


V podjetju Kopija-nova  izvajamo storitev Vse za šolo v 
paketu, pri čemer staršem šolarjev nudimo možnost nakupa 
delovnih zvezkov in vseh šolskih potrebščin na enem mestu. V 
dvaindvajsetih letih dela s šolami na eni strani in s starši na 
drugi strani smo pri svojem delu zaznali veliko vprašanj in 
odgovorov nanje. Del tega smo strnili v tem vodniku. 

Verjamemo, da vam bomo vsaj nekoliko pomagali pri izbiri in 
nakupu šolske torbe in ostalih šolskih potrebščin, pri čemer se zna 
porajati veliko vprašanj. 

Ob tem so naši strokovni sodelavci in strokovnjaki naših poslovnih 
partnerjev, zapisali nekaj vsebin, za katere smo mnenja, da jih 
boste starši prvošolcev z zanimanjem prebrali.

Še več koristnih in uporabnih vsebin vam je na voljo na spletni 
strani Kopija-nove, kjer tudi med šolskim letom zagotavljamo 
vedno sveže članke. Tudi pri tem delu se trudimo odgovoriti na 
čim več vprašanj in pomislekov staršev s šoloobveznimi otroci, ki 
se postavljajo skozi šolsko leto. 

Želimo vam, da bodo vaše počitnice pred vstopom v prvi razred 
čim bolj brezskrbne in da se boste vi in vaš prvošolec resnično 
veselili vstopa v prvi razred. 

V želji da se bomo srečali na poti v prvi razred  vas lepo 
pozdravljam. 

Andrej Krampl

Spoštovani starši 
prvošolcev,
na vaši poti v prvi razred smo za vas pripravili poseben vodnik, 
ki bo vam in vašim prvošolcem zagotovo postregel z veliko uporabnih vsebin.
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Ne učimo se za šolo, marveč za življenje.
Seneka

Le kako drugače začeti  pisanje o prvih korakih v šolo kot z 
otrokovo željo po raziskovanju okolja, z odkrivanjem novega, 
seveda z učenjem. Učenje najprej povežemo s šolo, če tudi se 
ga v veliki meri zgodi zunaj učilnic. Še več, povežemo ga s 
takšnimi in drugačnimi osebnimi izkušnjami, sedenjem pred 
zvezki, ocenami in še s čim. Toda ali ne bi bilo smiselno o 
učenju izvedeti nekaj več, zlasti sedaj, ko vaš otrok stoji pred 
šolskimi vrati?  Zagotovo obstajajo različne izkušnje z 
učenjem, premislite lahko zakaj je temu tako, ter se naučite 
bolje podpreti svojega bodočega prvošolca na njegovi učni 
poti.

Učenje je zahtevna dejavnost, ki ji ni kos nobeno drugo bitje, razen 
človeka. Zmota, da ga je mogoče usmerjati s pogojnimi re�eksi 
(izpolnjena naloga-želena nagrada), je že zdavnaj presežena kot je 
preseženo prepričanje o otroku kot nepopisanem listu ali prazni 
posodi, kamor je treba napisati ali naliti vse, kar je potrebno za 
življenje. 

'Nagrada' za učenje v resnici obstaja, a je zanjo poskrbela narava 
sama z monoamini (dopamin, noradrenalin, serotonin…), 
prenašalci razpoloženj, ki sprožijo občutke ugodja, ko se nam pri 
učenju 'posveti' ter na ta način krepijo učenje, dojemanje, 
koncentracijo, spomin in so 'motivacijske molekule'. S tem 
povezano počutje je primerljivo z doživetjem glasbe ali ljubezni in 
podobnost je prisotna tudi glede vprašanja, ali lahko nanj 
vplivamo 'od zunaj'? Tako vplivanje je občutljivo, ker lahko stanje 
izboljša, a ga lahko tudi pokvari.

Za nekatere odveč, za mnoge pa neizogibno, moram ponoviti, da 
se učenje dogaja v otrokovi glavi in je zato lahko zgolj in le samo-
učenje. Poučevanje mora služiti učenju in to se kaže na način, da je 
učenec, ne pa učitelj, središče dogajanja v razredu. Videz 
nebogljenosti prvošolcev glede učenja je varljiv, saj imajo za seboj 
že leta vsakovrstnega in uspešnega učenja, ob katerem so si 
izoblikovali tudi različne učne strategije. Znajo načrtovati korake, 
opazovati, ocenjevati, pomniti, povzemati in posploševati, 
opisovati in primerjati, povezovati z že znanim, urejati učno 
gradivo, imajo razvit besednjak itd… Skoraj nezmotljivi so pri 
odločanju, kdo od sošolcev jim bo znal pomagati pri določenih 
vprašanjih. Učiteljevo poučevanje bo uspešno le, če se bo 
navezovalo na te učne strategije, ki so jih učenci že prinesli s seboj 
v šolo. In prav v tem so razlike med prvošolčki najbolj očitne. 
Danes že vemo, kako je za njegovo celo življenje pomembno, da 
pri učencu spodbujamo in krepimo na teh elementih temelječe 
samo-urejevalno učenje (samo-regulacijo).

Samo-urejevalno učenje je način razmišljanja, ki vključuje 
pozornost, osredotočenost, samozavedanje in samo-presojo, 
samo-ocenjevanje, odprtost do boljših rešitev, samo-disciplino in 
prevzemanje odgovornosti za lastno učenje. Jasno je, da gre za 
silno zahtevne procese, ob katerih se lahko odrasli samokritično 
zamislimo, a to so nepogrešljive sestavine učenja, ki so za vsakega 
človeka izziv skozi celo življenje. 

Krepitev samo-urejevalnega učenja je podobna učenju učenja. 
Pomeni, da znamo razmišljati o tem, kako se mi sami učimo, kot 
zna mizar razmišljati o izdelavi stola ali glasbenik o izvedbi 
koncerta. Pri tem je zelo pomembno učno okolje (v razredu in šoli, 
doma, pri prostočasnih aktivnostih), ki mora spodbujati take 
razmisleke in jih podpirati. S tega vidika vrednotimo tudi učne 
pripomočke, ki so učencu pri roki. Nič od tega pa ne deluje, če je 
učenec potisnjen v pasivno vlogo, kar pa se ne dogaja samo v šoli, 
ampak še pogosteje v svetu potrošnje, medijskem svetu, 
navijaških okoljih ipd.., kjer prevladuje kričeča, dejansko pa 
zlagana aktivnost.

Zakaj je vse to pomembno? Ker je Albert Bandura že pred skoraj 
pol stoletja znanstveno dokazal, da je samo-urejevalno učenje 
bistveno uspešnejše od pasivnega učenja. Vedno več znanj je, ki 
jih je treba osvojiti za kakovostno življenje, razpoložljiv čas za 
učenje pa ostaja enak, zato je naloga vseh, še posebej pa šole in 
učiteljske stroke, da bo čas namenjen učenju čim bolje izkoriščen 
in samo-urejevalno učenje je bistven korak v tej smeri. 

Samo-urejevalno 
učenje in šola

Piše: Polona Legvart
profesorica pedagogike, 
29 let učiteljica 1. VIO
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Ne obremenjujte otroka s svojimi pričakovanji, še preden 
vstopi v šolo.

Nikar ne sanjarite na glas, kako je vaš otrok najpametnejši in 
najboljši in kaj vse bo postal, ko bo končal šolo. Prevelika 
pričakovanja staršev lahko otroku naložijo veliko breme. Dajte 
času čas in ne načrtujte vnaprej. Namesto da želite, da vaš otrok 
postane zdravnik ali odvetnik, si želite, da postane srečen. Ker je to 
tisto, kar si v resnici želite, kajne?

S svojim zgledom podkrepite to, kar pričakujete tudi od 
otroka.

Ko otroka učite, kaj je dobro in kaj slabo, kaj je prav in kaj narobe, 
podkrepite to tudi s svojimi dejanji. Le tako vam bo otrok zaupal in 
vam verjel. Otroci opazijo več, kot mislimo.

Ne hvalite otroka niti preveč niti premalo.

Naj vas ne skrbi, da se bo otrok pokvaril, če ga boste hvalili. Toda 
pohvalite ga, kadar to res zasluži. Če je potrebno, izrecite tudi 
kritiko, vendar naj le-ta ne bo namenjena otroku, pač pa 
njegovemu vedenju. Ob vsaki kritiki vsaj dvakrat pohvalite, saj si 

bo otrok kritiko bolj zapomnil, kot pohvalo. Tako boste dosegli 
ravnotežje.

 Dovolite otroku, da se še vedno igra. 

Naj se otrok še naprej igra s svojimi igračami iz predšolskega 
obdobja, če želi. Ne omalovažujte njegove potrebe po igri, ker je 
postal šolar. Še vedno jo potrebuje.

Ne preobremenite otroka z izvenšolskimi dejavnostmi, krožki 
in interesnimi dejavnostmi.

Ko bo otrok izbiral dodatne dejavnosti, ga spretno vodite. Naj 
začne z eno ali dvema, ki ga najbolj veselita. Še vedno lahko kašno 
doda na urnik kasneje, če se bo izkazalo, da si jo res želi in da zmore. 
Toda dobro naj premisli, da bo izbrano dejavnost z veseljem 
obiskoval vse leto. Naj njegova izbira ne temelji na vaših 
neizživetih željah in ne silite ga, da obiskuje neko dejavnost, ker je 
brezplačna ali ker vi menite, da je koristna.  Če je ne bo obiskoval z 
veseljem, ne bo koristila nikomur.

