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POVZETEK
Sva Mayu in Zala iz 4. b razreda Osnovne šole Brinje Grosuplje. Naredili sva
raziskovalno nalogo o barvah. Že od nekdaj naju zanima moda in barve, zato
sva se tudi odločili za to temo. Raziskali sva, kakšen barvni tip imajo učenci
četrtih razredov na naši šoli in kako se glede na svoj barvni tip oblačijo.
Pripravili sva anketo in mini modno svetovanje za 54 četrtošolcev. Ugotovili pa
sva, da je najljubša barva deklic modra, dečkov pa rdeča. Učenci so bili
večinoma mnenja, da njihova najljubša barva ni tista, ki jim tudi najbolj pristaja.
Določili sva jim barvni tip in ugotovili, da največ deklic in dečkov spada v
jesenski barvni tip, najmanj pa v zimski barvni tip. Predpostavljali sva, da bo
večina učencev oblečena v svojo najljubšo barvo in ne glede na barvni tip.
Izkazalo pa se je, da so bili vsi oblečeni po svojem barvnem tipu.

1 UVOD
V raziskovalni nalogi piševa o barvah in o tem, kaj pomenijo. Raziščeva, v katere
barve se otroci najraje oblačijo. Nato njihove izbire primerjava z barvnim tipom,
ki mu pripadajo.
Na temo priljubljenosti barv obstaja že kar nekaj raziskav:
V diplomski nalogi z naslovom Starostni kontinuum in priljubljenost barv je L.
Jenšterle raziskovala priljubljenost barv in ugotovila, da je najbolj priljubljena
barva med predšolskimi otroki, mladostniki, odraslimi in starostniki MODRA.
V diplomski nalogi z naslovom Analiza značilnosti porabnikov in izbira barve pri
nakupu avtomobila je M. Račić raziskovala izbiro barve avtomobila in ugotovila,
da je najbolj priljubljena barva avtomobila ČRNA.
V diplomski nalogi Priljubljenost barv in izbor barve oblačil med otroki in
najstniki so učenci Osnovne šole Frana Roša raziskovali priljubljenost barv in
izbor barve oblačil med otroki in najstniki. Zanimalo jih je, katere barve so
priljubljene pri otrocih, katere pri mladostnikih in kako se izbor barve s
prehodom iz otroštva v adolescenco spremeni. Vprašali pa so se tudi, ali so
najbolj priljubljene barve otrok in mladostnikov tudi barve njihovih oblačil.
Ugotovili so, da večina otrok in mladostnikov nosi oblačila svojih najljubših
barv. Med deklicami in dečki je še vedno najbolj priljubljena MODRA barva.
V diplomski nalogi z naslovom Vpliv barve na počutje učencev v šoli, je K. Bec
raziskovala vpliv barv na počutje učencev v šoli in med drugim ugotovila,da se
veliko otrok počuti srečno pri MODRI barvi.
Sami pa bova v raziskovalni nalogi ugotovili, kakšne barvne tipe imajo učenci 4.
razredov, določili katere barve oblačil jim najbolj ustrezajo in preverili, ali se
oblačijo v skladu s svojo najljubšo barvo oziroma s svojim barvnim tipom.

2 TEORETIČNI DEL
2.1 O BARVAH NA SPLOŠNO
Vesolje je magnetno polje. Sestavljeno je iz pozitivno in negativno nabitih
delcev. Ti se nenehno gibljejo in ustvarjajo elektromagnetno valovanje. Različna
elektromagnetna valovanja imajo različno valovno dolžino in frekvenco. Skupaj
sestavljajo spekter elektromagnetnega valovanja. Energija, ki jo oddaja bela
sončna svetloba, je življenjsko pomembna, saj napaja telo, dušo in razum.
Vsako barvno valovanje ima svoj zdravilni učinek. Rdeča ima najdaljšo valovno
dolžino, ki jo še zaznava naše oko in najnižjo frekvenco. Njena energija učinkuje
toplo in odbojno. Vijolična ima najkrajšo valovno dolžino in najvišjo frekvenco.
Deluje pomirjajoče in očiščujoče.

