke. Taki prodaji rečemo priložnostna prodaja.

Poizvedi in zapiši, kako plačamo 
za izdelek, če ga kupimo na 
spletu.

Ljudje kupujejo in prodajajo stvari
tudi na ‘bolšjih sejmih’. Kakšni 
sejmi so to? Poznaš še kakšno 
drugo vrsto sejma? Napiši!

Večino stvari moramo kupiti. Kupujemo v trgovinah 
ali na daljavo. V velikih trgovinah imamo na voljo mnogo 
različnih izdelkov. V diskontu lahko kupujemo ceneje. Na 
daljavo kupujemo preko katalogov, TV-prodaje in spleta.
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Joj, olje sem 
pa pozabil!

Želje, večje od denarnice
•	Ugotovili smo že, da si člani 

družine ne morejo kupiti vsega, 
kar želijo. Nekatere stvari si lahko 
kupijo šele po daljšem	času, ko 
privarčujejo denar zanje. Morda 
pa bi se kakšno stvar, ki jo bodo 
rabili šele naslednje leto, splačalo 
kupiti že letos? Vse to pomeni, da 
je nakupe treba načrtovati.

A

Kako načrtujemo nakupe
•	Živila in pijačo moramo kupiti skoraj vsak	dan. 

Vendar to ne pomeni, da rednih	nakupov ni treba 
načrtovati. Dobro je, da si zmeraj na listek napišemo, 
kaj potrebujemo. Tako se nam ne bo zgodilo, da bi kaj 
pozabili ali da bi kupili reči, ki jih ne potrebujemo. 
Posebej je pomembno, da načrtujemo večje in dražje 
nakupe.

B

Verjetno si že kdaj naprosil/-a starše, da so ti kupili drago igračo, ki 
si jo videl/-a na televiziji, ko pa si jo dobil/-a, se je izkazalo, da sploh 
ni tako zabavna, kot se je zdelo.

Ta mala 
potrebuje nov 

kavč!

V treh mesecih 
lahko prihranimo 
kakšnih 330 €.

Čez tri mesece.

Izbrani kavč je le malo dražji od 
načrtovanih stroškov. Družina se bo 
najbrž vseeno odločila, da ga bo kupila.

Joj, kakšna 
izbira!

No, naj bo.
TA JE PRAVI! Tisti je 

cenejši, a ta je iz 
boljšega blaga!

Napiši v zvezek tri stvari, ki jih navadno kupujemo vsak 
dan!
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Kupovanje na obroke
•	Dražje izdelke, npr. kolo ali 

avtomobil, 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.

C

Nakupujmo ob pravem času
•	Predvsem oblačila in obutev lahko 

ceneje kupujemo na razprodajah. 
Trgovci takrat po znižanih cenah 
prodajajo oblačila in obutev. Sredi 
zime so razprodaje zimskih oblačil, 
sredi poletja poletnih. Žal je izbira 
na razprodajah manjša kot na 
začetku sezone. Vendar so cene 
pogosto zelo ugodne. Pametno je, 
da kupujemo le, kar zares 
potrebujemo.

Č

Odstotek popusta mora biti vnaprej določen in jasno označen.

Kaj pridobimo s tem, da neko stvar 
kupimo na obroke?

Kdaj je izbira izdelkov večja: prvi 
ali zadnji dan razprodaje? Zakaj?

Oči, jaz bi pa 
rad kolo.

April: 30,00 €,
maj: 30,00 €,
junij: 30,00 €,
julij: 30,00 €,

avgust: 30,00 €,
september: 30,00 €.

Če želimo skrbno in pametno 
porabiti denar, moramo nakupe 
načrtovati. Preden gremo v trgovino, 
zmeraj naredimo seznam stvari, ki jih 
bomo kupili. Še bolj podrobno 
načrtujemo dražje nakupe. S 
prodajalcem se pri večjih nakupih lahko 
dogovorimo za obročno odplačevanje. 
Veliko lahko prihranimo, če kupujemo 
na razprodajah. 
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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 morajo mediju 
plačati. Cena je odvisna od dolžine 
radijskega ali televizijskega oglasa 
oziroma od velikosti oglasa v 
časopisu.

A

Kako podjetniki oglašujejo
•	Oglasi naj bi nas najprej obvestili ali informirali, da 

nek izdelek obstaja. Ko v avtomobilski tovarni 
izdelajo nov model avtomobila, objavijo oglas: »Nov 
model avtomobila X«. Zanima nas, kakšne so lastnosti 
tega avtomobila. V oglasu so napisali, da je za varnost 
potnikov zelo dobro poskrbljeno, saj ima avto 
vgrajenih deset zračnih blazin. 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.

B

b e s e d n j A k

Podjetnik – lastnik podjetja. 

(Množični) mediji – s tem izrazom 
poimenujemo časopise in revije, 
televizijo, radio, svetovni splet. Medij 
pomeni »posrednik«. Vsi našteti mediji 
nam torej »posredujejo« informacije.

Humanitarne organizacije – ustanove, 
ki pomagajo ljudem v stiski.

Tudi humanitarne organizacije objavljajo oglase. V njih nas 
opozarjajo na svoje delovanje. Lahko pa nas opozarjajo, kako naj 
varujemo sebe in svoje zdravje.

PREDNOSTI VAŠEGA NOVEGA AVTA:
5 VRAT

KLIMATSKA NAPRAVA
VARNOSTNI PASOVI

10 ZRAČNIH BLAZIN
PORABA 6 L NEOSVINČENEGA BENCINA

NAŠ AVTO, VAŠA VARNOST!

Premisli in napiši, kaj sporoča oglas na fotografiji.

Ali ti je bil kdaj kakšen oglas posebej všeč? Opiši ga 
in pojasni, zakaj ti je bil najbolj všeč.
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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.

Pravila oglaševanja
•	Oglaševalci morajo upoštevati 

pravila	za	oglaševanje. Če 
oglašujejo nekaj, kar lahko škoduje 
zdravju ali koristim potrošnikov, 
morajo potrošnika še posebej 
opozoriti. Posebej stroga so pravila 
za oglaševanje alkoholnih	pijač in 
tobačnih	izdelkov. Tudi zdravila so 
lahko ob nepravilni rabi nevarna, 
zato tudi za njihovo oglaševanje 
veljajo prav posebni predpisi. Če 
misliš, da je oglas škodljiv, lahko to 
sporočiš organizaciji	za	varstvo	
potrošnikov.

