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1. POVZETEK 
 
Učenci začnejo uporabljati ličila že v osnovni šoli.  
Dekleta jih začnejo uporabljati prej kot fantje in jih uporabljajo pogosteje kot 
fantje. Od vseh ličil, ki se pojavljajo na tržišču, mladi najpogosteje uporabljajo 
maskara, ki pa je po mnenju anketiranih prav tako najbolj oglaševano v medijih. 
Lip glossi so bolj popularni kot šminke. 
Šele v zadnjih letih osnovne šole začnejo dekleta uporabljati tudi svinčnik za oči. 
Mladi segajo pogosteje po korektorju za mozolje, kot po pudru, kar še posebno 
velja za fante. 
Večini mladih ni vseeno, kakšna je sestava ličil. 
Bistvene razlike med mladimi na Češkem in v Celju ni. 

 

2. UVOD 
 
Odločitev, da raziskujeva uporabo ličil v osnovni šoli, ni bila pretežka, ker sva v 
letih, ko jih je po našem mnenju že potrebno uporabljati, čeprav številni mladi 
naših let menijo drugače. 
 
Z raziskovalno nalogo sva skušali ugotoviti, ali so ličila v osnovni šoli potrebna, 
koliko so že prisotna in kdo jih pogosteje uporablja: fantje, dekleta, v osmem ali v 
devetem razredu. Poleg tega sva želeli ugotoviti, kdo uporablja ličila, v kolikšni 
meri in katera ličila so najbolj popularna.  
 
Zaradi tega sva se odločili, da opraviva obsežno anketo med zaključnimi razredi 
nekaterih osnovnih šol v Celju.  
V anketo sva vključili 314 učencev. Od anketirancev obiskuje 166 učencev osmi, 
148 pa deveti razred. V anketnem vzorcu je nekoliko več deklet kot fantov. To je 
za naju še posebno ugodno, saj se vsebina raziskovalne naloge bolj nanaša na 
žensko kot na moško populacijo. 
Uporabo ličil sva primerjali med isto populacijo med osnovnošolci v Celju in 
osnovnošolci na Češkem (Základní škola, Námestí Republiky 9, Znojmo). Z 
veliko dobre volje nam je uspelo anketirati 154 učencev, od tega je 79 učencev iz 
osmih in 75 iz devetih razredov. Tudi med učenci s Češke je več deklet kot 
fantov. Anketiranja učencev na Češkem ne bi mogli izvesti, če ne bi bilo 
prijateljskih stikov med šolami in našega učitelja, ki govori češko. Hvala vsem, ki 
so nama pri tem pomagali. 
S strokovno literaturo sva razčistili nekatere pojme. Ker dezodorant in žele ne 
spadata med ličila, sva ju izločili iz naloge, (vključena sta bila namreč med 
vprašanja v anketi) čeprav ju mladi naših let pogosteje uporabljajo. 
Na začetku sva premišljevali o tem, da bi poiskali pomoč za izdelavo naloge pri 
Leku ali Krki, ki sta velika izdelovalca ličil v Sloveniji. 
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Po posvetovanju z mentorjem sva idejo opustili, ker bi se lahko zgodilo, da v 
nalogo nehote vključili reklamiranje izdelkov, ki jih podjetji proizvajata. Najino 
raziskovanje tudi ni bilo namenjeno temu.  
Uporabili sva dve osnovni raziskovalni metodi, in sicer anketiranje in študij 
strokovne literature. Knjige, ki sva jih uporabili, sva dobili večinoma v knjižnici 
Srednje zdravstvene šole Celje, kjer imajo program kozmetični tehnik in temu 
primerno literaturo. 
 

3. DOMNEVE IN CILJI 
 
Hipoteze, ki sva si jih zastavili na začetku raziskovanja so: 
 

o Ličila so prisotna že v osnovni šoli. 
o Ličila veliko pogosteje uporabljajo dekleta. 
o V osnovnih šolah se najbolj uporablja lak za nohte. 
o Najbolj oglaševano ličilo je maskara. 
o Lip glossi so bolj popularni kot šminke. 
o Svinčniki za oči se začnejo uporabljati v zadnjih letih osnovne šole. 
o Bolj kot puder se uporablja korektor za mozolje. 
o Lip glosse začnejo uporabljati prej kot senčilo za veke. 

 
Glavni cilj naloge je ugotoviti, ali obstajajo bistvene razlike pri uporabi ličil med 
mladimi v Celju in na Češkem. 
 
Naslov najine raziskovalne naloge je Ličila v osnovni šoli, ker sva želeli izvedeti 
več o ličilih in uporabi ličil v osnovnih šolah. Ker naša šola sodeluje tudi v 
projektu Evropska vas, sva ankete poslali tudi na Češko.  
Zanimalo naju je, katera ličila v povprečju mladi najbolj uporabljajo, kdaj se 
začnejo ličiti in če se najstniki zavedajo, kakšen vpliv imajo ličila na kožo. 
Spraševali sva se tudi, za katera ličila menijo najini vrstniki, da so najbolj 
oglaševana v medijih. 
 
Pričakovali sva, da se ličila v precejšnji meri uporabljajo že v osnovnih šolah in 
da jih dekleta pogosteje uporabljajo kot fantje. 
Domnevali sva tudi, da se v nižjih razredih osnovne šole najbolj uporablja lak za 
nohte, v višjih pa se začne uporabljati make-up (maskara, senčilo za veke, 
svinčnik za oči, lip gloss, šminka itd.). 
Pričakovali sva, da dekleta in fantje več uporabljajo razne korektorje za mozolje 
kot pa puder in da dekleta v višjih razredih raje uporabljajo lip glosse kot šminke. 
Predpostavljali sva, da večino potrošnikov sestava ličil sploh ne zanima in da ne 
vedo, da lahko ličila povzročajo alergije na koži. 
Zdelo se nama je, da bodo najini vrstniki za eno najbolj oglaševanih ličil označili 
maskaro, sledile pa ji bodo šminke in laki za nohte. 
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Najini cilji so bili naslednji: 
  

o Spoznati, v kolikšni meri se ličila uporabljajo in pri kateri starosti se 
povprečno začnejo uporabljati. 

o Ugotoviti, katera ličila so najbolj oglaševana v medijih. 
o Ugotoviti, katera ličila se najbolj uporabljajo. 
o Spoznati, pri kateri starosti dekleta in fantje prvič uporabijo ličila.  

4.  RAZISKOVALNE METODE 
 
Kot raziskovalno metodo sva uporabili anketiranje. Anketirali sva učence 8. in 9. 
razredov devetletne osnovne šole, torej najstnike od 12. do 15. leta starosti.  
Anketirali sva učence s češke osnovne šole in učence več osnovnih šol po celjski 
regiji. Ankete sva razpošiljali s pomočjo mentorja in učitelja, odgovornega za 
projekt Evropska vas. 
Od poslanih anket je bilo nekaj nerešenih in nekaj neveljavnih, zato jih pri 
raziskavi nisva upoštevali. 
Poleg anketiranja sva uporabili študij strokovne literature. 

 

5. TEORETIČNI DEL 
 

5.1 LIČILA 
 

       Ličila so pripomočki, ki jih uporabljamo zato, da z njimi poudarjamo, 
korigiramo ali popravimo videz obraza, vratu in rok, včasih tudi kože celega 
telesa. Veda, ki se ukvarja z ličili, se imenuje kozmetologija. Beseda 
kozmetologija  izhaja iz grških besed kosmetikos (kozmetika) in logos (nauk, 
veda). Kozmetologija je veda, ki preučuje izdelavo kozmetičnih izdelkov in 
njihove učinke na telo z namenom, da ohranimo telo lepo in zdravo in da 
zakrijemo manjše pomanjkljivosti, ki kazijo estetski videz. S kozmetologijo se 
ukvarjajo kozmetologi, ki imajo predhodno farmacevtsko, medicinsko ali kemijsko 
visokošolsko in univerzitetno izobrazbo.  