 Vzemite si čas za pogovor. 

Vzemite si čas za pogovor z otrokom. Ne izogibajte se »težkih« tem. 
Z njim se pogovarjate o veselih in žalostnih temah, o življenju in 
smrti. Prej ali slej bodo vse nekje izvedeli, toda bolj bodo cenili, če 
bodo to izvedeli od vas. Ne zadovoljite se prehitro z odgovorom, 
da je bilo v šoli vredu. Vzemite si čas in otroku prisluhnite. Če ima 
težave, potrebuje nekaj časa, da o njih spregovori. 

Ne poudarjajte ves čas, da je zdaj, ko bo šel v šolo, velik in 
pameten.

Vašega otroka je morda strah neznanega, ki ga čaka, ko bo šel v 
šolo. Ne govorite mu ves čas, da je zdaj velik. Morda vam ne bo 
zaupal morebitne stiske, saj bo menil, da mora s tem opraviti sam, 
ker je že velik in pameten. 

 Poskrbite za redno in zdravo prehrano.

Zdrava in redna prehrana je pogoj, da lahko otrok dobro opravlja 
umsko delo in �zične aktivnosti. Ni še dolgo, kar je skrb za velik del 
obrokov prevzemal vrtec. Zdaj je na vas, da vzgajate in učite 
otroka, da se bo redno in zdravo prehranjeval. Spodbujajte ga, da 
pred odhodom v šolo poje zajtrk. Poskrbite, da ne bo jedel 
presladke hrane, saj bo zaradi viška energije v šoli težko zdržal pri 
miru, ko bo to potrebno.

Nekaj in zelenih rdečih 
nasvetov za starše 
bodočih šolarjev

Piše: Mojca Klug
profesorica defektologije

Ne prepustite svoje starševske vloge drugim ljudem in 
stvarem.

Vi ste otrokovi starši. Ne dovolite si vzeti te častne vloge. Ne 
prepustite je niti starim staršem niti šoli, še najmanj pa otroškim 
revijam, računalnikom, tablicam in pametnim telefonom.  Skupno 
preživljanje prostega časa je nekaj najlepšega, kar lahko daste 
svojemu otroku.

Otroku omogočite veliko gibanja v naravi. 

Četudi bo imela cela družina zdaj drugačen ritem in več 
obveznosti, poskusite čim več časa preživeti v naravi. Če je le 
mogoče na neravnih travnatih terenih in ne na asfaltu ali betonu. 
Otroku boste dali nekaj, kar je cenejše od vsega, kar lahko kupimo 
v trgovini, a je za otrokov razvoj neprecenljivo. Naj druženje na 
prostem premaga računalnik, televizijo in nakupovanje in ne 
obratno. Ne izgovarjajte se na čas. Kjer je volja, se vedno najde tudi 
čas. 

Otroku vsak dan berite.

Vsak dan si vzemite čas za to, da boste otroku prebrali krajšo 
zgodbico ali odsek knjige. Ustvarite rutino branja. Poleg tega da 
bo otrok ob poslušanju užival, širil besedišče in se naučil poslušati, 
boste ustvarili rutino za čas, ko se bo on začel učiti brati in bo 
potreboval vajo. Takrat boste malo zamenjali vloge in Zemlja se bo 
preprosto vrtela naprej.

Otroku ne prepustite odločanja in ne ponujajte mu preveč 
izbire.

Ostanite glavni in odločajte tako, kot veste, da je prav. Naj ne bodo 
otroci tisti, ki bodo odločali o tem, kaj se bo pri hiši kuhalo, kje 
boste preživeli počitnice in kaj boste počeli čez vikend. Prisluhnite 
njihovim željam, odločitev pa naj bo vendarle na odraslih. 

Ne primerjajte vašega otroka z drugimi.

Vaš otrok je enkraten in neponovljiv. Zakaj bi ga torej primerjali z 
drugimi? Zagotovo bo nekoč prišel tudi trenutek, ko boste veseli, 
da ni takšen, kot je kdo drug. 

Otrok naj pomaga pri hišnih opravilih.

Otrok naj bo vključen v družinska opravila. Dobi naj kakšno 
nalogo, za katero bo moral skrbeti in jo redno opravljati, na primer 

pomoč pri pripravljanju mize, sesanju, odnašanju smeti. Tudi če 
ima zdaj delo za šolo, naj ga to ne opraviči, da ne bi pomagal pri 
hiši in razvijal delovnih navad. 

 Ne rešujte otrokovih težav, kadar jih zmore rešiti sam.

Čeprav bi vsi starši radi zaščitili svojega otroka in ga obvarovali 
pred težavami, mu bo treba kdaj dovoliti, da se zmoti ali da se 
nespretno loti reševanja težav. Večinoma bo dovolj spodbujanje 
in zavest, da lahko pride k vam, ko bo pomoč potreboval. Če boste 
težave vedno reševali namesto njega, ga boste oropali občutka 
zmage, ki bi ga imel, če bi mu to uspelo brez vaše pomoči. 

Omogočimo otroku, da bo razvijal tudi druge spretnosti in 
veščine 

Niso pomembne samo tiste veščine, predvsem pa znanja, ki se 
ocenjujejo v šoli. Za srečno in uspešno življenje v skupnosti mora 
otrok razviti še mnoge druge veščine, kot so sočutje, natančnost, 
vztrajnost, zanesljivost,… Znanje branja, pisanja in računanja je 
sicer pomembno, še zdaleč pa ni dovolj.  

Za konec vam želim sporočiti, da idealnih 
staršev ni. Naši otroci so prišli na svet brez 
navodil za uporabo in vsak je drugačen. 
Odpuščajte si, kadar naredite napako in 
dovolite si biti tudi strogi in dosledni, pa 
čeprav se bojite, da vas bo zaradi tega imel 
otrok manj rad. Ne skrbite, imel vas bo rad in 
spoštoval bo vaše odločitve. Saj ste vendar 
veliki in pametni. 

Srečno.
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Pisalo se je leto 1991, usodni dan. Dan, ki je Sokiju spremenil 
življenje. Takrat se je s sošolci odpravil v kino gledat �lmsko 
uspešnico »Terminator II, The judgement day (Usodni dan) « z 
glavnim akterjem Arnoldom Schwarzeneggerjem. Nosilna 
skladba �lma je bila »You Could Be Mine« rockerske zasedbe 
Guns N' Roses, ki je z bobnarskim začetkom zahrumela iz 
zvočnikov pred začetkom �lma. Prvih pet sekund skladbe je 
takrat še malemu Sokiju začela pisati veliko prihodnost. Soki 
je želel igrati bobne in kmalu za tem tudi sedel za bobne.

Po končani osnovni šoli se je vpisal na srednjo Ekonomsko šolo v 
Mariboru in študij ekonomije nadaljeval na Ekonomsko-poslovni 
fakulteti v Mariboru. Leta 2015 je diplomiral. Soki je živel za bobne 
in glasbo, zato je želel zmeraj kombinirat glasbo z njegovim 
študijem. Nastalo je diplomsko delo z naslovom »Logistični vidiki 
nabave bobnov iz Japonske«. 

Med tem časom je Soki bil glasbeno dejaven v različnih glasbenih 
zasedbah, prvi denar pa si je zaslužil s poučevanjem bobnov že v 
srednji šoli. 

Po končanem študiju se je Sokiju ponudila služba, a jo je kot »pravi 
ljubitelj glasbe« zavrnil. Odločil se je še za dodaten študij na 
Pedagoški fakulteti v Mariboru, kjer je opravil andragoško – 
pedagoške izpite. 

Soki pa ni bil aktiven samo kot učitelj bobnanja na zasebnih 
glasbenih šolah in koncertih, ampak je bil zmeraj inovativen v 
svojih idejah. Zmeraj ga je zanimalo nekaj več. Tako je 2009 posnel 
prvo slovensko bobnarsko video šolo na DVD-ju. Razvijal je 
inovativne pristope učenja bobnov, kar je predstavljal na svojih 
seminarjih in delavnicah. 

Danes je za njim več kot 1000 odrskih nastopov in kot učitelj je 
individualno učil že več kot 400 bobnarjev. 

Velika glasbena zgodba se je začela pisati, ko je Soki leta 2007 
pristopil k punk rock skupini Elvis Jackson. Svoje izkušnje je tako 
začel nabirati tudi v tujini in začel sodelovati z glasbeniki 
svetovnega formata. Soki se je začel zavedati, da se mu je veliko 
sanj začelo uresničevati. Spoznal je svoje idole, ki jih je pred 20 leti 
gledal na televiziji, danes pa z njimi prijateljuje na istih odrih.

Ko je dopolnil 20 let bobnarske kariere je prišel na idejo, da bi 
sporočilo »da se splačati vztrajati pri tem, kar si v življenju 
zadamo«, prenesel na mladino. 

Veliko vlogo na njegovi glasbeni poti so imeli njegovi vzorniki. 
Danes otroci nimajo toliko vzornikov, ti pa se zelo pomembni, saj 
jih vodijo in motivirajo. V življenju je lepo imeti cilje in izzive. Žal 
nas in otroke digitalizacija prevečkrat zrcali v virtualni svet in nam 
daje občutek lahkosti in, kako je vse enostavno. Pa ni! Zato je Soki z 
20 velikimi slovenskimi glasbeniki posnel dokumentarni DVD z 
naslovom »20 za 20«, kjer glasbeniki predstavijo svojo trnovo pot 
do uspeha. 

