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Obveznosti, ki se septembra začnejo 
kopičiti, zlahka in prehitro razblinijo 
poletno spočitost. Tudi pri otrocih. 

Hitenje, doseganje ciljev in aktivnosti na  
(pre)številnih področjih morda prinašajo želene rezultate in 
uspehe. Vendar pa se splača tu in tam za trenutek ustaviti. Ko 
se vam zdi, da je vsega preveč, si dovolite vzeti minuto ter sebe 
ali otroka vprašati: »Kaj si želiš in kaj potrebuješ ta hip?« 

Tako boste morda ugotovili, da vaš otrok potrebuje nekaj ur s prijatelji na 
svežem zraku, domača naloga pa bo potem stekla sama od sebe. Morda boste 
celo ugotovili, da ni nič narobe, če umazana posoda malo počaka, vi pa si lahko 
privoščite sprostitev in se pridružite otrokom na dvorišču ali pa se le udobno zleknete 
in uživate.

Tudi počitek in razigranost brez slabe vesti sta del življenja. Ker nismo roboti, ki se ne bi znali iskreno smejati, 
toplo objeti in prisrčno družiti. Ker se znamo opomniti, da se pravi uspeh ne meri s številkami, ampak 
z veseljem do življenja. Naj se novo šolsko leto začne sproščeno in polno upanja!

Vaš HOFER

Ferdo je od prijateljev dobil zapestnico prijateljstva. 
Z njo lahko tudi ti svojim prijateljem pokažeš, 

kako dragoceni so zate.  

Ko prideš do konca, 
izdelaj še en vozel. 

Končano!

Ferdo raziskuje svet, september 2018. Izdajatelj: HOFER trgovina d. o. o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica. Redakcija: HOFER trgovina d. o. o., Studio Terminal, d. o. o., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana. Besedila in grafična zasnova, 
besedilna in grafična priprava: Studio Terminal, d. o. o. Če ni označeno drugače, je vir fotografij Shutterstock. Tisk: Grafex, d. o. o. Vse pravice pridržane. V reviji objavljenih gradiv ni dovoljeno kakorkoli ponatisniti brez pisnega dovoljenja 
izdajatelja. Izdajatelj skrbi za skladnost oglasnih sporočil z Zakonom o medijih. 

Izdajatelj revije Ferdo raziskuje svet (HOFER trgovina d. o. o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica) ne odgovarja za kakršnokoli poškodbo, nesrečo ali škodo, ki bi nastala zaradi izvajanja aktivnosti ter uporabe informacij in nasvetov, 
predstavljenih v reviji. Čeprav se izdajatelj trudi zagotoviti popolno točnost informacij, so te posredovane brez zagotovil in jamstev.

DRAGI 

STARŠI!

Zapestnica prijateljstva

Pet barvnih, 15 centimetrov 
dolgih vrvic zavozlaj in 

jih z lepilnim trakom 
pritrdi na mizo. 

Desno vrvico prepletaj z 
drugimi tako, da greš z 
desno vrvico vedno nad 
drugo in četrto ter pod 

tretjo in peto vrvico. 

V sodelovanju z Zavodom Gibaj in Zmagaj je HOFER pripravil zabavno 
družinsko »igro«, s katero vas spomnimo na zdrav zajtrk, sprehode in čas, ki 
si ga tu in tam vzemite zase. Spremljajte in zapisujte svoje dnevne navade, ki 
vplivajo na vaše zdravje in dobro počutje. Zbirajte točke in skupaj z družino 
stopite na pot, ki bo še bolj zdrava, razgibana in pozitivna. Ste za akcijo? 
Kliknite na: hofer.si/gibaj-zmagaj

1. 3.2.
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Ferdo je s prijatelji 
na papirnat trak prilepil 
jesenske liste in izdelal 
krono. Zdaj so vsi kralji 

in kraljice jeseni. 

Ferdovi prijatelji so na vejo 
z vrvico privezali slastna 
in sladka jabolka. Zdaj 
tekmujejo, komu bo uspelo 
pojesti kar največ jabolk, 
ne da bi si pri tem pomagal 
z rokami. 
Poskusi, zabavno in 
okusno je!

Ferdo ima na torbi 
odsevnik, da ga avtomobili 
hitreje opazijo, ko hodi 
ob cesti. Če ob cesti 
ni pločnika, vedno hodi 
po skrajni levi strani 

vozišča. 

Zvezke sem 
letos kar sam 

zavil v 
ostanke papirja 
za zavijanje 

daril. 