 

 

5.1.1 VRSTE LIČIL 
       Ličila uvrščamo med dekorativne izdelke in jih delimo na: 
 

- pudre (pudri v prahu, kompaktni, kamuflažni, tekoči, kremni, tonirane 
kreme); 

- senčila za ličnice (kremna, kompaktna); 
- ličila za oči (črtala, senčila in maskare); 
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- ličila za ustnice (klasične šminke, lip-gloss). 
 
       Za vse izdelke je značilno, da vsebujejo veliko barvil in pigmentov. Zelo 
pomembno je, da so vse sestavine ličil popolnoma varne, saj prihajajo v stik s 
sluznico (oči, usta – veliko šminke pojemo) in ne smejo dražiti kože in oči. 
 

 
Slika 1: maskara 

 

 
Slika 2: svinčnik za oči 
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Slika 3: senčilo za veke 

 

 

 
Slika 4: puder v prahu 

 
  

 
Slika 5: tekoči puder 

 

 
Slika 6: korektor za mozolje 

 
  

 
Slika 7: črtalo za ustnice 

 

 
Slika 8: šminka 
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Slika 9: lip gloss 

 

 

 
 
 

5.2 UPORABA LIČIL V RAZLIČNIH ZGODOVINSKIH OBDOBJIH 
 

       Za stare Egipčane je bila lepota zelo pomembna. Poleg tega, da so 
negovali telo, so uporabljali tudi ličila in dišave. Že na mumijah faraonov iz več 
kot 5000 let pr.n.št. so opazili naličene veke. Leta 3500 pr.n.št. naj bi izdelovali 
mazila za ustnice, črtala z ogljem ali zmesjo antimonovega sulfida, svinčevega 
sulfida, bakrovega in magnezijevega oksida za obrobo oči.  Egipčanska kraljica 
Nefretete je še danes simbol lepote. Egipčanska kraljica Kleopatra pa naj bi 
napisala zbirko receptov za ličenje obraza. Posebno cenjena je bila bela polt 
Egipčank, ki je bila kasneje ideal tudi pri Grkinjah in Rimljankah. Poznali so že 
tudi rdečila za lice, ustnice in nohte, ki so jih pridobivali iz rastlin. Vsi recepti so 
bili skrbno varovana skrivnost. 
       Srednji vek pa je pomenil korak nazaj – higiena je bila vedno slabša, 
umazanije so prekrivali s pudri in drugimi ličili, neprijeten vonj pa z močnimi 
parfumi. 
       V 17. in 18. stoletju se je poraba ličil ponovno povečala in to v tolikšni meri, 
da je angleški parlament zaradi bojazni, da je poraba kozmetičnih izdelkov in 
izdelkov za prikrivanje telesnih pomanjkljivosti prevelika, leta 1770 sprejel 
naslednji predpis: »Ženske, ki ne glede na starost, položaj in poklic preslepijo 
svojega moža z uporabo dišav, ličil, kozmetičnih voskov, umetnih zob, umetnih 
las ipd., bodo kaznovane po zakonu in poroka se po obsodbi razveljavi.« 
       V Franciji so v tem obdobju porabili veliko ličil. Ta moda se je razširila tudi v 
Avstrijo in Nemčijo. Niti prepoved Marije Terezije, ki je svarila pred strupenostjo 
bele šminke, niti visok davek za rdečo šminko ni zmanjšal uporabe ličil. 
       V 19. in 20. stoletju se je začela industrijska proizvodnja kozmetičnih 
izdelkov in surovin za kozmetično industrijo. Proizvodnja je temeljila na 
znanstvenih spoznanjih. 
       Po letu 1920 so se začela v Ameriki uveljavljati imena Helena Rubenstein, 
Elizabeta Arden, Yardley, Revlon in Avon, ki je začel prodajati svoje izdelke od 
vrat do vrat. Revlon je uvedel barvno skladnost laka za nohte in šminke.  
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       Okoli leta 1900 se je začela kozmetika, in z njo ličila, zmagoslavno širiti iz 
Amerike po celem svetu. Ustanavljali so moderne laboratorije in kozmetične 
salone. Prizadevanja za lepoto so se odprla za znanost in njena dognanja. 
       Danes so ličila dostopna vsakomur. Negovan, lep in urejen videz ni 
pomemben samo v privatnem življenju, ampak ima pomembno vlogo tudi v 
poklicnem življenju. Lepotičenje pripomore k večji samozavesti ženske, 
najstnicam pa daje občutek zrelosti in lepote. Za lepotičenje je potreben dober 
okus ter smisel za harmonijo barv in oblik. Make-up mora ustrezati obliki obraza 
in barvi polti, oči in las. Prav na obrazu še posebej poudarjamo vse lepe poteze, 
oči in ustnice. Kozmetična industrija nam vsako leto ponudi nova ličila, nove 
barve in tehnološko izpopolnjene izdelke v vedno privlačnejši ovojnici. 

 

 

5.3 LIČILA ZA OBRAZ IN NOHTE 
 

5.3.1 PUDRI ZA OBRAZ 
 

       Puder je prašek, ki ga sestavljajo drobni trdni delci rudninskih in rastlinskih 
snovi. Učinkovitost pudra je tem večja, čim manjši so delci praškov. Pudri sušijo 
ali hladijo kožo ter vpijajo maščobo z njene površine. Za nego kože uporabljamo 
takšne pudre, ki so obarvani in odišavljeni z eteričnimi olji. S pudri napravimo 
kožo gladko. Izberemo si odtenek barve, ki nam ustreza in s tem zabrišemo pege 
in bele lise.  
       Od pudra za obraz potrošniki pričakujemo, da se z lahkoto nanese, da 
dosežemo z njim gladko, enakomerno pokrivnost, da daje obrazu naravni videz, 
da je nanos obstojen, da ne gre v gube ali pore na obrazu, da so odtenki 
preprosti kot toni polti ali rahlo biserni, ki dajejo vlažni videz. Izdelki se med seboj 
razlikujejo po vrsti in globini odtenka, po mestu nanosa, po stopnji prosojnosti in 
drugih lastnostih glede videza. 
 
Ločimo:  
 

- pudre v prahu 
- kompaktne pudre 
- tekoče pudre 
- korektorje 
- tonirane kreme 

 
Slika 10: različne vrste pudrov 

 
Puder v prahu je zmes praškastih delcev mikroniziranega, lahko stisljivega 
smukca, kaolina, kalcijevega in magnezijevega karbonata, anorganskih 
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pigmentov (titanov dioksid, cinkov oksid – povečujeta pokrivnost pudra, železovi 
oksidi – dajejo naravni ton). 
 

 
Slika 11: puder v prahu 

Kompaktni pudri vsebujejo še vezivna sredstva (npr. alginate). S stiskanjem jih 
oblikujemo v komprimate različnih oblik in dimenzij. 
       Puder v kamnu je sestavljen iz suhega pudra in manjšega dela maščobe. 
Stisnjen je v trdo gmoto in ima obliko škatlice oziroma pudrnice. Na obraz ga 
nanašamo s trdo gobico ali s čopičem. Na kožo se bolje prilepi kot puder v prahu. 
Nanesemo ga po tekočem pudru, da dobi obraz še mehkobo in pravilno 
osenčenost. Tekoči pudri so najpopularnejši. Osnova je lahko hidrogel, emulzija 
tipa O/V (za mastno kožo) ali V/O za suho kožo. Tekoče pudre razmažemo z 
lahkoto in tudi obstoječe napake lažje prekrijemo. 
  