Sprva, ga je predstavil javnosti, kot motivacijski priročnik mladim 
na glasbeni poti, a ga je kmalu za tem obrnil v dobrodelno noto. 
Postavil si je cilj, da bi s prostovoljnimi prispevki za DVD zbral toliko 
denarja, da bi desetim osnovnim šolam kupil nova glasbila. Kot 
učitelj bobnanja je preučil glasbeni primanjkljaj na osnovnih šolah 
in s svojo akcijo želel prispevati k kvalitetnejši glasbeni izobrazbi in 
da bi se otroci že lahko dovolj zgodaj spoznali z modernimi 
glasbili. 

Projekt »20 za 20« je pridobival vse bolj na uspehu in prerasel  
prvotni cilj.  Sokijev projekt so podprli tuji glasbeniki in podjetja in 
z njihovo pomočjo je Soki začel z velikim obdarovanjem šol. Veliko 
podporo in častno pokroviteljstvo projekta mu je dal sam 
predsednik Borut Pahor, ki mu je leta 2015 izročil priznanje 
»Jabolko navdiha«. Leta 2017 je prejel projekt medijsko nagrado 
Žaromet za »Družbeno odgovorni projekt leta 2016«. 

Projekt je s sčasoma kazal zelo pozitivne učinke. Po pričanju 
učiteljev in staršev, se je zelo dvignil interes za glasbo, izboljšala se 
je interakcija med učitelji in učenci, otroci so postajali vse manj 
agresivnejši, učijo se delati v »teamu«, nastali so novi šolski bendi, 
projekt pa je odprl tudi nekaj novih delovnih mest. 

Zaradi vsega tega se je Soki odločil, da bo šel do 100. Zaradi velike 
podpore ljudi, podjetij, športnikov, študentov, glasbenikov ter 
ostalih bo Soki duh projekta nadaljeval še naprej.

Soki sporoča vašim prvošolcem sledeče:

»Drage male legende. Veliko izmed vas boste imeli možnost 
igrati na veliko glasbil na vaši šoli, čeprav se ob predaji nismo 
uspeli srečati. Prepričan sem, če boste prijatelji z učitelji in 
pridni učenci, se bomo v prihodnje videvali na odrih. Morda 
tudi kdaj zaigramo skupaj, kar mi bo v veliko veselje. Želim 
vam lepo preživljanje mladosti na vaši šoli in ne pozabite, da 
ima vsak izmed vas velik talent. Pa naj bo to šport, risanje, ples 
ali glasba. Ne izgubite tega na vaši življenjski poti, saj vam bo 
to prineslo lepo prihodnost.  Vaš Soki«

Zgodba o uspehu: 
Marko Soršak – Soki
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Z vstopom v šolo se pred otroka postavljajo nove zahteve, ki 
so na bistveno višjem nivoju, kot so bile pred vstopom. Kar 
naenkrat so izpostavljeni večurnemu sedenju, tako v šoli kot 
doma, saj v ospredje vedno bolj prihaja učenje, miselno delo, 
gibanja pa je vedno manj in se ga nehote na nezavednem 
nivoju  potiska v drugi plan. Čeprav je življenje primarno 
vezano na gibanje, se ga nenadoma potisne na stranski tir. 

Otrok v prvem triletju osnovne šole, pa tudi kasneje,  bi moral 
imeti čim bolj usklajen razvoj intelektualnih in gibalnih 
sposobnosti, morda celo z večjim na razvoju gibalnih, ki močno 
vplivajo na razvoj intelektualnih zmožnosti, razvoj mišljenja, 
domišljije, ustvarjalnosti. Razlogi zato so različni, tako biološki, 
�ziološki in psihični.

S tem pomembno mesto za zdrav telesni in psihični razvoj otroka 
vedno bolj dobiva ukvarjanje s športom, saj samo ure športne 
vzgoje v šoli ne morejo zagotoviti  otrokovih potreb po gibanju. 

Izbira športa, s katerim naj se otrok ukvarja v svojem prostem času, 
je kar težka naloga. Izbrani šport bi moral otroku omogočiti 
sprostitev po šolskih obveznostih, zdrav telesni razvoj, boljšo 
kondicijo za opravljanje vsakodnevnih opravil doma in v šoli, večjo 
gibljivost, preprečevanju raznih poškodb in zmanjšanju previsoke 
telesne teže, odpravljanju slabe drže…

Izbrani šport, ki je preveč ozko usmerjen, in ki ima v tej starosti 
tekmovalne ambicije, za otroka ni prava izbira.  Pri otroku 
povzroča nepotrebne frustracije, pretirano tekmovalnost ali pa 
jim daje lažne in nerealne predstave o uspehu.

Svojemu otroku morate zagotoviti celovit osebnostni razvoj, tako 
psihični kot �zični, kar boste dosegli z vključevanjem otroka v 
različne šolske in izvenšolske  dejavnosti. Nobeno delovanje ni 
ozko omejeno, temveč se vsa med seboj prepletajo, učinkujejo 
druga na drugo in  pomagajo pri celovitem osebnostnem razvoju 
otroka, kar je najpomembnejši cilj.

Vsak otrok je za nekatere stvari bolj nadarjen, za nekatere manj, kar 
je popolnoma normalno.  Če je bolj nadarjen na gibalnem 
področju, mu omogočimo, da se bo s tem področjem ukvarjal 
intenzivneje in da bo vključen v takšen klub, kjer imajo dober in 
pravilno naravnan program, ki bo lahko zagotovil otroku 
vsestranski razvoj in mu dal dobre temelje za napredovanje  v 
izbrani športni panogi, če se bo tako odločil. Pri tem imejmo ves 
čas  v mislih, da pretiravanje na  enem področju in zanemarjanje 
ostalih nikoli ne da želenega rezultata.

Za vsako stvar je potreben čas. Nič ne pride samo od sebe, ampak 
za vsakim rezultatom stoji ustrezno načrtovano  delo in določen 
napor. 

Že star rimski pregovor pravi »Zdrav duh v zdravem telesu«, zato 
otroku omogočite vsakodnevno gibanje in ukvarjanje s športom. 
S tem mu boste krepili njegovo samozavest, prilagodljivost, 
odločnost, samodisciplino, samozaupanje, širil si bo krog znancev 
in prijateljev,  in občutek lastne vrednosti bo višji.

Vloga vsakega starša je, da otroka podpira, da so njegova 
pričakovanja realna.

Povsem razumljivo je, da so starši zainteresirani za napredek 
svojega otroka, ko ga vključijo v kakšno športno dejavnost, a 
nevarnost preži na otroka takrat, ko starš postane bolj ambiciozen 
kot otrok. To nehote povzroča slabe družinske odnose, 
nepotrebne napetosti in v pozabo potisne tiste vrednote, ki naj bi 
jih s športom in gibanjem pri otroku razvijali.  

Šport 
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Piše: Bojan Struger
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predavatelj na Pedagoški fakulteti, 
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Naučiti otroka ravnanja z denarjem je verjetno ena 
najpomembnejših življenjskih popotnic, ki mu jih lahko 
daste. Ker pa se tudi odrasli soočamo z vprašanji, kako 
najlažje in najbolje upravljati osebne �nance, kako 
privarčevati za prihodnost ali izpolnitev kratkoročnih želja, je 
razumljivo, da je motiviranje otrok za varčevanje težka 
naloga. Pomembno je, da otrok čim prej razume, zakaj je 
denar pomemben, kako ga zaslužiti in na kakšen način 
porabiti. Predlagamo vam nekaj korakov, s katerimi boste 
svoje otroke popeljali po poti pametnega ravnanja z 
denarjem.

Otroku odprite varčevalni račun

Z lastnim varčevalnim računom dobijo otroci občutek lastništva 
nad prihranki. Spremljajo mesečne in druge pologe na varčevalni 
račun ter pripise obresti in tako opazujejo, kako se njihovi 
prihranki večajo. To jim daje predstavo o tem, kako denar 
privarčevati, za nagrado pa se ta še oplemeniti.

Z otrokom določite cilje varčevanja

Pri postavljanju ciljev poskrbite, da bodo ti dosegljivi, sicer lahko 
varčevanje postane negativna izkušnja. Najbolje je, da otrok pove, 
za kaj konkretno želi varčevati. Tako bo njegov cilj zelo 
predstavljiv. Pomagajte mu določiti tudi časovni okvir do 
želenega cilja ter mu predstavite možne načine pridobivanja 
denarja in varčevanja.

Varčevanje otrok v praksi

Vaši otroci bodo morali biti potrpežljivi, da bo prihrankov dovolj za 
izpolnitev njihovih želja. Ob začetku varčevanja jim lahko 
razložite, kako zaslužiti svoj denar. Dogovorite se, kako naj si 
prislužijo žepnino, kar jim bo pomagalo, da bodo ostali motivirani. 
Ključno je, da so vključeni v varčevalni proces, vendar brez 
prevelikega pritiska. Če bo trajalo nekaj časa, da bodo dosegli cilj, 
lahko razmislite o majhnih nagradah, ki jih bodo razveselile.