•	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.

C

Kako oglasi vplivajo na
otroke in mladostnike

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

•	V učbeniku, ki ga bereš, ne sme biti 
oglasov. Zato smo si vse oglase na 
tej strani izmislili.

Č

Ali imata turista na risbi pravico do 
povračila stroškov, ker ju je oglas 
zavajal?

Ali bi po tvojem mnenju v učbeniku
smeli objavljati oglase 
človekoljubnih organizacij? 
Utemelji odgovor!

Podjetniki želijo potrošnike 
prepričati, naj kupujejo njihove izdelke 
ali storitve. Zato oglašujejo v množičnih 
medijih. Oglasi nas obveščajo o izdelku 
ali storitvi. Omogočijo nam, da ga 
primerjamo z drugimi izdelki, in nas 
prepričujejo, naj izdelek kupimo. 
Oglaševanje je urejeno s pravili. Oglasi 
ne smejo zavajati potrošnikov.

To je eno od opozoril, ki ga morajo 
proizvajalci tobačnih izdelkov natisniti na 
škatlice cigaret. Tako je zapisano v zakonu.
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Kaj so potrošnikove pravice
•	Ko v trgovini kupimo glasbeni 

stolp, pričakujemo, da bo pravilno 
deloval. Ko gremo na počitnice, 
pričakujemo, da bo hotelska soba 
takšna, kot so nam obljubili v 
potovalni agenciji. Nov avto se ne 
sme pokvariti že po nekaj 
kilometrih vožnje. Od frizerja 
pričakujemo, da nas bo postrigel 
tako, kot smo mu naročili.

•	 Izdelki, ki jih kupimo, morajo biti 
varni. Delovati morajo brez napak 
in ne smejo škodovati našemu 
zdravju. Če se izdelek prehitro 
pokvari, ga lahko vrnemo. 
Prodajalec mora izpolniti to, kar 
smo se z njim dogovorili. 

•	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.

A

Na kaj je treba paziti, ko kupujemo
•	Tudi nakupovati je treba znati.

•	Prodajalcu moramo jasno in natančno povedati, kaj 
potrebujemo. Nato moramo natančno pregledati, kaj 
nam ponuja. Ali je kolo res takšno, kot si ga želimo? 
Ali smo frizerju dovolj natančno opisali, kakšna 
pričeska nam ugaja?

•	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.

B

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. 

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

V Sloveniji ti mora trgovec 
dati navodila za uporabo 
izdelkov v slovenskem 
jeziku. Tako je napisano v 
Zakonu o varstvu 
potrošnikov.

Ali meniš, da nam mora trgovec zamenjati izdelek, če 
ga po nerodnosti sami pokvarimo?

Zakaj moramo račune shraniti?

46 planet znanja

2. 8 varstvo potrošnikov



Kako naredimo reklamacijo
•	Kaj storimo, če nismo dobili tistega, kar smo plačali? 

Lahko se zgodi, da se našim novim športnim copatom 
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.

C

Kako potrošnik uveljavlja svoje pravice
•	Včasih pa 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 poznaš. Obstajajo tudi 
organizacije, ki skrbijo za varstvo	potrošnikov. Te 
seznanjajo potrošnike z njihovimi pravicami in jih 
učijo, kako te pravice uveljavljajo v vsakdanjem 
življenju. Lahko jim tudi pomagajo v sporih s trgovino.

Č

Izdelki in storitve, ki jih 
kupujemo, morajo biti varni in brez 
napak. Potrošniki imamo pravico do 
reklamacije. Organizacije za varstvo 
potrošnikov nam pomagajo, da 
spoznavamo in uveljavljamo svoje 
pravice.

V Sloveniji skrbijo za potrošnike država in 
potrošniške organizacije. Potrošnikom 
pomagajo pri razlagi zakonov in predpisov. 
Svetujejo jim glede pravic potrošnikov. 
Potrošniške organizacije tudi primerjajo iste 
vrste izdelkov med seboj, na primer vodo v 
plastenkah različnih proizvajalcev. Ugotovitve 
primerjav objavijo na svojih spletnih straneh 
ali v revijah za potrošnike, včasih pa tudi v 
dnevnih časopisih in na televiziji. Naša 
največja potrošniška organizacija je Zveza 
potrošnikov Slovenije, ki izdaja revijo VIP.

Reklamacijo pri nekaterih izdelkih uveljavljaš z 
garancijskim listom in računom. Garancijski 
list mora biti pravilno izpolnjen, na njem 
morajo biti datum nakupa, garancijska doba, 
žig in podpis prodajalca.

Kaj pomeni izraz “garancijska doba”? Poizvedi!
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Denar je pomemben v našem življenju. 
Zato moramo znati z denarjem pravilno 
in preudarno ravnati. Izdelke in storitve 
lahko plačujemo z gotovino, bančno ali 
kreditno kartico ali pa še na kakšen 
drugačen način. Družine se pogosto 
pogovarjajo o denarju. Pametno je, da 
skrbno oblikujejo družinski proračun. 
Nakupe morajo načrtovati, kar velja tudi 
za otroke. Denar lahko tudi varčujemo ali 
vložimo. Ljudje smo potrošniki in imamo 
potrošniške pravice. Podjetja potrošnike o 
svojih izdelkih in storitvah obveščajo z 
oglasi. Tudi za oglase veljajo pravila.

Tudi čaj so nekoč uporabljali kot plačilno sredstvo.

Ko na televiziji gledaš oddaje za 
otroke, si zapiši, katere izdelke 
oglašujejo oglasi. Potem ugotovi, 
katere izdelke oglašujejo med 
oddajami za odrasle. Razloži, zakaj 
so izdelki v teh oglasih drugačni.