 
Slika 12: puder v kamnu 

       Nekatere ženske se ne mažejo s tekočim pudrom, ker so prepričane, da koži 
škoduje. V resnici pa je ravno nasprotno: puder kožo ščiti pred prahom in 
umazanijo in prepreči, da ne oddaja preveč vlage. Seveda pa ga moramo vsak 
večer odstraniti in kožo temeljito očistiti. Na razpolago moramo imeti dva 
odtenka: temnejši osnovni ton, ki bo zmanjšal preveč poudarjene dele našega 
obraza, in svetlejši ton, ki bo poudaril tiste dele, ki so nekoliko premajhni. 
       Korektorji so namenjeni prekrivanju mozoljev, aken (z antiseptikom) in 
kožnih nepravilnosti.  
 

 
Slika 13: korektorji 

 
       Palični pudri dobro prekrivajo nepravilnosti in so zaradi visoke vsebnosti 
vlage primerni tudi za zrelo kožo z gubami. 
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Slika 14: palični puder 

 
       Tonirane kreme so negovalne kreme, ki so ji dodani pigmenti. Slabost je v 
tem, da kožo neenakomerno obarvajo. 
 

 
Slika 15: tonirana krema 

 

5.3.2 SENČILA ZA LIČNICE 
 

       Ličnice poudarimo zato, da bi bili videti mladostnejši, vitalnejši in zdravi. 
Ločimo dve vrsti senčil, in sicer senčila v prahu in kremasta senčila. 
       Senčila v prahu so v kroglice ali ploščice stisnjene praškaste komponente z 
visokim deležem pigmentov. 
       Kremasta senčila imajo podobno sestavo kot šminka in vsebujejo maščobe, 
olja in voske. Tej osnovi so dodani pigmenti. 
 

 
Slika 16: senčila za veke 

5.3.3 LIČILA ZA OČI 
 

Osnova za lepo naličene oči je negovana tanka koža na vekah in okoli oči. Glede 
na obliko oči (vdrta, izbočena, pokrita, na isti osi) je odvisna tehnika nanosa. 
Glede na barvo oči pa je odvisna barva ličila. Kontrastni – nasprotni si barvi sta 
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ena ob drugi sta ena ob drugi bolj intenzivni,  make-up je bolj opazen. 
Harmonične barve pa delujejo bolj umirjeno,  nevsiljivo, dajejo bolj naraven videz. 
 

 
Slika 17: harmonija barv 

 
 
 
Med ličila za oči uvrščamo: 
 

 
- črtala 
- senčila v prahu 
- maskare 

Slika 18: črtala, maskare, senčilo v prahu 

 
 
5.3.3.1 ČRTALA  
 

- Črtala v obliki stika in »flomastra« so v zadnjem času zelo uveljavljena in 
pogosto vodoodporna. Imajo enako sestavo kot tista za obrvi (vsebujejo 
voske, trdne ogljikovodike), pigmenti pa so drugi. 

 
 

 
Slika 19: črtalo v obliki flomastra 

 
- Črtala za veke ali kajali 
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Na tržišču lahko kupimo: 
 

- okrogli kajal – mehak svinčnik za poudarjanje oči, 
- kvadratni kajal – svinčnik za tanko linijo, 
- šestkotni kajal – primeren je za občutljive oči, 
- svinčnik za oči z gobico – uporaben je tudi kot senčilo, 
- klasično črtalo ima obliko tuša s tankim čopičem, z njim naredimo črto na 

zunanjem robu veke. Pigmenti so razpršeni v topilu, ki hitro hlapi. 
 

 
Slika 20: kajali 

 
Slika 21: kajali 

 

 
5.3.3.2 SENČILA V PRAHU  
 
       Senčila v prahu so znana kot klasična senčila za veke. So zelo uporabna, 
saj omogočajo mehko, nežno ličenje, ki se odlično drži kože in se ne nabira v 
gubah. 
 
Delimo jih na: 
 

- svetleča senčila (vsebujejo drobne bleščice) 
- nesvetleča senčila (mat senčila) 

 
Svetleča senčila so primerna za zelo gladko kožo na vekah. 
Nesvetleča senčila lahko uporabljamo tudi za bolj nagubano kožo na vekah, ker 
dobro prekrijejo drobne gubice. 
 
       Senčilo v prahu je puder, dodani so mu pigmenti najrazličnejših barv.  
       Senčila v prahu niso primerna za tiste, ki imajo kontaktne leče, ker se delci 
senčila naberejo na leči in povzročajo težave. 
 
       Kremasta senčila močno poudarijo površino veke. So manj obstojna kot 
senčila v prahu, njihova slabost je v tem, da se naberejo v gubah. S senčili 
poudarimo oči in dosežemo več učinkov. Oči lahko povečamo, jih približamo in 
razmaknemo. Poudarimo lahko tudi barvo oči in jo uskladimo z obleko in lasmi. 
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Majhne in vdrte oči osenčimo svetlo, celo z belo barvo. Tako senčene oči bodo 
videti večje. Velike oči senčimo z vsemi odtenki rjavih ali sivih tonov. Temne 
barve oči poglabljajo. 
 

 
5.3.3.3 MASKARE  
 
       Maskare ali tuše za trepalnice nanesemo na trepalnice zato, da jih 
obarvamo, podaljšamo, zgostimo. Maskare naj bi trepalnice dobro prekrivale, 
vendar jih ne smejo zlepiti, hitro se morajo posušiti. Posušene trepalnice se ne 
smejo drobiti, odporne morajo biti proti solzam, maskare morajo trepalnice 
zgostiti in jih podaljšati.  
Maskaram so lahko dodane tudi različne sintetične dlačice za zgoščevanje in 
podaljševanje trepalnic.  
Razlikujemo več vrst maskar. Običajno so črne, rjave, sive ali modre barve, so 
oljnate in se rade razmažejo. Nekatere vsebujejo več vode, zato se barva hitro 
suši. 
       Vodoodporne maskare so primerne za plavanje, kopanje, tudi pri jokanju se 
ne razmažejo. Ker so obstojne, jih je težje odstraniti, zato se ženske največkrat 
odločajo za navadne. Maskare za podaljševanje trepalnic zaradi posebne oblike 
krtačke trepalnice ukrivljajo in jih medsebojno ločijo.  
Kremne maskare hranijo trepalnice, prav tako maskare z dodanim vitaminom E.  
 

 
Slika 22: maskara 

 
 

5.3.4 SVINČNIK ZA OBRVI 
 

       Tudi obrvi morajo biti lepo oblikovane. Obrvi morajo obdržati naravno obliko 
tako, da se le odvečne dlačice populijo. S svinčnikom zapolnimo prazne prostore 
v obrveh. S svetlim svinčnikom za obrvi rišemo obrvi svetlim ženskam, s temnim 
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pa temnim tipom žensk. Svinčnik za obrvi uporabljamo za oblikovanje ali za 
podaljševanje očesnega oboka. 