RAZIGRANO 
S PRIJATELJI
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V URE VRIŠI MALE IN VELIKE KAZALCE TAKO, DA BODO 
KAZALI ČAS, ZAPISAN POD NJIMI.ČASOVNICA

URA JE DVANAJST 
IN DESET MINUT. 

URA JE POL ŠTIRI.

URA JE PETNAJST MINUT DO ŠESTIH. 

URA JE ENA IN 
PETINDVAJSET MINUT. 

2 1 1 5

1 7 3 5

0 9 1 0

SPODBUJAJTE UČENJE. V času digitalnih ur in najrazličnejših pripomočkov se mnogi, predvsem otroci, sprašujejo o smiselnosti poznavanja 
analogne ure. Vendar pa je razumevanje časa povsem drugačno, če ga opazujemo plastično, kot je to na klasični uri. Otroci pri tem, ko opazujejo 
kazalce, lažje dobijo občutek za hitrost toka časa. 

ČASOVNICA

:

:

:
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V URE Z MALIMI IN VELIKIMI KAZALCI VRIŠI ČAS, KO OPRAVLJAŠ 
NARISANA OPRAVILA. 

FERDO RAD TELOVADI. OBKROŽI TAM, KJER IMA 
DVIGNJENO LEVO NOGO OZIROMA ROKO, PREČRTAJ PA 
TAM, KJER IMA DVIGNJENO DESNO ROKO OZIROMA NOGO. 

ORIENTACIJA

Večina ljudi piše z desno roko, le eden od desetih piše z levo. Zelo redki pa so tisti, ki enako dobro pišejo z obema 
rokama. Nekoč so otroke, ki so pisali z levo roko, silili k uporabi desne roke. Verjeli so namreč, da je uporaba levice znak 
neumnosti in neiskrenosti. V nekaterih kulturah pa so levičarje cenili kot izjemno sposobne, modre in posebne ljudi. 
Danes vemo, da ni pomembno, s katero roko pišeš. 

VSTANEM. JEM. SE UMIJEM.
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REŠI KRIŽANKO, ZAPIŠI GESLO 
IN OSVOJI  NAGRADO!KRIŽANKANAGRADNA

Svinčnik, ki je verjetno 
najpogosteje uporabljeno 

pisalo, so sprva uporabljali 
tudi v vesolju, saj za delovanje 

ne potrebuje gravitacije. To 
je sila, ki je potrebna tudi 
za to, da črnilo priteče na 
papir. Potem so ugotovili, 
da bi lahko delci grafita iz 
svinčnika povzročili požar. 

Za astronavte so zato izumili 
posebna pisala, ki delujejo 

tudi v breztežnosti, saj črnilo 
v pisalu proti konici potiska 

poseben plin. 
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GESLO 
ZAPIŠI 
TU!

NAGRADNA IGRA

HOFERjeva vrečka in steklenička za pomoč otrokom projekta 
Botrstvo v Sloveniji: HOFER nadaljuje svojo trajnostno usmeritev. 
Tako na policah svojih poslovalnic ponuja dva posebna izdelka, 
katerih izkupiček od prodaje bo namenjen v sklad Botrstvo za pomoč 
otrokom v socialni stiski. Kupci bodo tako z nakupom prav posebne 
Flaške ter bombažne vrečke za šport in prosti čas prispevali k lepši 
prihodnosti otrok pod okriljem projekta Botrstvo. V tokratni nagradni 
igri bomo kar 10 srečnežev obdarili s Flaško in bombažno vrečko.
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POBARVAJ SLIKO IN OSVOJI NAGRADO! POBARVANKA

Iz osnovnih barv lahko z mešanjem dobimo 
vse ostale barve. Te tri barve so sinje modra, 
škrlatna in rumena. Poigraj se s tempera 
barvami in namešaj čisto svojo barvo!

Podrobna pravila sodelovanja in druga pojasnila so objavljena na spletni strani www.hofer.si/ferdo. Organizator natečaja je izdajatelj revije Ferdo raziskuje svet HOFER trgovina d. o. o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica.

DOVOLJENJE ZA SODELOVANJE
Nagradni igri je treba priložiti dovoljenje za sodelovanje. Dovoljenje izrežite in/ali fotokopirajte, zaprite v kuverto in skupaj z rešitvijo križanke ali pobarvanko pošljite na naslov HOFER 
trgovina, d. o. o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica, s pripisom »Ferdova nagradna igra«. Če odgovore pošiljate po elektronski pošti, izpolnjeno dovoljenje za sodelovanje fotografirajte ali 
skenirajte.

