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1 UVOD 
 

V okviru projekta PROMOCIJA DEDIŠČINE IN ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA smo 
izvedli študijo o starih orodjih, tradicionalnih igrah in uporabnih lokalnih zeliščih, da bi 
oblikovali inovativen turističen program, ki bi združeval etnološke elemente lokalne pristnosti 
in sodoben zdrav življenjski slog.  

Ta študija članom projekta služi kot o osnova za koncept in vse izvedbene aktivnosti, ki bodo 
sledile v luči promocije zdravega življenjskega stila v okviru ene največje slovenske etnološke 
znamenitosti, kot so kozolci. 

V prvem delu najprej predstavljamo teoretično ogrodje, nato sledi predstavitev igre in navodila 
za njihovo uporabo. V nadaljevanju sledi teoretični pregled pomena zdravega načina življenja 
v kontekstu izvajanja starih iger. Sledi predstavitev zelišč in njihove uporabnosti. V zadnjem 
delu je prikazano tradicionalno kmečko orodje in njegova uporaba v kontekstu zdravega 
življenjskega sloga. Na koncu je predstavljen koncept igranja tradicionalnih iger, uporabe 
starega orodja in zelišč.   
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2 DEL: ETNOLOŠKA OBRAVNAVA IGER (teorija) 
 
Če predstavim definicijo, ki je podana v Slovenskem etnološkem leksikonu so igre »človekova 
razvedrilna dejavnost. Pojavlja se v različnih oblikah v vseh časih in plasteh preb« (Baš, 2007).  
 
Torej, igre so bile prisotne v, lahko rečemo, vsakdanu ljudi, ne glede na kraj in čas bivanja. 
Pojavljale so se med različnimi sloji prebivalstva skozi različna zgodovinska obdobja, za večino 
njih pa ne poznamo izvira. Igre na splošno niso omejene na kraj izvajanja – zunaj ali znotraj 
stavb, v večini dovoljujejo svobodo pri izbiri ter razporejenosti igralcev po (igralnem) prostoru. 
Pogosto pa srečamo tudi več različic igre pod istim imenom, vse pa so nekako vezane na prosti 
čas ljudi. To je dostikrat pogojeno s krajem in časom izvajanja ter možnostjo prenašanja znanja.   
Glede na vsebino, način izvedbe in posamične oblikovne prvine igre razdelimo na: 
 

• lovilne igre, 
• skrivalne igre, 
• borilne igre, 
• preskakovalne igre, 
• igre z menjanjem mest, 
• približevalno-zadevalne igre, 
• igre z odvzemanjem in 

privzemanjem, 
• mostne igre, 

• igre presenečenja, 
• posnemovalne igre, 
• ugibalne igre, 
• dotikalne igre, 
• prstne igre, 
• zibalne igre, 
• šaljive igre, 
• rajalne igre in 
• plesne igre. 

 
Mnoge od zgoraj naštetih iger ni mogoče igrati brez dodatnih pripomočkov, kot so denimo 
žoga, palica, krogla, frnikola, kamen, deščica itn.  
 
V nadaljevanju so predstavljene posamezne skupine iger, ki jih po svoji vsebini lahko vključimo 
v kontekst dediščine s prepletom zdravega načina življenja. Glede na to, da je sam projekt 
Promocija dediščine in zdravega načina življenja postavljen v prostorski okvir Dežele kozolcev 
Šentrupert, so smiselno izbrane kategorije iger, ki jih je mogoče izvajati na prostem in hkrati 
ne glede na vremenske vplive.  
 
3 DEL: PREDSTAVITEV IN NAVODILA ZA STARE IGRE 
3.1  Igre z menjavanjem mest 
To so otroške igre, pri katerih morajo igralci na neko določeno dano znamenje, ki ga poda 
določen član igralske zasedbe, zamenjati položaj oziroma mesto. Kazen za ne dovolj urnega 
igralca je ta, da si mora svoje novo mesto pridobiti in tako se igra začne znova (Baš, 2007).  
 
3.1.1 Škarjice brusit 
Minimalno število igralcev: 4 
Navodila: Izbere se enega igralca, ki bo hodil okoli od enega do drugega preostalega igralca. 
Vsi ostali pa se postavijo na neko »stalno« mesto. Igralec, ki hodi okoli, druge sprašuje poljubna 
vprašanja, ti pa ga po odgovor pošiljajo k drugemu oziroma naslednjemu, na kakšnega pa tudi 
odgovorijo, da igra poteka dlje časa. Za spraševalčevim hrbtom ostali udeleženci skušajo 
zamenjati prostore. Cilj spraševalca je, da to opazi in sam skuša zasesti »spraznjeno« mesto. Če 
mu to uspe, mesto spraševalca prevzame igralec, ki je ostal brez svojega mesta (Kuret, 1955). 
Popestritev igre: sprašujejo o npr. kozolcih, zdravilnih rastlinah, itn. ali pa, da tisti, ki izgubi 
svoje mesto stoji in skače okoli po eni nogi, ves čas drži roke iztegnjene, itd. 
Povezava z zdravim načinom življenja: tek, hitra hoja, pozornost in skoncentriranost, itd. 
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3.2  Igre z odvzemanjem in privzemanjem 
Igre otrok in odraslih, pri katerih je glavni namen prisvojiti si člane oziroma igralce nasprotne 
skupine. V samem začetku igre so igralci razdeljeni na večjo skupino in posameznika ali par, 
skozi potek igre pa igralci prehajajo iz skupine na drugo stran s tem, da se bodisi pridružijo 
posamezniku ali paru bodisi nastaja nova skupina. Tako se prvotna skupina zmanjšuje do enega 
igralca (Baš, 2007). 
 
3.2.1 Ali je kaj trden most? 
Minimalno število igralcev: 10 
Navodila:  
a) besedilo:  

A (skupina): »Ali je kaj trden most?« 
B (most): »Kot kamen, skala, kost.« 
A: »Ali gre lahko naša vojska skoz?« 
B: »Če nam zadnjega pustite.« 
A: »Samo, če ga ulovite!« 

b)  igra: Izberemo 2 iz skupine in ta dva predstavljata most. Dogovorita se, kdo bo kdo: eden 
kamilica, drugi meta ali npr. nekaj med zelišči, kozolci, itd. Primeta se za roke in jih 
dvigneta visoko v zrak tako, da naredita nekakšen obok. Vsi ostali pa se postavijo eden za 
drugim v kolono. Kolona se odpravi proti mostu in ko pride do njega celotna kolona 
zastavlja vprašanja (A) in most odgovarja (B). Po končanem pogovoru kolona steče pod 
mostom, pri zadnjem pa »most« spusti roke in ga ujame (morata biti hitra in natančna). Ujeti 
igralec se odloči, kam se bo postavil oziroma se ga vpraša kaj ima raje: npr. kamilični ali 
metin čaj Postavi se v kolono za izbranim. In tako se ponavlja, dokler »most« ne ujame vseh 
igralcev iz kolone. Ko vsi stojijo za igralcema, ki sta predstavljala most, se med njima nariše 
črta, potem pa  se koloni z njima na čelu primeta in skušata nasprotno kolono potegniti čez 
črto. Tista kolona, ki je prva prestopila črto, je poražena (Ramovš, 1991). 

Popestritev igre: izbira imen na določeno temo, npr. zelišča, kozolci, itd. če je »most« 
premočan, lahko igralca stojita na eni nogi, sta s hrbtom obrnjena eden proti drugemu.  
Povezava z zdravim načinom življenja: moč, srčni utrip, dihanje, … 
 
3.3 Lovilne igre 
Igra otrok in odraslih, pri kateri posameznik (lahko tudi skupina),lovi drugega (lahko tudi 
druge) v krogu oziroma nekem točno določenem prostoru (Baš, 2007).  
 
3.3.1 Gnilo jajce 
Navodila za igro: 
Skupina otrok počepne v krogu. Enemu se izroči zavezani robec. Ta hodi ali teče po zunanjem 
robu kroga čepečih in vsakemu vsaj navidezno za njegov hrbet vrže robec. Zraven govori: 
"Robec dajem, robec dajem, kdor se ozira po pukli dobi." Čepeči se ne smejo ozirati, obračati, 
le potipajo lahko, če so dobili robec. Ko nekdo od čepečih ugotovi, da je dobil robec, ga pobere 
in teče za metalcem. Če ga ujame mora ta na sredino kroga. Vsi igralci vpijejo: "Kako smrdi!" 
Če ga loveči ne ujame, mora zamenjati smredečega iz sredine kroga (Jerovšek, 2012). 
Popestritev igre: tisti, ki izgubi in pristane v sredini kroga, mora narediti 10 počepov.  
Povezava z zdravim načinom življenja: Pravilna drža (zakaj je pomembna, kako se moramo 
držati) in ravnotežje (vaje za ravnotežje), srčni utrip, dihanje. 
 
3.3.2 Kdo se boji črnega moža? 
Minimalno število igralcev: 5 
Potrebščine: narisano polje (2 strani) 
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Navodila: Izbere se enega izmed igralcev, ki bo Črni mož in ta se postavi na eno stran polja, 
vsi ostali igralci pa na drugo stran polja. Črni mož zakriči: »Kdo se boji Črnega moža?« in ostali 
mu odgovorijo: »Nihče!«, Črni mož vpraša: »Kaj pa če pride?«, ostali mu odgovorijo: »Pa 
zbežimo!«. Poženejo se en proti drugemu v začrtano polje in naloga Črnega moža je, da ulovi 
čim več igralcev. Tistega, ki ujame (se ga dobro dotakne), prime za roke in skupaj lovita vse 
ostale. Ti se lahko rešijo tako, da čim prej in brez dotika Črnega moža pridejo na drugo stran 
polja (tam kjer je na začetku stal Črni mož in nato obratno). Igra se konča, ko ostane samo še 
en igralec. Ta je v naslednji igri Črni mož (Ovsenik, 2010). 
Popestritev igre: na vsako stran postavimo po en kom poljubnega kmečkega orodj, npr. 
grablje, vile, itd. in vsak od igralcev ima svojega »zavetnika« (kmečko orodje). Da je zares 
rešen, ko priteče na drugo stran polja, se mora postaviti k svojemu orodju, »zavetniku«. 
Dodamo lahko igro Srčni utrip - ritem zdravja (NIJZ, b.d.). 
Povezava z zdravim načinom življenja: spremljanje srčnega utripa in dihanja 
 
3.3.3 Slepe miši 
Pripomočki: ruta 
Pravila igre: otroku, ki ga je izštevanka določila, zavežemo ruto okoli oči → postane slepa 
miš. Iskati mora razpršene igralce po prostoru ali na prostem. Ko slepa miš ulovi svojo žrtev, 
mora še uganiti, koga je ujela. Če pravilno ugotovi zamenjata vloge (Jerovšek, 2012). 
Popestritev igre: ugotavljanje različnih predmetov z zavezanimi očmi.  
Povezava z zdravim načinom življenja: Čutila + predstavimo slepoto, slepi imajo tudi bolj 
razvita druga čutila (npr. sluh) 
 
3.4 Približevalno-zadevalne igre 
Igre otrok in odraslih, pri katerih igralci mečejo, tudi kotalijo različne predmete oziroma 
pripomočke pri igri, denimo kamen, palico, žogo, gumb, kovanec, itn. z namenom, da bi zadeli 
oziroma se čim bolj približali dogovorjenemu mestu ali predmetu (luknja, klobuk, kamen, 
deska, itn.). Ostali soigralci ga skušajo premagati ali pa se mu čim bolj približati. Večina takih 
iger je tekmovalne narave. V današnjem svetu poznamo kot primer pribiževalno-zadevalne igre 
denimo balinanje (Baš, 2007). 
 
3.4.1 Kozla zbijat 
Minimalno število igralcev: 2 
Pripomočki: »kozel« - trinoga rogovila ali pločevinasta posoda, 3 palice  
Navodila: »Kozla« postavimo na ravno podlago in šest korakov stran narišemo ravno črto, za 
katero se v koloni postavijo igralci. Igralec, ki je na vrsti dobi v roke tri palice in njegova naloga 
je, da zadane in podre »kozla«. Če mu uspe podreti »kozla« se postavi v novo kolona, če pa mu 
ne uspe, izpade iz igre. Vsak igralec po treh poskusih popravi »kozla« in pobere palice ter jih 
preda naslednjemu igralcu, ki čaka v koloni. Vsi igralci imajo na voljo en poskus s tremi meti 
in tisti, ki jim je uspelo zbiti »kozla«, tekmujejo naprej, dokler ne ostane en sam igralec. Ta je 
zmagovalec igre (Stražišar Lamovšek, b.d.). 
Popestritev igre: igralcem, ki se uvrstijo v naslednji krog, lahko otežimo igro tako, da npr. 
stojijo na eni nogi. Tistim, ki jim ponovno uspe zbiti »kozla«, lahko damo izziv, da stojijo na 
eni nogi in imajo dvignjeno prosto roko, tečejo na mestu in med tekom skušajo zadeti »kozla«, 
itd. 
Povezava z zdravim načinom življenja: mišice in moč. 
 
3.4.2 Kozo klanf 
Navodila za igro: 

• Število igralcev: najmanj 3 
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• Potrebujemo: kamni, poleno... 
• Koza klamf je pastirska igra, vendar pa se je preselila tudi v vasi in mesta.  
• Pravila igre: otroci z izštevanko izberejo pastirja, ki bo čuval kozo klamf. Ta mora 

sestaviti kozo klamf (stebriček) iz stvari, ki so mu na voljo (ponavadi so bili to večji 
kamni, poleno, škatle,...), na vrh stebrička pa postavi kamenček oziroma muho. Ostali 
otroci od koze klamf odmerijo deset korakov in jo ciljajo. Ko otroci podrejo kozo klamf 
mora pastir najprej vse pobrati in jo sestaviti nazaj, šele potem lahko lovi otroke. Ko 
ujame pastir otroka, se zamenjata (Jerovšek, 2012). 

Popestritev igre: uganke o živalih in rastlinah.  
Povezava z zdravim načinom življenja: spremljanje srčnega utripa in dihanja 
 
3.4.3 Kamenčkanje  
Minimalno število igralcev: 2 
Poterbščine: manjši (pobarvani) kamenčki (pazi! Vsak od igralcev jih potrebuje 5) in večji 
kamen, 
Navodila: Najprej skopljemo, ne pregloboko, približno 15 cm široko jamico in vanjo na sredino 
položimo večji kamen. Vsak od igralcev dobi 5 manjših kamenčkov. Igralci izmenično mečejo 
kamenčke proti jamici, a morajo paziti, da so čim bližje, a ne v jamici. Če kamenček pade v 
jamico, tekmovalec izpade. Tisti, ki so kamenčke vrgli ob jamico nato z frcanjem kamenčkov 
proti jamici skušajo zadeti večji kamen, ki je na sredini jamice. Tisti, ki je najuspešnejši pri 
metanju kamenčkov in ciljanju kamna, je zmagovalec igre (Stražišar Lamovšek b.d.). 
Popestritev igre: Namesto kamenčkov lahko uporabimo fižolčke različnih baru ali koruzo, itd. 
Povezava z zdravim načinom življenja: zbranost, natančnost, mišice, moč. 
 