 

 

5.3.5 RDEČILA ZA USTNICE 
 

       Rdečila za ustnice lahko uporabljamo samostojno ali pa ga nanesemo nad 
šminko »lip gloss«, s katerim povečamo volumen ali dodamo sijaj. 
       Za rdečilo za ustnice je pomembno, da se nanese z lahkoto, da dobro 
prekriva ustnice, da jim da naravni videz in občutek vlažnosti, ne izsušenosti. 
Rdečilo se ne sme nabirati v kotičkih ustnic, barva mora ostati na ustnicah ves 
čas nespremenjena. Vonj in okus rdečila morata biti prijetna. Rdečilo mora ščititi 
ustnice pred pokanjem in luščenjem.  
Rdečilo naj bi bilo obstojno na ustnicah vsaj 3 do 4 ure, če ima oznako »long 
lasting« pa ves dan. 
 

 
Slika 23: rdečila za ustnice 

 
Na voljo je široka paleta barv: 
 

- kremni (»cream«) 
- pearl (»frost«). 

 
Rdečila imajo različno stopnjo svetljenja, in sicer: 
 

- nesvetleča (»mat«) 
- rahlo svetleča (»cream«) 
- visok sijaj (»glossy«, »high shine«). 
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5.3.6 KLASIČNA ŠMINKA 
 

Dobra klasična šminka mora imeti naslednje lastnosti: 
 

- ne sme dražiti kože, 
- enostavno se mora nanašati, 
- dobro se mora oprijemati ustnic, 
- biti mora odporna proti vlažnosti 

ustnic, 
- vonj in okus morata biti prijetna, 
- ne sme se »rositi«, njena 

površina mora biti gladka, 
svetleča in enakomerno 
obarvana, razpok naj ne bi bilo, 

- narediti mora dobro mazljiv film, 
- imeti mora visoko tališče (55 – 

75 ˚ C). 
 

 

 
Slika 24: klasična šminka 

 
 
Šminka je sestavljena iz osnovne mase, ki se sestoji iz: 
 

- trdne komponente (voski) 
- poltrdne komponente (kakavovo maslo) 
- tekoče komponente (ricinusovo, arašidovo, parafinsko olje (ogljikovodik) in 

jojobino olje (tekoči vosek)). 
 
Poleg osnovne mase vsebuje še lake, barvila, topila za barvila in lake, pigmente, 
antioksidante, konzervanse, dišave in sladilo. 
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»Lip gloss« je svetleča in lesketajoča se kremna šminka, ki 
daje ustnicam moker, svetleč videz in transparentno pokriva. 
Vsebuje manj voskov ter več olj in pigmentov kot klasična 
šminka.  »Lip gloss« je lahko trden, oblikovan je kot klasična 
šminka.  
Lahko je tudi tekoč ali poltrden, polnjen je v tulce in ima 
aplikator v obliki gobice.  
 

 
Slika 25: lip gloss 

 

5.3.7 ČRTALA ZA USTNICE 
 

       Črtala za ustnice so podobna črtalom za veke, le da so mehkejša, saj 
vsebujejo več voskov. Poleg tega vsebujejo tudi druge pigmente.  
 
       Če želimo doseči popolnost ustnic, jih občrtamo s svinčniki, tako da 
izberemo za ton temnejšo barvo kot je barva šminke. Z njimi povečamo eno ali 
obe ustnici ali pa samo poudarimo njihovo pravilno obliko pred nanosom šminke 
ali »lip glossa«. 
 

 
Slika 26: črtala za ustnice 
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5.3.8 LAKI ZA NOHTE 
 

Lak za nohte bi naj imel naslednje lastnosti: 
 

- nanašati ga moramo z lahkoto, 
- hitro se mora strditi in posušiti, 
- dobro mora prekrivati, 
- nastali film mora imeti visok sijaj, mora biti primerno trden, prožen in dobro 

oprijemljiv. 
 

 
Slika 27: lak za nohte 

Lak za nohte naj bi ostal 
nepoškodovan od 4 do 5 dni.  
Laki so različnih barv – so prozorni ali 
polprosojni, lahko so kremnega ali 
bisernega videza. 

 
 

5.4 ALERGIJE NA LIČILA 
 
Ličila moramo izbirati tudi glede na tip kože, saj lahko povzročajo alergije. 
Najpogostejši znaki so: 
- srbečica 
- pordeli predeli kjer se ponavadi ličimo 
Alergija se lahko pojavi, če ličil zvečer z obraza ne odstranimo. Če se nam 
dozdeva, da določeno reakcijo kože povzroča ličilo, je priporočljivo, da obiščemo 
dermatologa. 
 
Mnoge sestavine lahko pri občutljivih osebah sprožijo alergijske reakcije, ki se na 
koži kažejo kot izpuščaji, srbečica ali rdečica. Kljub napredni kozmetični in 
farmacevtski industriji pa so vse pogostejše reakcije na kozmetične preparate. 
Treba je razlikovati med iritacijami in alergijami. Iritacija se pojavi takoj, ko 
kozmetični preparat prvič nanesemo na kožo, alergija pa šele čez nekaj časa, ko 
se koža senzibilizira ne nek alergen v izdelku. Posebej agresivne so nekatere 
snovi v kozmetiki, na primer sadne kisline ali retinol. Zato se je dobro izogibati 
tem sestavinam, če smo nagnjeni k preobčutljivosti ali alergijam, in raje izbirajmo 
hipoalergijske izdelke, na katerih so opravljena nekatera alergološka testiranja. 
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5.5 TESTIRANJE LIČIL NA ŽIVALIH 
 
Večino ličil testirajo na živalih, da bi videli, kakšna bo reakcija kože na ličilo. Živali 
imajo zaprte v kletkah in na njih preizkušajo reakcije določenega ličila na kožo. 
Društva za zaščito živali to delo označujejo kot nehumano in se borijo proti temu. 
 
 

6. PREDSTAVITEV REZULTATOV 
 

6.1 ANALIZA ANKETE - CELJSKE OSNOVNE ŠOLE 
 
Anketirali sva 148 učencev 9. razreda s celjskih osnovnih šol.  
Starost anketiranih devetošolcev je večinoma 14 let (92,6 %). 
Poleg devetošolcev smo anketirali tudi 166 učencev osmih razredov. Med 
osmošolci je malo več učencev kot učenk. Povprečna starost učencev osmih 
razredov je 13 let. 
 
Skupno število vseh celjskih učencev osnovnih šol je 314. Od tega je 184 deklet 
ali 58,6 % in 130 fantov ali 41,4 %. 
Dobro je, da je od anketiranih 58 % deklet, saj so zagotovo večji uporabniki ličil 
kot fantje. 
 