1.

projekt

Kdaj je nastal prvi denar in kje?
Odgovor poišči v enciklopediji ali 
na spletu.
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Opisali bomo dve na videz podobni 
situaciji, v katerih se lahko znajdeš kot 
potrošnik. Odgovori na zastavljeni 
vprašanji!

a) V slaščičarni si naročil/-a sadni čaj. 
Ko ti ga natakar prinese, si premisliš in 
zahtevaš jabolčni sok. Natakar ti 
zaračuna oboje. Ali imaš pravico 
zavrniti plačilo? Če misliš tako, napiši, 
zakaj naj bi imel/-a to pravico!

b) V slaščičarni si naročil/-a jabolčni 
sok, natakar ti prinese sadni čaj. 
Vljudno ga opozoriš na napako, nato ti 
prinese jabolčni sok. Zaračuna pa 
oboje. Ali imaš pravico zavrniti plačilo? 
Če misliš tako, napiši, zakaj naj bi 
imel/-a to pravico!

Na fotografiji je oglas Rdečega križa za boj 
proti kajenju. Oblikuj svoj humanitarni oglas za 
boj proti drogam v šoli (lahko ga izdelaš s 
pomočjo računalnika)!
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3.1 3.2 3.3 3.53.4 3.6

Kako izdelajo
in okrasijo blago

 str. 56

Kakovost
blaga
 str. 60

str. 54
naravna in umetna

vlakna

str. 58
od blaga
do obleke

str. 62
oblačila

vlakna
str. 52

Spoznaval/-a boš, katere 
surovine lahko uporabimo, 
da izdelamo tekstil. Na sliki 
lahko vidiš, kako v Argentini 
strižejo lamo. Njena dlaka 
je surovina za tekstilne 
izdelke.

Pogovarjali se bomo o 
različnih vrstah blaga. 
Blago izdelujejo s pomočjo 
naprave, ki ji rečemo 
statve. Na fotografiji so 
preproste statve. Takšne so 
uporabljali v preteklosti. 
Danes uporabljajo strojne 
statve.
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Kot mnoge druge reči 
danes tudi obleke 
načrtujejo in izdelujejo s 
pomočjo računalnika.

Pogovarjali se bomo 
tudi o modi.

3.7 3.8 3.103.9

obutev in
vzdrževanje obutve

 str. 68

str. 66
vzdrževanje tekstilnih

izdelkov

str. 70
Zaključek

oblačila niso edini
tekstilni izdelki

str. 64

V vsakdanjem življenju srečuješ mnogo 
tekstilnih izdelkov. Le ozri se po šoli ali 
stanovanju. Tekstilni izdelki niso samo 
obleke! Ali se kdaj vprašaš, kaj sploh je 
tekstil? Kako je narejeno blago za tvoje 
oblačilo, iz česa je narejeno in od kod 
prihaja? Kdo ga izdela in kje? Kakšne 
naprave in stroje uporablja pri tem? 

Ko se oblačiš, moraš misliti na veliko 
stvari. Katere obleke obleči glede na 
vreme in letni čas? Kako se obleči ob 
posebnih priložnostih? Kako se obleči 
modno? In vedeti moraš, kako skrbeti 
za obleke, da bodo ostale lepe in 
uporabne.
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Od kod prihajajo vlakna? 

•	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 nafte.

B

b e s e d n j A k

Statve – naprava za izdelovanje tkanin.

Različne vrste vlaken se med seboj razlikujejo po svojih lastnostih. 
Velike razlike so v dolžini in debelini vlaken. 
Bombažno in volneno vlakno sta kratki, svileno vlakno pa je zelo 
dolgo. Tudi 900 m in več. To je toliko kot 10 nogometnih igrišč. Še 
daljša so umetna vlakna. Lahko bi bila tako dolga, da bi jih večkrat 
ovili okoli Zemlje.

Razlike v dolžini vlaken:

Razlike v debelini vlaken:

Razlika med ravnim in kodravim vlaknom:

bombaž
(približno 3 cm)

volna

bombaž

svila

umetno vlakno

ravno vlakno

kodravo vlakno

volna
(do 15 cm)

cm

umetno vlakno

nit blago vlakno

Natanko si oglej sukanec, s katerim prišijemo gumb. 
Je tudi sukanec sestavljen iz vlaken?

Oglej si etiketo na enem od svojih oblačil in ugotovi, iz 
kakšnih vlaken je narejeno blago. Ugotovi, ali so 
vlakna rastlinska, živalska ali umetna! (Upoštevaj tudi 
možnost, da so vlakna mešana.)

Kaj je vlakno
•	Od blizu si oglej košček blaga, na 

primer rokav na svoji majici. 
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 
narejene niti in blago.

A
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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 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.

C

Tekstilna obrt in industrija 

•	Nekoč so ljudje blago izdelovali zgolj ročno. Pri delu 
so si pomagali s preprostimi napravami, na primer z 
ročnimi statvami. Sčasoma so se izdelovalci tekstilnih 
izdelkov vse bolj povezovali. Nastale so obrtne 
delavnice in pozneje tovarne. Tako je nastala 
tekstilna	industrija, ki je ena najstarejših industrij na 
svetu. Kljub temu tekstil še vedno izdelujejo tudi na 
star način – ročno.

Č

Poišči ime vsaj enega slovenskega podjetja, ki 
izdeluje tekstilne izdelke. Ime poišči na etiketah 
oblačil ali v oglasih.

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

Vrv, ki jo vlečejo otroci na sliki, mora biti zelo 
močna. Da se ne bi pretrgala, mora biti 
narejena iz trdnih vlaken. Oblačila, narejena iz 
blaga, ki ima trdna vlakna, so bolj trpežna.

Danes veliko tekstilnih izdelkov naredijo stroji, 
ki jih nadzorujejo računalniki.

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

Osnovna surovina za izdelavo 
blaga so vlakna. Vlakna so lahko 
naravna ali umetna. Pomembne so 
njihove lastnosti, od katerih so odvisne 
lastnosti tekstilnih izdelkov.

Katera oblačila, poleg hlač, morajo biti trpežna?
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Naravna vlakna
rastlinskega izvora

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

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

•	 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 in 
jih moramo likati. Poškodujejo jih 
škodljivci, kot so glivice in plesni.

A

Katere bombažne izdelke še prepoznaš na fotografiji?