3.5 Preskakovalne igre 
To so igre otrok, pri katerih določena pravila narekujejo preskakovanje »ovir« na eni nogi ali 
sonožno. Poznamo na primer preskakovanje prečne palice, ki je postavljena na dva v zemljo 
zabita količka, vrvi, ki jo vrtita soigralca ali tudi sklonjenih soigralcev (Baš, 2007). 
 
3.5.1 Ristanc  
Navodila za igro: 
Število igralcev: najmanj 2 do 4 
Potrebujemo: palico, kredo, kamenček 
Pravila igre: na tla narišemo lik kot je na fotografiji, kamenček vržemo v prvi kvadratek in 
skačemo po oštevilčenih kvadratih po eni nogi v enojih in po dveh v dvojnih kvadratih. V 
polkrogu na vrhu tančule se lahko spočijemo in se na enak način vrnemo na izhodišče, vmes pa 
poberemo svoj kamenček. Tako nadaljujemo po naslednjih številkah, če kamenčka ne vržemo 
v pravi kvadrat ali se med skakanjem prevrnemo ali v enojnem kvadratu stopimo na tla tudi z 
drugo nogo, je na vrsti drugi igralec. Zmaga igralec, ki uspešno zaključi s sedmico (Jerovšek, 
2012). 
Popestritev igre: igro lahko zastavimo tudi kot tekmovanje, ki se meri na čas. Torej je potrebno 
čim hitreje opraviti s skakanjem in se vrniti na začetek. Igro lahko otežimo tako, da igralci 
nosijo kamenček ob vračanju na odprti dlani, na dveh, treh prstih, itd. 
Povezava z zdravim načinom življenja: ravnotežje 
 
3.6 Namizne igre 
Igra otrok in odraslih, ki se odvija na neki ravni površini, npr. mizi ali drugi ravni ploskvi (na 
štoru, itn.). posebna skupina namiznih iger so t.i. tabelne igre, kjer je kot pripomoček obvezna 
posebna plošča z izrezanimi, izrisanimi liki, črtami, itn. po katerih igralci premikajo figurice 
(Baš, 2007). 
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3.6.1 Kovance pihat 
Navodila za igro: 
Število igralcev: 2 
Potrebujemo: 2 kovanca za 10 ali 5 centov 
Pravila igre: Kovanec pihamo po ravni površini (miza ipd.) S kratkim pihanjem, izmenično 
pihata oba igralca, ki sodelujeta pri igri. Cilj igre je, da s pihom prestaviš svoj kovanec na 
nasprotnikovega in zmagaš (Jerovšek, 2012). 
Popestritev igre: vsak otrok pove eno besedo in tako sestavijo svojo zgodbico (o zdravju).  
Povezava z zdravim načinom življenja: dihanje, spirometrija 
 
3.7 NAVODILA ZA IGRE  
3.7.1 Golobček je zletel 
Število igralcev: najmanj 3 
Pravila igre: Igralci se posedejo v krog in si izberejo vsak svoje ime žita ali poljščine (npr. 
oves, ajda, koruza, korenje, proso itd.). Tisti, ki igro začne reče: "golobček je zletel, je zletel v 
oves." Igralec, ki si je nadel ime oves, se mora takoj oglasiti: "v ovsu ga ni, je v korenju." itd. 
Če igralec prepozno reagira ali ne ve kam poslati golobčka, je izločen iz igre (Stražišar 
Lamovšek, b.d.). 
 
3.7.2 Zemljo krast 
Število igralcev: najmanj 3 
Potrebujemo: palico, kredo 
Pravila igre: Na tla se nariše krog in se ga razdeli na toliko enakih delov, kolikor je igralcev. 
Vsak igralec stopi na svoj del ozemlja in ga poimenuje po neki državi. Kdor začne igro, ima v 
roki paličico. Vreči jo mora v eno izmed ozemelj in s tem se tej državi napove vojno. Napadeni 
mora čimhitreje pobrati palico in zaklicati: "stoj!" takrat se morajo vsi ustaviti. Napadeni vrže 
palico v enega izmed igralcev in če ga zadane , mu lahko odreže tolikšen del ozemlja, kot ga 
lahko doseže iz svojega ozemlja. Oškodovani dobi palico in napove vojno naslednjemu. Izgubi 
tisti, ki ostane brez ozemlja (Stražišar Lamovšek, b.d.). 
 
3.7.3 Okamenele babe 
Navodila za igro:  
Število igralcev: najmanj 4 
Pravila igre: Določimo tistega, ki bo lovil. Igralci se razpršijo, lovilec pa jih poskuša ujeti. 
Kogar ujame (se ga dotakne), postane okamenel (postavi se v razkorak in se ne sme premikati). 
Reši ga lahko drug igralec tako, da se mu splazi med nogami. Igra se zaključi, ko so vsi igralci 
okameneli oziroma, ko lovilec ujame vse igralce. Da je igra bolj zanimiva, lahko določimo več 
lovilcev (Jerovšek, 2012). 
Popestritev igre: otrok, ki je ulovljen stoji na mestu, toliko časa dokler ga nekdo ne reši. Ko 
ga reši mora naglas povedati tri rastline na prvo črko imena rešitelja. PRIMER: ime rešitelja je 
Blaž: breza, bor, banana, breskev,…. 
Povezava z zdravim načinom življenja: spremljanje srčnega utripa in dihanja 
 
3.7.4 Mamica (očka, dedi, babi) koliko je ura? 
Število igralcev: najmanj 2 
Pravila igre: Na tla narišemo dve črti, devet korakov oddaljeni druga od druge. Nato določimo 
nekoga, ki bo mamica. Mamica se postavi na eno stran polja, vsi ostali pa na drugo, nasprotno 
stran. 
Otroci vprašajo: »Mamica, koliko je ura?« 
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Mamica odgovori: »Šest mišjih naprej.« (koraki so poimenovani po različnih živalih, tako so 
lahko veliki, majhni, poskoki, zvijanje in podobno). 
Otroci se približujejo mamici. Če goljufajo (preveliki koraki, koraki, ko mamica ne vidi in 
podobno), je vse v redu, dokler jih mama ne vidi. Zasačeni se morajo vrniti na začetek. Zmaga 
tisti, ki pride prvi čez črto, kjer stoji mama. V naslednji igri je on mama (Stražišar Lamovšek, 
b.d.). 
 
3.7.5 Gospodarja ni doma 
Število igralcev: najmanj 3 
Pravila igre: Otroci narišejo črto in se postavijo za njo. Nekaj metrov pred črto se usede eden 
od otrok, ki je gospodar. Gospodar zapre oči in se dela, kot da spi. Medtem otroci tiho prestopijo 
črto in prepevajo: »gospodarja ni doma, mi pa hruške jest.« 
Gospodar jih spusti v bližino, vendar nenadoma plane pokonci in otroci planejo v beg. Zasleduje 
jih do črte, preko nje pa ne sme. Igra se ponavlja toliko časa, dokler gospodar nekoga ne ujame. 
Tisti, ki ga ulovi , postane gospodar v naslednji igri (Stražišar Lamovšek, b.d.). 
 
3.7.6 Orehe zbijat 
Število igralcev: najmanj 3 
Potrebujemo: klobuk, orehe 
Pravila igre:  Pri tej igri najprej pritisneš klobuk na tla, da nastane vdolbina. Vsak igralec da v 
klobuk določeno število orehov, ki jih nato izbija z enim velikim orehom (udarni oreh). Pri 
dobrem zadetku iz klobuka zletijo in se razkropijo orehi, ki zdaj pripadajo tistemu, ki jih je 
izbil. Če se met ponesreči, igro nadaljuje soigralec. Kadar se zgodi, da ostane udarni oreh v 
klobuku, mora metalec za kazen dodati v klobuk še en svoj oreh. Vrstni red metanja se določi 
tako, da vsak igralec z določene razdalje vrže en oreh v klobuk. Po uspešnosti tega meta se 
potem določi vrstni red (Stražišar Lamovšek, b.d.). 
 
3.7.7 Frnikulanje 
Število igralcev: najmanj 2 
Potrebujemo: frnikule ali okrogli kamenčki 
Pravila igre: Na tleh potegnemo črto, s katere se zaganja frnikule. Igralec počepne na tla, se 
dotakne črte z malim prstom in frcne s palcem frnikulo, ki jo drži stisnjeno med palcem in 
kazalcem. Takoj ko se frnikula prvega igralca ustavi, pride naslednji in skuša prvo frnikulo 
zadeti s svojo. Če je ne zadane, frnikule ostanejo na tleh. Nato poskuša naslednji igralec, dokler 
ena frnikula (ali več)  ne zadene druge. Ob zadetku seveda vse frnikule prevzame zmagovalec 
(Stražišar Lamovšek, b.d.). 
 
4 DEL: POMEN ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA ZA POSAMEZNIKA 
 
Na zdravje vplivajo trije glavni dejavniki: dednost, okolje (naravno/družbeno) in pa življenjski 
slog. Življenjski ali vedenjski slog so tista vedenja ali navade ljudi s katerimi lahko posameznik 
vpliva na svoje zdravje. Izoblikuje se pod vplivom izkušenj in življenjskih razmer od ranega 
otroštva naprej (Lešer in Gajser Dvojmoč, 2017). 
 
Najpomembnejša vedenja tveganja za zdravje so neprimeren način prehranjevanja, slabe 
gibalne navade, kajenje, uživanje alkoholnih pijač in pa nedovoljenih drog ter nevarno 
obnašanje v cestnem prometu. Ta vedenja je s promocijo zdravja potrebno preprečevati, če pa 
so že prisotna jih je smiselno spremeniti v sprejemljivejša za zdravje (Lešer in Gajser Dvojmoč, 
2017). 
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Obstaja več metod in teorij, kako pomagati posameznikom pri spremembi življenjskega sloga. 
V procesu spreminjanja vedenja gredo posamezniki običajno skozi več stopenj spreminjanja 
obnašanja (Lešer in Gajser Dvojmoč, 2017):  

- ni interesa za spremembo 
- razmišljanje o spremembo  
- priprava na spremembo 
- izvajanje spremembe  
- ustrajanje pri spremembi  
- ponovitev (recidiv).  

 
Model za spreminjanje vedenja je krožen, kar pomeni, da ljudem mnogokrat ne uspe ohraniti 
spremenjenega načina življenja, ampak popustijo in se vrnejo na stare tirnice. Pristop pri 
spodbujanju sprememb mora za to biti na vsaki stopnji drugačen. Naloga zdravstvenega delavca 
je, da spremlja proces in naredi prehod v naslednjo stopnjo enostavnejši. To naredi tako, da 
izbere ustrezne ukrepe glede na stopnjo, skuša preprečiti vrnitev prejšnjih navad in spremlja 
napredek (Lešer in Gajser Dvojmoč, 2017). 
 
Preden si izdelamo načrt za dosego najboljšega zdravja moramo razmisliti o naslednjih 
področjih (Walker, 2003).   

- PREHRANA: dokazano je, da dolgotrajno sredozemska prehrana nudi najboljšo 
zaščito pred dvema našima najhujšima morilcema – srčnimi obolenji in rakom.  

- TELOVADBA: človek potrebuje pol ure telovadbe 4-5x tedensko.  
- KAJENJE: ni priporočljivo.  
- ALKOHOL: kozarec ali dva rdečega vina blagodejno vpliva na zdravje, če pa odmerek 

podvojimo, se koristi ne podvojijo.  
- STRES: vsakdo bi si moral vsak dan vzeti pol ure časa zase, ko bi lahko popolnoma 

odklopil svoje možgane. Vse odvečne misli, ki se v nas kopičijo čez dan, bi morali znati 
odplakniti. To bi morali početi poleg spanja.  

 
5 DEL: IZBRANE STARE IGRE V POVEZAVI Z ZDRAVIM NAČINOM 

ŽIVLJENJA  
 
Pri igrah se v večini izvaja veliko telesnih aktivnosti, kot so na primer tek, skakanje, metanje 
žoge/predmetov, vlečenje,… Zato je pomembno, da pred takimi igrami telo pripravimo na 
aktivnost. To pomeni, da je telo potrebno ogreti oziroma razgibati. 
 
Ogrevanje - razgibavanje.  
Ogrevanje je aktivnost pred glavnim delom vadbene enote oziroma v našem primeru pred samo 
igro. Z njim pripravimo telo na napore, ki se pojavljajo med samo vadbo, saj z lastno 
aktivnostjo: povečamo presnovo v mišicah, temperaturo in presnovo celotnega organizma, 
povečamo prekrvavljenost, povečamo elastičnost mehkega tkiva, povečamo gibljivost in 
prožnost mišic, zmanjšamo možnost nastanka poškodb, izboljšamo pripravljenost organizma 
(Lamfit, 2013). 
 
Pri igrah kot so ristanc, gnilo jajce in podobne je potrebno, da imamo ravnotežje. V 
nadaljevanju bomo opisale kaj je ravnotežje, kakšne vaje lahko delamo, da bomo ohranili oz. 
povrnili ravnotežje. 
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Kaj je ravnotežje? Ravnotežje je zmožnost posameznika, da obdrži pravokotno projekcijo 
težišča telesa znotraj podporne površine, ki mu nudi podporo, pa naj bo ta mirujoča ali gibajoča 
(Štiblar Martinčič, Cvetko, Cör in Marš, 2016). 
 
Za uravnavanje ravnotežja v telesu skrbi organ za ravnotežje, ki leži v notranjem ušesu. Tako 
je notranje uho sestavljeno iz organa za ravnotežje, polža (čutilo za sluh) in slušnega živca. To 
je najbolj zamotano zgrajeni del ušesa, zato ga imenujemo tudi labirint (Štiblar Martinčič, 
Cvetko, Cör in Marš, 2016). 
 
Organ za ravnotežje je pomemben za ohranjanje ravnotežja, zaznavo gibanja ter pri sodelovanju 
z vidom omogoča, da ob premikanju glave ostajajo predmeti stabilni v vidnem polju. Za 
ravnotežje so pomembni sicer tudi receptorji v sklepih in mišicah. Možgani sprejemajo 
informacije iz vseh omenjenih čutil, jih predelajo ter ustvarjajo občutek ravnotežja (Štiblar 
Martinčič, Cvetko, Cör in Marš, 2016). 
 