2.2 BARVE IN NJIHOV POMEN
Tri osnovne barve so rumena, rdeča in modra. Poglejmo si, kakšen pomen
imajo:
RUMENA BARVA: Svetlobi najbližja barva, je topla barva, varuje ljudi pred
osamljenostjo. Je barva sporazumevanja in odprtosti v odnosu do drugih. Če si
jezen, ne glej rumene barve, ker boš potem še bolj jezen.
RDEČA BARVA: Označuje kri in življenje. Tako prinaša poživitev in plodnost, je
svet sonc mesecev in svetov. Je lahko tudi barva smrti ali, kot magična barva,
zaščita pred ognjem.
MODRA BARVA: Predstavlja združitev globine morja in širine neba. Ustvarja
zadovoljstvo, mir, ponižnost in večnost. Preganja vročino, ker hladi. Modra
barva ustvarja globino.
Ostale barve imajo sledeč pomen:
ORANŽNA BARVA: toplota, prepričanost vase, navdušenje, ustvarjalnost,
zabavnost, živahnost, poživitev, smeh in veselje, šaljivost in neodvisnost.
ZELENA: skladnost, umska in telesna sprostitev, umirjenost, naravnost, mirnost,
pomiritev, uravnoteženost, iskrenost, prepričanost vase, svoboda, zadovoljstvo,
delitev z drugimi, samoobvladovanje, radodarnost.
TURKIZNA: osvežitev, mirnost, umska pomiritev, mladostnost, večja zbranost in
govorna spretnost, moč sporazumevanja in zaupanje.

VIJOLIČNA: dramatičnost, poduhovljenost, ustvarjalnost, intuitivnost,
razmišljanje, skrivnostnost, umetniški navdih, zaščitništvo in očiščevanje.
BELA: mirnost, očiščevanje, hlad, osama, prostor za razmislek.
ČRNA: tolaži, varuje, učinkuje skrivnostno, povezana je s tišino, neskončnostjo.
SIVA: neodvisnost, samostojnost, ločenost od drugih, osamljenost.
RJAVA: hranljivost, zemeljskost, opora, umikanje v samoto, ozkosrčnost in
preobremenjenost s predsodki.
SREBRNA: uravnoteženost, skladnost, ženskost, čutnost.
ZLATA: modrost, razumevanje, moč, visoki ideali in izobilje.

2.3 ŠTIRJE BARVNI TIPI
Seveda je vsak človek posebnost zase, vsak ima rad svojo barvo. Vsakemu
človeku pa ustreza tudi določen barvni tip.
Poznamo štiri različne barvne tipe ljudi:
1. POMLADNI TIP: nežen, bled, rumenkast, slonokoščen, rahla rdečica na
koži, pege, svetli lasje, modra barva oči, lahko tudi sivozelena ali
zlatorjava.

Slika 1 – pomladni tip

2. POLETNI TIP: zlati lesk las, rahlo olivni odtenek, sivo rjave pegice,
pepelnato plava ali srednje-do temno rjava barva las, sivomodre,
svetlomodre, modrozelene, pa tudi lešnikovo rjave barve oči.

Slika 2 – poletni tip

3. JESENSKI TIP: močne barve las in oči privlačne tudi nenaličene, imajo
intenzivnejšo barvo kože: močno zlato-bež ali breskovo barvo kože, zlato
rjave pege, značilna barva las sega od korenčkove prek bakreno rdeče tja
do kostanjevo rdeče lahko tudi temno plavi lasje, barve oči so lahko
sijoče svetlomodre, jantarjeve, temno olivne in temnorjave, značilna je
lisasta šarenica z zlatimi žarki.

Slika 3 – jesenski tip

Slika 4 – jesenski tip

4. ZIMSKI TIP: kot Sneguljčica, ima svetlo kožo, temne lase, intenzivne
barve šarenic, rožnata rdečica na licih, lahko so imeli v otroških letih
svetle lase, pa so potemneli, najpogostejše barve oči so ledeno modra,
modra vijolice, temnomodra, izrazito siva, čista zelena in seveda temnoali črnorjava.

Slika 5 – zimski tip

Slika 6 – zimski tip

2.4 BARVE OBLAČIL GLEDE NA BARVNE TIPE
Ljudje imamo radi različne barve in tudi pri srcu nam je določena barva oblačil.
Oblačimo se tudi glede na naše počutje.
Dobro pa je, če barve oblačil izbiramo glede na barvni tip, ki mu pripadamo.