OŠ Moški % Ženski % 
1. OŠ 0 0,0 23 100,0
2. OŠ 4 44,4 5 55,6
3. OŠ 21 50,0 21 50,0
IV. OŠ 6 31,6 13 68,4
OŠ F. Roša 0 0,0 25 100,0
OŠ F. Kranjca 12 40,0 18 60,0
Skupaj 43 29,1 105 70,9
Tabela 1: Anketirani učenci devetega razreda s celjskih osnovnih šol glede na spol 
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Graf 2: Spol anketiranih osmošolcev 

 
OŠ Moški % Ženski % 

1. OŠ 13 43,3 17 56,7
2. OŠ 22 64,7 12 35,3
3. OŠ 27 54,0 23 44,0
IV. OŠ 10 58,8 7 41,2
OŠ F. Roša 5 45,5 6 54,5
OŠ F. Kranjca 10 41,7 14 58,3
Skupaj 87 52,4 79 47,6
Tabela 2: Anketirani učenci osmega razreda s celjskih osnovnih šol glede na spol 

 
 

OŠ 13 let % 14. let % 15. let % 
1. OŠ 2 8,7 21 91,3 0 0,0
2. OŠ 0 0,0 9 100,0 0 0,0
3. OŠ 0 0,0 39 92,9 3 7,1
IV. OŠ 3 15,8 16 84,2 0 0,0
OŠ F. Roša 1 4,0 24 96,0 0 0,0
OŠ F. Kranjca 2 6,7 28 93,3 0 0,0
Skupaj 8 5,4 137 92,6 3 2,0
Tabela 3: Anketirani učenci devetega razreda s celjskih osnovnih šol glede na starost 
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Graf 3: Starost anketiranih devetošolcev 
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Graf 4: Starost anketiranih osmošolcev 

 
 

OŠ 12 let % 13. let % 14. let % 
1. OŠ 1 3,3 26 86,7 3 10,0
2. OŠ 2 5,9 29 85,3 3 8,8
3. OŠ 1 2,0 32 64,0 17 34,0
IV. OŠ 0 0,0 17 100,0 0 0,0
OŠ F. Roša 2 18,2 9 81,8 0 0,0
OŠ F. Kranjca 2 8,3 20 83,4 2 8,3
Skupaj 8 4,8 133 80,1 25 15,1
Tabela 4: Anketirani učenci osmih razredov s celjskih osnovnih šol glede na starost 
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1. Ali se vam zdi, da je potrebno, da začnejo mladi uporabljati ličila že v 
osnovni šoli? 
 
 

OŠ DA - M % NE - M % DA - Ž % NE - Ž % 
1. OŠ 0 0,0 0 0,0 8 34,8 15 65,2
2. OŠ 4 100,0 0 0,0 5 100,0 0 0,0
3. OŠ 10 47,6 11 52,4 7 33,3 14 66,7
IV. OŠ 3 50,0 3 50,0 7 53,8 6 46,2
OŠ F. Roša 0 0,0 0 0,0 7 28,0 18 72,0
OŠ F. 
Kranjca 

5 41,7 7 58,3 7 38,9 11 61,1

Skupaj 22 14,9 21 14,2 41 27,7 64 43,2
Tabela 5: Devetošolci in uporaba ličil v osnovni šoli 
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Graf 5: Ali so ličila potrebna mladim (devetošolci) ? 
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OŠ DA - M % NE - M % DA - Ž % NE - Ž % 

1. OŠ 4 13,3 9 30,0 8 26,7 9 30,0
2. OŠ 7 31,8 15 68,2 10 83,3 2 16,7
3. OŠ 15 55,6 12 44,4 10 43,5 13 56,5
IV. OŠ 9 90,0 1 10,0 6 85,7 1 14,3
OŠ F. Roša 2 40,0 3 60,0 5 83,3 1 16,7
OŠ F. 
Kranjca 

3 30,0 7 70,0 3 21,4 11 78,6

Skupaj 40 24,1 47 28,3 42 25,3 37 22,3
Tabela 6: Ali so ličila potrebna mladim (osmošolci) ? 

 
Med devetošolci večina deklet meni, da dekletom ni potrebno poseči po ličilih že 
v osnovni šoli, med osmošolci pa jih je na to vprašanje več odgovorilo z DA, kot 
pa z NE. Fantje so precej neodločeni, malo več devetošolcev meni, da je to 
potrebno, med osmošolci pa, da to ni potrebno. 
 
 
2. Koliko ste bili stari, ko ste prvič uporabili ličila? 
 

 Moški % Ženske % Skupaj % 
Ne uporabljam 4 2,7 0 0,0 4 2,7
Se ne spomnim 0 0,0 5 3,4 5 3,4
10 in več 23 15,5 81 54,7 104 70,3
Manj kot 10 16 10,8 19 12,8 35 23,6
Skupaj 43 29,1 105 70,9 148 100,0
Tabela 7: Kdaj začnejo uporabljati ličila mladi na Celjskem? (devetošolci) 
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 Moški % Ženske % Skupaj % 

Ne uporabljam 15 9,0 2 1,2 17 10,2
Se ne spomnim 5 3,0 0 0,0 5 3,0
10 in več 28 16,9 41 24,7 69 41,6
Manj kot 10 39 23,5 36 21,7 75 45,2
Skupaj 87 52,4 79 47,6 166 100,0
Tabela 8: Kdaj začnejo uporabljati ličila mladi na Celjskem? (osmošolci) 

 
Med devetošolci vsa dekleta uporabljajo ličila. Večina jih je prvič uporabila po 
desetem letu starosti. Med osmošolkami 2 dekleti ličil ne uporabljata, ostala pa 
so jih začela uporabljati večinoma potem, ko so že dopolnila deset let. 
Med devetošolci je prav tako le 9 fantov, ki pravijo da, ne uporabljajo ličil. Večina  
jih je začela uporabljati  po desetem letu takrat kot dekleta. Med osmošolci je več 
takšnih, ki jih ne uporabljajo ali se ne spomnijo svoje prve uporabe, večinoma pa 
so jih uporabili pred desetim letom. 
 
 
3. Katero ličilo ste prvič uporabili? 
 
 

 Moški % Ženske % Skupaj % 
Lak za nohte 0 0,0 62 41,9 62 41,9
Maskara 0 0,0 24 16,2 24 16,2
Senčilo za veke 0 0,0 6 4,1 6 4,1
Svinčnik za oči 0 0,0 11 7,4 11 7,4
Lip gloss 0 0,0 47 31,8 47 31,8
Šminka 0 0,0 11 7,4 11 7,4
Drugo 22 14,9 10 6,8 32 21,6
 Tabela 9: Katero ličilo so uporabili najprej devetošolci? 
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Graf 10: Prvo uporabljeno ličilo (osmošolci) 

 
 

 Moški % Ženske % Skupaj % 
Lak za nohte 2 1,4 48 32,4 50 33,8
Maskara 1 0,7 12 8,1 13 8,8
Senčilo za veke 1 0,7 3 2,0 4 2,7
Svinčnik za oči 1 0,7 4 2,7 5 3,4
Lip gloss 1 0,7 36 24,3 37 25,0
Šminka 2 1,4 8 5,4 10 6,8
Drugo 60 40,5 9 6,1 69 46,6
Tabela 10: Katero ličilo so uporabili osmošolci najprej? 

 
Če pozorno pogledamo grafa, ki ponazarjata odgovore na tretje vprašanje 
iz ankete, ugotovimo, da je bila najina dovmneva, da uporabljajo dekleta 
ličila pogosteje kot fantje, pravilna. Med devetošolci ni nobeden izmed fantov 
obkrožil, da je bilo njegovo prvo uporabljeno ličilo maskara, lak za nohte itd. 
Osmošolci so po večini obkrožili DRUGO, na drugem mestu pa sta se znašla 
šminka in lak za nohte. Dekleta iz osmih razredov so najbolj posegala po laku za 
nohte in lip glossu, prav tako pa tudi dekleta devetih razredov. 
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4. Katera ličila  uporabljate najpogosteje danes? 
 