Kako deluje naprava za ravnotežje? Organ za ravnotežje je sestavljen iz mešička in treh 
polkrožnih cevk, ki imajo na notranji steni posebne čutnice z migetalkami. Vse te cevke so 
napolnjene s tekočino. Čutnice v mešičkih imajo na migetalkah še majhne kristalčke oz. ti. 
ravnotežna zrnca. Če premikamo glavo, če se telo premika v prostoru v razne smeri (naprej, 
vstran, navzgor) ali če se vrtimo, vse to povzroči, da tekočina v teh cevkah zaniha in s tem 
vzdraži čutnice, ki so v njih. Po živčnih vlaknih se prevaja to do možganov in tako se zavemo, 
v kakšni legi je naše telo in v katero smer se premika (Štiblar Martinčič, Cvetko, Cör in Marš, 
2016). 
 
Hitro lahko pride do poškodbe ušesa, posledično pa tudi do motenj ravnotežja. Tako lahko 
močni udarci v glavo poškodujejo dele ušesa, prav tako se lahko le-ta poškoduje ob močnem 
poku. Do same motnje v ravnotežju pa lahko pride tudi s samo starostjo ali pa je to posledica 
določene bolezni (Štiblar Martinčič, Cvetko, Cör in Marš, 2016). 
 
Zato je potrebno delati vaje za ravnotežje oziroma vaje za samo povrnitev ravnotežja, če je le 
to moteno.  
 
Vaje za ravnotežje (lastovka, koleno na prsih, na eni nogi, stanje na prstih v počepu):  

1. Stanje na prstih: Usedite se na tla tako, da 
noge spodvijete pod sebe, roke pa počivajo ob 
telesu. Ko boste pripravljeni, se postavite na 
stopala (tako, da čepite). Počasi se dvignite na 
prste, zravnajte hrbet in ramena. Ko ujamete 
ravnotežje, dvignite roke visoko v zrak. 
Zdržite toliko časa, dokler lahko nadzorujete 
svoje telo. 

2. Lastovica: Ko dovolj utrdite ravnotežje, se 
preizkusite še v lastovici. Eno nogo pokrčite 
za sabo in jo primite z roko. Počasi jo začnite 
dvigati in se hkrati spuščajte z zgornjim delom 
telesa proti tlom. Ustavite se na točki, kjer še 
lahko obvladujete telo in lovite ravnotežje. Če 
boste pridno vadili, bo hrbet na koncu v ravni 
vodoravni liniji, noga pa visoko v zraku. 

3. Koleno na prsih: Spet boste stali na eni nogi, 
vendar tokrat malo drugače. Iztegnite roke in 
dvignite nogo visoko v zrak. Z rokami primite 
koleno in ga potegnite k sebi. Hrbet in ramena 
naj bodo zravnani. Čez nekaj trenutkov 
zamenjajte nogo. 

4. Na eni nogi: Stojte vzravnano in dvignite 
nogo tako visoko, kot zmorete (lahko jo 
postavite tudi na koleno). Roke iztegnite levo 
in desno od sebe, da ulovite ravnotežje. Če 
boste zmogli, jih sklenite pred seboj (kot na 
sliki). Zadržite položaj nekaj trenutkov in 
zamenjajte nogo. 

Vir: Aktivni.si (2018). 4 vaje za boljše ravnotežje. Pridobljeno: 19.2.2019 s 
https://www.aktivni.si/fitnes/vaje/4-vaje-za-boljse-ravnotezje/fotozgodba/ravnotezje/  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Vid
https://sl.wikipedia.org/wiki/Receptor
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sklep
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%A1ica
https://www.aktivni.si/fitnes/vaje/4-vaje-za-boljse-ravnotezje/fotozgodba/ravnotezje/
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Vaje za povrnitev ravnotežja (starostniki: leže/sede, stoje, med hojo) 
LEŽE NA HRBTU:  
1. premikamo z očmi, glava miruje: navzgor 

- navzdol - od leve proti desni in obratno. 
Nato pogled osredotočimo na prst, ki ga 
približujemo in oddaljujemo od obraza.  

2. premikamo glavo: najprej počasi, nato 
hitreje, pozneje pa med opravljanjem vaj 
zapremo oči: nagibamo glavo naprej – 
nazaj + nagibamo glavo v levo in desno  

SEDE:  
1. ponovimo vaje 1. in 2.  
2. dvigujemo ramena in z njimi krožimo  
3. sklonimo se naprej, pobiramo predmete s 

tal  
4. krožimo z glavo v levo in desno z 

odprtimi očmi in nato z zaprtimi očmi  
5. obračamo telo v levo in desno, 

pogledamo v smeri obrata  
STOJE:  
1. ponovimo predhodne vaje  
2. vstajamo iz sedečega položaja z odprtimi 

, nato z zaprtimi očmi  
3. v višini oči podajamo žogico iz ene v 

drugo roko  
4. pod koleni podajamo žogico iz ene v 

drugo roko  
5. vstajamo iz sedečega položaja in se pri 

tem obrnemo okoli svoje ose  

MED HOJO:  
1. narišemo črto na tleh in hodimo po njej z 

odprtimi, nato pa z zaprtimi očmi  
2. hodimo po stopnicah navzgor in navzdol 

z odprtimi in nato z zaprtimi očmi  
3. kegljamo, balinamo 
4. hodimo tako, da postavljamo nogo pred 

nogo z odprtimi nato z zaprtimi očmi  
5. stojimo na eni nogi z odprtimi in nato z 

zaprtimi očmi  
6. hodimo tako, da postavljamo nogo pred 

nogo, najprej z odprtimi nato z zaprtimi 
očmi  

Vir: Ambulanta garmus (b.d.). Vaje za povrnitev ravnotežja. Pridobljeno 19.2.2019 s 
http://www.ambulanta-garmus.si/nasveti/ravnotezje.pdf  
 
Pri igrah, ki vsebujejo tek (okamenele babe, kozo klamf, kdo se boji črnega moža), si lahko 
pred začetkom igre izmerimo srčni utrip, nato pa še enkrat po koncu igre. Tako lahko rezultata 
primerjamo in ugotovili bomo, da se srčni utrip po aktivnosti poveča, saj nam srce bije hitreje 
in tako kri hitreje kroži po telesu. Poleg tega pa je pomembno, da tudi pravilno dihamo. V 
nadaljevanju bomo opisale zakaj je dihanje pomembno in tudi kako pravilno dihamo.  
 
SRČNI UTRIP 
V igrah okamenele babe, kozo klamf in kdo se boji črnega moža je pretežno samo tekanje, zato 
bo v tem času naše srce bilo hitreje in močneje. Naše srce je mišica, ki potiska kri po našem 
telesu. Da kri potisne naprej po telesu, je potrebno da se naše srce skrči, takoj zatem pa sprosti. 
To imenujemo srčni utrip.  
  
Kako izmerimo srčni utrip? 
Izmerimo ga lahko ročno ali pa z aparatom za merjenje pritiska, aparatom za merjenje kisika v 
krvi, itd (Fink in Kobilšek, 2015).  
 
Ročno: drugi, tretji in četrti prst leve roke položimo tik nad palčno stran desnega zapestja (kjer 
leži koželjnična arterija) ali ob mišico na vratu (kjer leži vratna arterija). Število utripov/minuto 
dobimo tako, da ob tipanju utripajoče arterije štejemo število udarcev – 2 načina (Fink in 
Kobilšek, 2015): 
a. pri večji intenzivnosti vadbe merimo 6 sekund in dobljeni rezultat pomnožimo z 10; 
b. pri manjši intenzivnosti vadbe merimo 15 sekund in dobljeni rezultat pomnožimo s 4.  
 

http://www.ambulanta-garmus.si/nasveti/ravnotezje.pdf
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Tako bomo pred igro merili utrip 15 sekund in pomnožili s 4. Po igri pa bomo merili utrip 6 
sekund in pomnožili z 10. Normalen srčni utrip v mirovanju odraslega človeka je med 60 in 80 
udarci na minuto, utrip treniranega športnika okrog 60, utrip vrhunskega športnika pa le 40 
udarcev na minuto.  
 
DIHANJE 
Dihanje je življenjska aktivnost, ki omogoča izmenjavo plinov v pljučih in skupaj s krvnim 
obtokom preskrbo celic s kisikom ter oddajanje ogljikovega dioksida iz celic (Fink in Kobilšek, 
2015). 
 
Normalne vrednosti pri zdravem odraslem človeku so od 16-18 vdihov na minuto. Pri 
normalnem dihanju je ritem enakomeren, izdih traja nekoliko dlje kot vdih, vmes je pavza. 
Zdravo dihanje je neopazno , prsni koš se le malenkostno dviguje in pada. Telesni napori, 
različne motnje in zdravila lahko spremenijo frekvenco, ritem in kakovost dihanja (Fink in 
Kobilšek, 2015). 
 
Kakšno je pravilno dihanje? Večina prebivalstva diha le z rameni in pljuči, kar privede do 
tega, da se pljuča in telo ne napolnijo s kisikom popolnoma, saj je dih preplitek. Do globokega 
diha lahko pridemo le s trebušnim dihanjem, tako kot dihajo dojenčki. Če jih pozorno opazujete, 
boste videli, da se jim ob vdihu dvigajo trebuščki, in ne pljuča. Ko se rodimo, avtomatsko 
privzamemo dihanje, ki je pravilno, žal pa na to znanje sčasoma pozabimo zaradi prehitrega 
tempa življenja, stisk, strahu, norm (družba poudarja raven, plosk trebuh, ne pa izbočenega) ....  
 
Vaje za pravilno dihanje + Kako trebušno dihati? Trebušno dihati se najlažje naučimo leže 
ali sede, tako da položimo eno roko na trebuh in eno na prsni koš. Ko vdihnemo globoko (skozi 
nos), se morata dvigniti naš trebuh in roka na njem, medtem ko prsni koš ostane pri miru. Ob 
izdihu povlečemo trebuh navznoter. Od začetka se boste mogoče malo lovili, a z nekaj vaje 
vam bo uspelo. Pri trebušnem dihanju je pomembno tudi to, da dihamo zavestno. To pomeni, 
da spremljamo svoj dih in mu sledimo, mu namenimo pozornost in s tem telesu damo jasno 
vedeti, da je to izjemno pomemben proces (Yesudian, 2004). 
 
Zakaj je pomembno ali dihamo skozi nos, ali skozi usta? Z dihanjem na usta hitreje in 
enostavneje zajamemo več zraka. Z dihanjem skozi nos pa povečamo vsebnost ogljikovega 
dioksida v krvi, kar deluje pomirjujoče. Predvsem v hladnem vremenu pa je priporočljivo 
dihanje skozi nos, da zrak ogrejemo, preden pride do pljuč (Yesudian, 2004). 

• Dihanje pri teku in aerobnih aktivnostih: večina tekačev najudobneje diha s pravilo 2:2 
(med vdihom naredimo dva koraka, med izdihom naredimo dva).  

• Dihanje pri treningu za moč: izdih pri naporu (dvig uteži), vdih pri vračanju nazaj (pri 
dvignjeni uteži, preden jo spustimo). 

• Dihanje pri jogi: vdih in izdih enako dolga (pomirjamo živčni sistem, znižujemo krvni 
pritisk, zmanjšujemo stres. Pri težjih položajih, kjer samodejno pride do zadrževanja 
diha → znak preobremenjenosti → premor, ponovno se osredotočite na dihanje in 
počasno izvajanje vaj.  

  
Pri igri Ali je kaj trden most in pri vlečenju vrvi je pomembno, da imamo mišice in so le te 
dobro pripravljenje. Za mišice je pomembno zdravo prehranjevanje in pa tudi vaje zamoč, ki 
jih bomo v nadaljevanju opisale.  
 
 
 

http://www.svetloba.si/znanja/368-ze-znate-dihati-s-trebuhom
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MIŠICE IN MOČ 
Za to igro je pomembna moč, le-ta pa je odvisna od sposobnosti naših mišic. V telesu imamo 
veliko mišic, ki jih razdelimo glede na njihovo funkcijo v telesu. Razlikujejo se tudi po sestavi 
celic, iz katerih so zgrajene. Vsaka mišica ima svojo nalogo, ki jo mora opravljati. Ena 
najpomembnejših mišic v našem telesu je srce. Skeletne mišice opravljajo drugačno nalogo kot 
tiste mišice, ki gradijo notranje organe. Nad notranjimi organi nimamo zavestnega nadzora, 
medtem ko lahko okončine, trup in glavo svobodno premikamo (Štiblar Martinčič, Cvetko, Cör in 
Marš, 2016). 
 
Zakaj se moje telo giblje? Da se del telesa premakne, se mora mišica skrčiti. Tako se mišice 
krčijo in raztezajo, s tem pa se premika sklep med dvema kostema. Najpomembnejša lastnost 
mišice je krčljivost, vsaka pa je priraščena na sklep s kito (Štiblar Martinčič, Cvetko, Cör in Marš, 
2016). 
  
Za samo aktivnost in pravilno funkcijo mišic je potrebno gibati in se zdravo prehranjevati. 
Pomembno je da smo ves čas v pogonu in so naše mišice aktivne, tako le te ne bodo oslabele. 
Potrebno je zaužiti veliko zelenjave, rdečega mesa in pa mlečnih izdelkov, saj te hranijo mišice 
z beljakovinam in jih še dodatno okrepijo (Štiblar Martinčič, Cvetko, Cör in Marš, 2016). 
 
 
Vaje za moč: 
Trebušnjaki: Ležimo na hrbtu, roki 
prekrižamo na prsih, nogi dvignemo od tal, ju 
pokrčimo v kolenih približno pod kotom 90 
stopinj in prekrižamo stopala, nogi držimo 
tako ves čas vaje. Zgornji del trupa 
dvigujemo proti kolenom, rahlo zadržimo in 
se spustimo proti tlom ter se ustavimo 5 cm 
od tal in zopet proti kolenom... Vdihujemo, 
ko se spuščamo nazaj in izdihujemo, ko se 
dvigamo. 

Sklece: Ležemo na prsi, roke so v širini 
ramen, dlan plosko na tleh, telo v ravnem 
položaju s prsti na tleh. Dvigamo in 
spuščamo se v tem položaju. Telo mora ostati 
v ravnem položaju, pogled naravnost. 
Vdihujemo, ko se dvignemo in izdihujemo, 
ko se spuščamo.  

Počepi: Stojimo pokončno, noge v širini 
ramen, roke iztegnjene 90 stopinj na telo, 
pogled naravnost. Na celih podplatih se 
spustimo v počep do kota 90 stopinj (rajši 
manj, nižje ni priporočljivo), hrbet vzravnan, 
malo zadržite in se vrnite v začetni položaj. 
Vdihujemo, ko se dvignemo in izdihujemo, 
ko se spuščamo. 

Dviganje na prste: Stojimo pokonci ( 
najbolje na robu klopi, robu stopnic,...) s 
stopali v širini bokov, roke sproščeno ob 
telesu (v rokah lahko držite manjše uteži), 
pogled naravnost in naprej. Dvignemo se na 
prste (maksimalen izteg pete), zadržimo nato 
se počasi spustimo nižje od začetnega 
položaja in zopet dvignemo … Vdihujemo, 
ko se dvigujemo na prste in izdihujemo, ko se 
spuščamo. 

