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delavnica »Če ropota preveč gre sluh preč«  

Poročilo: 

Dne 10.10.2014 je zunanji sodelavec Zavoda Varen sem g. Klemen Ban (IMS merilni sistemi 

d.o.o.) na OŠ Vrhovci izvedel delavnico »Če ropota preveč gre sluh preč« za 6. in 7. razrede. 

Delavnica je trajala 2 šolski uri. 

Delavnica je namenjena osveščanju mladostnikov (ki so z uporabo sodobnih glasbenih 
medijev in telefonov ter hrupa okoli nas dnevno izpostavljeni prekomernemu hrupu) o 
škodljivih učinkih hrupa na sluh. Predstavitev večkrat poudarja, da hrup povzroča trajne, 
nepopravljive okvare sluha, ki vodijo v lažjo oziroma težjo obliko naglušnosti.  

Ameriška raziskava je namreč pokazala, da je delež naglušnih mladostnikov med 12. in 19. 
letom starosti v zadnjih dvajsetih letih narasel s 14,9 % na 19,5 %. Med možnimi vzroki 
avtorji študije navajajo tudi dolgotrajno izpostavljenost preglasnemu zvoku glasbe iz slušalk. 
Raziskava Inštituta za varovanje zdravja med slovenskimi srednješolci je pokazala, da je med 
420 srednješolci 18 % takih, ki glasbo prek slušalk poslušajo tako pogosto in glasno, da 

tvegajo okvare sluha, če bodo pri tem vzorcu vedenja vztrajali nekaj let.  

Za prepoznavanje nevarnosti prekomernega hrupa je treba mlade že zgodaj poučiti o 
nevarnostih hrupa; prepoznati morajo dejavnike tveganja. 

Učenci so ob koncu delavnice izpolnili krajšo anonimno anketo, katere rezultate 
predstavljamo v nadaljevanju. 

 

6. razred      7. razred 

 

 

 

Ti je bila delavnica o hrupu všeč?

da (55%)

ne (8%)

ne vem
(37%)

Ti je bila delavnica o hrupu všeč?

da (78%)

ne (11%)

ne vem
(11%)
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6. razred      7. razred 

 

 

Odgovori na prvi dve vprašanji potrjujejo dejstvo, da je delavnica pripravljena za učence zadnje 

triade, saj so v 7-ih razredih lahko bolje sledili ter tudi pokazali večjo zrelost pri odgovorih. 

Vsekakor so koristna priporočila lahko prejeli tudi učenci 6-ih razredov, morda pa ja bila 

predstavitev/delavnica za njih le nekoliko prezahtevna in bi jo bilo potrebno s strani izvajalca 

bolj prilagoditi. 

 

6. razred      7. razred 

 

 

Vprašanje je bilo vezano na dejstvo, da novejši »smart« telefoni z vibracijo in sporočilom 

opozorijo uporabnika, ko ta ob poslušanju glasbe prek slušalk, preseže jakost predvajanja 85dB 

(definirana zgornja opozorilna meje za okvaro sluha). Učencem smo jasno predstavili posledice 

hrupa in večkrat poudarili, da je upoštevanje opozorila o prekoračenju meje glasnosti, ko hrup 

postane za sluh škodljiv, zelo pomembno upoštevati. Učenci sedaj vedo, da okvara sluha ne boli 

in da ne moremo vedeti, da imamo poškodbo, dokler ne zaznamo posledic, kar pomeni, da 

postopoma glušimo. Učenci vedo, da poti nazaj ni, sluha se ne da pozdraviti. Okvara je stalna in 

nepovratna. 

Si na delavnici izvedel veliko 
novega?

da (60%)

ne (8%)

ne vem (32%)

Si na delavnici izvedel veliko 
novega?

da (78%)

ne (0%)

ne vem (22%)

Ali upoštevaš opozorilo telefona, da
je glasba, ki jo poslušal prek slušalk
preglasna?

da (47%)

ne (24%)

telefon ne opozarja
(29%)

Ali upoštevaš opozorilo telefona,
da je glasba, ki jo poslušal prek
slušalk preglasna?

da (61%)

ne (17%)

telefon ne opozarja
(22%)
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6. razred      7. razred 

 

 

Na vprašanje »Kje te hrup najbolj moti?« je večina učencev odgovorila, da v šoli oziroma na 

ulici. Pod rubriko drugo pa so navajali še: da jih hrup ne moti nikjer, da jih moti na avtocesti, na 

avtobusu ter ob pisanju/reševanju domačih nalog (5x). Prav na to zadnje pa smo učence 

opozorili tudi na delavnici. Ugotovljeno je namreč, da hrup, ki učence moti ob reševanju nalog 

povzroča, da so le-ti prej utrujeni oziroma imajo slabšo koncentracijo, lahko pa jim povzroča 

tudi glavobole. 

 

6. razred      7. razred 

 

 

»Zmagovalni« odgovor vprašanja »Kje v šoli je najbolj hrupno?« je bil več kot izrazit – jedilnica. 

Že star slovenski pregovor »Še pes ima rad pri jedi mir!« nas uči, kako je pri prehranjevanju 

pomemben mir (tišina). Paleta bolezenskih stanj, ki so dokazana posledica izpostavljenosti 

prekomernemu hrupu je široka - povišan holesterol, sladkorna bolezen, oteženo presnavljanje, 

bolezni dihal (astma), živčnost ter anksioznost in druge. Odziv organizma (kemično/hormonska 

Kje te hrup najbolj moti?
(možnih več odgovorov)

na ulici (9x)

doma (5x)

na igrišču (2x)

v nakupovalnem
centru (5x)

v šoli (9x)

drugo (11x)

Kje te hrup najbolj moti?
(možnih več odgovorov)

na ulici (7x)

doma (5x)

na igrišču (3x)

v nakupovalnem
centru (6x)
v šoli (19x)

drugo (6x)

Kje v šoli je najbolj hrupno?    
(možnih več odgovorov)

na igrišču (1x)

v telovadnici (1x)

v razredu (0x)

v jedilnici (28x)

drugo (3x)

Kje v šoli je najbolj hrupno? 
(možnih več odgovorov)

na igrišču (5x)

v telovadnici (1x)

v razredu (0x)

v jedilnici (30x)

drugo (2x)
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reakcija), ki jo povzroči prekomeren hrup je »boj« oziroma »beg«. Ni potrebno posebno 

poudariti, kako zelo je tak odziv organizma neprimeren v trenutkih, ko naj bi se mladostnik 

mirno prehranjeval. V prihodnosti bo potrebno nameniti več pozornosti dejstvu prehrupnih 

jedilnic na večini osnovnih šol! 

Učenci so na delavnici »Če ropota preveč gre sluh preč« predvsem pohvalil naslednje: 

 poslušanje posnetkov različnih zvokov ter določanje njihove jakosti in višine, 

 predvajanje animiranih posnetkov o delovanju slušnega organa, 

 napotke o varnem poslušanju glasbe (koliko glasno je varno),  

 tehnično opremo – mikrofone, predvajalnik zvoka, merilnik glasnosti,  

 merjenje jakosti različnih zvokov in merjenje »tišine« v razredu, 

 avdio posnetki različnih stopenj naglušnosti (kako sliši človek z manjšo oz. večjo okvaro 

sluha), 

 vse poskuse, 

 predavatelja. 

 

 

 

Pripravila: 

Nataša Kramar 

Zavod Varen sem, socialno podjetje 