Svilena vlakna so tanka, trdna in prožna. 
Svila je zelo gladka. Izdelki iz svile so: svileni 
sukanec, modni dodatki, kot so kravate, rute in 
šali. Svilene obleke so posebej dragocene.

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

Naravna vlakna živalskega izvora 

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

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

•	Tudi dlako kamel, lam in zajcev uporabljajo pri 
izdelavi tekstila.

B

b e s e d n j A k

Kokon – zapredek, ki ga naredi 
gosenica sviloprejke z izločanjem 
svilene niti.

bombažno predivo, v katerem 
so bombažna vlakna

rastlina 
bombaževec

izdelka iz  
bombažnega blaga

volnena vlakna

kokon

volneno predivo

svileno predivo

volnene niti

svilena vlakna
Katera volnena oblačila imaš doma v omari? Napiši!

Poizvedi, iz katerih rastlin še 
pridobivajo naravna vlakna.
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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 surovin, ki jih vidiš na 
fotografijah.

•	Vlakna iz predelane naravne snovi 
so lahko mešana z bombažem ali 
čista. Ta vlakna imajo nenavadna 
imena: viskoza, acetat ipd.

C

Umetna vlakna, pridobljena iz nafte 

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

•	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.

Č

Katere surovine za umetna vlakna 
so na fotografijah desno zgoraj?

Naravne surovine za umetna vlakna.

Za balon so najbolj primerna umetna vlakna.

Naravna vlakna so lahko 
rastlinska ali živalska. Rastlinska so 
največkrat pridobljena iz rastlinskih 
semen (npr. bombaž) ali stebel rastlin 
(npr. lan). Dlaka (npr. ovac) ali izločki 
(npr. sviloprejk) so vir živalskih vlaken. 
Umetna vlakna izdelujemo iz nafte 
(sintetična vlakna) ali predelamo 
naravne surovine, kot so: les, koruza, 
mleko …

majhna zrnca, ki jih 
pridobijo iz nafte

taljenje zrnc

iztiskanje skozi
luknjice

strjevanje in 
hlajenje

umetno 
vlakno
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V vlakna se ne moremo
obleči

•	Večine tekstilnih 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. Stroji povežejo 
posamezna vlakna tako, da jih 
vijejo. Temu postopku pravimo 
predenje.

A

b e s e d n j A k

Preja – nit, ki s predenjem nastane iz 
vlaken.

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

Ročno pletenje.

nit pletilka

osnova

votek

čolniček

tkanina

predivo

Blago lahko naredijo tudi neposredno iz 
vlaken, ne da bi prej naredili niti. Vlakna 
najprej razporedijo v gosto plast, ki jo je 
pogosto treba utrditi. Včasih jo utrdijo tako, da 
vlakna lepijo. Takemu blagu rečemo 
vlaknovina. Včasih je podobna papirju.

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

Potegni nit iz neuporabnega kosa blaga in si jo oglej 
pod povečevalnim steklom.

Prosi katerega od odraslih ali prijatelja, ki zna plesti, 
naj ti pokaže, kako se to počne!

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. Tako dobimo tkano blago 
ali tkanino.

•	Blago pa lahko iz niti tudi spletemo. Pletilci s 
pletilnimi iglami niti upogibajo v petlje in jih 
prepletajo v zanke. Nekoč so ljudje pletli le ročno, 
kasneje so izumili pletilni stroj. Pleteno blago je bolj 
raztegljivo in prožno kot tkano blago.

B
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valj z bodicamigladko blago

mehkejše blago

tu se barvilo nanese na blago

laneno blago naravne 
barve

pobeljeno 
laneno blago

potiskano 
laneno blago

barvilo iz rdečega zelja

barvano laneno 
blago

vzorec

Barvanje in tiskanje na blago
•	Blago mora biti takšno, da je 

kupcem všeč. Zato ga v tovarni 
pobarvajo, lahko pa nanj natisnejo 
tudi vzorec.

•	Lepo lahko pobarvajo le blago, ki je 
belo. Mnoge vrste blaga sprva niso 
bele. Zato takšno blago v tovarni 
najprej pobelijo. Šele nato blago 
pobarvajo z naravnimi ali 
umetnimi barvili. Danes največ 
uporabljajo umetna barvila.

C

Blago tudi posebej »pripravijo«
•	Blagu ali nitim lahko nanesejo naravne ali umetne 

snovi. Te snovi izboljšajo ali polepšajo blago. 
Postopku pa rečemo apretiranje. Blago lahko 
pripravijo tako, da se manj mečka in krči ali da je bolj 
obstojno. 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 dobijo blago za gasilska oblačila ali 
opremo gledališča ipd. 

•	Včasih naredijo blago bolj kosmato. Takšno blago je 
toplejše, ker zadržuje več zraka. Če je preveč gladko, 
ga pobrusijo.

Č

Tu vidimo, kakšna je naravna barva lanenega blaga. Hkrati si lahko 
ogledamo, kakšno je laneno blago, ki so ga pobelili, pobarvali in 
potiskali.

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

V tovarni tiskajo s posebnimi valji ali 
šablonami, ki na blago nanašajo vzorec. Če je 
vzorec večbarven, morajo postopek ponoviti 
za vsako barvo posebej. 

Na risbi vidiš, kako v tovarni dosežejo, da je 
blago bolj kosmato. Takšno blago je toplejše, 
ker zadržuje več zraka.

Poizvedi in zapiši, kakšne barve bi bila barvila, ki bi jih 
pridobili iz rdeče pese, kamilic in orehovih lupin!

Navedi še dva izdelka, za katera uporabijo apretirano 
blago. 

Blago je lahko tkano ali pleteno, 
vlaknovine pa so narejene neposredno 
iz vlaken. Blago v tovarnah tudi belijo, 
barvajo in tiskajo. Včasih ga še brusijo 
ali naredijo bolj kosmatega.
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Kako iz blaga nastane 
oblačilo

•	V Sloveniji smo danes navajeni, da 
nosimo sešite obleke. Vedno pa ni 
bilo tako. V preteklosti so kose 
blaga spremenili v oblačila s 
spenjanjem. Ponekod po svetu tako 
ravnajo še danes.