Izpadni korak – naprej: Stojimo pokončno z vzravnanim hrbtom, stopala v širini ramen, 
roke ob telesu (v rokah lahko držite manjše uteži), pogled naravnost in naprej, ramena 
potisnemo nazaj. Naredimo daljši korak naprej in sicer tako da nogo dvignemo v kot 90 
stopinj s telesom in se spustimo do pravokotnega položaja v kolenu, koleno zadnje noge 
spustimo proti tlom a vendar ne do tal. Rahlo zadržimo in se počasi vrnemo v začetni položaj 
ter nadaljujemo z drugo nogo Vdihujemo, ko se spuščamo v izpadni korak in izdihujemo, ko 
se vračamo v začetni položaj. 

Vir: Trener-portal.si (2012). 10 vaj za moč, katere lahko opraviš doma. Pridobljeno 19. 2. 2019 
s http://trener-portal.si/uploads/misln/public/document/39-

http://trener-portal.si/uploads/misln/public/document/39-bodi_sportnik_tudi_doma_sl.pdf?fbclid=IwAR2Ypz8RqqO6R8VK0Psd2YTpWc8uOnd67v1ZI_kLdVMIXz2F9mGLwGRtiUw
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bodi_sportnik_tudi_doma_sl.pdf?fbclid=IwAR2Ypz8RqqO6R8VK0Psd2YTpWc8uOnd67v1
ZI_kLdVMIXz2F9mGLwGRtiUw  
 
Pri igri Slepe miši imamo zavezane oči, zato je zelo pomembno da pozorno poslušamo in 
otipamo predmete in osebe okoli sebe. Igra je tudi poučna, saj se otroci za trenutek postavijo v 
kožo slepih ljudi in občutijo svet v temi. Tako bomo v nadeljevanju povedale nekaj o čutilih in 
poudarile kako pomemben je vid.  
 
ČUTILA 
Poznamo več vrst čutil, to so: čutila v koži (za tip, mraz, vročino, bolečino), čutilo za okus, 
čutilo za voh, čutilo za vid in čutilo za sluh ter ravnotežje. 
 
SLEPOTA IN SLABOVIDNOST 
Slepota je prirojeno ali pridobljeno stanje nezadostne vidne zaznave zaradi fizioloških ali 
nevroloških dejavnikov. Za opis izgube vida in opredelitev slepote se uporabljajo različne 
lestvice. Izraz slepota se pogosto uporablja za opis hude prizadetosti vida z ostankom vida. 
Popolna slepota pomeni popolno odsotnost zaznave oblike in vidne svetlobe.  
Vodilni vzrok slepote je siva mrena (očesna bolezen, pri kateri očesna leča postane motna, 
zaradi česar prepušča manj svetlobe, to pa povzroči slabši vid). 
Braillova pisava je posebna pisava, ki omogoča slepim, da berejo in pišejo. Razvil jo je Louis 
Braille leta 1821.  
Slepi z otipavanjem spoznavajo obliko, velikost, kakovost, površino in težo predmetov. Čutilo 
za tip je zelo pomembno, saj slepi lahko z otipavanjem spoznajo predmete in se znajdejo v 
prostoru, ki jih obdaja (Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, b.d.). 
 
Ker pa nekaterim ni do teh iger ali pa so zanje prenaporne, bi lahko v Deželi kozolcev izvedli 
hitro hojo ali nordijsko hojo, poleg tega pa tudi kolesarjenje. Kajti cilj tega projekta je zdrav 
slog življenja, pod kar spada samo gibanje.  
 
GIBANJE je katera koli gibalna dejavnost, pri kateri se poveča srčni utrip in pri kateri se za 
nekaj časa zadihaš. Gibljemo se pri športu, šolskih dejavnostih, med igro s prijatelji ali med 
hojo v šolo. Tek, hitra hoja, rolanje, kolesarjenje, ples … vse to je gibanje. Pomembno je, da se 
gibljemo vsaj eno uro na dan (NIJZ, b.d.). 
 
Gibanje prinaša tudi koristi: 

• Te sprosti in razvedri ter preprečuje in zmanjšuje občutke stresa in tesnobe. 
• Omogoča druženje s prijatelji. 
• Ugodno vpliva na duševno počutje, samopodobo in samospoštovanje. 
• Izboljšuje telesno kondicijo. 
• Vzdržuje gibčnost, ravnotežje, zdravo držo in lepo oblikovano telo. 
• Ugodno vpliva na tvoj učni uspeh. 
• Vzdržuje ustrezno telesno težo, poveča mišično maso in zmanjša maščobno tkivo. 
• Krepi zdravje. 

 
Poleg gibanja pa je pomembna tudi drža telesa pri vseh aktivnostih. Pri statičnih aktivnostih 
kot so igre s kartami, človek ne jezi se in druge družabne igre je težje vključiti zdrav slog, zato 
je toliko bolj pomembno, da se držimo vzravnano in s tem naredimo nekaj dobrega za naše telo 
(Kersnik Žvab, 2018). 
 

http://trener-portal.si/uploads/misln/public/document/39-bodi_sportnik_tudi_doma_sl.pdf?fbclid=IwAR2Ypz8RqqO6R8VK0Psd2YTpWc8uOnd67v1ZI_kLdVMIXz2F9mGLwGRtiUw
http://trener-portal.si/uploads/misln/public/document/39-bodi_sportnik_tudi_doma_sl.pdf?fbclid=IwAR2Ypz8RqqO6R8VK0Psd2YTpWc8uOnd67v1ZI_kLdVMIXz2F9mGLwGRtiUw
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Kaj je telesna drža? Je idealna drža telesa, kjer je teža pravilno razporejena glede na sklepe in 
omogoča ohranitev naravnega ravnovesja v telesu, pravilno dolžino mišic in porazdeljen pritisk 
na sklepe. Telesna drža se zaradi vsakdanjega stresa, nerednega gibanja, nošenja velikih 
bremen, neenakomerne aktivacije telesa, vedno bolj poseda ali preoblikuje glede na naše 
priučeno gibanje (Kersnik Žvab, 2018). 
 
Slaba oz. nepravilna drža vpliva tudi na počutje, na zdravje vsakega posameznika. Nepravilna 
drža vsebuje veliko nepravilnosti ki se najbolj odražajo na sklepih. Na udaru so hrbtenica, 
ramena, kolena, boki, kar kot posledica se odraža na nepravilnem delovanju mišic, bolečinah, 
obrabi sklepov, slabem počutju in z drugimi zdravstvenimi težavami, ki izhajajo iz nepravilne 
drže. Vse skupaj vpliva tudi na slabo cirkulacijo, omejeno gibanje, težje dihanje in seveda, kot 
že omenjeno, na bolečine v mišicah in sklepih (Kersnik Žvab, 2018). 
 
Kakšna je pravilna drža? Pomembna je pravilna krivina hrbtenice, glava je pravilno 
uravnotežena, roke visijo sproščeno, dlani so obrnjene proti telesu, ramena so v isti ravnini, 
lopatice so enakomerne – ne odstopajo, prsni koš je dvignjen in simetričen, trebuh je raven, 
kolki so v isti ravnini, kolena so iztegnjena, brez naprezanja, vrhovi kolen so obrnjeni ravno 
naprej, stopala so razmaknjena 5-6 cm, teža telesa je enakomerno porazdeljena po stopalu 
(Kersnik Žvab, 2018). 
 
Pri igri Kovance pihat je pomembno, da igralec pihne tako močno, da premakne kovanec, zato 
je pomembno, da zna pravilno pihniti, kar mu lahko pomaga na poti do zmage. Zato smo se pri 
tem odločile, da predstavimo preiskavo, ki se imenuje spirometrija, saj deluje na enak način.  
 
 
SPIROMETRIJA 
Spirometrija ali merjenje pljučnih volumnov je zelo pogosto uporabljena preiskava v poteku 
diagnostike in ocene različnih bolezenskih stanj. S preiskavo ocenimo kapaciteto in funkcijo 
pljuč. Na podlagi meritev lahko določimo, za kakšne vrste okvaro oziroma motnjo dihanja gre 
pri preiskovancu (Fink, Kobilšek in Mesarec, 2013). 
 
Kako preiskavo izvedemo? Bolnik mora najprej globoko vdihniti, nato ustnik, ki je povezan 
z merilno napravo, tesno objeti z ustnicami in izdihniti v napravo čim hitreje in čim močneje, 
kolikor zmore, dokler nima občutka, da je popolnoma izpraznil pljuča, ali vsaj 6 sekund. Tak 
manever ponovimo vsaj trikrat, odvisno od ponovljivosti manevra in sodelovanja preiskovanca. 
Spirometrija (predstavimo kaj je, kako se meri, zakaj, kdaj, kdo) (Fink, Kobilšek in Mesarec, 
2013). 

6 ZDRAVILNE RASTLINE  
6.1 PRAVA SIVKA (Lavandula angustifolia)  
Uporabni del: cvetovi 
Zeliščna raba: pomaga pri nespečnosti, deluje pomirjujoče, izboljšuje počutje in prebavo, 
pospešuje izločanje žolča, preprečuje diarejo, pomaga pri čiščenju ran, pri opeklinah in mišičnih 
bolečinah.  
Priprava:  

1. Čaj: vodo zavremo in jo prelijemo čez 2 žlički cvetov sivke. To pokrijemo in pustimo 
5-10 min, nato pa precedimo. Skodelica sveže pripravljenega napitka se popije nekajkrat 
na dan (ponavadi pred spanjem). 

2. Kopel: 50-100 g cvetov prelijemo z enim litrom vrele vode. pokrito pustimo stati 10 
min. nato odcedimo in dodamo kadni kopeli.  
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3. Tinktura: 20 g posušenih cvetov namočimo v 100 ml 70% etanola.  
Neželeni učinki: prevelike količine eteričnega olja dražijo prebavne organe in močno vplivajo 
na počutje (Galle Toplak, 2015). 
 
6.2 OGNJIČ (Calendula officialis) 
Uporabni del rastline: cvetovi 
Zeliščna raba: deluje proti številnim mikrobom, preprečuje naselitev glivic na koži, zdravi 
kožne spremembe, vpliva na celjenje ran, poveča kroženje krvi in tonus kože, stimulira imunski 
sistem, ščitijo pred čiri na želodcu in črevesju. 
Priprava:  

1. Pripravek za grgranje: veliko žlico posušenih cvetov prelijemo z 2dcl vrele vode, 
pustimo 10 min pokrito, da se učinkovina raztopi v vodi, nato precedimo in ko ni 
prevroče večkrat na dan grgramo.  

2. Čajni napitek: poparimo veliko žlico svežih ali malo žlico posušenih cvetov s ¼ l vrele 
vode, pustimo 10 min pokrito, da se učinkovina raztopi v vodi, nato precedimo. Na dan 
lahko popijemo največ 4 skodelice nesladkanega čaja. 

3. Tinktura: domače žganje in cvetove namočene pustimo stati najmanj 3 tedne, 
prepojimo gazo in jo položimo na obolelo mesto, obkladek menjamo večkrat na dan.  

4. Mazilo: pripravimo na vodni kopeli iz svežih cvetov, dodamo svinjsko mast, kuhamo 
10 min, čez noč pustimo pokrito na hladnem prostoru, zjutraj pogrejemo in precedimo 
skozi gazo, shranimo v lončke in hranimo v hladilniku do 1. leta.  

Neželeni učinki: redko pride do alergijskih reakcij (Galle Toplak, 2015). 
 
6.3 KAMILICA (Matricaria chamomilla) 
Uporabni del: cvetovi 
Zeliščna raba: proti vnetjem, ščiti želodčno sluznico pred nastankom čirov, pospešuje celjenje 
ran, zavira učinek bakterijskih strupov, pospeši presnovo kože, uporabljamo pri vnetnih 
obolenjih želodca in črevesja, blaži bolečine pri menstruaciji, žolčnih in črevesnih kolikah, 
aktivira telesne obrambne sisteme pri akutnih in kroničnih infekcijah.  
Priprava:  

1. Čaj: Za pripravo skodelica kamiličnega čaja potrebujemo: čajno žličko posušenih 
kamilic in 2,5 dl vode. Vodo pristavimo na štedilnik in počakamo, da zavre. Naj vre par 
minutk. Nato vodo odstavimo s štedilnika in zavrelo vodo v pokriti posodi pustimo stati 
5 minut, da se voda shladi na okoli 90 °C. Nato vanjo potopitmo posušene kamilice, 
pokrijemo in pustimo 5-10 minut. Po tem času čaj precedimo in že ga lahko pijemo. 
Kamilični čaj pijemo mlačen, nikoli vročega. 

2. Olje: Za pripravo kamiličnega olja potrebujemo: 1 liter oljčnega olja, nekaj prgišč 
cvetov kamilice. Kamilice namočimo v olivno olje, vse skupaj postavimo na sončno 
mesto za 10 dni. Po desetih dneh kamilično olje precedimo skozi gazo. Kamilično olje 
hranimo v temnem in suhem prostoru, ki naj ne bo vroč. Kamilično olje si po potrebi 3-
5x dnevno vtiramo na prizadeta mesta (rane, bule, otekline, zmečkanine,...).  

3. Kamilice z medom: Za pripravo kamilic z medom potrebujemo: pest posušenih 
kamilic, 500 g medu. Kamilice enostavno zmešajte z medom, ki je lahko katerikoli in 
hranite v steklenem kozarcu pri sobni temperaturi v temnem prostoru. Za lajšanje težav 
uživamo dvakrat dnevno (zjutraj in zvečer) po 1 čajno žličko kamilic z medom. 
Pomagajo pri izločanju sluzi iz pljuč ali želodca. 

4. Kopel: V kad nalijemo vročo, a ne prevročo vodo, ji dodamo približno 1 žlico kamilice. 
Kopel naj traja 20-30 minut. Kamilično kopel si pripravimo za lajšanje glavobola, 
bolečin v ušesih, težavah s sinusi, bronhitisu in tudi ob granolomu. 



19 
 

Neželeni učinki: pri dolgotrajni uporabi prevelikih količin pride do živčnega nemira in omotice 
(Galle Toplak, 2015). 
 
6.4 BEZEG (Sambucus nigra) 
Uporabni del: lubje, cvetovi, plodovi, listje. 
Zeliščna raba: za znojene in kot sredstvo proti sluzničnemu vnetju, proti prehladnemu nahodu, 
vnetju obnosnih votlin, za izločanje vode, blago odvajalo ter blago protivnetno zdravilo, 
zaščitno deluje na jetra. 
Priprava: 

1. Bezgov čaj: Cvetove posušimo na svežem zraku, ampak ne na soncu. Tako bodo 
bezgovi cvetovi ohranili svojo barvo. Ko se cvetovi posušijo, jih shranimo v platnene 
ali papirnate vrečke ali škatle. Naredimo si poparek iz 2 do 4 gramov cvetov trikrat na 
dan. 