Zabavno in poučno

Otroci se radi zabavajo, tako da jih lahko skozi igro naučimo 
ravnanja z denarjem. Za otroke so na primer odlične nakupovalne 
igre. Napišite nakupovalni seznam, si oglejte ceno vsakega artikla, 
nato pa skupni znesek primerjajte s tistim, kar imate v denarnici. To 
pomaga otrokom spoznati, da je količina denarja omejena in da si 
včasih morda ne bodo mogli privoščiti vsega, kar bi si želeli. Tako 
se bodo naučili ene najbolj uporabnih veščin, ki jim bo v življenju v 
veliko pomoč.

Pri prvih korakih varčevanja SKB otroke do 12. leta spodbuja, da 
varčujejo skupaj s PAPIJEM.

PAPI ponudba vsebuje osebni račun, varčevalni račun in bančno 
kartico, vse oblikovano po meri vašega otroka. Več o ponudbi si 
poglejte na spletni strani 

http://www.skb.si/osebne-�nance/papi/varcevanje-s-papijem, 
kjer najdete tudi predstavitev PAPIJA in zabavne vsebine za 
najmlajše.

Za novo kolo in 
igrače denar 
potrebujem, 
zato pridno na 
svojem računu 
varčujem
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Varnost otrok predstavlja pomemben element na področju 
prometne varnosti. Otroci kot sopotniki v avtomobilu, pešci 
ali kolesarji spadajo med ranljivejše skupine v cestnem 
prometu.  

Pri zagotavljanju prometne varnosti otrok je potrebno upoštevati 
psiho�zične lastnosti otrok. Otroci so neizkušeni in zato v prometu 
nepredvidljivi. Urejanje in načrtovanje šolskih poti sta zato 
izrednega pomena za varnost otrok v prometnem vsakdanu. 
Poleg prometne vzgoje otrok v družini, je pomembna tudi 
prometna vzgoja v šoli.

Vse našteto se učinkoviteje komunicira s pomočjo načrtov 
šolskih poti, ki naj bi jih imele izdelane vse osnovne šole v 
Sloveniji. Urejene šolske poti pripomorejo k varnejšem in 
uspešnejšem izvajanju pouka ter so predpogoj za večjo varnost 
otrok v cestnem prometu.

Kaj so načrti šolskih poti?

Načrti šolskih poti so pomembni dokumenti osnovnih šol, ki 
vsebujejo informacije o šolskem okolišu, opise pravilnega, 
odgovornega in varnega ravnanja šolarjev in staršev v cestnem 
prometu, načrt in opis varnih in izpostavljenih odsekov na šolski 
poti ter ukrepe za zmanjšanje ogroženosti otrok. Zato morajo pri 
nastanku poleg pedagoških delavcev sodelovati tudi predstavniki 
občine in drugi, ki jih načrt zavezuje k izvedbi ukrepov.

Ali ima vaša šola že izdelan načrt?

Javna agencija za varnost prometa je pripravila portal načrtov 
šolskih poti, dosegljiv na . Preverite, ali je http://solskepoti.avp-rs.si
vaša šola objavila načrt na portalu, na spletni strani šole ali na 
oglasni deski ali zanj zaprosite učitelja. Če ga šola še nima, na 
roditeljskem sestanku spodbudite pristojne učitelje, da se lotijo 
priprave. V pomoč so jim lahko Smernice za šolske poti, ki jih je tudi 
izdala Agencija.

Kaj lahko naredimo starši?

Vse preveč otrok se v šolo vozijo kot sopotniki v avtomobilu, 
čeprav so od šole oddaljeni le nekaj sto metrov. Otroci tako ne 
dobijo dovolj izkušenj v prometu, kar ima lahko negativne 
posledice za kasnejša obdobja, ko bodo v prometu sami. Preverite, 
kateri otroci v vaši soseski še potrebujejo spremstvo in skupaj z 
učitelji, starši in starimi starši načrtujte t.i. Pešbus – organizirano 
spremstvo otrok na poti v šolo ali do avtobusne postaje. Ta projekt 
izvajajo že po številnih šolah po Sloveniji in otroci so navdušeni.

Ali ste vedeli?

Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter 
domov spremstvo polnoletne osebe ali otroka, starejšega od 10 
let, če to dovolijo skrbniki.

Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morajo na poti v 
šolo in iz nje nositi poleg odsevnika (kresničke) tudi rumeno 
rutico, nameščeno okoli vratu.

Otroci smejo samostojno sodelovati v cestnem prometu šele, 
ko se starši oz. skrbniki prepričajo, da so sposobni razumeti 
nevarnosti v prometu in da so seznanjeni s prometnimi razmerami 
in pravili.

Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo 
prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole; v 
primeru nevarnosti na šolski poti pa ugotavlja to pristojni občinski 
svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Otroci morajo biti v avtomobilu pripeti prav na vseh vožnjah, 
tudi najkrajših od doma do šole ali vrtca, manjši od 150 
centimetrov pa ustrezno nameščeni v otroških varnostnih 
sedežih.

Otroci morajo med vožnjo z avtobusom, razen med vožnjo z 
mestnim avtobusom v naselju, sedeti na sedežih, vgrajenih v 
vozilu, in biti pripeti z vgrajenimi varnostnimi pasovi.

Šolske poti
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Poišči vsiljivca med prometnimi znaki, ki ni povezan s šolsko potjo
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Ustno zdravje predstavlja neločljiv del splošnega zdravja in 
pomembno prispeva k višji kakovosti življenja. Redno 
umivanje zob je povezano z zavedanjem o pomenu ustnega 
zdravja. Navade, ki jih otroci pridobijo doma, v vrtcu in 
kasneje v šoli, lažje ohranijo skozi življenje.

Ko otrok vstopa v šolo, se v njegovih ustih dogajajo spremembe; 
govorimo o menjalnem zobovju (mlečne zobe pričnejo 
zamenjevati stalni). Posebej moramo biti pozorni na prvi stalni 
kočnik – šestico, ki izraste, ne da bi katerikoli mlečni zob izpadel. V 
ustih ostane vse življenje in predstavlja temeljni kamen za 
postavitev ostalih stalnih zob.

Priporočila za ohranitev zdravja ustne votline:

ź izogibanje pretiranemu uživanju sladkih pijač in hrane,

ź skrbna in redna ustna higiena,

ź sodelovanje staršev pri ščetkanju mlečnih in stalnih zob vsaj 
do otrokovega 10. leta,

ź redni obiski zobozdravnika.

Previdno s sladkarijami in kislimi napitki

Glavni vzrok za nastanek kariesa so ogljikovi hidrati (predvsem 
enostavni sladkorji) v najrazličnejši hrani, ki jih ustne bakterije 
uporabijo za lastno prehranjevanje in pri tem ustvarjajo kislino, ki 
razkraja zobno sklenino. Razen v sladkarijah, se sladkor nahaja tudi 
v drugih vrstah hrane, kot so sokovi, med, sadje. 

Ker se je težko izogniti jedem, ki vsebujejo sladkor, predlagamo 
naslednje:

ź Raje kot večkrat dnevno, naj otrok zaužije sladkarije kot 
poobedek. Sladka hrana in sladke pijače niso primeren obrok 
za malico.

ź Za žejo naj otrok pije vodo ali nesladkan čaj. Sok mu ponudite 
le po glavnem obroku.

Nekaj nasvetov za nego ustne votline

ź Pri izboru zobne ščetke upoštevajte trdoto ščetin. Če so 
pretrde, lahko poškodujejo zobno sklenino in dlesen. Glava 
ščetke naj bo čim manjša in prilagodljiva, saj le tako lahko 
očistimo tudi manj dostopne dele zobovja.

ź Najprimernejša tehnika ščetkanja je pod kotom 45 stopinj, 
ščetkamo z nežnimi krožnimi gibi od dlesni proti vrhu zob.

ź Očistiti je treba vse zobne površine: ob licu, na nebni strani in 
tudi grizno površino.

ź Najenostavneje je, da imamo vedno enak vrstni red ščetkanja, 
in tako ne izpustimo nobene ploskve.

ź Pri ščetkanju je treba paziti, da ne poškodujemo dlesni ali 
občutljivega zobnega vratu.

ź Uporabljajte zobno pasto z dodanimi �ouridi, ki naredijo 
sklenino bolj odporno na razne kisline iz hrane.

ź Zobe umivajte po vsakem obroku oz. najmanj dvakrat dnevno 
(zjutraj in zvečer).

ź Umivanju zob namenite vsaj 3 minute.

ź Za čiščenje medzobnega prostora uporabljajte zobno nitko ali 
interdentalno ščetko, po posvetu z zobozdravnikom. Otrokom 
izvajajo ta postopek čiščenja izključno starši, do otrokovega 
10. leta starosti.

Vsakodnevna 
skrb za ustno 
zdravje otrok

ź Če ima otrok ortodontski aparat, mora prav tako uporabljati 
ščetko, za predele okrog nosilcev pa obstaja posebna zobna 
ščetka. Prav tako je nujna uporaba zobne nitke, ki je posebej 
prilagojena za čiščenje okrog aparata.

ź Zobno ščetko je priporočljivo zamenjati enkrat mesečno, 
najdlje pa jo lahko uporabljate tri mesece.