Spodaj podpisani:  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
(ime in priimek staršev ali skrbnikov)

  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
(naslov in pošta) 

dovoljujem, da otrok:  .  .  .  .  .  .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
(ime, priimek in starost otroka) 

Sodeluje pri nagradni igri, objavljeni v reviji Ferdo raziskuje svet . 

Prosimo potrdite, da se strinjate z obdelavo vaših podatkov .            
Z označbo dovoljujem, da se v reviji, na razstavi, na facebook strani, v sporočilih medijem ali na spletni strani izdajatelja objavi otrokove izdelke ter njegovo ime, starost in kraj bivanja . Hkrati tudi dovoljujem, da izdajatelj (HOFER 
trgovina d . o . o .) za izvedbo nagradne igre ter objavo podatkov o nagrajencih vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja evidenco z vašimi osebnimi podatki in podatki vašega otroka za časovno obdobje 1 leta . Sodelujočim izdajatelj 

zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov . Sodelujoči imajo pravico, da od upravljavca osebnih podatkov, HOFER trgovine d . o . o ., zahtevajo dostop do osebnih podatkov in popravek 
ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave . Prav tako imajo pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov . Sodelujoči imajo pravico, da privolitev predmetne obdelave osebnih podatkov kadar koli prekličejo . Vse 
zgoraj navedene zahteve glede varstva osebnih podatkov sodelujoči lahko naslovijo na elektronski naslov: pravo@hofer .si . Prav tako imajo sodelujoči pravico do pritožbe, ki jo lahko naslovijo na Informacijskega pooblaščenca .

Datum:  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .   .   .   .  Podpis staršev ali skrbnikov:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

NAGRADNA

Na minuli Ferdov natečaj Tvoja poletna razglednica so 
prispeli zanimivi izdelki. V kategoriji OD ŠTIRI DO ŠEST 
LET je prvo nagrado prejela Emma Jurjavčič iz Spodnje 
Idrije, drugo Zarja Karo iz Šentilja v Slovenskih goricah, 
tretjo pa Erazem Zakrajšek iz Maribora. V kategoriji OD 
SEDEM DO ENAJST LET je prvo nagrado prejela Kaja 
Vogrinčič Bizjak iz Nove Gorice, drugo Hana Ocepek iz 
Zagorja ob Savi, tretjo pa Sonja Šuler Čang iz Ljubljane. V 
kategoriji SKUPIN je prvo nagrado prejel Vrtec Moravče, 
VVE Vojke Napokoj (skupina Metulji) iz Moravč, drugo 
so prejeli Lara, Alex in Ella Schoss iz Trzina, tretjo pa Meli 
in Maša Furjan ter Miša Mulec iz Markovcev.

Zapiši geslo križanke ali pošlji pobarvano pobarvanko. 
Sodeluješ lahko bodisi z geslom križanke ali s pobarvanko. Skupaj 
z izrezanim in izpolnjenim dovoljenjem za sodelovanje pošlji v 
kuverti najpozneje do 9. novembra na naslov HOFER trgovina, 
d. o. o., Kranjska ulica 1, 1225 Lukovica, ali po elektronski pošti 
na nagrada@hofer.si; oboje s pripisom »Ferdova nagradna igra«. 
Med sodelujočimi bomo izžrebali deset nagrajencev, ki bodo 
prejeli Flaško ter bombažno vrečko za šport in prosti čas. Imena 
nagrajencev bodo najpozneje do 30. novembra 2018 objavljena 
na spletni strani www.hofer.si/ferdo. 
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PISARIJE

FERDO JE SVOJE PRIJATELJE POVABIL NA ZABAVO. DA BI LE 
ONI VEDELI, KAJ BODO POČELI, JE SPOROČILO ŠIFRIRAL, PRIJATELJEM 

PA PRIŠEPNIL:  VSAKA ČRKA JE ZAPISANA S ČRKO, KI V ABECEDI STOJI ZA 
NJO.  A JE TAKO ZAPISAL S ČRKO B, B JE ZAPISAL S ČRKO C ... V POMOČ PRI 
RAZVOZLAVANJU SPOROČILA SMO ZAPISALI SLOVENSKO ABECEDO!

ZAPIŠI FERDOVO
SPOROČILO.

ŠLBLBMJ CPNP Š LPMFCOJČP, ŠF ESJDBMJ RP USBZJ 

JO Z HPŽE ŠLSJMJ OBT ŠLSJZOJ ŽBLMBE. 