2. Bezgov sok: potrebujemo 40 bezgovih cvetov, 2 limoni, 5 dkg citronske kisline, 1kg 
sladkorja. Limoni operete in skrtačite v vroči vodi, ki ste ji dodali ščepec sode 
bikarbone. Narežete ju na tanke rezine. V loncu zmešate bezgove cvetove, 
limono,  citronsko kislino in 2 l vode. Vse skupaj pustite stati 36 ur, nato precedite skozi 
krpo, primešate sladkor in zavrete. Vročega nalijete v čiste steklenice in zaprete. Pijemo 
ga razredčenega z mrzlo vodo, dodamo ga ledenemu čaju ali penečemu se vinu, 
dodamo  ga lahko v čaj v zimskem času, nekateri ga dodajajo k ledu, k žganim pijačam. 

3. Šabesa: potrebujemo 4,5 litre vode, 30 ml vinskega ali jabolčnega kisa, 700 g sladkorja, 
tanko olupljena lupina limone in sok ter 12 cvetov bezga. Vodo zavremo in v njej 
raztopimo sladkor. Ko se mešanica vode in sladkorja ohladi, dodamo kis, lupino limone, 
sok ter bezgove cvetove. Vse skupaj pokrijemo (s krpo) in pustimo stati 24 ur ter vmes 
večkrat premešamo. Nato skozi krpo (ali cedilo) precedite tekočino v steklenice. Šabesa 
je na red za pitje čez približno dva tedna.  

4. Bezgov sirup: zanj potrebujemo 30 bezgovih cvetov, 3 kg sladkorja, 3 limone, 3 l vode 
in 3 citronske kisline. Vodo in sladkor zavremo, da se sladkor stopi. Ko se voda malo 
shladi, dodamo bezgove cvetove, limono, narezano na rezine in citronsko kislino. 
Pokrito pustimo 48 ur, nato precedimo in prelijemo v steklenice (Galle Toplak, 2015). 

6.5 LIPA (Tilia platyphyllos Scop.) 
Uporabni del: cvetovi, listi.  
Zeliščna raba: spodbuja potenje in izboljšuje odpornost proti prehladu, katarjem zgornjih dihal 
in gripi, deluje pomirjevalno, uporabljajmo pri vročičnih obolenjih, za blaženje kašlja, 
povečanje odpornosti proti infekcijam, uporablja se pri obolenjih ledvic in mehurja, blaži krče.   
Priprava: 

1. Čaj: iz 2-3 čajnih žlic cvetov pripravimo poparek, ki naj stoji 5-10 minut. Za kuro s 
potenjem pijemo zelo vročega, lahko tudi sladkanega z medom. Za preprečevanje 
prehlada in povečanje odpornosti pijemo manj vročega. Proti manjšim motnjam spanja 
spijemo skodelico pred spanjem. 

2. Prevretek: Ponekod je v navadi dvakrat prekuhan čaj, ki ima lepo rdečo barvo. Pri 
takšni pripravi je v čaju več čreslovin. Tako kot druge čaje s čreslovinami ga 
uporabljamo pri obolenjih želodca in črevesja. 

3. Tinkturo na osnovi beljave (1 : 5 v 25- odstotnem alkoholu) jemljemo proti prebavnim 
težavam, nastalim zaradi jeter, žolčnim kamnom in boleči napihnjenosti. Vzamemo je 
pet mililitrov z vodo trikrat na dan pred obroki. 

Neželeni učinki: Lipove pripravke odsvetujejo bolnikom s srčnimi motnjami, prav tako pa naj 
bi se jih izogibale nosečnice in doječe matere (Galle Toplak, 2015). 
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6.6 REGRAT (Taraxacum officinale) 
Uporabna dela: listi in korenina. 
Zeliščna raba: povečuje izločanje žlez slinavk, želodčnih in črevesnih žlez, jeter, žolčnika ter 
trebušne slinavke, spodbuja presnovo, izloča odvečne snovi iz telesa, znižuje telesno težo, 
deluje pri kožnih nečistočah, uporabljajmo ga kot pomožno zdravljenje pri revmatičnih 
obolenjih, deluje diuretično, pospešuje prekrvavitev ledvic, izboljšuje filtracijo in poveča 
izločanje seča, olajšuje izkašljevanje.  
Priprava: 
Uživamo ga presnega (liste) kor solato. Mleček ni strupen, je pa priporočljiv za odstranjevanje 
bradavic – z njim si jih namažemo večkrat na dan. Lahko pa pripravimo tudi druge pripravke.  

1. Regratov sirup: Vzamemo 4 prgišča cvetov, jih  prekuhamo v 2 l vode, precedimo in 
dobro ožamemo, dodamo vročemu soku (1,5 kg rjavega sladkorja in sok dveh limon) 
ter med kuhanjem na šibkem ognju neprestano mešamo, da dobimo gosto tekočino. 
Nalijemo v steklenice (kozarce) in jih spravimo v hladen in temen prostor. Uporabljamo 
ga pri prehladnih obolenjih, posebej pozimi. Ni priporočljiv za sladkorne bolnike. 

2. Regratova tinktura: Steklenico napolnimo z na drobno narezanimi, očiščenimi 
svežimi listi in koreninami  in  jih  zalijemo z močnim žganjem ( od 50% do 70% 
alkohola). Pustimo na sobni temperaturi in  vsakih nekaj dni pretresemo.  Čez tri tedne 
precedimo skozi gazo, nalijemo v steklenice in spravimo v temen in hladen prostor. 
Uživamo 20 kapljic 3x na dan v kozarcu vode. Naredimo 3 tedensko kuro, nato 
prekinemo za nekaj časa. 

3. Svež sok iz regrata: Tri pesti svežih listov prelijemo s 50 ml vode in jih v mešalniku 
dobro zmeljemo. Nastali sok odcedimo oziroma filtriramo in hranimo v hladilniku. V 
obliki kure jemljemo trikrat dnevno po eno jedilno žlico. Sveži sok pospešuje krvni 
obtok, izločanje vode in olajša prebavo. 

Neželeni učinki: cvetni prah in med povzročita pri občutljivih osebah alergije (Galle Toplak, 
2015). 
 
6.7 RMAN (Achillea millefolium) 
Uporabni del: zel 
Zeliščna raba: spodbuja nastanek in odtok žolča, pomaga pri dispepsiji, spodbuja izločanje 
sline, deluje pri slabem teku, krčevitih motnjah želodca in črevesja, pri bolečinah 
psihovegetativnega izvora, menstruacijskih težavah in krvavitvah, uporablja se kot diuretik pri 
visokem pritisku, pri vseh vrstah ran.  
Priprava: 

1. Čaj: 4 zvrhane čajne žličke rmana poparimo z litrom vode in namakamo kratek čas, da 
rman v vodo izpusti zdravilne sestavine, vodo pa obarva svetlo zeleno. 

2. Sedeča kopel: 100 g cele rastline rmana (svetovi, stebelca in listi) namočimo v hladni 
vodi in pustimo stati čez noč. Naslednji dan segrejemo do vrelišča in zvarek dolijemo 
vodi za kopel. 

3. Tinktura: V kozarec za vlaganje ali stekleniconapolnimo poprej narezane rmanove 
cvetove in vse skupaj prelijemo z (domačim) 40 %-nim žitnim ali sadnim žganjem. To 
pustimo stati dva tedna na soncu ali blizu štedilnika in po pretečenem roku precedimo. 

4. Mazilo: 90 g masla/svinjske masti dobro segrejemo, dodamo 15g svežih, dobro 
narezanih rmanovih cvetov ter 15 g drobno nasekljanih malinovih listov. Vse skupaj na 
hitro ocvremo, odstranimo s štedilnika in pustimo stati. Naslednji dan zmes rahlo 
pogrejemo, stisnemo skozi laneno krpo in presejemo mazilo v čist kozarec. Rmanovo 
mazilo hranimo v hladilniku. 

Neželeni učinki: pri ljudeh z alergijo, pri dotiku povzroča travniški dermatitis z vnetnimi 
spremembami kože (Galle Toplak, 2015). 
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6.8 ROŽMARIN (Rosmarinus officinalis) 
Uporabni del: list 
Zeliščna raba: učinkuje pri prebavnih motnjah, vetrovih in lažjih krčih, pospešuje izločanje 
prebavnih žlez, vpliva na krvni obtok in boljše izločanje vode ter prekrvavitev ženskih spolnih 
organov, zavira nastanek vnetij, pomaga pri bolečinah mišic in sklepov, pri motnjah v obtočilih, 
pri ranah, ki se slabo celijo, ekcemih, revmi, učinkuje proti bakterijam, glivicam in virusom.  
Priprava: 

1. Napitek: skodelica kropa se prelije čez žličko droge in po 15 min precedi, sveže 
pripravljen napitek se popije 3x ali 4x na dan med obroki. 

2. Kopeli: 50g droge krajši čas prevremo v litru vode, pokrito pustimo stati 15 do 30 min, 
precedimo in prevretek vlijemo v pripravljeno kopalno kad.  

3. Rožmarinovo vino: 20g droge in liter dobrega vina, namaka se 5 dni, občasno 
pretresemo.  

Neželeni učinki: v nosečnosti ga ne uporabljamo (Galle Toplak, 2015). 
 
6.9 ŽAJBELJ (Salvia officinalis) 
Uporabni del: list 
Zeliščna raba: zavira nastanek vnetij, uporabljamo pri vnetnih obolenjih ustne votline in žrela, 
zavira nastanek sline in zmanjšuje delovanje znojnih žlez, uporabljamo pri prebavnih motnjah, 
vetrovih, vnetju črevesne in želodčne sluznice ter driskah, izboljšuje prebavo, pospešuje 
menstruacijo. 
Pripravek: 

1. Čaj: 1dcl  vrele vode prelijete 2,5 g (ca. 1 čajna žlička) posušenih zdrobljenih listov 
žajblja. Pokrijete in pustite stati 10-15 minut. Precedite in večkrat na dan (2-4 krat) 
grgrajte. 

2. Obkladki s kisom za preprečevanje modric: pest žajbljevih listov, ki jih stresemo v 
ponev in prelijmo z jabolčnim kisom (uporabimo toliko kisa, da so listi povsem prekriti). 
Počasi kuhamo, dokler se listi ne zmehčajo, nato pa jih zavijemo v čist kos blaga, ki ga 
položite na problematično mesto. 

3. Žajbljeva voda (čaj) za spiranje las: Iz 3 žlic žajbljevih listov in 4 decilitrov vode 
skuhamo čaj, ki ga nato po umivanju prelijmo po laseh. Žajbljeva voda vam med drugim 
pomaga pri odpravi prhljaja in ublažitvi težav s suhim, srbečim lasiščem.  

Neželeni učinki: pri dnevnih količinah, večjih kot 15g droge in daljši uporabi pride do neljubih 
posledic, kot so: suha usta, izbruhi potu, občutek vročice, pospešen srčni utrip in omedlevica. 
Med nosečnostjo ga ne uporabljamo (Galle Toplak, 2015). 
 
6.10 KOPRIVA (Urtica dioica) 
Uporabni del: zel 
Zeliščna raba: znižuje krvni sladkor, deluje diuretično, lajša težave pri revmi, učinkuje proti 
driskam in pomaga pri hemeroidih, uporabljamo pri ekcemih, ki jih povzroča virus herpes, 
uporabljamo pri težavah z uriniranjem zaradi povečane prostate, zmanjšajo bolečine, delujejo 
pri vnetnih procesih, uporabljamo za izpiranje sečnih organov, preprečuje nastanek ledvičnega 
peska, povečuje količine urina.  
Pripravek: 

1. Čaj: 1 do 2 žlički listov koprive prelijemo s skodelico kropa in počakamo 10 minut. Čaj 
pijemo po majhnih požirkih. 
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2. Pripravek za sijoče lase: Pest svežih listov koprive prelijemo s pol litra vrele vode, 
zmešamo s ¼ litra jabolčnega kisa in nalijemo v steklenico. Po vsakem pranju si lase 
temeljito natremo s pripravkom. Las po uporabi pripravka ne spiramo. 

3. Tinktura: 20g suhih korenin, prelijemo s 100ml 70% etanola, jemljemo 3x/dan po 20-
30 kapljic.  

Neželeni učinki: pri uporabi korenin redko nastanejo rahle želodčne in črevesne težave (Galle 
Toplak, 2015). 
 
6.11 ŠIPEK (Rosa canina) 
Uporabni del: meso ploda in semena 
Zeliščna raba: deluje rahlo diuretično, je pomemben vir vitamina C, deluje blago odvajalno, 
uporabljamo ga pri vnetnih procesih ledvic, kamnih, obolenjih mehurja, revmi, vročičnih 
obolenjih, pri atopičnem ekcemu in za preprečevanje nastanka brazgotin.  
Pripravek: 

1. Čaj: iz dveh čajnih žlic droge pripravimo čaj kot poparek, ki naj stoji 10-15 minut, 
večkrat na dan popijemo po eno skodelico čaja. 

Neželeni učinki: jih ni (Galle Toplak, 2015). 
 
6.12 NETRESK (Sempervivum Tectorum) 
Uporabni del: listi. 
Zeliščna raba: pomaga pri zdravljenju črevesnega in želočnega katarja in driski, učinkuje pri 
ranah in kožnih razjedah, ki se slabo celijo, pomaga pri lažjih opeklinah in pikih žuželk, 
učinkuje pri čirih na želodcu in menstrualnih težavah.  
Pripravek: 

1. Obloge: na rane polagamo sveže liste, ki smo jim odstranili povrhnjico in iz svežih 
listov iztisnjen sok nakapan na sterilno gazo. 

2. Tinktura: sveže liste razrežemo in jih namočimo v 70% alkohola, jemljeno 3x/dan, po 
15-20 kapljic v pol kozarca vode.  

Neželeni učinki: pri zdravljenju ran je potrebno paziti na čistočo, da ne pride do dodatnih okužb 
(Galle Toplak, 2015). 
 
6.13 SRČNICA  (Leonurus Cardiaca) 
Uporabni del:  
Zeliščna raba: znižuje krvni tlak, število srčnih utripov, deluje pomirjujoče, uporabljamo jo 
pri srčnih težavah živčnega izvora, pri povečanem delovanju žleze ščitnice, pri prebavnih 
motnjah, lajša težave v menopavzi. 
Pripravek: 

1. Čaj: 2 čajni žlici droge pripravimo kot poparek, ki naj stoji 10 minut. Pijemo ga 2-4 
tedne po 3 skodelice na dan.  

Neželeni učinki: pri obolenjih ščitnice se pred uporabo posvetujte z zdravnikom (Galle Toplak, 
2015). 