Obzobna tkiva

Ena najpogostejših težav obzobnih tkiv je krvavenje dlesni. Slaba 
higiena ustne votline lahko – poleg kariesa – povzroči kronično 
vnetje dlesni in posledično parodontalno bolezen, ki lahko 
nezdravljena sčasoma vodi v izgubo zob. Ko so dlesni vnete, 
zakrvavijo že ob najmanjšem dotiku. Kljub temu ščetkanja tega 
predela ne smemo prekiniti, saj se obloge pričnejo kopičiti, kar 
vnetje še poslabša. Ob krvavenju dlesni je – razen rednega 
ščetkanja – pomembna tudi ustrezna tehnika, uporaba zobne 
nitke ali medzobnih ščetk (za čiščenje medzobnih prostorov), 
spiranje ustne votline z antiseptičnimi ustnimi vodami ter redni 
obiski pri zobozdravniku.

Vam in vašim otrokom želimo veliko zdravih zob in lepih, veselih 
nasmehov, obisk pri zobozdravniku pa naj bo vesel dogodek brez 
bolečin.

Pišeta:
Bojan Bilič, dr. dent. med., spec.

Rosita Stojković, dipl. m. s.     
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Podpiram projekt, ker vem, da se bodo osnovnošolci pri telovadbi 
počutili kot mali olimpijci.

 Filip Flisar
 slovenski smučar prostega sloga
 dobitnik zlate medalje na svetovnem prvenstvu v 
 Kreischbergu 2015,  dobitnik malega kristalnega globusa 2012, ...

Športna oprema 
del šolskih potrebščin 

URADNA NAVIJAŠKA MAJICA 
SLOVENIJE

Kvalitetna majica z dvojnimi šivi, 
kakršno so nosili tudi naši 
olimpijci v Riu de Janeiru. 
Primerna za različne šolske 
športne aktivnosti in za navijanje 
za naše reprezentance. Sestava 
majice je 92 % bombaža in 8 % 
elastana. Majico je izdelal veliki 
sponzor Olimpijskega komiteja 
Slovenije, Peak.

FANTOVSKE KRATKE HLAČE 

Športne kratke hlačke, izdelane iz 
poliestra, so primerne za različne 
šolske športne aktivnosti. Izdelal 
jih je veliki sponzor Olimpijskega 
komiteja Slovenije, Peak.

DEKLIŠKE 3/4 OPRIJETE LEGICE

Športne dekliške legice so 
izdelane iz 92 % bombaža in 8 % 
elastana. Primerne so za različne 
šolske športne in druge 
aktivnosti. Izdelal jih je veliki 
sponzor Olimpijskega komiteja 
Slovenije, Peak.

Med nami je veliko novih zmagovalcev. S pristopom »Spoštuj, 
podpiraj in zmaguj!« bo vsak izmed nas zmagovalec. Četudi ne 
moremo neposredno vplivati na športni dosežek vsakega 
posameznega športnika, mu lahko s spoštovanjem in podporo 
pomagamo na poti do uspeha. S tem pristopom bo vsak izmed 
nas naredil veliko več, kot všečkal ali zapisal »respect« na 
facebooku.

Spoštuj, podpiraj in zmaguj! 
Spoštuj športno vzgojo

Zgodaj se je treba seznaniti in izbrati svoj priljubljeni šport. 
Športna vzgoja pod vodstvom izobraženih športnih pedagogov je 
za to odlična priložnost, če se je šolar seveda loti dovolj resno. Za 
resno delo pri športni vzgoji je najpomembnejša volja do dela. 
Zelo pomembna je tudi ustrezna športna oprema. Ustrezno 
športno opremo predstavljajo športna majica, športne hlače in 
šolski copati ali obutev za dvoranski šport. 

Podpiraj slovenski šport

Vrhunski športniki morajo za vrhunske dosežke veliko žrtvovati in 
vložiti veliko truda. Podporo športniku izkažemo s tem, da ga 
podpiramo v dobrem in v slabem, da se zavedamo, da so na poti 
do uspehov potrebni tudi neuspehi, in da zanj navijamo. Podpora 
slovenskemu športu so slovenske barve. Prav je, da se s 
slovenskimi barvami izpostavimo in se tako tudi poistovetimo s 
slovenskim športnikom in s slovenskim športom nasploh. 

Zmaguj!

Prispevek slovenskemu športu

V želji, da lahko šolarji oblečejo športno opremo, ki je uradna 
športna oprema slovenskih olimpijcev, in v želji, da so šolarji 
ustrezno opremljeni pri športni vzgoji, s projektom prispevamo k 
slovenskemu športu. Olimpijski komite Slovenija in družba 
Kopija-nova od vsakega prodanega kompleta namenjata 
Fundaciji za športnike 2 €, z namenom zbirati sredstva za 
športnike iz socialno ogroženih okolij.

  Bojan Struger
  Profesor športne vzgoje in predavatelj na 
  Pedagoški fakulteti, smer športno treniranje

Majhnemu otroku kupujejo oblačila starši, ki to počnejo na zavedni 
ravni. Če prav tako na zavedni ravni kupujejo oblačila v nacionalnih 
barvah, to prehaja na otroka na nezavedni ravni. Nacionalne barve s 
tem prodirajo v otrokovo podzavest.

V dvaindvajsetih letih smo s paketi delovnih zvezkov in šolskih 
potrebščin oskrbeli več kot pol milijona šolarjev. Tudi oprema za 
športno vzgojo je del paketa Kopija-nove. Zavedamo se, lahko učitelj 
športne vzgoje svoje delo nemoteno opravlja le, če so šolarji pri pouku 
športne vzgoje ustrezno opremljeni. 

  Andrej Krampl 
  ustanovitelj in direktor: Kopija-nova d.o.o.
  
  

Želim si, da bi bila uradna športna oprema Olimpijskega komiteja 
Slovenije razpoznavna med vsemi otroki, mladino in odraslimi v 
Sloveniji. Med vsemi ljubitelji športa. Posebna ponudba uradne 
športne opreme je na voljo tudi šolarjem in vašim prvošolcem. Z 
nakupom kompleta športne opreme prispevate k razpoznavnosti 
slovenskih športnih barv in podpirali naše športnike. 

  Bogdan Gabrovec
  predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije

Peak
Uradni opremljevalec slovenske 
olimpijske reprezentance. 

Veseli me, da so otroci in mladina športno aktivni in da že naši mladi 
športniki dosegajo dobre rezultate tudi na mednarodni ravni. Želim 
si, da bodo uspešni tudi kasneje in bodo kot vrhunski športniki 
ponosno zastopali Slovenijo na olimpijskih igrah in drugih največjih 
tekmovanjih. 

  Miroslav Cerar
  ambasador za šport, strpnost in fair play
  predsednik Fundacije za športnike
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  predsednik Fundacije za športnike



Ključni za udobno in neškodljivo uporabo šolske torbe sta 
predvsem oblika in površina hrbtišča. Če se šolska torba v celoti 
prilega površini hrbta, zagotavlja enakomerno obremenitev 
hrbtenice. Otrok pri tem v hrbtu ne čuti bolečin in se drži bolj 
vzravnano. Če so izpolnjeni taki pogoji, lahko zmerna teža šolske 
torbe celo pozitivno vpliva na razvoj drže in telesa. Prvošolec si bo 
namreč na tak način pri nošenju šolske torbe krepil mišice nog, 
medeničnega obroča, hrbta in ramen.

Če šolska torba ni oblikovana po obliki telesa in je odmaknjena od 
hrbta, se sile, ki delujejo na telo, pomaknejo nazaj za otrokov 
hrbet. Da lahko otrok te sile nadzoruje, se mora celo telo nagniti 
naprej. Posledica je pomik hrbtenice in ramen naprej in navzdol, 
kar srednjeročno pogosto vodi v nepravilno držo.

Pri uporabi šolske torbe smo pozorni tudi na to, kako otrok šolsko 
torbo dviguje in jo nosi. Naučimo ga pravilnega dvigovanja 
bremen. To pomeni, da mora težko torbo dvigniti tako, da se 
počepne in s pomočjo stegenskih mišic oziroma nog premaga 
večino bremena. Sklanjanje nad torbo ob stegnjenih nogah 
namreč nepravilno obremeni in preobremeni celotno hrbtenico, 
kar lahko na dolgi rok vodi v trajne bolečine v hrbtu. Otroka že ob 
vstopu v šolo vedno znova opozarjajmo, kako pomembno je, da 
torbo nosi na obeh ramenih s primerno pritegnjenimi naramni-
cami in prsnim paščkom.

Kako izbrati in 
pravilno uporabljati 
šolsko torbo z 
ortopedskega 
vidika?

Piše: asist.dr. Matjaž Merc, dr.med.
specialist ortopedske kirurgije,
usmerjen v področje otroške ortopedije,
bolezni gležnja, stopala in športnih poškodb

Ergonomija

Vidnost (odsevniki)

Nizka teža

Otroci ob vstopu v šolo in v prvih letih šolanja pogosto 
prenašajo na ramenih in hrbtu veliko težo. Zaradi tega je 
izrednega pomena, da je hrbtenica čim bolj pravilno in 
enakomerno obremenjena. Če pri tem upoštevamo še slabo 
držo, ki jo pogosto srečamo pri otrocih, in različno konstitu-
cijo otrok, je ključno, da pri nakupu šolske torbe izberemo 
kvaliteten, udoben in predvsem ergonomičen izdelek.

Takšnim kriterijem bo največkrat ustrezala šolska torba, ki ima 
široke, oblazinjene naramnice, saj se teža nahrbtnika in njegove 
vsebine porazdeli čez večjo površino ramena. Mišice, skelet in živci 
v neposredni bližini so tako manj obremenjeni, kar preprečuje 
bolečino v ramenih in morebitno mravljinčenje po rokah.