A D H L PB E I M RC F J N S T VČ G K O Š U Z Ž

Številna sporočila, ki si jih med sabo pošiljajo ljudje, so zapisana tako, da jih lahko razumeta samo dva človeka ali 
določena skupina. Tako se denimo pošilja vojaška sporočila, za katera se ne želi, da jih razvozla sovražnik. Že pred več 
kot 100 leti so izumili tipkalni stroj, ki je natipkano sporočilo spremenil v obliko, ki so jo lahko razumeli le nekateri. Danes 
pa številna zaupna sporočila šifrirajo računalniki. 

RAZVOZLAJ KODO IN ZAPISANO SPOROČILO. TAKO UGOTOVIŠ, KAM GRE 
FERDO NAJRAJE V TOPLIH DNEH!

SKRIVNO SPOROČILO

IZDELAJ SVOJE SKRIVNO SPOROČILO!
Na list papirja z belo voščenko zapiši 
sporočilo. Prejemniku sporočila 
naroči le, naj papir pobarva 
z vodenimi barvicami – in 
skrivno sporočilo 
bo razkrito!

* Θ ∆ — Ξ ◊

◊

∞

∞

∫

∫

× Θ +

+

+ Θ

Θ

Π

Π

F RE D O J E Z A B A V E N

REŠITEV
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PISARIJE
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Najdaljša beseda 
na svetu je kemično 
ime največje znane 
beljakovine. Vsebuje 
skoraj 190.000 črk. 
Da preberemo ime te 
spojine, traja več 

kot tri ure! 

PISALNA ZABAVA. Pisanje ni vedno najljubše opravilo otrok. A z malo truda lahko vzbudite ljubezen do pisanja na roko. Po domu puščajte skrivna 
ali kodirana sporočila, otrokom dovolite, da sami napišejo družinske čestitke, spodbudite jih, da pomagajo označiti sveže skuhano marmelado. Tako 
se ne boste le več družili, ampak boste na ta način spodbujali pisanje na roko, kar je bistveno! Drsenje pisala po papirju namreč razvija predele v 
možganih, ki jih pisanje na tablico, telefon ali računalnik ne more. 

MED NAJRAZLIČNEJŠIMI PISAVAMI SO TUDI NAŠE ČRKE. 
PO VRSTI JIH PREPIŠI NA SPODNJE ČRTICE. 
KAJ SI ŽELI FERDO?

Na svetu obstaja na stotine različnih pisav in abeced. Nekatere pisave, 
kot so egipčanski hieroglifi, so podobne slikam, druge so sestavljene 
iz črtic ali krogcev. Brajica, pisava za slepe, pa je denimo sestavljena 
iz pikic. Slepi tako brez težav berejo knjige, zapisane v tej pisavi. 
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MISELNI 

IZZIV
ŠOLSKI ŠKRAT JE Z ZVEZKOV 

IZBRISAL NASLOVE. PREBERI NAMIGE IN 
JIH PONOVNO NAPIŠI. 

MATEMATIKA IN LOGIKA STA ZANIMIVI. Čeprav je v odraslih pogosto že utrjen občutek, da se je matematike treba bati, ni potrebe, da bi se je 
bali tudi otroci. Narava deluje po matematičnih zakonitostih: zazrite se v sončnico, brokoli in prerezano zelje ter opazujte neverjetne vzorce. Iščite 
pravilne oblike v naravi; več jih je, kot se sprva zdi. Že v vaši kuhinji imate sol, ki jo sestavljajo drobni kvadratni kristali. In logične naloge se lahko 
igrate kar sproti. Namesto da otroka pošljete po knjigo, mu naročite, naj prinese tisto, ki je poleg enciklopedije in je manjša od knjige pravljic.  

1
2

3

4

5

6

Logika in matematika sta zelo pomembni vedi. S pomočjo matematike so znanstveniki 
izračunali starost vesolja, njegovo velikost in celo delovanje človeškega telesa. Če ne bi 
bilo matematike in seveda tudi logike, ne bi bilo mehanike. Brez tega pa ne bi imeli koles, 
avtomobilov, rolerjev in drugih igrač, kot so vrtavka, vetrni zmaj in kocke. 

NAJMANJŠI ZVEZEK NI »RISALNA KNJIŽICA«. 

NAJVEČJI ZVEZEK JE »UMETNOST«. 

NAJDEBELEJŠI ZVEZEK JE 

»MATEMATIKA«. ZVEZEK »NARAVA« JE VEČJI OD 

ZVEZKA »LOGIKA«, A NI TAKO DEBEL. 

OB ZVEZKU »MATEMATIKA« 
JE ZVEZEK »ANGLEŠČINA«. 