7 DEL: KMEČKO ORODJE 
7.1  UVOD 
Kmečko orodje je tisto, ki se je skozi čas in prostor v življenju kmetov najbolj spreminjalo, 
napredovalo in z industrializacijo moderniziralo, hkrati pa je bilo orodje tisto, ki je kmetu 
omogočalo delo in s tem preživetje. Kmečka kultura je bila za področje etnologije vedno 
zanimivo raziskovalno področje. O eni dejavnosti lahko na razločnih delih slovenskega 
etničnega ozemlja najdemo različna pričevanja – razlikujejo se predvsem imena orodij in drugih 

http://www.bodieko.si/jabolcni-kis
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predmetov, način in namen dela, itn. Na samem začetku naj podam definicijo pojma orodje, ki 
je zapisana v Slovenskem etnološkem leksikonu:  

Orodje, predmeti, priprave, pripomočki in naprave, ki omogočajo izvajanje določenih del in 
opravil ali jih olajšujejo. Splošna o. se uporabljajo pri kmet., obrtnih idr. delih /…/. Posebna o. 
so značilna za posamične obrti in obrtniška opravila (npr. rezbarsko, mizarsko, klesarsko o. itn.) 
in so pogosto znamenja in znaki posamičnih obrti /…/. O. se ločijo po gradivih, iz katerih so 
narejena (lesena, kamnita, kovinska), in po načinih uporabe (prenosna in stalna, /…/). Na 
kmečkih domačijah in v mestih imajo poseben prostor z orodji (orodjarna, delavnica), v obrtnih 
dejavnostih je shranjevanju o. namenjen poseben prostor ali del  delavnice. Pomen o. 
povzemajo številni pregovori (npr. dôbro o. délo skrájša; dôbro o. pòl mójstra; slábo o. je césta 
k zamúdi, mójstra okráde in délavca utrúdi). Vzdrževanju in popravljanju o. so namenjene 
posebne storitvene dejavnosti. (Slovenski etnološki leksikon 2007) 

Za predstavitev kmečkega orodja v Deželi kozolcev sem izbrala le nekaj od mnogih, ki so (vsaj 
v večini) predstavljeni tudi v odprtem depoju zbirke kmečkega orodja in opreme na Veseli Gori, 
katero je uredila kustosinja Dežele Kozolcev, etnologinja Alenka Stražišar Lamovšek. Predmeti 
so vsaj deloma razdeljeni na letni čas uporabe.  

 

7.2 KMEČKO ORODJE 
7.2.1 POMLAD 
Čas, ko se narava in s tem delo na kmetiji začne prebujati. Potrebno je poskrbeti, da bodo 
kmečka opravila, tako poljedelska kot živinorejska, sadjarska ter vinogradniška, stekla gladko.  

7.2.1.1 Sejalnica 
Sejalnica, sejálnik, sévnica, sévnik, sejáča, sévka, sejávnica,setvena košara za žitno seme; iz 
slame pletena košara z ročajem, ena stranica je rahlo usločena navznoter, tako da se je sejalcu 
bolje prilagodila ob bok. Najboljše, najlažje in najtrpežnejše s. so izdelovali Ribničani. Za setev 
manjših količin žita v odročnih krajih jih tu in tam še uporabljajo. (Slovenski etnološki leksikon 
2007). 

Program za obiskovalce: obiskovalcem damo v sejalnico nekaj semen in ga sejejo po vrtu. 
Starejšim lahko v spomin privrejo izkušnje iz mladih let in najdejo razlike ter podobnosti z 
današnjim časom. Mlajša generacija pa morda to vidi kot novo izkušnjo. Hkrati pa obiskovalci 
spoznajo pomen pravilnega dvigovanja bremen.  

7.2.1.2 Vinogradniške škarje 
Vinográdniško oródje, orodja za pripravo in obdelavo zemljišča (vinograda), orodja za 
obdelavo trte in za → kletarjenje. /…/ Trto so rezali z noži vínjeki (Štaj.) in fóuči (Vipavsko, 
Goriško), sredi 19. stol. so na Slov. prišle v uporabo trtne škarje; z njimi so tudi trgali (→ 
trgatev) (Slovenski etnološki leksikon 2007). 

Program za obiskovalce: Ker so zgodnje pomladanski dnevi (oziroma danes pozno zimski) 
prinesli prebujanje narave, so se začela dela tudi v vinogradih. Trto je bilo potrebno pripraviti 
na novo (čim bolj bogato) letino in zato je bilo treba zanjo dobro skrbeti. Eno od prvih opravil 
v vinogradu je bilo obrezovanje. Obiskovalcem pripravimo trtno vejo in naj jo obrežejo in 
privežejo. Ko trto obrezujemo, so roke v več ali manj istem položaju in trpijo. Obiskovalci bodo 
spoznali, kako zelo pomemben je počitek med delom in ustrezno razgibavanje. 
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7.2.2 POLETJE 
Po tem, ko so spomladi uredili in pripravili zemljo na novo sezono, se poleti začne čas, ko lahko 
»žanjejo sadove« na polju, njivi, itn. Med nepogrešljiva pripomočka spadata tudi motika (ki je 
sicer prisotna v uporabi tudi v drugih letnih časih in v drugih dejavnostih) in srp. 

7.2.2.1 Motika 
Motika, orodje s trikotnim, štirikotnim ali polkrožnim kovinskim listom na dolgem lesenem 
držalu (toporišču) pod kotom 60–90°. M. so uporabljali za kopanje, rahljanje in obračanje 
zemlje, sajenje, okopavanje, ogrebanje rastlin in izkopavanje plodov. /…/ Na Slov. se je razvilo 
pribl. 300 vrst m. razl. oblik, velikosti in teže, prilagojenih uporabi, kakovosti zemlje in 
geomorfološki izoblikovanosti zemljišča. /…/ Ind. Izdelane m. so oblikovno ustrezale širšim 
okolišem (Slovenski etnološki leksikon 2007). 

Program za obiskovalce: Motika je še danes dobro poznano orodje, ki ga uporabljamo za 
urejanje manjših kmečkih površin (vrtovi, gredice, itn.). Obiskovalci bodo lahko okopali 
oziroma opleli vrt s poljščinami. Obiskovalci bodo spoznali, da ima oblika orodja, še posebej 
pa držala izreden pomen, ko delo traja dlje časa. Posledica nepravilne oblike orodja so bolečine 
v hrbtenici.  

7.2.2.2 Srp 
Srp, kosíca (Goričko), ukrivljeno orodje za ročno žetev, ponekod v skalnatem svetu tudi za 
košnjo trave. S. so Slovani poznali ob naselitvi v V. Alpe, nastal  je iz noža. /…/ Žetev s s. je 
bila pretežno žensko delo. Konec 19. stol. je na Slov. s. tudi pri → žetvi začela izpodrivati → 
kosa, na odročnih in gosp. šibkejših obm. so s. uporabljali še po 2. sv. v. (Slovenski etnološki 
leksikon 2007). 

Program za obiskovalce: Glede na to, da ima Dežela kozolcev tudi nasad oziroma njivo s 
posejanim žitom. Obiskovalci bi se preizkusili v žetvi s srpom. Podobno kot je že omenjeno pri 
vinogradniških škarjah, je tudi pri žetvi s srpom prisotno ponavljajoče se gibanje, pri katerem 
roke začnejo trpeti. Razgibavanje zapestja in drugih delov je pri žetvi izrednega pomena. 

7.2.3 JESEN 
Trgatev je bila in je ena od glavnih dejavnosti v jeseni v vinorodnih okoliših. Drugod pa se v 
tem času podira plodove sadja. Ravno pri dejavnosti spravila pridelkov pa imajo velik pomen 
orodja in pripomočki za lažji in boljši transport pridelkov.   

7.2.3.1 Brenta 
Brenta, lesena podolgovata vinogradniška posoda iz dog, povezana z lesenimi in pozneje 
železnimi obroči in eno ali dvema naramnicama za prenašanje grozdja iz vinograda v vinsko 
klet na hrbtu. Na Slov. je znana vsaj že v 17. stol. na Dol. in deloma Štaj. im. brénta, v 
Prekmurju, Slov. goricah pűta, na Trž. Brentáč. Po 1970 so se uveljavljale plastične b. 
(Slovenski etnološki leksikon 2007). 

Program za obiskovalce: Kljub temu, da je trgatev večinoma vesel dogodek, vsaj takrat, ko je 
letina obilna, pa ne smemo pozabiti na težko delo »brentačev«. To so tisti, ki grozdje v težkih 
brentah nosijo iz, dostikrat strmih, vinogradov v vinsko klet. Obiskovalci bi se lahko preizkusili 
v košnji brente, tistim »tamočnim« pa lahko brento tudi obtežimo. Tu obiskovalce opozorimo 
na to, da je potrebno pri dvigovanju bremen pravilno vstati iz počepa, in da s tem poskrbimo, 
da hrbtenica ne trpi. 
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7.2.3.2 Koš  
Koš, 1. Korbúla, visoka, pogosto spodaj nekoliko ožja posoda, narejena iz viter ali letev. 
Uporablja se za prenašanje gnoja, krme, stelje, poljščin in sadja na hrbtu, z nosilnim drogom, z 
eno ali obema rokama ali čez komolec. K. se razločujejo in imenujejo po namenu (npr. → 
gnojni koš, → listni koš, seneni k.) in način prenašanja (npr. naramni k.). /…/ Do srede 19. stol. 
je bil k. pogosten pripomoček za izvajanje → sramotilnih kazni. Storilca so dali pod gnojni k. 
in izpostavili javnemu posmehu. Tako so kaznovali predvsem vasovalce, ki so prekršili vaška 
pravila o vasovanju. /…/; 2. Vrsta voza, ročnega ali vprežnega, s pletenim nastavkom (npr. 
gnojni koš); /…/ (Slovenski etnološki leksikon 2007). 

Program za obiskovalce: Tudi koš (še posebej naramni) je danes še pogosto prisoten v 
domovih na vaseh. Pripomoček je sicer zelo podoben brenti, vsaj po namenu uporabe, a je 
zaradi drugačne oblike občutek pri nošenju čisto drugačen. Obiskovalci bi lahko prenašali 
različne sadove – od sadja do posušenega sena. Tudi pri uporabi koša se dostikrat srečamo s 
situacijo, ko je potrebno na hrbtu dvigniti težko breme, ali pa je potrebno ročno prenesti koš, ki 
je težak. Napačno dvigovanje bremen (iz počepa) je dostikrat krivo za bolečine v hrbtenici.   

7.2.4 ZIMA 
Zima je letni čas, ko zemlja počiva in si nabira potrebne moči za novo poljedelski, živinorejsko, 
vinogradniško ter sadjarsko leto. Je pa tudi čas, ko zaživijo dejavnosti, ki niso vezane na 
kmetijstvo v polnem pomenu, so pa sicer z njim povezane.  

7.2.4.1 Sekira 
Sekire so bile kaj pogoste, /…/. Povprečno jih je bilo po hišah nekaj manj ko 4. /…/ Kot orodje 
so bile tedaj zelo diferencirane: iz inventarjev poznamo sekire za les, sekire za treske, sekire za 
meso, ročne in tesarske sekire. Za vse te različne namene so torej obstajale posebne zvrsti 
orodja. Največ je bilo sekir za les. (Baš 1955: 119) sekire so se in se še vedno ločujejo po obliki, 
velikosti in teži glede na namen uporabe. Danes največkrat srečamo sekiro pri delu na področju 
gozdarstva – tako v gozdu pri podiranju in spravilu lesa, kot tudi doma pri pripravi lesa za 
kurjavo v peči. 

Program za obiskovalce: Kot je že zgoraj omenjeno, je sekira še danes prisotna po domovih 
ljudi. Obiskovalcem lahko ponudimo sekanje polen, pri tem pa opozorimo na vlogo varnosti 
pri delu in poudarimo ravnanje v primeru poškodb.   

7.2.4.2 Kotel  
Kotel, /…/V bakrenih k. s kapo kuhajo žganje (→ žganjekuha). K. še uporabljajo, le nad 
ognjiščem so jih po 2. Sv. v. opustili /…/ (Slovenski etnološki leksikon 2007). 

Program za obiskovalce: Obiskovalcem lahko pokažemo uporabo kotlov za žganjekuho in 
predstavimo povezanost kmečkih opravil med seboj. Ob enem pa poudarimo, da je pri kuhanju 
alkohola v zaprtih prostorih nujna redna oskrba in prezračevanje prostorov in da je zelo 
zaželeno, da med dejavnostjo žganjekuhe večkrat zapustimo prostor in se nadihamo svežega 
zraka, hkrati pa izpostavimo, da se tega nikoli ne lotimo sami. 

7.3 ZAKLJUČEK 
 

Raznovrstnost in pestrost orodja je bila tako v preteklosti kot tudi v sedanjosti zelo bogata. 
Kmečke domačije so za svoje delo in v končni fazi preživetje družine morale imeti v lasti vsaj 
osnovno kmečko orodje za dejavnost s katero so se ukvarjale. Med osnovne dejavnosti tako 
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štejemo poljedelstvo in živinorejo, dodatne dejavnosti pa so sadjarstvo in vinogradništvo, ki je 
na področju Dolenjske izjemno močno še danes.  

Kljub temu, da je tehnološki napredek močan in hiter, lahko po domačijah in kmetijah še vedno 
najdemo orodje in pripomočke, kot so jih poznali v preteklosti, pred velikim tehnološkim boom-
om. Ne malo od njih je še vedno v aktivni uporabi kmetovalcev.  

Kmečko orodje je izjemna tema etnologije. Že v uvodu omenjena zbirka odprtega depoja je 
izrednega pomena za Šentrupert. Že v preteklosti so jo opisale tudi Orlove ekipe. Še dodaten 
pečat pa da dejstvo, da so orodje in pripomočke iz vsakdanjega življenja in obrti zbirali 
domačini sami. Zaradi njihove iniciative ima danes Šentrupert pogled v vsakdane življenje 
posameznika, skupnosti in družbe. 

8 DEL: KMEČKO ORODJE V POVEZAVI Z ZDRAVIM ŽIVLJENSKIM 
SLOGOM 

 

8.1 KOŠ, BRENTA in SEJALNICA 
Težave s hrbtenico, ki nastopajo tudi zaradi dvigovanja bremen, so v vseh državah v Evropi že 
dolga leta med vodilnimi razlogi za bolniški stalež. Približno ena petina bolniškega staleža v 
Sloveniji gre na račun težav s hrbtenico. Težave s hrbtenico so tudi najpogostejši razlog za 
invalidske upokojitve v naši državi. Zaradi težav s hrbtenico v Sloveniji vsako leto približno 
1500 delavcem invalidske komisije določijo omejitve, ki se nanašajo na njihovo delovno 
zmožnost: ne smejo dvigovati težkih bremen in delati v stalnih prisilnih držah hrbtenice 
(Ministerstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, b.d.). 