 Moški % Ženske % Skupaj % 
Lak za nohte 0 0,0 34 23,0 34 23,0
Maskara 0 0,0 56 37,8 56 37,8
Senčilo za veke 0 0,0 15 10,1 15 10,1
Svinčnik za oči 0 0,0 38 25,7 38 25,7
Lip gloss 0 0,0 51 34,5 51 34,5
Šminka 0 0,0 6 4,1 6 4,1
Drugo 22 14,9 10 6,8 32 21,6
Tabela 11: Najpogostejša ličila (devetošolci) 
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Graf 11: Najpogosteje uporabljena ličila (devetošolci) 
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 Moški % Ženske % Skupaj % 

Lak za nohte 2 1,2 28 16,9 30 18,1
Maskara 1 0.6 28 16,9 29 17,5
Senčilo za veke 1 0.6 13 7,8 14 8,4
Svinčnik za oči 2 1,2 18 10,8 20 12,0
Lip gloss 0 0,0 47 28,3 47 28,3
Šminka 1 0.6 7 4,2 8 4,8
Drugo 61 36,7 14 8,4 75 45,2
Tabela 12: Njapogosteje uporabljena ličila (osmošolci) 

 
Tudi s tem vprašanjem lahko potrdiva domnevo, da uporabljajo ličila 
dekleta veliko pogosteje kot fantje. Med devetošolkami se je med najbolj 
uporabljenimi ličili znašla maskara, na drugem mestu pa je pristal lip gloss. 
Osmošolke največ posegajo po lip glossu, na drugem mestu pa sta izenačena 
maskara in lak za nohte. 
Fantje ličil večinoma ne uporabljajo, nekateri osmošolci pa so kljub vsemu 
obkrožili, da uporabljajo lak za nohte, svinčnik za oči itd. Med fanti iz osmega in 
devetega razreda ni nihče potrdil uporabo lip glossa. 
 
5. Katero ličilo se vam zdi, da je najbolj oglaševano v medijih (TV, radio, 
revije)? 
 

 Moški % Ženske % Skupaj % 
Make-up 3 2,0 11 7,4 14 9,5
Maskara 18 12,2 73 49,3 91 61,5
Šminka 19 12,8 40 27,0 59 39,9
Lip gloss 3 2,0 12 8,1 15 10,1
Lak za nohte 2 1,4 5 3,4 7 4,7
Avon, miss sport 1 0,7 4 2,7 5 3,4
Tabela 13: Oglaševanje ličil v medijih (devetošolci) 
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 28

0

20

40

60

Make-up Maskara Šminka Lip gloss Lak Avon

Oglaševanje ličil

Moški

Ženske

Graf 14: Oglaševanje ličil v medijih (osmošolci) 

 
 Moški % Ženske % Skupaj % 

Make-up 7 4,2 3 1,8 10 6,0
Maskara 27 16,3 53 31,9 80 48,2
Šminka 33 19,9 26 15,7 59 35,5
Lip gloss 9 5,4 9 5,4 18 10,8
Lak za nohte 5 3,0 4 2,4 9 5,4
Avon, miss sport 0 0,0 2 1,2 2 1,2
Tabela 14: Oglaševanje ličil v medijih (osmošolci) 

 
Od vseh anketiranih učencev je kar 54,5 % na prvo mesto najbolj oglaševanih 
ličil postavilo maskaro. Na drugem mestu se je znašla šminka. Iz tabel in iz 
grafov je možno trditi, da sva potrdili domnevo, da je maskara najbolj 
oglaševano ličilo v naših javnih medijih.  
 
 
6. Kaj bolj uporabljate, lip gloss ali šminko? 
 

 Moški % Ženske % Skupaj % 
Lip gloss 0 0,0 83 56,1 83 56,1
Šminka 0 0,0 2 1,4 2 1,4
Drugo 43 29,1 20 13,5 63 42,6
Tabela 15: Primerjava med Lip glossom in šminko (devetošolci) 
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 Moški % Ženske % Skupaj % 

Lip gloss 4 2,4 72 43,4 76 45,8
Šminka 0 0,0 2 1,2 2 1,2
Drugo 82 49,4 6 3,6 88 53,0
Tabela 16: Primerjava uporabe med lip glossom in šminko (osmošolci) 

 
Iz tabel sva ugotovili, da nihče od fantov v devetem razredu ne uporablja ne lip 
glossa in ne šminke. Med dekleti osmih in devetih razredov pa sva dobili 
odgovore, s katerimi lahko potrdiva še eno izmed domnev. Lip glossi so med 
dekleti bolj priljubljeni kot šminke. 
 
7. Ali uporabljate svinčnik za oči? 
 

 Moški % Ženske % Skupaj % 
Da 0 0,0 73 49,3 73 49,3
Ne 43 29,1 32 21,6 75 50,7
Tabela 17: Uporaba svinčnika za oči med devetošolci 

 



 30

0

50

100

Moški Ženske

Uporaba svinčnika za oči

Da

Ne

Graf 17: Uporaba svinčnika za oči med devetošolci 
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Graf 18: Uporaba svinčnika za oči med osmošolci 

 
 moški % ženske % Skupaj % 

Da 2 1,2 47 28,3 49 29,5
Ne 85 51,2 32 19,3 117 70,5
Tabela 18: Uporaba svinčnika za oči med osmošolci 

 
Fantje svinčnika za oči ne uporabljajo, dekleta pa ga v večini uporabljajo. V 
devetih razredih je uporaba svinčnika za oči med dekleti večja kot v osmih. S 
tem sva potrdili domnevo, da dekleta sežejo po svinčniku za oči v zadnjih 
letih osnovne šole. 
 
 
8. Kaj uporabljate pogosteje, puder ali korektor za mozolje? 
 

 Moški % Ženske % Skupaj % 
Puder 0 0,0 24 16,2 24 16,2
Korektor 3 2,0 37 25,0 40 27,0
Drugo 40 27,0 44 29,7 84 56,8
Tabela 19: Uporaba pudra in korektorja za mozolje (devetošolci) 

 



 31

0

20

40

60

Puder Korektor Drugo

Puder in korektor za mozolje

Moški

Ženske

Graf 19: Puder in korektor za mozolje (devetošolci) 
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Graf 20: Puder in korektor za mozolje (osmošolci) 

 
 Moški % Ženske % Skupaj % 

Puder 1 0,6 23 13,9 24 14,5
Korektor 20 12,0 36 21,7 56 33,7
Drugo 68 41,0 20 12,0 88 53,0
Tabela 20: Uporaba pudra in korektorja za mozolje (osmošolci) 

 
Pri tem vprašanju so tudi fantje odgovorili, da uporabljajo korektor za mozolje. 
Dekleta iz osmih razredov uporabljajo korektor pogosteje kot puder, prav tako 
tudi v devetih. Tudi to vprašanje potrdi najino domnevo, da se bolj kot puder 
uporablja korektor za mozolje. 
 
9. Kaj ste uporabljali prej lip gloss ali senčilo za veke? 
 

 Moški % Ženske % Skupaj % 
Lip gloss 0 0,0 89 60,1 89 60,1
Senčilo za veke 0 0,0 6 4,1 6 4,1
Drugo 43 29,1 10 6,8 53 35,8
Tabela 21: Lip gloss in senčilo za veke (devetošolci) 
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Graf 21: Lip gloss in senčilo za veke (devetošolci) 
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Graf 22: Lip gloss in senčilo za veke (osmošolci) 

 
 Moški % Ženske % Skupaj % 

Lip gloss 2 1,2 69 41,6 71 48,0
Senčilo za veke 1 0,6 4 2,4 5 3,0
Drugo 84 50,6 6 3,6 90 54,2
Tabela 22: Lip gloss in senčilo za veke (osmošolci) 

 
Če se posvetimo odgovorom na to vprašanje ugotovimo, da sva potrdili 
domnevo, da začno uporabljati lip gloss prej kot senčilo za veke. Fantje 
devetih razredov ne uporabljajo en prvega, ne drugega, v osmih razredih pa 
fantje po tem zelo malo posegajo. Dekleta osmih razredov senčila za veke 
večinoma niso uporabljala pred lip glossom, v devetih pa so dekleta tudi prej 
posegla po lip glossu. 
 