S pomladnim in jesenskim tipom se ujemajo samo tople barve. Pomladi
ustrezajo sveže, jasne barve, jeseni pa zemeljske. S pomladnim in zimskim
tipom se ujemajo samo hladne barve. Poletnemu tipu ustrezajo zamolkli, hladni
odtenki, zimskemu tipu pa jasni, intenzivni.
Najlepše barve za pomladni tip so sivomodra, svetlomodra s pridihom
svetlozelene jablane in rumene. Marelična barve breskve, lososa in toplo
koralno rdeče. Barva kamelje dlake najbolj pristaja pomladnemu tipu. To so
kombinacije zelenkaste, zlate in svetlorjave in oker.
Najboljše barve za poletni tip so temnomodra, mornarskomodra ali
slivnomodra z rahlim pridihom rdečkaste, zeleno, svetlorožnato, belo in
vanilijevo rumeno- rjava, s kombinacijo zelene, džins modre, temna in svetla
smaragdna siva z belo in rdečo, lilasta z rožnatordečo in rumena z vijolično in
bledovijolična v povezavi z živorožnato, rjavo, temnomodro, sivo in smaragdno
zeleno.
Za jesenski tip so značilne tople barve. Petrolejska, v kombinaciji z oranžno,
zeleno, volneno belo, paradižnikovo rdečo. Osnovna kaki barva z jastogovo
rdečo, robidno rdečo, zlato rumeno, slivno modro in breskovo. Rjasto rjava se
lahko meša z modrovijolično, svetlo petrolejska, rdeča in rumena.
Hladni zimski tip poživijo kontrastne barve. Najbolj jim pristaja črna v
kombinaciji z živorožnato, rumena, rdeča, ledenovijolična, indigo, zeleno in
azurno barvo. Privlačni so tudi v nočno modri barvi v kombinaciji z rdečobelo,
zeleno s pridihom ledenorožnato, svetlovijolično in temnorjavo. Pristaja jim
tudi rdeča v kombinaciji z zeleno.

POMLADNI TIP

POLETNI TIP

JESENSKI TIP

ZIMSKI TIP

Slika 7: Barvni kartončki za posamezne barvne tipe.

2.5 HIPOTEZE
Pri raziskovanju sva postavili naslednje hipoteze:
HIPOTEZA 1: Najljubša barva deklic je modra, dečkov pa zelena.
HIPOTEZA 2: Najljubša barva in barva oblačil, ki ti najbolj ustreza, nista enaki.
HIPOTEZA 3: Večina učencev bo oblečena v svoji najljubši barvi in ne po
barvnem tipu.

3 EMPIRIČNI DEL
3.1 METODA
Prebrali sva literaturo o barvah in barvnih tipih o ljudeh. Po spletu sva poiskali
kaj je bilo že raziskanega. Oblikovali sva anketni vprašalnik in kartončke z
barvami za vsak tip. Izvedli sva anketo v treh četrtih razredih. V anketi je
sodelovalo 26 dečkov in 28 deklic. Skupaj pa je v anketi sodelovalo 54
četrtošolcev. Nato sva pregledali vprašalnike in odgovore zabeležili v zbirnik.

3.2 REZULTATI
Dobili sva naslednje rezultate:
1. MOJA NAJLJUBŠA BARVA JE...
rdeča vijolična modra zelena bela
dečki
6
1
5
4
0
deklice 3
3
13
3
2

roza
0
2

rumena zlata
5
1
1
0

črna
1
0

Ugotovili sva, da je najljubša barva deklic modra, dečkov pa rdeča. Pri deklicah
modra izrazito prevladuje, pri dečkih pa rdeči barvi tesno sledijo tudi modra,
rumena in zelena barva. Noben deček ni izbral bele in roza barve, nobena
deklica pa ni izbrala zlate in črne barve.
2. BARVA OBLAČIL, KI MI PO MOJEM MNENJU NAJBOLJ USTREZA, JE...
roza
dečki
0
deklice 5

bela
2
11

črna
6
5

siva
2
2

modra vijolična zelena rdeča rjava
8
0
2
5
1
2
2
0
0
0

Dečki so prepričani, da jim najbolj pristajajo modra oblačila, deklice pa oblačila
bele barve.
3. BARVA, KI NAJBOLJ USTREZA IN NAJLJUBŠA BARVA STA ENAKI / NISTA
ENAKI
DA
NE