1. Ustavi se in razmisli: Pripravi se na prenos bremena! Odstrani ovire, n.pr. razsut 
material po tleh v okolici. Za visok dvig, kot je na primer od tal do višine ramen, 
predvidi počitek z bremenom na pol poti na mizi ali počepni, da spremeniš prijem 
(Ministerstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, b.d.). 

2. Postavi stopala v pravilen položaj: Stopi s stopali narazen, to ti daje potrebno 
ravnotežje in stabilnost za dvigovanje (ozke hlače in neprimerna obutev te dodatno 
ovirajo). Odrivno nogo daj malce naprej, toliko, da ti je udobno, po možnosti v smer 
prihodnjega gibanja (Ministerstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, b.d.). 

3. Zavzemi pravilen položaj: Če dviguješ breme s tal, upogni kolena. Nikar ne 
poklekni oziroma skrči kolen preveč. Hrbet naj bo raven, vzdržuj njegove naravne 
krivine. Nagni se malo naprej preko bremena, da ga boš lažje prijel. Ramena naj 
bodo poravnana, obrnjena naj bodo v isto smer kot medenica (Ministerstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, b.d.). 

4. Čvrsto zgrabi breme: Roke poskušaj zadržati znotraj meja, ki si jih oblikoval z 
nogama. Kateri položaj in prijem sta najboljša, je odvisno situacije in izbire 
posameznika, pomembna je le varnost. Manj se boš utrudil, če prste ukriviš, kot če 
jih poskušaš držati naravnost. Če moraš med dvigovanjem spreminjati prijem, delaj 
to počasi, postopoma in ne sunkovito (Ministerstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti, b.d.). 

5. Breme drži blizu telesa: Dokler je mogoče, drži breme tesno ob telesu. Bližje telesa 
naj bo težji del bremena. Če ne moreš pristopiti tesno k bremenu, ga najprej poskusi 
potegniti k sebi, preden pričneš z dvigovanjem (Ministerstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, b.d.). 
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6. Ne dviguj sunkovito: Dviguj čim bolj enakomerno, dvigni glavo, ko pričneš z 
dvigovanjem, breme stalno nadzoruj (Ministerstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti, b.d.). 

7. Ne obračaj se v pasu: Vedno obračaj celo telo, tako da premikaš stopala 
(Ministerstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, b.d.). 

8. Odloži breme, potem popravljaj njegov položaj: Če moraš breme odložiti na 
točno določeno mesto, ga najprej odloži, potem pa ga porivaj sem ter tja 
(Ministerstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, b.d.). 

SEJALNICA: prenašanje težkih bremen → breme razporedite enakomerno v levo in desno roko 
in se izogibajte nošenju v eni roki (Perskindol, b.d.). 

8.2 ŽGANJEKUHA  
Ob kuhanju žganja moramo biti zelo previdni. Potrebno je, da se v neprezračenih prostorih ne 
zadržujemo predolgo. Možne so namreč povišane, zdravju škodljive koncentracije plinov. 
Prostore, v katerih uporabljate grelna telesa za kuhanje sokov/žganja, še posebej redno zračite, 
tako da večkrat na dan naredite prepih, predvsem pa se tega opravila nikoli ne lotite sami (Planet 
Siol.net, 2011).   

Ob domači proizvodnji žganih pijač včasih nastaja metanol namesto alkohola, ki je precej bolj 
strupen in lahko povzroči slepoto in okvaro jeter, v visokih koncentracijah pa je lahko tudi 
smrtonosen (Reuters, 2012). 

8.3 MOTIKA 
KAKO KUPITI VRTNO ORODJE  

Velikost ročaja je pomembna. Pri nakupu osnovnega orodja za obdelovanje zemlje – lopate, 
morike, grablj, vil – bodite pozorni na to, da je ročaj izdelan iz trpežnega jesenovega ali 
bukovega lesa brez grč in z ravno potekajočimi vlakni. Pri velikosti ročaja je pomembno, da 
nam ta omogoča čim manj nepotrebnega sklanjanja in posledično bolečega hrbta, po drugi strani 
pa ne kupujte  orodja s predolgim ročajem, saj ta povzroča, da orodje deluje neuravnovešeno. 
Približno velja, da so za ljudi, visoke do 170 centimetrov, primerni ročaji dolžine 70 
centimetrov, za večje pa metrski. Če je le mogoče, pred nakupom tudi preizkusite različne 
oblike ročajev in se odločite za takšnega, ki se najbolj prilega vaši dlani. Na tem mestu velja 
tudi omeniti, da obstaja posebno ergonomsko oblikovano orodje, namenjeno ženskam, ki je 
lažje in ima krajše ročaje. Grablje, lopate in motike naj bodo iz nerjavečega jekla in izdelane iz 
enega kosa, saj so varjena in zakovičena mesta pogosto šibke točke (Kupec, 2012) 

8.4 SRP IN VINOGRADNIŠKE ŠKARJE  
Sindrom karpalnega kanala je utesnitev živca v zapestju, ki največkrat nastopi zaradi 
dolgotrajnega  ponavljanja enakih gibov zapestja (Amsat diagnostični center, b.d.). 

Preventiva sindroma karpalnega kanala: Verjetnost, da pride do obolenja, zmanjšamo s 
pogostimi odmori med delom, pravilno držo ter z razgibavanjem dlani in zapestij. Pomembno 
je, da imamo roko, ko je ne potrebujemo v nevtralnem položaju (Amsat diagnostični center, 
b.d.). 
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1. Vaja 
• Skrčeni prsti (Postopoma krčimo prste po 

sklepih, začnemo zgoraj iz iztegnjenega 
in nadaljujemo s selektivnim krčenjem 
sklepov.) 

• Zaprto zapestje (naredimo pest) 
• Vaje s palcem (Delamo še vaje s palcem. 

Počasi drsimo po dlani s palcem navzdol. 
Približamo palec in mezinec) 

• Vaje za zapestje v vseh položajih (Prosto 
ali čez rob mize upogibamo zapestje) 

2. Vaja 
• Prepletite prste. 
• Dlani in zapestji desetkrat zavrtite v 

smeri urnega kazalca in nato še desetkrat 
v nasprotni smeri. 

• Vajo ponovite med vsakim odmorom 
(čim večkrat) 

 
Kako se izognemo temu (Amsat diagnostični center, b.d.):  

• izogibajte se položajem v katerih pride do direktnega naslona zapestja na nekaj trdega 
– npr. pri delu z računalnikom, ribanje tal… 

• izogibajte se ponavljajočim gibom, primeren počitek med delom, primerna ergonomska 
lega zapestja, 

• jemanje B kompleksa, ki pomaga pri regeneraciji živčevja in Omega 3 maščobnih kislin, 
ki zavirajo vnetja. 

• Da opravljamo dnevne aktivnosti v položajih, ki so najmanj stresni za sklepe, neboleči 
in s porabo najmanj energije.  

• Spoštujmo bolečino → prekinimo, ko nastopi, spremenimo položaj (posebno kadar 
bolečina ostaja tudi še po eni uri, ko že nehamo z aktivnostjo).  

• Vzdržujmo normalen obseg giba in mišično moč (pozorni bodimo na okorelost - 
stretching če je potrebno).  

• Nujno je potrebno ravnovesje med aktivnostjo in počitkom.  
• Izogibajmo se aktivnostim v samo enem položaju skozi daljše obdobje (odpirajmo vrata 

z obema rokama, režimo z nožem s celo roko, jejmo s celo roko, uporabljajmo 
pripomočke, nošenje na rami ne v roki, ne zvijajmo prstov - ožemaj raje z dlanmi). 

 

8.5 SEKIRA 
Delo v gozdu spada med najnevarnejša opravila sploh. Nezgode pri delu v gozdovih, predvsem 
pri sečnji, so zelo pogoste. Pri podiranju je potrebno vnaprej razmišljati, katere nevarne situacije 
lahko nastopijo pri delu in zanje predvidevati tudi ustrezne rešitve (Medved in Košir, 2002). 

Kako se zaščititi? 
Oblačila in osebna oprema so iz vidika udobja, učinkovitosti, predvsem pa varnosti pri delu 
izjemno pomembna. Zahteve po udobju in varnosti so velikokrat v nasprotju z vremenskimi 
razmerami, ki jim mora zadostiti obleka. Varovati nas mora pred mrazom in vlago in obenem 
odvajati odvečno toploto in vlago, ki jo oddaja telo (Medved in Košir, 2002). 

• Obute ima varovalne čevlje ali posebne škornje. Obe vrsti obuval se ločita od 
podobnih po tem, da imata v sprednjem delu vgrajeno posebno ojačitev – kovinsko 
kapico, ki varuje prste pred vre- 26 zninami in zmečkaninami (Medved in Košir, 2002). 

• Tudi hlače, v zadnjem času se pogosto uporablja tudi hlačnice, so za sečnjo dodatno 
opremljene s posebno všito plastjo umetnih vlaken, ki ob urezu zapolnijo rezilne zobe 
in ustavijo verigo ter tako zavarujejo nogo pred vrezninami z verigo motorne žage 
(Medved in Košir, 2002). 
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• Na rokah so posebne gozdarske rokavice, ki varujejo pred mehanskimi poškodbami. 
Rokavice ohranjajo roke tople, takšne pa so manj občutljive na tresenje (Medved in 
Košir, 2002). 

• Jakna naj bo vidnih opozorilnih barv, tako da jo sodelavci hitro opazijo (Medved in 
Košir, 2002). 

• Obvezna je gozdarska varovalna čelada, ki varuje glavo pred udarci odlomljenih vej 
in vrhačev, ob padcih ter pred drugimi nevarnostmi. Čelado je treba v primeru, da se 
poškoduje, predčasno zamenjati. Na čeladi so še: varovalna mrežica za oči in glušniki, 
ki varujejo pred poškodbami slušnih organov zaradi hrupa motorne žage (Medved in 
Košir, 2002). 

• Obvezni del osebne opreme predstavlja tudi oprema za nudenje prve pomoči (Medved 
in Košir, 2002). 
 

ZLATA PRAVILA VARNEGA DELA (Zavod za gozdove Slovenije, 2006): 
• Dela naj se lotijo le dobro opremljeni in usposobljeni delavci, vendar nikoli sami!  
• Preden začnemo delati, počakajmo na lepo vreme in ugodne delovne razmere!  
• Zaradi zahtevnosti dela si moramo najprej temeljito ogledati delovišče in presoditi, 

katere nevarnosti nam pretijo!  
• Sečnja in spravilo naj potekata usklajeno!  
• Kjer je le mogoče, uporabljajmo traktor z vitlom ali vsaj žični nateg in škripec!  
• Razmislimo, kako bomo ukrepali, če bi prišlo do nezgode!  
• Uporabljajmo primerna zaščitna sredstva, ker s tem zmanjšamo možnost poškodb!  
• Brezhibno orodje in dodatna oprema so nujno potrebni - zagotavljajo varnejše in 

učinkovitejše delo!  
• Torbica s prvo pomočjo naj bo vedno pri roki! 

 
PRVA POMOČ V PRIMERU POŠKODBE: Temeljni cilji prve pomoči na kraju nesreče so: 
ohraniti življenje, preprečiti poslabšanje zdravstvenega stanja, poskrbeti za strokovno pomoč. 
Pomembno je, da ostanemo mirni, poskrbimo za varnost, pristopimo k prizadetim, ugotovimo 
stanje zavesti, preverimo življenjske znake, naredimo hitro oceno poškodb, pritegnemo zdrave 
k sodelovanju, pokličemo nujno medicinsko pomoč in izpeljemo ukrepe za reševanje življenja. 
Splošno velja, da težje poškodovanega ne premikamo, razen če mu grozi nevarnost, ki je ne 
moremo odpraviti. Poškodovanca namestimo v ustrezen položaj, počakamo na NMP, 
zavarujemo ga pred mrazom, vročino, vlago z metalizirano folijo, budno spremljamo njegovo 
stanje in ga opogumljamo. Nezavestnemu zrahljamo ovratnik in pas, ne dajemo mu pijač 
(Ahčan, 2007). 
 
KRVAVITVE (poškodbe s sekiro): Zasilno ustavljanje krvavitve je temeljni ukrep prve 
pomoči za reševanje življenja. Krvavitev ustavimo s pritiskom na rano (z gazo, sterilnim 
povojem, čisto krpo ali celo kosom oblačila) ali s pritiskom s prsti na področno arterijo, na 
nadlahtno pri krvavitvi iz podlahti, pod pazduho, če krvavi iz nadlahti ali na arterijo v dimljah, 
če krvavi iz noge. Nato naredimo kompresijsko obvezo, ud imobiliziramo, pri večji izgubi krvi 
poškodovanca položimo na hrbet in mu podložimo noge, da so nad nivojem srca. Ta položaj ni 
primeren pri poškodbah glave, vratu, hrbta, nog ter ob razvitem šoku. Če krvavitve ne moremo 
ustaviti z nobenim postopkom, uporabimo vsaj 5 cm širok trak in namestimo prevezo uda. 
Kompresijsko obvezo moramo vsakih 5-10 minut preveriti, če ni pretesna in na udu pod obvezo 
ne povzroča hujših obtočnih motenj. Pri amputacijah lahko napravimo Esmarchovo prevezo 
(Ahčan, 2007). 
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8.6 VSA KMEČKA OPRAVILA 
Pri večini kmečkih opravil so ljudje ves čas prepognjeni, tako njihova hrbtenica trpi. Če teh 
opravil ne moremo izvajati na drugačen način,kot le prepognjeni, je pomembno, da naredimo 
nekaj vaj da zakrčene in napete mišice sprostimo.  

Bolečine v križu so ena od najpogostejših težav današnjega časa. Večinoma so posledica 
nepravilne drže, sedečega načina življenja, poškodb, stresa ali starostnih sprememb. V 
nadaljevanju bova opisale nekaj razbremenilnih položajov, ki jih izvajamo predvsem zato, da 
zakrčene in napete mišice sprostimo brez napora in bolečin, poleg tega pa jih lahko tudi 
okrepimo (Perskindol, b.d). 

 

Razbremenilni položaji za sprostitev močne bolečine v predelu križa (Perskindol, b.d): 

 

Ko ležite na hrbtu, si z blazino podložite 
glavo in kolena. 

 

 

Ko ležite na trebuhu, si z blazino podložite v 
višin trebuha in roki pokrčite ob telesu ali 

nad glavo. 
 

 

Ko ležite na boku, si z blazino podložite 
zgornjo pokrčeno nogo in glavo. 