Pozorni smo tudi na težo in velikost šolske torbe. V optimalnih 
pogojih namreč teža šolske torbe in njene vsebine naj ne bi 
presegla 15 odstotkov otrokove telesne teže. Če za otroka 
izberemo preveliko in pretežko šolsko torbo, lahko zaradi nizke 

telesne teže otroka, še posebno pri prvošolcih, hitro presežemo 
priporočeno obremenitev.

Pri izbiri smo pozorni še na morebitne razdelilne pregrade v 
torbi. Te so zelo priporočljive, saj bo otrok pri pripravi šolske torbe 
težje stvari lahko naložil bližje hrbtu, lažje pa vstavil na zunanji del 
nahrbtnika. To je pomembno tudi, če nahrbtnik ni do konca 
napolnjen. Pri nalaganju nahrbtnika namreč želimo težo čim bližje 
hrbtu, saj otroka pri hoji manj „vleče nazaj“, pri nenadnem 
obračanju telesa pa so obremenitve na hrbtenico manjše.
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Sproščena telesna drža, primerna drža pisala in prosta roka so 
ključni pogoji za pisanje. Nerodna telesna drža povzroča, da 
se otroci po nepotrebnem utrudijo, in omejuje prosto gibanje. 
Če otrok preveč pritiska na pisalno površino, bo težje 
premikal roko. Pisava posledično postane vse bolj drobna, 
pritisk pri pisanju pa se močno poveča.

Pravilna drža pri sedenju

Otrok za mizo sedi pokončno in s sproščenimi rameni. Višina mize 
in stola je prilagojena, tako da se otrokova stopala popolnoma 
stikajo s tlemi. Podlakti sproščeno počivata na mizi, in sicer pod 
kotom 90 stopinj. Komolec

ni dvignjen, roka ne izvaja nobenega pritiska na pisalno površino, 
rama pa roke ne potiska navzdol. Roka se lahko prosto premika v 
vse smeri, kar omogoča tekoče pisanje.

 Pravilen sedeči položaj

Drža pisala 
in gibanje roke

Piše:
Dr. Christian Marquardt
 Na Fakulteti za medicinsko psihologijo Univerze Ludwig-Maximilian 
v Münchnu je doktoriral na temo analize kinematičnega gibanja.  

 Pravilna drža pisala

Pisanje zahteva usklajevanje dveh nasprotujočih si dejavnosti – 
hkratno držanje in premikanje pisala. Prijem naj ne bi, kolikor je 
mogoče, prstom preprečeval prostega gibanja, vendar pa 
sposobnosti prostega gibanja prstov ne moremo izboljšati, ne da 
bi upoštevali tudi prijem. Brez zadostnega prijema ne moremo 
nadzorovati pisala. Zato lahko ergonomično oblikovano mesto 
prijema pomaga pri pravilni drži pisala. Če lahko pisalo dobro 
držimo z manj trdnim prijemom, s tem neposredno pomagamo 
prstom, saj jim omogočimo večjo svobodo gibanja. Zato je za 
otroke bolje, če pišejo z debelejšimi pisali ali s pisali z mehkim 
ergonomskim oprimkom.

Pravilna drža pisala

Lepo držo pisala lahko ponazorimo tako, da otroku najprej 
naročimo, naj roko položi na mizo v položaj, ki je podoben pisanju. 
Vsi sklepi sedaj sproščeno počivajo v sredinskem položaju. Otroku 
nato od zgoraj položimo v roko pisalo, ki ga nežno prime in 
narahlo premika po papirju. Pisalo je najlažje držati s tremi prsti, in 
sicer s kazalcem, palcem in sredincem (slednji nudi oporo od 
zadaj). Če so sklepi v nenavadnem položaju, se bo v mišicah pojavil 
krč, gibanje pa bo omejeno. Sredinski položaj sklepov omogoča 
največjo možno svobodo gibanja. S sočasnim premikanjem 
zapestja in prstov lahko otrok sedaj pisalo z lahkoto premika v vse 
smeri.

Vaja za gibanje roke

Prosto gibanje roke lahko otrok na začetku vadi z uporabo 
namišljenega pisala. Roko, s katero piše, položi na dodaten list 
papirja, tako da jo lahko prosto premika po mizi. Na ta način lahko 
na mizi izvaja sprva velike gibe, nato pa vse manjše. List pod roko 
zmanjša trenje med roko in mizo, zato jo je lažje premikati. Med to 
vajo bodite pozorni na sproščeno držo pri sedenju. Ko otrok enkrat 
pridobi dober občutek za gibanje roke, mu lahko damo pisalo. To 
naj se

sprva ne dotika papirja, ampak se premika z roko na podoben 
način kot prej. Pozneje lahko otrok pisalo položi na papir (čim večji 
list) in z njim piše. To pomikanje po podlagi se lahko začne s 
prostimi potezami, pozneje pa vključuje

velike črke. Naslednji korak je, da umaknemo dodatni list papirja 
pod roko in otrok nadaljuje s premikanjem po površini mize. Otrok 
bi zdaj že moral čutiti, kako močno lahko pritisne, da lahko še 
vedno prosto premika roko. Na koncu

vaje zna pisati tako z listom papirja pod roko kot brez njega, med 
obema načinoma pa ne bi smelo biti razlike.

 

Papir pod roko

V sodelovanju s
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Kako pravilno izbrati 
šolske copate, da bodo 
zdravo in varno 
obuvalo?

Piše: asist.dr. Matjaž Merc, dr.med.
specialist ortopedske kirurgije,
usmerjen v področje otroške ortopedije,
bolezni gležnja, stopala in športnih poškodb

Izbira pravilne obutve za otroka glede na starost je pogost 
razlog, zaradi katerega se starši obrnejo na pediatra ali 
ortopeda. V zadnjih letih je namreč v slovenskem prostoru na 
tem področju veljala precejšnja zmeda. 

Obuvalo s trdim podplatom in ortopedskimi vložki, ki je pred 
desetimi leti in več predstavljalo edino „pravo“ izbiro, je zamenjal 
popolno drugače formiran čevelj, katerega osnovna lastnost je 
mehak podplat brez ortopedskega vložka. Razlog za to popolno 
preobrazbo so bile številne raziskave, ki so pokazale, da je za 
pravilen razvoj stopala nujno, da otrok dobiva naravne dražljaje iz 
okolice, ki čim bolj posnemajo boso hojo, kar pa omogoča zgolj 
mehak, tanek podplat obuvala. Na tak način se oblika in lok 
stopala hitreje in pravilneje formirata. Stopalo je namreč pri takih 
lastnostih obuvala med aktivnostjo ves čas polno obremenjeno, s 
čimer si otrok krepi vezi in mišice stopala. 

Tem načelom sledimo tudi pri izbiri šolskih copat. Pomembno je 
torej, da je copat čim bolj mehak, da se dovolj prilega peti in 
prstom in da ne drsi. Optimalno je, da je copat iz naravnih 
materialov, ki dihajo. Podplat, ki ima dober oprijem s podlago, bo 
zmanjšal verjetnost za morebitne zvine in poškodbe gležnja, ki bi 
lahko nastali ob nenadnem zdrsu stopala med intenzivnejšo 
telesno aktivnostjo otroka. Na splošno velja, da se izogibamo 
copatom, ki bi imeli v kakršnemkoli smislu dvignjeno peto ali bi 
nudili pretirano oporo stopalnemu loku. 

Poudariti velja še, da moramo biti pozorni na hitro rast 
otroškega stopala. Pričakujemo lahko, da noga otroku v štirih do 
šestih mesecih zraste za pol številke. Da copatov ne bomo 
menjavali prepogosto, lahko otroku kupimo do pol številke večji 
copat. Večja razlika med copatom in dejansko velikostjo stopala ni 
priporočljiva, saj sicer tvegamo poškodbo gležnja in stopala 
zaradi naključnega sezuvanja copata ali nestabilnosti pri hoji.

Kako pravilno izbrati 
šolske potrebščine

Piše: 

Pri izbiri šolskih potrebščin upoštevajte predpisane zahteve 
učitelja.

Pri izbiri šolskih potrebščin naj ne bodo glavni odločitveni 
dejavniki najnižja cena, licenčni junaki, videz izdelka in lasten 
izbor otroka.

Pri izbiri šolskih potrebščin bodite pozorni na opise izdelkov 
in slikovne oznake lastnosti izdelkov na embalaži. 

Ko govorimo o šolskih potrebščinah, iz nas 
govorijo izkušnje. Vemo, kaj potrebujete, 
je slogan, ki zagotavlja pomoč pri izbiri 
šolskih potrebščin.

Več informacij o tem, kako izbrati vse ostale šolske potrebščine 
je na voljo na  www.kopija-nova.si in v katalogu šolskih 
potrebščin 2018/19.

Pri izbiri šolskih potrebščin naj vam bodo v pomoč naše usmeritve, 
ki jih oblikujemo na podlagi svojega znanja in izkušenj. Znanje, 
pridobljeno v dvajsetih letih prodaje šolskih potrebščin, 
združujemo z znanjem in priporočili šolnikov. Slednje je podlaga 
za razvoj lastne blagovne znamke Ajda. Pri prodaji izdelkov naše 
znamke namreč konstantno prejemamo povratne informacije 
šolnikov in otrok. Te v obliki izkušenj vračamo v proces razvoja 
izdelkov lastne blagovne znamke in tako zaokrožujemo proces 
proizvodnje kvalitetnih izdelkov.