  
10. Ali kdaj pomislite na to, kakšna je sestava ličil? 
 

 Moški % Ženske % Skupaj % 
Da 21 28 49 
Ne 22 77 99 
Tabela 23: Ali kdaj pomislimo na sestavo ličil (devetošolci)? 
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Graf 23: Ali kdaj pomislimo na sestavo ličil (devetošolci)? 

 

0

20

40

60

Moški Ženske

Sestava ličil

Da
Ne

Graf 24: Ali kdaj pomislimo na sestavo ličil (osmošolci)? 

 
 Moški % Ženske % Skupaj % 

Da 28 28 56 
Ne 59 50 109 
Tabela 24: Ali pomislimo na sestavo ličil  (osmošolci)? 

 
Fantje in dekleta se v veliki večini za sestavo ličil ne zanimajo. V osmih razredih 
jih je tako vseh skupaj kar 109 obkrožilo NE, v devetih pa je bilo takšnih 99.  
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11. Ali po vašem mnenju ličila vplivajo na kožo? 
 

 Moški % Ženske % Skupaj % 
Da 38 25,7 97 65,5 135 91,2
Ne 5 3,4 8 5,4 13 8,7
Tabela 25: Vpliv ličil na kožo (devetošolci) 
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Graf 25: Vpliv ličil na kožo (devetošolci) 
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Graf 26: Vpliv ličil (osmošolci) 

 
 Moški % Ženske % Skupaj % 

Da 62 37,3 70 42,2 132 79,5
Ne 25 15,1 9 5,4 34 20,5
Tabela 26: Vpliv ličil na kožo  (osmošolci) 

 
Učenci menijo, da ličila vplivajo na kožo. Dekleta osmih razredov so v to bolj 
prepričana kot fantje, enako pa je tudi v devetih razredih.  Od vseh učencev jih 
kar 267 meni, da ličila vplivajo na našo kožo, 47 pa jih meni, da ne. 
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12. Prosimo vas še za mnenje. V katerem obdobju ženske najpogosteje 
uporabljajo ličila? 
 

 Moški % Ženske % Skupaj % 
V OŠ 12 8,1 19 12,8 31 20,9
V SŠ 27 18,2 79 53,4 106 71,6
Med 20 in 30 4 2,7 21 14,2 25 16,9
Med 31 in 40 0 0,0 3 2,0 3 2,0
Med 41 in 50 3 2,0 1 0,7 4 2,7
Po 51 1 0,7 0 0,0 1 0,7
Drugo 5 3,4 6 4,0 11 7,4
Tabela 27: Ličila in starost (devetošolci) 
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Graf 27: Uporaba ličil (devetošolci) 
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Graf 28: Uporaba ličil (osmošolci) 

 
 Moški % Ženske % skupaj % 

V OŠ 27 16,3 17 10,2 44 26,5
V SŠ 62 37,3 65 39,2 127 76,5
Med 20 in 30 11 6,6 17 10,2 28 16,9
Med 31 in 40 7 4,2 11 6,6 18 10,8
Med 41 in 50 7 4,2 3 1,8 10 6,0
Po 51 3 1,8 1 0,6 4 2,4
Drugo 4 2,4 3 1,8 7 4,2
Tabela 28: Ličila in starost (osmošolci) 
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Fantje in dekleta v devetem razredu menijo, da dekleta najbolj uporabljajo ličila v 
srednjih šolah. Na drugem mestu sta obdobji, in sicer: osnovnošolska leta ter 
obdobje med 20. in 30. letom. Osmošolci so na prvo mesto postavili srednjo šolo, 
na drugem mestu je osnovna šola, na tretjem pa prav tako obdobje med 20. in 
30. letom.  
Najmanj učencev je obkrožilo obdobje po 51. letu starosti. 
 
 

6.2  ANALIZA ANKETE – ČEŠKA  
 
 
 
V našo raziskavo sva vključili 75 učencev devetih razredov in 79 učencev osmih 
razredov z osnovne šole iz mesta Znojmo na Češkem. Naji cilj je primerjati, v 
kolikšni meri se uporabljajo ličila. 
 

Spol Število % 
Moški  40 53,3
Ženski 35 46,7
Skupaj  75 100,0
Tabela 29: Anketirani učenci iz Češke po spolu (devetošolci) 

 
Spol Število % 

Moški  31 39,2
Ženski 48 60,8
Skupaj  79 100
Tabela 30: Anketiranci iz Češke po spolu (8. razred) 

 
 

Starost Število % 
14 40 53,3
15 35 46,7
Tabela 31: Starost anketiranih učencev (devetošolci) 

 
 

Starost Število % 
13 45 57,0
14 34 43,0
Tabela 32: Starost osmošolk, ki smo jih anketirali na Češkem 
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Devetošolke na Češkem so eno leto starejše od naših vrstnikov. To pomeni, da 
so učenci osmih razredov na Češkem enake starosti kot naši učenci v devetem 
razredu. 
 
1. Ali se vam zdi, da je potrebno, da mladi že v osnovni šoli začnejo 
uporabljati ličila? 
 
Zanimivo je, da starejši učenci na Češkem menijo, da ni potrebe, da že v osnovni 
šoli začnejo uporabljati ličila (več kot 70 %), skoraj polovica (49,4 %) eno leto 
mlajših učencev pa meni, da je potrebno ličila uporabljati že v osnovni šoli.  
 

 Moški % Ženske % Skupaj % 
Da 12 30,0 10 28,6 22 29,3
Ne  28 70,0 25 71,4 53 70,7
Tabela 33: smiselnost uporabe ličil v OŠ (devetošolci) 
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Graf 29: Uporaba ličil v OŠ (devetošolci - Češka) 
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Graf 30: Uporaba ličil v OŠ (osmošolci - Češka) 

 
 Moški % Ženske % Skupaj % 

Da 11 35,5 28 58,3 39 49,4
Ne  20 64,5 20 41,6 40 50,6
Tabela 34: Ličila v osnovni šoli (osmošolci) 
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Osnovnošolci s Češke menijo, da jim še ni potrebno uporabljati ličil. Zanimivo je, 
da je med njimi procentualno več deklet, ki po izkušnjah prej in tudi pogosteje 
uporabljajo različna ličila. 
V primerjavi z devetošolci so osmošolci so veliko bolj nagnjeni k uporabi ličil že v 
osnovni šoli. 
 
2. Koliko ste bili stari, ko ste prvič uporabili ličila? 
 

 Moški % Ženske % Skupaj % 
Ne uporabljam 30 75,0 1 2,9 31 41,3
Se ne spomnim 4 10,0 2 5,7 6 8,0
10 in več 6 15,0 29 82,9 35 46,7
Manj kot 10 0 0,0 3 8,6 3 4,0
Tabela 35:  Starost, ko mladi začnejo uporabljati ličila (devetošolci) 
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Graf 31: Prva uporaba ličil (devetošolci - Češka) 
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Graf 32: Prva uporaba ličil (osmošolci - Češka) 
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 Moški % Ženske % Skupaj % 

Ne uporabljam 18 58,1 1 2,1 19 24,1
Se ne spomnim 2 6,5 1 2,1 3 3,8
10 in več 7 22,6 23 48,0 30 38,0
Manj kot 10 5 16,1 22 45,8 27 34,2
Tabela 36: Starost pri prvi uporabi ličil (osmošolci) 

 
Naše anketiranke na Češkem so začele uporabljati ličila po desetem letu. Tri 
četrtine fantov pa jih ne uporablja.  
 