7
47

Barva, ki so jo učenci izbrali kot svojo najljubšo, se v večini razlikuje od barve, za
katero učenci menijo, da jim najbolj ustreza (47 od 54 učencev).
4. BARVNI TIPI
poletni
7
7

Dečki
Deklice

jesenski
10
8

zimski
4
5

pomladni
5
7

Učencem sva na podlagi pridobljenega znanja določili barvni tip. Prevladuje
jesenski barvni tip, najmanj pa je učencev zimskega tipa.
5. BARVE OBLAČIL, KI JIH NOSIJO, USTREZAJO BARVNEMU TIPU

Dečki
Deklice

DA
26
28

NE
0
0

Glede na barvne kartončke za posamezni barvni tip so vsi učenci nosili majice v
barvah, ki ustrezajo njihovemu barvnemu tipu.

4 ZAKLJUČEK
Raziskovali sva najljubšo barvo četrtošolcev, najljubšo barvo oblačil in ali se
oblačijo v skladu s svojim barvnim tipom.
Ugotovili sva:
HIPOTEZA 1: Najljubša barva deklic je modra, dečkov pa zelena.
Hipoteza je delno potrjena. Predvidevali sva, da bo najljubša barva deklic
modra, kar se je izkazalo za pravilno, saj je to barvo izbrala večina deklic. Za
dečke pa sva predpostavljali, da bo njihova najljubša barva zelena, anketa pa je
pokazala, da je njihova najljubša barva rdeča. Tesno ji sledijo še modra, rumena
in zelena barva. Nobena deklica ni izbrala zlate ali črne barve, kot njihove
najljubše, medtem ko se dečki niso odločili za belo in roza barvo.
HIPOTEZA 2: Najljubša barva in barva oblačil, ki ti najbolj ustreza nista enaki.
Potrdili sva hipotezo, da se naša najljubša barva in barva, ki nam po našem
mnenju najbolj pristaja, ne ujemata, saj je večina deklic prepričana, da jim
najbolj pristaja bela barva, najbolj pa jim je všeč modra. Dečki menijo, da pa jim
najbolj pristaja modra barva. Zanimivo je, da so dečki za najljubšo barvo izbrali
rdečo, oz. različne barve, skoraj vsi pa menijo, da jim najbolj pristaja modra
barva. Nihče ni izbral roza barve, čeprav nekateri trdijo, da je za moške tudi ta
barva moderna.
HIPOTEZA 3: Večina učencev bo oblečena v svoji najljubši barvi in ne po
barvnem tipu.
Učencem sva na podlagi pridobljenega znanja določili barvni tip. Glede na
barvne tipe, sva ugotovili, da največ deklic in dečkov spada v jesenski barvni tip,
najmanj pa v zimski barvni tip. Predvidevali sva, da učenci ne bodo oblečeni po
svojem barvnem tipu, ampak v svoji najljubši barvi. Ta hipoteza ni potrjena, saj
so bili vsi oblečeni po svojem barvnem tipu. To se nama zdi zanimivo, ker se
oblačijo po svojem občutku.
Rezultat bi bil mogoče drugačen, če bi poleg majice upoštevali tudi barve hlač
oz. kril. Hkrati pa je bilo na barvnih kartončkih za posamezen tip toliko barv, da
sva vsako barvo, ki so jo nossili otroci našli na ustreznem barvnem kartončku.
Zanimivo bi bilo raziskati tudi, kdo pri nakupu izbere barve oblačil.
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6 PRILOGE
ANKETA O BARVAH OBLAČIL
Mayu in Zala, 4.b

Prosim odgovori na vprašanja o sebi.
Spol:
(obkroži)

Ž

M

Barva mojih oči je:
(obkroži)
MODRA

RJAVA

ZELENA

ČRNA

Barva mojih las je:
(obkroži)
BLOND

RJAVA

ČRNA

SVETLA

TEMNA

ORANŽNA

Barva moje kože je:
(obkroži)

Prosim odgovori na naslednji vprašanji:
1. vprašanje: Katera je tvoja najljubša barva?
_______________________________
2. vprašanje: Katera barva oblačil ti najbolj ustreza?
_____________________________

Izpolniva midve:
Barvni tip učenca: ____________

Oblačila ustrezajo temu tipu: _________