 

Pri vseh kmečkih opravilih, predvsem v poletnih mesecih, je potrebno da pijemo veliko 
tekočine, da ne pride do dehidracije, poleg tega pa je pomembno, da se močnemu soncu 
izogibamo v največji možni meri. Tudi ko sonce ni močno je potrebno nositi pokrivalo, poleg 
tega pa se tudi zaščitit s sončno kremo. 
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9 DEL: KONCEPT - IZBRANE STARE IGRE, ZDRAVILNE RASTLINE IN 
KMEČKO ORODJE V POVEZAVI S ZDRAVIM NAČINOM ŽIVLJENJA  

 
9.1 UVOD 
Projekt PKP z naslovom Promocija dediščine in zdravega načina življenja ima za svoj osnovni 
cilj podati in predstaviti povezave med dediščinskim turizmom in spodbujanjem zdravega 
življenjskega sloga, saj je danes v sodobnem svetu turizma v ospredju aktivnost, dobro počutje 
in ohranjanje zdravja. Kot bomo v nadaljevanju videli, se ta odnos do turizma odlično pokriva 
z dediščino.  
 
Program, ki ga bomo predstavile združuje zdrav življenjski slog in promocijo dediščine in je 
zasnovan tako, da ni omejen na določeno ciljno skupino. Izvaja se ga lahko tako med otroci in 
mladostniki , kot tudi med starejšimi. Kljub temu, da bodo v samem programu predstavljene 
igre in dejavnosti, ki vključujejo fizično aktivnost, jih je moč zamenjati z igrami iz zgornjega 
nabora in jih tako prilagoditi tudi osebam z gibalno oviranostjo (v ospredje se tako postavi 
namizne igre).  
 
Kljub temu, da imamo v ospredju teme, ki se grobem pogledu morda ne pokrivajo, kmalu 
opazimo, da dejansko ne funkcionirajo ena  brez druge. Na koncu vse povežemo z zdravim 
življenjskim slogom in fizično aktivnostjo. Tako pri igrah, kot kmečkih opravilih so v 
preteklosti kot seveda tudi v sedanjosti ljudje fizično dejavni in s tem krepijo zdravje oziroma 
duha in telo. To pa je danes tisto, kar si turisti, obiskovalci, itn. želijo – aktivno preživeti prosti 
čas (potovanja, izleti, itn.). 
 
Zato smo v program (vodenja), ki ga izvaja Dežela kozolcev Šentrupert vključile aktivno 
sodelovanje vodenih skupin skozi igre in kmečka opravila, s poudarkom na telesni aktivnosti. 
Otroci bodo tako morda spoznali zase nove igre, starejši pa obudili spomine na mladost, hkrati 
pa naredili nekaj dobrega zase ter zvedeli zakaj je to tako pomembno za naš vsakdan.  
 
Ker smo pri zastavitvi programa sodelovale študentki Zdravstvene fakultete Univerze v Novem 
mestu in študenta Etnologije in kulturne antropologije Univerze v Ljubljani so se področja in 
teme zanimanja lepo razdelile in obravnavale. Pripravile smo osnovni koncept za izvedbo 
projekta, kjer se dediščina (igre) in zdrav življenjski slog pokrivata. Zasnovan je tako, da vsaka 
od iger vključuje telesno aktivnost in nazorno pokaže delovanje človeškega telesa, hkrati pa se 
obiskovalcem predstavi pomen zdravega življenjskega sloga.  
 
9.2 KONCEPT 
Ogrevanje in razgibavanje 

Pri igrah se v večini izvaja veliko telesnih aktivnosti, kot so na primer tek, skakanje, metanje 
žoge/predmetov, vlečenje,… Zato je pomembno, da pred takimi igrami telo pripravimo na 
aktivnost. To pomeni, da je telo potrebno ogreti oziroma razgibati. 
 
Ogrevanje je aktivnost pred glavnim delom vadbene enote oziroma v našem primeru pred samo 
igro. Z njim pripravimo telo na napore, ki se pojavljajo med samo vadbo, saj z lastno 
aktivnostjo: povečamo presnovo v mišicah, temperaturo in presnovo celotnega organizma, 
povečamo prekrvavljenost, povečamo elastičnost mehkega tkiva, povečamo gibljivost in 
prožnost mišic, zmanjšamo možnost nastanka poškodb, izboljšamo pripravljenost organizma. 
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Igra 1 – Kdo se boji črnega moža? 
Minimalno število igralcev: 5 
Potrebščine: narisano polje (2 strani) 
Navodila: Izbere se enega izmed igralcev, ki bo Črni mož in ta se postavi na eno stran polja, 
vsi ostali igralci pa na drugo stran polja. Črni mož zakriči: »Kdo se boji Črnega moža?« in ostali 
mu odgovorijo: »Nihče!«, Črni mož vpraša: »Kaj pa če pride?«, ostali mu odgovorijo: »Pa 
zbežimo!«. Poženejo se en proti drugemu v začrtano polje in naloga Črnega moža je, da ulovi 
čim več igralcev. Tistega, ki ujame (se ga dobro dotakne), prime za roke in skupaj lovita vse 
ostale. Ti se lahko rešijo tako, da čim prej in brez dotika Črnega moža pridejo na drugo stran 
polja (tam kjer je na začetku stal Črni mož in nato obratno). Igra se konča, ko ostane samo še 
en igralec. Ta je v naslednji igri Črni mož (Ovsenik, 2010). 
 
Popestritev igre: na vsako stran postavimo po en kom poljubnega kmečkega orodj, npr. 
grablje, vile, itd. in vsak od igralcev ima svojega »zavetnika« (kmečko orodje). Da je zares 
rešen, ko priteče na drugo stran polja, se mora postaviti k svojemu orodju, »zavetniku«. 
 
Povezava z zdravim življenjskim slogom: Pri igrah, ki vsebujejo tek (okamenele babe, kozo 
klamf, kdo se boji črnega moža), si lahko pred začetkom igre izmerimo srčni utrip, nato pa še 
enkrat po koncu igre. Tako lahko rezultata primerjamo in ugotovili bomo, da se srčni utrip po 
aktivnosti poveča, saj nam srce bije hitreje in tako kri hitreje kroži po telesu. Poleg tega pa je 
pomembno, da tudi pravilno dihamo. V nadaljevanju bomo opisale zakaj je dihanje pomembno 
in tudi kako pravilno dihamo.  
 
Igra 2 – Ristanc  
Minimalno število igralcev: 2-4 
Potrebščine: kamni, palica, kreda 
Navodila: Na tla narišemo ristanc, ga razdelimo na različna polja in ta označimo s številkami. 
Vsak izmed igralcev dobi svoj kamen, ki ga meče v ristanc v zaporedju številk. Torej, igralec 
kamenček najprej vrže na polje označeno s številko ena in nato skače po poljih – po eni nogi 
tam, kjer je samo eno polje in po dveh tam, kjer sta označeni dve poli skupaj. Na koncu je 
narisano polkrožno polje, kjer se lahko malo spočije in se na enak način vrne na izhodiščno 
točko, le s to razliko, da mora sedaj pobrati kamen. Če je bil pri nalogi uspešen – je kamen 
padel v pravo polje, ni padel ali stopil na tla v poljih, kjer bi moral skakati po eni nogi – lahko 
igro nadaljuje z metom v naslednje polje, drugače je na vrsti drug igralec. Zmagovalec je tisti 
igralec, ki je v enem poskusu zaključil s sedmico (Stražišar Lamovšek, b.d.). 
Popestritev igre: igro lahko zastavimo tudi kot tekmovanje, ki se meri na čas. Torej je potrebno 
čim hitreje opraviti s skakanjem in se vrniti na začetek. Igro lahko otežimo tako, da igralci 
nosijo kamenček ob vračanju na odprti dlani, na dveh, treh prstih, itd. 
Povezava z zdravim življenjskim slogom: Kaj je ravnotežje? Ravnotežje je zmožnost 
posameznika, da obdrži pravokotno projekcijo težišča telesa znotraj podporne površine, ki mu 
nudi podporo, pa naj bo ta mirujoča ali gibajoča.  
 
Vaje za ravnotežje (lastovka, koleno na prsih, na eni nogi, stanje na pstih v počepu):  

 Stanje na prstih: 
Usedite se na tla tako, 
da noge spodvijete 
pod sebe, roke pa 
počivajo ob telesu. Ko 
boste pripravljeni, se 
postavite na stopala 

 Lastovica: Ko dovolj 
utrdite ravnotežje, se 
preizkusite še v 
lastovici. Eno nogo 
pokrčite za sabo in jo 
primite z roko. Počasi 
jo začnite dvigati in se 
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(tako, da čepite). 
Počasi se dvignite na 
prste, zravnajte hrbet 
in ramena. Ko ujamete 
ravnotežje, dvignite 
roke visoko v zrak. 
Zdržite toliko časa, 
dokler lahko 
nadzorujete svoje telo. 

hkrati spuščajte z 
zgornjim delom telesa 
proti tlom. Ustavite se 
na točki, kjer še lahko 
obvladujete telo in 
lovite ravnotežje. Če 
boste pridno vadili, bo 
hrbet na koncu v ravni 
vodoravni liniji, noga 
pa visoko v zraku. 

 Koleno na prsih: 
Spet boste stali na eni 
nogi, vendar tokrat 
malo drugače. 
Iztegnite roke in 
dvignite nogo visoko 
v zrak. Z rokami 
primite koleno in ga 
potegnite k sebi. Hrbet 
in ramena naj bodo 
zravnani. Čez nekaj 
trenutkov zamenjajte 
nogo. 

 Na eni nogi: Stojte 
vzravnano in dvignite 
nogo tako visoko, kot 
zmorete (lahko jo 
postavite tudi na 
koleno). Roke 
iztegnite levo in desno 
od sebe, da ulovite 
ravnotežje. Če boste 
zmogli, jih sklenite 
pred seboj (kot na 
sliki). Zadržite položaj 
nekaj trenutkov in 
zamenjajte nogo. 

Vir: Aktivni.si (2018). 4 vaje za boljše ravnotežje. Pridobljeno: 19.2.2019 s 
https://www.aktivni.si/fitnes/vaje/4-vaje-za-boljse-ravnotezje/fotozgodba/ravnotezje/  
 
Igra 3 – Slepe miši  
Minimalno število igralcev: 5 (neomejeno) 
Pripomočki: ruta 
Navodila: Enemu izmed igralcev zavežemo oči z ruto. Vsi ostali igralci pa se gibajo (hodijo, 
tečejo, se pripogibajo, itn.) po označenem oziroma določen prostoru in se čim bolj spretno 
skušajo izognit dotiku »slepe miši«. Med gibanjem po prostoru lahko »slepo miš« zavajajo, npr. 
z dotikanjem, oglašanjem, klicanjem, itn. Naloga »slepe miši« je, da ujame enega izmed ostalih 
tekmovalcev. In ko mu to use, vlogo »slepe miši« prevzame ujeti igralec (Firšt, 2018).  
Popestritev igre: Slepa miš ima lahko nalogo, da ujetega soigralca prepozna. 
Povezava z zdravim življenjskim slogom: Pri igri Slepe miši imamo zavezane oči, zato je 
zelo pomembno da pozorno poslušamo in otipamo predmete in osebe okoli sebe. Igra je tudi 
poučna, saj se otroci za trenutek postavijo v kožo slepih ljudi in občutijo svet v temi. Tako 
bomo v nadaljevanju povedale nekaj o čutilih in poudarile kako pomemben je vid.  
Slepi z otipavanjem spoznavajo obliko, velikost, kakovost, površino in težo predmetov. Čutilo 
za tip je zelo pomembno, saj slepi lahko z otipavanjem spoznajo predmete in se znajdejo v 
prostoru, ki jih obdaja. 
 
Kmečko opravilo in predstavitev kmečkega orodja – grabljenje  
Kmečka opravila in z njim povezano orodje predstavljamo glede na letni čas (v poglavju 
Kmečko orodje). Vsako orodje predstavimo – izgled nekoč in danes, način uporabe, povezava 
z zdravim načinom življenja, itn. ter obiskovalce spodbudimo, da se tudi samo preiskusijo v 
pripravljeni dejavnosti (npr. sejalnica – setev, itn.). 

https://www.aktivni.si/fitnes/vaje/4-vaje-za-boljse-ravnotezje/fotozgodba/ravnotezje/
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Pri izvedbi pripravimo še dodatna orodja, ki so kakorkoli povezana s to dejavnostjo. 
Obiskovalce aktivno vključimo tako, da jim pokažemo pravilno rokovanje z orodji in dejavnost 
povezano z njim. Sami potem ponovijo za nami in se tako naučijo tudi pravilnega ravnanja, ki 
je pomembno zato, da ne pride do poškodb (več v poglavju Kmečko orodje v povezavi z zdravim 
življenjskim slogom). 
 
Grabljenje pa vključimo v vsako delavnico, saj je to dejavnost v kateri se lahko preizkusijo vsi, 
ne glede na starost, gibalno oviranost, vreme, itn. 
 
Grabljenje sena je kmečko opravilo, ki se je delalo tako v preteklosti kot v sedanjosti. Klub 
temu, da tehnološki stroji napredujejo v razvoju in modernizaciji iz dneva v dan, se ne bo dalo 
nadomestiti grabelj v človeški roki. V preteklosti je ta dejavnost združevala in povezovala ljudi, 
ob samem delu se je pelo, po delu, ki je bilo večkrat tudi med sosedska pomoč, pa je gospodinja 
pripravila okrepčilo oziroma pogostitev, tj. likof.  
 
Orodja, ki so se uporabljala pri grabljenju in spravilu sena: grablje, pleteni koši, šajtrga in drugi 
vozovi, itn. 
Obiskovalcem na tla zmečemo nekaj sena. Njihova naloga je, da ga zgrabijo in prepeljejo do 
kozolca in seno vložijo vanj. 
 
Enako kot pri igrah so fizično aktivni – pravilno prepogibanje, vlečenje voza, itn.  
 
Pomen gibanja – sprehod po Deželi kozolcev 
Ker pa nekaterim ni do teh iger ali pa so zanje prenaporne, bi lahko v Deželi kozolcev izvedli 
hitro hojo ali nordijsko hojo, poleg tega pa tudi kolesarjenje. Kajti cilj tega projekta je zdrav 
slog življenja, pod kar spada samo gibanje.  
 
GIBANJE je katera koli gibalna dejavnost, pri kateri se poveča srčni utrip in pri kateri se za 
nekaj časa zadihaš. Gibljemo se pri športu, šolskih dejavnostih, med igro s prijatelji ali med 
hojo v šolo. Tek, hitra hoja, rolanje, kolesarjenje, ples … vse to je gibanje. Pomembno je, da se 
gibljemo vsaj eno uro na dan.  
 
Gibanje prinaša tudi koristi: 

• Te sprosti in razvedri ter preprečuje in zmanjšuje občutke stresa in tesnobe. 
• Omogoča druženje s prijatelji. 
• Ugodno vpliva na duševno počutje, samopodobo in samospoštovanje. 
• Izboljšuje telesno kondicijo. 
• Vzdržuje gibčnost, ravnotežje, zdravo držo in lepo oblikovano telo. 
• Ugodno vpliva na tvoj učni uspeh. 
• Vzdržuje ustrezno telesno težo, poveča mišično maso in zmanjša maščobno tkivo. 
• Krepi zdravje. 
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