Vaš prvošolec bo zagotovo potreboval naslednje šolske 
potrebščine: zvezke, lesene barvice, đilček, svinčnik, radirka, 
�omastri, vodene barve, tempera barve, čopiče

Kako pravilno izbrati zvezke?
Pomembno:

ź število listov

ź format zvezka

ź debelina listov (gram/m�)

Pravilno izbran zvezek naj ima število listov, kot ga predpisuje 
učitelj, da ne bo pretežak in bo zaradi tega brez potrebe povečeval 
težo šolske torbe. Hkrati naj ne bo pretanek, saj boste morali 
verjetno nabaviti pred koncem šolskega leta še en zvezek.

V praksi velja, da je najbolj optimalna debelina papirja zvezkov 
med 80 in 90 g/m2. Seveda je zraven tega pomembno, da je papir 
dovolj vpojen in da črnilo hitro vpije, hkrati pa mora biti dovolj 
gladek, in da ne prepušča sledi pisanja na drugi strani lista.
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specialist ortopedske kirurgije,
usmerjen v področje otroške ortopedije,
bolezni gležnja, stopala in športnih poškodb

Izbira pravilne obutve za otroka glede na starost je pogost 
razlog, zaradi katerega se starši obrnejo na pediatra ali 
ortopeda. V zadnjih letih je namreč v slovenskem prostoru na 
tem področju veljala precejšnja zmeda. 

Obuvalo s trdim podplatom in ortopedskimi vložki, ki je pred 
desetimi leti in več predstavljalo edino „pravo“ izbiro, je zamenjal 
popolno drugače formiran čevelj, katerega osnovna lastnost je 
mehak podplat brez ortopedskega vložka. Razlog za to popolno 
preobrazbo so bile številne raziskave, ki so pokazale, da je za 
pravilen razvoj stopala nujno, da otrok dobiva naravne dražljaje iz 
okolice, ki čim bolj posnemajo boso hojo, kar pa omogoča zgolj 
mehak, tanek podplat obuvala. Na tak način se oblika in lok 
stopala hitreje in pravilneje formirata. Stopalo je namreč pri takih 
lastnostih obuvala med aktivnostjo ves čas polno obremenjeno, s 
čimer si otrok krepi vezi in mišice stopala. 

Tem načelom sledimo tudi pri izbiri šolskih copat. Pomembno je 
torej, da je copat čim bolj mehak, da se dovolj prilega peti in 
prstom in da ne drsi. Optimalno je, da je copat iz naravnih 
materialov, ki dihajo. Podplat, ki ima dober oprijem s podlago, bo 
zmanjšal verjetnost za morebitne zvine in poškodbe gležnja, ki bi 
lahko nastali ob nenadnem zdrsu stopala med intenzivnejšo 
telesno aktivnostjo otroka. Na splošno velja, da se izogibamo 
copatom, ki bi imeli v kakršnemkoli smislu dvignjeno peto ali bi 
nudili pretirano oporo stopalnemu loku. 

Poudariti velja še, da moramo biti pozorni na hitro rast 
otroškega stopala. Pričakujemo lahko, da noga otroku v štirih do 
šestih mesecih zraste za pol številke. Da copatov ne bomo 
menjavali prepogosto, lahko otroku kupimo do pol številke večji 
copat. Večja razlika med copatom in dejansko velikostjo stopala ni 
priporočljiva, saj sicer tvegamo poškodbo gležnja in stopala 
zaradi naključnega sezuvanja copata ali nestabilnosti pri hoji.

Kako pravilno izbrati 
šolske potrebščine

Piše: 

Pri izbiri šolskih potrebščin upoštevajte predpisane zahteve 
učitelja.

Pri izbiri šolskih potrebščin naj ne bodo glavni odločitveni 
dejavniki najnižja cena, licenčni junaki, videz izdelka in lasten 
izbor otroka.

Pri izbiri šolskih potrebščin bodite pozorni na opise izdelkov 
in slikovne oznake lastnosti izdelkov na embalaži. 

Ko govorimo o šolskih potrebščinah, iz nas 
govorijo izkušnje. Vemo, kaj potrebujete, 
je slogan, ki zagotavlja pomoč pri izbiri 
šolskih potrebščin.

Več informacij o tem, kako izbrati vse ostale šolske potrebščine 
je na voljo na  www.kopija-nova.si in v katalogu šolskih 
potrebščin 2018/19.

Pri izbiri šolskih potrebščin naj vam bodo v pomoč naše usmeritve, 
ki jih oblikujemo na podlagi svojega znanja in izkušenj. Znanje, 
pridobljeno v dvajsetih letih prodaje šolskih potrebščin, 
združujemo z znanjem in priporočili šolnikov. Slednje je podlaga 
za razvoj lastne blagovne znamke Ajda. Pri prodaji izdelkov naše 
znamke namreč konstantno prejemamo povratne informacije 
šolnikov in otrok. Te v obliki izkušenj vračamo v proces razvoja 
izdelkov lastne blagovne znamke in tako zaokrožujemo proces 
proizvodnje kvalitetnih izdelkov.

Vaš prvošolec bo zagotovo potreboval naslednje šolske 
potrebščine: zvezke, lesene barvice, đilček, svinčnik, radirka, 
�omastri, vodene barve, tempera barve, čopiče

Kako pravilno izbrati zvezke?
Pomembno:

ź število listov

ź format zvezka

ź debelina listov (gram/m�)

Pravilno izbran zvezek naj ima število listov, kot ga predpisuje 
učitelj, da ne bo pretežak in bo zaradi tega brez potrebe povečeval 
težo šolske torbe. Hkrati naj ne bo pretanek, saj boste morali 
verjetno nabaviti pred koncem šolskega leta še en zvezek.

V praksi velja, da je najbolj optimalna debelina papirja zvezkov 
med 80 in 90 g/m2. Seveda je zraven tega pomembno, da je papir 
dovolj vpojen in da črnilo hitro vpije, hkrati pa mora biti dovolj 
gladek, in da ne prepušča sledi pisanja na drugi strani lista.



Kako pravilno izbrati barvice?
Pomembno:

ź debelina jumbo

ź trikotni – pincetni oprijem

ź debelina in trdota mine

ź osnovne barve

ź embalaža

ź šilček

Izberite barvice, ki imajo debelejši zunanji premer in debelejšo 
mino. Večina proizvajalcev takšne barvice imenuje jumbo.

Priporočamo trikotno obliko zaradi boljšega ergonomskega - 
pincetnega oprijema, ki olajša držanje in preprečuje vrtenje 
barvice v roki.

Barvice z dovolj mehko mino, ki omogočajo mehko in lahkotno 
barvanje, ohranjajo žive barve in preprečujejo segrevanje mine.

Pakiranje 12 kakovostnih barvic zajema vse osnovne barve.

Kovinska škatla je namenjena urejeni hrambi barvic.

Če so barvice shranjene v peresnici, zaradi nižje cene in zaradi 
manjše teže v šolski torbi priporočamo nakup barvic v kartonski ali 
plastični embalaži.

Dobro je vedeti:

Ob nakupu barvic izberite kvaliteten šilček. Še tako dobre barvice 
brez ustreznega šilčka vam ne bo preprečile nepotrebnega 
lomljenja barvic.

Kako pravilno izbrati radirko?
Pomembno:

ź mehkoba

ź zaščitni ovoj ali držalo

Z dovolj mehko radirko je radiranje lažje. Papir ostane nepo-
škodovan in nezmečkan.

Zaščitni ovoj ali praktično držalo okrog radirke služi temu, da 
radirka ostane vedno čista. Radirka brez zaščitnega ovoja, ki je 
shranjena v peresnici z drugim priborom, se umaže. 

Samo čista in mehka radirka omogoča dobro radiranje.

Kako pravilno izbrati šilček?
Pomembno:

ź uporabnost za 
dve debelini

ź ohišje 

Izberite šilček, ki ima možnost šiljenja za dve debelini barvic: 
debele - jumbo in tanke.

Šilček naj ima ohišje, v katerem se zbirajo ostružki. V šolah ni 
dovoljena uporaba šilčkov brez zbirne posode zaradi odpadkov, ki 
nastanejo pri šiljenju.

Na tržišču je velik izbor kvalitetnih šilčkov. Šilček navadno postane 
slab takrat, ko se rezilo obrabi in postane topo. Takrat se med 
šiljenjem mina in les barvic začneta lomiti.

Dobro je vedeti:

Rezilo šilčka nima neomejenega trajanja, zato morate ob nakupu 
novih barvic kupiti tudi šilček.

Kako pravilno izbrati svinčnik?
Pomembno:

ź debelina jumbo

ź trikotni – pincetni oprijem

ź trdota mine HB ali 2B

Izberite svinčnike, ki imajo debelejši zunanji premer in 
debelejšo mino. Večina proizvajalcev takšne svinčnike 
imenujejo jumbo.

Priporočamo trikotno obliko zaradi boljšega ergono-
mskega - pincetnega oprijema, ki olajša držanje in 
preprečuje vrtenje svinčnika v roki.

Svinčniki z oznako B imajo mehko mino, z oznaka H pa trdo. 
Najbolj vsestranski so svinčniki s srednjo trdoto, označeni s 
HB.  Za prvošolca priporočamo svinčnik trdote HB in 2B.