•	Oblačila po	meri šivajo krojači in 
šivilje. Večina ljudi pa danes kupuje 
oblačila, ki so jih naredili v 
tovarnah. V tovarni izdelanim 
oblačilom pravimo tudi konfekcija.

•	Nekatera oblačila so tudi danes 
izdelana brez šivanja. Najpogosteje 
so pletena. Na primer: nogavice, 
rokavice, razna pokrivala in šali.

A

Na fotografiji so veliki kosi blaga, ki si jih Indijke ovijejo okoli telesa.
Takšnemu oblačilu, ki ni sešito, rečemo sari.

Tako nastane konfekcijsko oblačilo v tovarni.

Oblikovalec si 
najprej oblačilo 
zamisli in nariše 
modno risbo.

Modelar nato po risbi pripravi kroj 
delov oblačil. Navadno ga vnese v 
računalnik. Tako pripravi kroje za 
sprednji del, hrbet, rokava, 
ovratnik, žepe ipd. Po teh krojih iz 
blaga izrežejo dele oblačila.

Šivilje iz krojenih 
kosov blaga s 
šivanjem sestavijo 
oblačilo.

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

Narejena oblačila 
odpeljejo v trgovine.

Poglej in zapiši, katera tvoja oblačila so narejena brez 
šivanja.

b e s e d n j A k

Kroj – oblika dela oblačila, na primer 
rokava. 

Sezona – daljše obdobje, ki se vsako 
leto ponavlja. 

Moda – način oblačenja.
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Moda
•	Ljudje se oblačijo različno: 

športniki nosijo športna oblačila, 
poslovneži nosijo obleke in kravate. 
Načinu oblačenja pravimo tudi slog 
oblačenja. Slog oblačenja, ki 
prevladuje v nekem času ali sezoni, 
imenujemo moda.

•	Moda se pogosto spreminja. Modni 
sezoni sta dve: spomladansko-
poletna in jesensko-zimska.

B

Moda ni samo ena
•	Deli se na visoko modo in na bolj 

vsakdanjo ulično modo.

•	V visoko	modo sodijo oblačila 
vrhunskih modnih oblikovalcev. Ta 
oblačila so draga.

•	Z izrazom ulična	moda pa 
poimenujemo industrijsko izdelana 
oblačila, ki jih nosimo vsak dan. 
Tudi ta so lahko izdelek bolj ali 
manj znanih oblikovalcev.

C

Pozanimaj se in napiši v nekaj 
povedih, kakšna je moda v času, 
ko to bereš. Katere barve so 
moderne, kakšna krila, hlače in 
majice?

Se ti zdi moda pomembna? 
Utemelji svoj odgovor!

Leto 1966 Leto 2014

Modni oblikovalci se vsako sezono domislijo 
česa novega, toda mnogi elementi mode se 
ponavljajo. Mini krila so se, na primer, pojavila 
okoli leta 1960.

Ulična moda.

Večina oblek je danes narejena 
konfekcijsko, v tovarnah. Kljub temu si 
še vedno lahko damo narediti obleko 
po meri, pri krojaču ali šivilji. Način 
oblačenja se iz leta v leto spreminja. 
Temu rečemo moda.
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Ugotavljanje kakovosti
•	Ugotovili smo že, da sta videz in 

kakovost blaga odvisna od vlaken. 
Kakovost blaga morajo dobro 
poznati modni oblikovalci, krojači 
in šivilje. Vedeti morajo, kakšno je 
blago, iz katerega bodo naredili 
obleke. Zato blago pogosto 
preizkusijo. Zanima jih predvsem 
naslednje:

A
Uf, tole je pa raztezno!

Aua! Pa prožno je tudi!

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

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

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

Ali ima blago lesk? Ali 
imamo prijeten 
občutek, če ga 
otipamo?

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

Ali se blago hitro zmečka?

Vzemi v roke nekaj svojih oblačil! 
Iz kakšnega blaga so? Pri 
odgovoru si pomagaj z vprašanji, 
ki so zapisana tu! (Vendar pa ne 
poskušaj oblačil pretrgati, drgniti 
ali močiti!)

Ali se blago hitro strga?

60 planet znanja

3. 5 Kakovost blaga



Oznake na tekstilnih izdelkih
•	Lastnosti oblačil v trgovini ne moreš dovolj dobro 

preizkusiti. Zato morajo biti tekstilni izdelki označeni 
z visečimi in všitimi etiketami. Na njih običajno piše, 
kdo je oblačilo izdelal, kje so oblačilo izdelali, iz 
kakšnega materiala je narejeno, velikost oblačila, 
kako ga vzdržujemo in hranimo ter cena.

•	Na etiketah proizvajalci uporabljajo vnaprej 
dogovorjene znake. Etiketa mora biti všita tako, da 
nas ne moti, ko oblačilo nosimo. Takšnih etiket ne 
odstranjujemo! Na njih lahko vedno preverimo, kako 
je treba izdelek vzdrževati.

•	Dodatno morajo biti označeni izdelki	z	napako. 
Takšni izdelki imajo nekaj napak, ki nastanejo med 
izdelavo ali kako drugače, vendar pa morajo biti kljub 
temu uporabni. Njihova cena je zato nižja. 

B

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, bo 
pojasnjeno kasneje.

oznaka velikosti

cena

odstotek 
popusta

znak 
proizvajalca

surovine, iz katerih
je narejeno blago

navodilo za pranje

navodilo za  
kemično čistilnico

navodilo za sušenje

navodilo za likanje

Kakovost tekstilnih izdelkov je
označena tudi s posebnimi znaki
kakovosti. Na sliki je znak za
kakovostno volno. V italijanščini
piše “čista runska volna”.

Oznake velikosti: 
XS: (ang.) eXtra Small = zelo majhno
S: (ang.) Small = majhno
M: (ang.) Medium = srednje
L: (ang.) Large = veliko
XL: (ang.) eXtra Large = zelo veliko
XXL: (ang.) eXtra eXtra Large = zelo zelo veliko

Oznaka velikosti je lahko tudi številčna.