ZVEZEK »RISALNA KNJIŽICA« JE 
ENAKO VELIK IN ENAKO DEBEL KOT 

ZVEZEK »ANGLEŠČINA«.
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MISELNI IZZIV
LE TRIJE MED NARISANIMI PREDMETI SO RESNIČNI, 
TAKŠNI, KI JIH JE V RESNICI MOGOČE SESTAVITI. 
JIH NAJDEŠ MED  NEMOGOČIMI  PREDMETI?

KATERI LIKI SPADAJO V PRAZNINE? POVEŽI. 

Ena najosupljivejših lastnosti človeškega vida je sposobnost videti tudi v globino. Tako lahko ocenimo, kako daleč je 
pes, ki teče proti nam, ali avtomobil, ki drvi v našo smer. Vemo tudi, kateri hribi so bolj oddaljeni in kateri so bližji. 
Čudovito, kajne? A tudi na slikah, narisanih na papir, znamo prepoznati »napake«. Takoj vidimo, da je nekaj narobe, 
četudi sprva ne znamo povedati, kaj. Podobno opazimo spremembe. Doma se preizkusi z zabavno igrico. Oglej si 
prostor in si poskusi zapomniti veliko podrobnosti, nato pa ga zapusti. Nekoga prosi, da kakšno stvar v prostoru 
prestavi, odvzame ali doda. Ugotoviš, kaj se je spremenilo, ko se vrneš?

Čeprav se zdi, da je v naravi vse precej neurejeno, lahko tudi tam opazujemo celo vrsto matematičnih pravilnosti. Narava 
je polna pravilnih vzorcev in oblik. Snežinke so, če jih razdelimo na pol, iz dveh povsem enakih polovic. Školjka izrašča iz 
spirale, kača vijuga kot reka, morski valovi imajo zelo podobno obliko kot sipine, kristali so popolnoma pravilnih oblik. 
Opazuj naravo okoli sebe ter išči pravilne oblike in vzorce. 

!
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DEKLICA JE SKUPAJ S TREMI 
MAČICAMI ISKALA SVOJ DOM. 

DOLGO SO HODILE IN NOBENA 
HIŠKA NI BILA PRAVA. 

A KONČNO SO NAŠLE ČUDEŽNO LEPO HIŠICO Z ZLATIM 
PETELINČKOM NA STREHI. DEKLICA OD SREČE ŠE GOVORITI NI 
MOGLA, MAČICE PA SO ZAPREDLE: 

»KDOR ČAKA, DOČAKA.«

»KDOR HOČE, TA ZMORE.«

»KDOR IŠČE, TA NAJDE.«

KOT ŽE NEKAJ LET ZAPORED BO PODJETJE HOFER 
TUDI LETOS VSEM PRVOŠOLČKOM DOMA IN V 

ZAMEJSTVU SKUPAJ Z BRALNO ZNAČKO RAZDELILO 
KAR 25.500 KNJIG. LETOS BODO PREJELI ZBIRKO 

ZGODB KOTIČEK NA KONCU SVETA.

RADI BEREMO

Oris je povzet po nosilni zgodbici knjige priznane in večkrat nagrajene 
avtorice Anje Štefan Kotiček na koncu sveta, ki jo je z izjemnimi ilustracijami 
obogatila Marjanca Jemec Božič. 

VSE ZGODBE IZ 
KNJIGE KOTIČEK NA 

KONCU SVETA DOBRO 
POZNAM. TA MI JE 
ŠE POSEBEJ VŠEČ. 
POIŠČI JO V KNJIGI.

Več informacij, tudi nasvete za lažje branje, najdete na spletni strani:
daneszajutri.hofer.si/trajnostni-projekti/radi-beremo.

Sp
or
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RES JE, KAR 
SO POVEDALE 

MAČICE. SPOMNI 
SE NA TO, KO TI 
KAJ NE BO ŠLO!

BRANJE JE ZNANJE. KER SE TEGA ZAVEDAMO TUDI PRI 
PODJETJU HOFER, V OKVIRU PROJEKTA RADI BEREMO 

POSEBNO POZORNOST POSVEČAMO 
SPODBUJANJU BRALNE KULTURE. V 

NAŠIH POSLOVALNICAH JE MED 
DRUGIM IZBRANA PONUDBA 

KNJIG, KI JIH PRIPOROČA BRALNA 
ZNAČKA. A NE LE TO, LETOS BOMO 
Z OZAVEŠČANJEM POMEMBNOSTI 

BRANJA SODELOVALI PRI NACIONALNEM 
MESECU SKUPNEGA BRANJA, KI BO POTEKAL 
OD MEDNARODNEGA DNEVA PISMENOSTI DO 

ZAKLJUČKA TEDNA OTROKA.