Dobro je vedeti:q 

Kako pravilno izbrati šolske potrebščine

6B 5B 4B 3B 2B HB H2 H3 H4 H5 H6
MEHKA MINA SREDNJE TRDA MINA TRDA MINA

OPTIMALNO ZA PRVOŠOLCA

Kako pravilno izbrati �omastre?
Pomembno:

ź debelejša konica

ź pralne barve

ź intenzivne in prekrivne barve

ź ventilacijski pokrovček

Izberite �omastre, ki imajo debelejšo konico, odporno na pritiske 
otroških rok. 

Pomembno je, da so barve �omastra pralne, da jih lahko z vodo in 
milom enostavno speremo z rok ali oblačil. 

Pakiranje 12 kakovostnih �omastrov zajema vse osnovne barve.

Intenzivne in žive barve �omastrov omogočajo medsebojno 
mešanje barv. Primer: s prekrivanjem modre preko rumene 
dobimo zeleno barvo.

Pokrovčki �omastrov morajo biti ventilacijski, z luknjicami na vrhu 
pokrovčka. Če otrok pomotoma pogoltne pokrovček in se mu ta 
zatakne v sapniku, lahko zrak še zmeraj prehaja skozi luknjice v 
pokrovčku in ne pride do zadušitve.

Kako pravilno izbrati tempera barvice?
Pomembno:

ź oznaka za šolske tempere gouashe ali poster 

ź 12 osnovnih barv

ź intenzivnost barv

ź pralne z vodo

ź embalaža

ź polnitev vsaj 12 ml

Tempera barvice za šolsko uporabo so označene z nazivom 
gouashe ali poster. Vsebujejo naj 12 intenzivnih in 
obstojnih barv, ki se med seboj lahko mešajo.  Pomembno 
je, da so barve pralne z vodo in milom, da jih lahko speremo 
iz rok in da jih lahko s pranjem odstranimo z oblačil. 
Priporočamo kompaktno, kovinsko škatlo, ki ščiti tempera 
barvice pred poškodbami.  Polnitev tube z barvo naj bo 
dovolj velika. Priporočamo vsaj 12 ml, da katere od barv ne 
bo zmanjkalo med letom.

Polnitev tube z 
barvo naj bo dovolj 
velika. Priporočamo 
vsaj 12 ml, da katere 
od barv ne bi 
zmanjkalo med 
letom.

Kako pravilno izbrati 
vodene barvice?
Pomembno:

ź komplet 12 osnovnih barv

ź intenzivne barve

ź dodana tuba bele tempere

ź pralne barve

ź embalaža

Vodene barvice naj vsebujejo 12 osnovnih intenzivnih barv, ki se 
med seboj lahko mešajo.  Dodana naj bo tuba bele tempere, s 
katero po potrebi zmanjšujemo intenzivnost posamezne barve.

Barve naj vsebujejo intenzivne pigmente. Pomembno je, da so 
barve pralne, da jih lahko z vodo in milom enostavno speremo z 
rok ali oblačil. Priporočamo kompaktno, kovinsko škatlo, ki ščiti 
vodene barvice pred poškodbami. 



Kako pravilno izbrati barvice?
Pomembno:

ź debelina jumbo

ź trikotni – pincetni oprijem

ź debelina in trdota mine

ź osnovne barve

ź embalaža

ź šilček

Izberite barvice, ki imajo debelejši zunanji premer in debelejšo 
mino. Večina proizvajalcev takšne barvice imenuje jumbo.

Priporočamo trikotno obliko zaradi boljšega ergonomskega - 
pincetnega oprijema, ki olajša držanje in preprečuje vrtenje 
barvice v roki.

Barvice z dovolj mehko mino, ki omogočajo mehko in lahkotno 
barvanje, ohranjajo žive barve in preprečujejo segrevanje mine.

Pakiranje 12 kakovostnih barvic zajema vse osnovne barve.

Kovinska škatla je namenjena urejeni hrambi barvic.

Če so barvice shranjene v peresnici, zaradi nižje cene in zaradi 
manjše teže v šolski torbi priporočamo nakup barvic v kartonski ali 
plastični embalaži.

Dobro je vedeti:

Ob nakupu barvic izberite kvaliteten šilček. Še tako dobre barvice 
brez ustreznega šilčka vam ne bo preprečile nepotrebnega 
lomljenja barvic.

Kako pravilno izbrati radirko?
Pomembno:

ź mehkoba

ź zaščitni ovoj ali držalo

Z dovolj mehko radirko je radiranje lažje. Papir ostane nepo-
škodovan in nezmečkan.

Zaščitni ovoj ali praktično držalo okrog radirke služi temu, da 
radirka ostane vedno čista. Radirka brez zaščitnega ovoja, ki je 
shranjena v peresnici z drugim priborom, se umaže. 

Samo čista in mehka radirka omogoča dobro radiranje.

Kako pravilno izbrati šilček?
Pomembno:

ź uporabnost za 
dve debelini

ź ohišje 

Izberite šilček, ki ima možnost šiljenja za dve debelini barvic: 
debele - jumbo in tanke.

Šilček naj ima ohišje, v katerem se zbirajo ostružki. V šolah ni 
dovoljena uporaba šilčkov brez zbirne posode zaradi odpadkov, ki 
nastanejo pri šiljenju.

Na tržišču je velik izbor kvalitetnih šilčkov. Šilček navadno postane 
slab takrat, ko se rezilo obrabi in postane topo. Takrat se med 
šiljenjem mina in les barvic začneta lomiti.

Dobro je vedeti:

Rezilo šilčka nima neomejenega trajanja, zato morate ob nakupu 
novih barvic kupiti tudi šilček.

Kako pravilno izbrati svinčnik?
Pomembno:

ź debelina jumbo

ź trikotni – pincetni oprijem

ź trdota mine HB ali 2B

Izberite svinčnike, ki imajo debelejši zunanji premer in 
debelejšo mino. Večina proizvajalcev takšne svinčnike 
imenujejo jumbo.

Priporočamo trikotno obliko zaradi boljšega ergono-
mskega - pincetnega oprijema, ki olajša držanje in 
preprečuje vrtenje svinčnika v roki.

Svinčniki z oznako B imajo mehko mino, z oznaka H pa trdo. 
Najbolj vsestranski so svinčniki s srednjo trdoto, označeni s 
HB.  Za prvošolca priporočamo svinčnik trdote HB in 2B.

Dobro je vedeti:q 

Kako pravilno izbrati šolske potrebščine

6B 5B 4B 3B 2B HB H2 H3 H4 H5 H6
MEHKA MINA SREDNJE TRDA MINA TRDA MINA

OPTIMALNO ZA PRVOŠOLCA

Kako pravilno izbrati �omastre?
Pomembno:

ź debelejša konica

ź pralne barve

ź intenzivne in prekrivne barve

ź ventilacijski pokrovček

Izberite �omastre, ki imajo debelejšo konico, odporno na pritiske 
otroških rok. 

Pomembno je, da so barve �omastra pralne, da jih lahko z vodo in 
milom enostavno speremo z rok ali oblačil. 

Pakiranje 12 kakovostnih �omastrov zajema vse osnovne barve.

Intenzivne in žive barve �omastrov omogočajo medsebojno 
mešanje barv. Primer: s prekrivanjem modre preko rumene 
dobimo zeleno barvo.

Pokrovčki �omastrov morajo biti ventilacijski, z luknjicami na vrhu 
pokrovčka. Če otrok pomotoma pogoltne pokrovček in se mu ta 
zatakne v sapniku, lahko zrak še zmeraj prehaja skozi luknjice v 
pokrovčku in ne pride do zadušitve.

Kako pravilno izbrati tempera barvice?
Pomembno:

ź oznaka za šolske tempere gouashe ali poster 

ź 12 osnovnih barv

ź intenzivnost barv

ź pralne z vodo

ź embalaža

ź polnitev vsaj 12 ml

Tempera barvice za šolsko uporabo so označene z nazivom 
gouashe ali poster. Vsebujejo naj 12 intenzivnih in 
obstojnih barv, ki se med seboj lahko mešajo.  Pomembno 
je, da so barve pralne z vodo in milom, da jih lahko speremo 
iz rok in da jih lahko s pranjem odstranimo z oblačil. 
Priporočamo kompaktno, kovinsko škatlo, ki ščiti tempera 
barvice pred poškodbami.  Polnitev tube z barvo naj bo 
dovolj velika. Priporočamo vsaj 12 ml, da katere od barv ne 
bo zmanjkalo med letom.

Polnitev tube z 
barvo naj bo dovolj 
velika. Priporočamo 
vsaj 12 ml, da katere 
od barv ne bi 
zmanjkalo med 
letom.

Kako pravilno izbrati 
vodene barvice?
Pomembno:

ź komplet 12 osnovnih barv

ź intenzivne barve

ź dodana tuba bele tempere

ź pralne barve

ź embalaža

Vodene barvice naj vsebujejo 12 osnovnih intenzivnih barv, ki se 
med seboj lahko mešajo.  Dodana naj bo tuba bele tempere, s 
katero po potrebi zmanjšujemo intenzivnost posamezne barve.

Barve naj vsebujejo intenzivne pigmente. Pomembno je, da so 
barve pralne, da jih lahko z vodo in milom enostavno speremo z 
rok ali oblačil. Priporočamo kompaktno, kovinsko škatlo, ki ščiti 
vodene barvice pred poškodbami. 