Oglej si etikete na oblačilih in ugotovi, ali obstaja še 
katera oznaka velikosti oblačil, ki je nismo omenili.

Preden se modni oblikovalci in 
oblikovalke, šivilje in krojači lotijo 
svojega dela, morajo vedeti, kakšno je 
blago, ki ga bodo uporabili. Ugotoviti 
morajo, ali vpija vodo, se razteguje in 
hitro obrabi. Kupci kakovost tekstilnih 
izdelkov razberemo s pomočjo oznak.

Na fotografiji so viseče etikete. Na njih je 
napisana vrsta tekstilije, cena in običajno še 
številka izdelka. V času razprodaj je napisan 
še odstotek popusta. Pogosto je na njih tudi 
znak proizvajalca.
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Kaj naj oblečem
•	Ko gremo v šolo, smo oblečeni 

drugače kot doma. Posebej se 
moramo preobleči za športno 
vzgojo. Pozimi oblečemo več 
oblačil, pa še toplejša morajo biti 
kot poleti. Oblačila morajo torej 
izpolnjevati vrsto	nalog: varujejo 
nas pred vetrom, vlago, mrazom in 
vročino.

AZa poroko se ljudje 
prav posebej uredijo.

b e s e d n j A k

Uniforma – oblačilo, ki je predpisano 
za nekatere poklice, na primer za peke, 
zdravnike, medicinsko osebje, vojake, 
policiste, redarje ipd.

Rekreacija – sprostitev, oddih, 
razvedrilo.

Vrste in lastnosti oblačil
•	Spodnje	in	spalno	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. Takšno perilo se ne mečka.

•	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, 
prireditvah ipd.). Zanje veljajo posebna pravila. Na 
primer: za pogreb praviloma oblečemo črna oziroma 
temna oblačila. Za obisk gledališča ali operne 
predstave pa niso primerne kavbojke in superge.

•	Modni	dodatki dopolnjujejo oblačila. Po navadi jih 
izberemo tako, da se barvno ujemajo z oblačili.

B

Ob katerih drugih posebnih priložnostih se ljudje še 
lepo oblečejo?

• 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
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Oblačila za delo in šport
•	 Delovna	oblačila in delovne uniforme ščitijo delavce in 

njihova osebna oblačila pred poškodbami in umazanijo. 
Če delavci pozimi delajo na prostem, jih morajo delovna 
oblačila ščititi pred mrazom. Biti morajo zelo obstojna. 
Športna oblačila so narejena tako, da športniku 
pomagajo doseči čim boljše rezultate.

C

Drobni izdelki
•	K oblačilom sodijo tudi drobni tekstilni izdelki: vrvice, 

okrasni trakovi, resice ... Z njimi so oblačila 
obrobljena in okrašena. Oblačila zapenjamo z gumbi, 
zadrgami, s sprijemnimi trakovi ... Za vse to 
uporabljamo izraz pozamenterija.

Č

Vrhunski športniki uporabljajo oblačila,
izdelana iz blaga, ki je prožno. Oblačila za
rekreacijo in prosti čas so enostavnejša in
marsikdo jih nosi tudi kot vsakdanja oblačila,
na primer vetrovke ali trenirke.

Tudi v kmetijstvu uporabljajo tekstil. Na 
fotografiji je čebelar, ki je oblečen v zaščitno 
obleko. Obleka ga ščiti pred čebeljimi piki.

trak za zavese okrasni trak zadrga

keper trak našitek stiskač zapenjalo gumb

Gasilci pri svojem delu uporabljajo zaščitno 
obleko iz negorljivega blaga.

Na fotografiji so različne vrste pozamenterije.

V nekaterih deželah nosijo učenci in učenke v šolah 
uniforme. Se ti zdi to dobro? Razmisli in napiši 
utemeljitev!

Ljudje se oblačimo tako, da to ustreza letnemu 
času in priložnosti. Pozimi nas obleka varuje pred mrazom, 
poleti pred vročino. Učenci v šoli so oblečeni drugače kot 
delavci v tovarni ali zdravniki v bolnišnicah. Na poroki smo 
oblečeni drugače kot na pogrebu. Oblačila morajo imeti 
takšne lastnosti, da lahko izpolnijo nalogo, za katero so 
narejena.
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Tekstilni izdelki za opremo
stanovanj

•	Tekstila ne uporabljamo samo za 
izdelovanje oblačil. Z njim tudi 
okrasimo stanovanje in zaščitimo 
predmete v njem. Tekstilni izdelki v 
stanovanju so, na primer, preproge 
in zavese, v kuhinji kuhinjske krpe 
in prti, v spalnici posteljnina, pri 
vzdrževanju higiene brisače.

A

Katere tekstilne izdelke si opazil/-a 
v šoli? Za katere namene jih 
uporabljate?

b e s e d n j A k

Rekvizit – pripomoček. Teniški lopar je 
na primer športni rekvizit.

Vrste in lastnosti hišnih tekstilnih izdelkov
•	Rjuhe, odeje in druga posteljnina morajo predvsem 

vpijati znoj in prepuščati zrak. V postelji nas ne sme 
zebsti in ne sme nam biti prevroče. Brisače morajo 
biti mehke in vpijati morajo veliko vlage. To velja tudi 
za kuhinjske krpe. Namizni prti morajo biti obstojni 
in se ne smejo mečkati.

B

Oglej si tekstilne izdelke v svojem domu. V zvezek 
napiši vsaj še tri izdelke, ki niso napisani pod 
fotografijo desno. 

• 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

• KUHINJSKI TEKSTILNI IZDELKI: prti, 
nadprti, prtički, kuhinjske krpe, predpasniki 

• TEKSTIL ZA OPREMO STANOVANJA: 
zavese, roloji, pohištveni tekstil, talne obloge

Umetniki uporabljajo tekstilne izdelke v nenavadne namene.  
Neki umetnik je takole "oblekel" hišo.
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Pomembno je, da tekstila, s katerim je prevlečeno 
pohištvo, ne umažemo. Zakaj je to pomembno?

Domisli se še kakšne stvari, ki je narejena iz tekstila, a 
je tu še nismo navedli.

Pohištveni tekstilni izdelki in preproge
•	Oblazinjeni stoli so prevlečeni z 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 obstojno, saj 
mora vzdržati večletno uporabo.

•	Hišni tekstilni izdelki so tudi preproge, talne	obloge in 
zavese. Prostor naredijo toplejši in dušijo odmev pri 
hoji. Preproge preprosto položimo, talne obloge pa 
običajno prilepimo. Slednje morajo biti negorljive, 
udobne za hojo ter odporne proti drgnjenju in sončni 
svetlobi. Zavese se morajo lepo gubati. Pri pranju se 
ne smejo mečkati.

C

Za kaj še uporabljamo tekstilne izdelke
•	Padala, jadra, šotori in drugi športni rekviziti so prav 

tako narejeni iz tekstilnih materialov. Iz njih so 
narejeni tudi veliki šotori, s katerimi so pokrita 
nekatera športna igrišča.

Č

Tudi pohištvo je »oblečeno« v tekstil.

Tekstilne izdelke najdemo tudi v zdravniški ambulanti. Mednje sodijo
obveze, gaze, kirurške maske in kirurški sukanec.

Preproge.

Hišni tekstilni izdelki ščitijo in 
krasijo prostore ter pohištvo. Z njimi 
opremljamo prostore, da so lepši in 
udobnejši. Namenjeni so tudi higieni. 
Tekstilne izdelke uporabljamo tudi v 
zdravstvu, gradbeništvu in poljedelstvu.

vata

gaza obveza
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Čiščenje tekstilnih izdelkov
•	Obleke in druge tekstilne izdelke 

pri uporabi in nošenju umažemo. 
Zato jih je treba redno čistiti. A 
umazanija ni edina težava. Hlače 
se raztrgajo, puloverji razvlečejo, 
srajce se odrgnejo na komolcih. 
Tega ne moremo preprečiti, lahko 
pa za obleke skrbimo tako, da nam 
čim dlje služijo.

•	Oblačila so raznovrstna in 
narejena iz različnih vrst blaga. 
Ker so različne vrste blaga in 
barve različno občutljive na 
temperaturo vode in na pralna	
sredstva, jih čistimo in vzdržujemo 
na različne načine. Navodila za 
vzdrževanje so zapisana na 
etiketah. Natančno jih preberimo!

•	Večino oblačil peremo v pralnem	
stroju. Zato je pomembno, da 
natančno preberemo navodila za 
uporabo stroja. Na stroju ali v 
navodilih je zapisano, kateri 
program izberemo za pranje in 
ožemanje posamezne vrste perila.

A

•	Posebej občutljivih izdelkov (volnenih pulijev ali 
puloverjev, tudi nekaterih izdelkov iz umetnih vlaken) 
ne peremo v stroju, ampak ročno.

•	Pravilno moramo izbrati pralna	sredstva. Volno in 
svilo čistimo s posebnimi detergenti za občutljivo 
perilo. Ker želimo, da je perilo mehko, dodajamo 
mehčalce. Trdovratne madeže, kot so tisti od sadja, 
lahko odstranimo s čistilom za odstranjevanje	
madežev. 

•	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, ki se hitro razgradijo in ne zastrupljajo 
okolja. To so naravna pralna čistilna sredstva, 
narejena iz mila, in pralna sredstva, kot so na primer 
pralni oreščki, kuhinjska soda, kis, pepel.

Odprtine v košu za umazano perilo so namenjene zračenju.

Pri uporabi in shranjevanju je vedno treba ločevati čiste tekstilne 
izdelke od umazanih. Umazane izdelke moramo do pranja shranjevati 
v suhih in zračnih prostorih, da ne splesnijo. Za shranjevanje so 
primerne pletene košare ter leseni ali plastični koši z odprtinami za 
zračenje.

Pralni oreščki.

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

b e s e d n j A k

Mehčalec – tekočina, ki naredi perilo 
mehko.

Razgraditi – pomeni, da pralno sredstvo 
razpade na svoje osnovne delce.

Doma povprašaj, na kaj je treba še paziti, ko peremo 
perilo!

66 planet znanja

3. 8 vzdrževanje tekstilnih 
izdelkov



Navodila za pranje in čiščenje tekstila
•	Navodila za pranje in čiščenje tekstilnih izdelkov so 

običajno podana na etiketah s posebnimi	oznakami. 
Na sliki desno si oglej, kaj pomenijo osnovne oznake.

B

Sušenje
•	Oprane tekstilne izdelke posušimo	naravno na zraku 

ali v sušilnem	stroju. Za sušenje na zraku 
potrebujemo vrv ali stojalo za sušenje. Tja položimo 
ali obesimo oprane izdelke.

C

Likanje in shranjevanje
•	Še tako lepo oblačilo in nekateri drugi tekstilni izdelki 

niso lepi, če so zmečkani. Zato jih likamo. Pri tem 
uporabljamo likalnik in likalno	mizo. Upoštevati 
moramo navodila na etiketah. Nekatere občutljive 
izdelke, volnene puloverje ali potiskane majice, 
likamo prek suhe ali vlažne krpe ali pa jih obrnemo 
in jih likamo po njihovi notranji strani. Z likanjem tudi 
uničimo bakterije, ki se lahko razmnožijo v oblačilih 
in povzročajo bolezni.

•	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 na tekstilnih izdelkih povzročajo 
razni 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.

Č

Oglej si etikete na svojih oblačilih. Ugotovi, kako je
treba ta oblačila likati!

Kako pri vas doma sušite perilo?

Preberi oznake za pranje na enem svojem oblačilu in 
zapiši v nekaj povedih postopek pranja v zvezek.

Pri obešanju izdelke zgladimo. Občutljive 
izdelke, na primer pletenine, položimo na ravno 
površino, da ne izgubijo svoje oblike. Sušimo 
jih na krajih, kjer je dovolj zraka (npr. na 
balkonu, vrtu), in v senci.

Tekstilne izdelke med rabo 
umažemo, zato jih peremo ali drugače 
čistimo. Natančno preberemo etikete z 
navodili za vzdrževanje.

pranje

likanje

beljenje

sušenje

kemično čiščenje

OSNOVNI ZNAKI ZA VZDRŽEVNJE 
TEKSTILNIH IZDELKOV

Več o teh znakih boš izvedel/-a na 71. 
strani tega učbenika.
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Včasih so bili obuti le bogati
•	Včasih so bili čevlji pravo bogastvo, 

imeli so jih le premožni. Revni so 
bili bosi ali pa so imeli samo en par 
čevljev, ki so ga obuli le ob 
pomembnih praznikih ali 
dogodkih.

•	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.

A

Tudi čevlje oblikujejo modni oblikovalci.

Napiši, katere vrste čevljev še poznaš in ob katerih
priložnostih jih obuješ!

Iz česa je narejena obutev
•	Najudobnejša in najbolj zdrava je usnjena obutev. 

Stopala se v taki obutvi manj potijo, obutev pa se lepo 
oblikuje po nogi. Tudi tekstilna obutev je udobna. Žal 
nas obutev iz teh materialov ne ščiti pred vlago, zato 
je ni pametno nositi v dežju. Na škatli od obutve ali na 
obutvi sami lahko najdeš posebne oznake, ki povedo, 
iz katerega materiala je narejen posamezni del 
obutve.

B

Pred vlago, dežjem in snegom te povsem ščiti 
obutev iz nepremočljivih umetnih materialov ali 
gume. Žal se v taki obutvi noge bolj potijo in 
nas pečejo podplati.

Tako je na nalepki ali etiketi označeno, na 
kateri del čevlja se nanaša podatek o 
materialu.

ZGORNJI 
DEL

PODLOGA 
IN VLOŽEK

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

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

Tekstilni materiali (naravni in umetni).

Drugi materiali (tudi guma).

OZNAKE MATERIALOV

Iz katerih materialov je obutev, v 
kateri te dni hodiš v
šolo?
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Oznake na obutvi
•	Na obutvi mora biti napisana številka	velikosti. 

Običajno jo najdeš na podplatu ali v notranjosti 
obutve.

•	Obutev moraš pred nakupom pomeriti. Vedno obuj 
oba	para obutve, saj nogi običajno nista povsem 
enako veliki. Naredi nekaj korakov – obutev 
preizkusi. Še nasvet: obutev pomerjaj popoldne. 
Takrat imaš stopala nekoliko zatekla.

C

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;

• 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;

• obutev iz umetnega usnja očistimo z vlažno krpo;

• obutev iz tekstila čistimo le z gumijasto ščetko ali z 
vlažno krpo;

• obutve nikoli ne sušimo poleg peči ali radiatorja, 
ker usnje potem ni več mehko in prožno.

Č

Pri nekem paru čevljev nam, na primer, najbolj ustreza
številka 35, pri drugem pa številka 36. Poglej, ali je na
vseh parih tvojih čevljev ista številka velikosti!

Ponekod si lahko pri izbiri prave številke 
obutve pomagaš s takšno pripravo, s katero 
izmeriš velikost stopala. Tabela na napravi 
pokaže velikost stopal v centimetrih, francoski 
ali angleški meri. 

Premisli: kdaj si zadnjič čistil/-a svoje čevlje?

Obutev, ki jo nosimo dalj časa, 
naj bo izdelana iz usnja. Stopala se v 
taki obutvi manj potijo. Pred nakupom 
moramo obutev pomeriti. Obutev 
moramo redno vzdrževati.
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Surovina za tekstilne izdelke so naravna 
in umetna vlakna. Prva so rastlinskega in 
živalskega izvora, druga je izdelal človek, 
največ iz nafte. Vlakna je treba najprej 
predelati v niti, iz njih je mogoče stkati 
blago. Blago v tovarnah barvajo, potiskajo 
z vzorci in poskušajo njegove lastnosti na 
različne načine izboljšati. Iz blaga potem 
izdelujejo oblačila in hišne tekstilne 
izdelke. K obleki sodi tudi obutev, oboje 
pa je treba redno vzdrževati.

Doma ugotovi, iz katerih vrst 
tekstila so narejena tvoja oblačila 
in oblačila tvojih staršev. Katere 
vrste tekstila najpogosteje 
uporabljate?

1.

projekt

Ugotovi in v zvezek napiši, čemu
uporabljamo pribor na fotografiji!

70 planet znanja

3. 10 Zaključek



S pomočjo znakov za vzdrževanje 
tekstilnih izdelkov reši nalogo 
številka 15 na strani 42 v 
delovnem zvezku Gospodinjstvo za 
petošolc(k)e.

PRANJE

Najvišja temperatura pranja 95 °C . 
Belo bombažno perilo.

Najvišja temperatura pranja 40 °C z 
nežnim programom za ožemanje. 
Barvno blago, podobno velja za izdelke 
iz občutljivih materialov. (bombaž)

Najvišja temperatura pranja 30 °C z 
najbolj nežnim programom pranja, ki ga 
zmore stroj, brez ožemanja. (svila, volna) 

Ročno pranje. (volna)

Pranje ni dovoljeno. 

LIKANJE

Likamo pri temperaturi do 200 °C. 
Vlaženje je dovoljeno. Bombaž, lan.

Likamo pri temperaturi do 150 °C. 
Vlaženje je dovoljeno. Volna, svila, 
viskoza, poliester.

Likamo pri temperaturi do 110 °C. 
Poliakril, poliamid.

Likanje prepovedano.

ZNAKI ZA VZDRŽEVNAJE TEKSTILNIH IZDELKOV

BELJENJE

Dovoljeno katerokoli belilno sredstvo.

Prepovedano beljenje.

SUŠENJE

Sušenje v bobnu.

Dovoljeno sušenje v bobnu pri višji 
temperaturi.

Dovoljeno sušenje v bobnu pri nižji 
temperaturi.

Sušenje v bobnu ni dovoljeno.

Sušenje na vrvi.

Sušenje neožetega izdelka.

Sušenje na ravni podlagi.

Sušenje v senci.

KEMIČNO ČIŠČENJE
Navodila so namenjena čistilnicam.

Črke v krogu in črte pod krogom 
pomenijo vrsto kemikalij in postopke, ki 
se smejo uporabiti.

Prepovedano kemično čiščenje. 
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