 
3. Katero ličilo ste prvič uporabili? Obkrožite črko. 
 

 Moški % Ženske % Skupaj % 
Lak za nohte 1 2,5 10 28,6 11 14,7
Maskara 0 0,0 4 11,4 4 5,3
Senčilo za veke 0 0,0 5 14,3 5 6,7
Svinčnik za oči 0 0,0 1 2,9 1 1,3
Lip gloss 0 0,0 11 31,4 11 14,7
Šminka 1 2,5 5 14,3 6 8,0
Drugo 6 15,0 0 0,0 6 8,0
Tabela 37: Prve izkušnje z ličili (devetošolci) 
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Graf 33: Prvo uporabljeno ličilo (devetošolci - Češka) 
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Graf 34: Prvo uporabljeno ličilo (osmošolci - Češka) 

 
 Moški % Ženske % Skupaj % 

Lak za nohte 2 6.5 30 62,5 32 40,5
Maskara 0 0,0 8 16,7 8 10,1
Senčilo za veke 0 0,0 14 29,2 14 14,7
Svinčnik za oči 0 0,0 4 8,3 4 5,1
Lip gloss 0 0,0 23 47,9 23 29,1
Šminka 0 0,0 13 27,1 13 16,5
Drugo 8 25,8 7 14,6 15 19,0
Tabela 38: Prvo uporabljeno ličilo (osmošolci) 

 
Učenci na Češkem dobijo prve izkušnje z ličili prav z uporabo laka za nohte. Na 
drugem mestu je Lip gloss. 
 
4. Katera ličila danes najbolj uporabljate? Obkrožite črko. 
 
Uporabljeno ličilo med učenkami na Češkem je maskara. Na drugem mestu je 
največkrat lip gloss. Ta ugotovitev velja za učenke osmega in devetega razreda. 
 

 Moški % Ženske % Skupaj % 
Lak za nohte 0 0,0 9 25,7 9 12,0
Maskara 0 0,0 25 71,4 25 33,3
Senčilo za veke 0 0,0 13 37,1 13 17,3
Svinčnik za oči 0 0,0 17 48,6 17 22,7
Lip gloss 0 0,0 20 57,1 20 26,7
Šminka 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Drugo 18 45,0 6 17,1 24 32,0
Tabela 39: Ličila, ki jih uporabljajo naši anketiranci na Češkem (devetošolci) 
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Graf 35: Uporaba ličil (devetošolci - Češka) 
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Graf 36: Uporaba ličil (osmošolci - Češka) 

 
 Moški % Ženske % Skupaj % 

Lak za nohte 0 0,0 19 39,6 19 24,1
Maskara 0 0,0 29 60,42 29 36,7
Senčilo za veke 0 0,0 24 50,0 24 30,4
Svinčnik za oči 0 0,0 22 45,8 22 27,9
Lip gloss 0 0,0 25 52,1 25 31,7
Šminka 0 0,0 6 12,5 6 7,6
Drugo 19 61,3 11 22,9 30 38,0
Tabela 40: Katera ličila uporabljajo naši anketiranci na Češkem (osmošolci)? 
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5. Katero ličilo se vam zdi, da je najbolj oglaševano v medijih (TV, radio, 
revije)? 
 

 Moški % Ženske % Skupaj % 
Make-up 5 12,5 6 17,1 11 14,7
Maskara 12 30,0 16 45,7 28 37,3
Šminka 8 20,0 7 20,0 15 20,0
Lip gloss 1 2,5 2 5,7 3 4,0
Lak za nohte 2 5,0 2 5,7 4 5,3
Avon, miss sport 12 30,0 7 20,0 19 25,3
Tabela 41: Pogostost reklamiranja ličil v čeških medijih, ki jih registrirajo mladi v višjih 
razredih osnovne šole (devetošolci) 
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Graf 37: Oglaševanje ličil (devetošolci - Češka) 
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Graf 38: Oglaševanje ličil (osmošolci  - Češka) 

 
 Moški % Ženske % Skupaj % 

Make-up 2 6,7 12 25,0 14 17,7
Maskara 10 32,3 22 45,8 32 40,5
Šminka 5 16,1 16 33,3 21 26,6
Lip gloss 0 0,0 3 6,3 3 3,8
Lak za nohte 0 0,0 5 10,4 5 6,3
Avon, miss sport 4 12,9 5 10,4 9 11,4
Tabela 42: Oglaševanje ličil (osmošolci) 

 



 43

Največkrat reklamirana ličila na Češkem so maskara,  Avon miss sport in šminka. 
 
 
6. Kaj uporabljate pogosteje - lip gloss ali šminko? 
 

 Moški % Ženske % Skupaj % 
Lip gloss 0 0,0 25 71,4 25 33,3
Šminka 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Drugo 40 100,0 10 28,6 50 66,7
Tabela 43: Kaj pogosteje uporabljajo naše anketiranke na Češkem? (devetošolci) 
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Graf 39: Kaj pogosteje uporabljajo devetošolci (Češka)? 
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Graf 40: Kaj pogosteje uporabljajo osmošolci (Češka)? 

 
 Moški % Ženske % Skupaj % 

Lip gloss 1 3,2 29 60,4 30 38,0
Šminka 0 0,0 5 10,4 5 6,3
Drugo 30 96,8 14 29,2 44 55,7
Tabela 44: Primerjava med uporabo lip glossa in šminke (osmošolci) 

 
Mlade ženske na Češkem (vsaj naše anketiranke) sploh ne uporabljajo šminke. 
Veliko jih uporablja lip gloss (71 %). 
 



 44

7. Ali uporabljate svinčnik za oči? 
 

 Moški % Ženske % Skupaj % 
Da 1 2,5 20 57,1 21 28,0
Ne 39 97,5 15 42,9 54 72,0
Tabela 45: Uporaba svinčnika za oči (devetošolci) 
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Graf 41: Uporaba svinčnika za oči (devetošolci - Češka) 
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Graf 42: Uporaba svinčnika za oči (osmošolci - Češka) 

 
 Moški % Ženske % Skupaj % 

Da 1 3,2 31 64,6 32 40,5
Ne 30 96,8 17 35,4 47 59,5
Tabela 46: Uporaba svinčnika za oči (osmošolci) 

 
Tudi to vprašanje je bilo namenjeno dekletom, četudi se je eden od fantov pošalil 
in trdil, da uporablja svinčnik za oči. Če upoštevamo, da je odgovorilo 57 % naših 
anketirank,da uporabljajo svinčnik za oči, pomeni, da je med mladimi to zelo 
pogosto ličilo. 
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8. Kaj pogosteje uporabljate - puder ali korektor za mozolje? 
 

 Moški % Ženske % Skupaj % 
Puder 6 15,0 14 40,0 20 26,7
Korektor 13 32,5 11 31,4 24 32,0
Drugo 21 52,5 10 28,6 31 41,3
Tabela 47: Kaj mladi pogosteje uporabijo - puder ali korektor? (devetošolci 
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Graf 43: Uporaba pudra in korektorja za mozolje (devetošolci - Češka) 
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Graf 44: Uporaba pudra in korektorja za mozolje (osmošolci - Češka) 

 
 Moški % Ženske % Skupaj % 

Puder 4 13,0 14 29,2 18 22,8
Korektor 5 16,1 19 39,6 24 30,4
Drugo 22 71,0 15 31,2 37 46,8
Tabela 48: Primerjava med pudrom in korektorjem za mozolje (osmošolci) 

 
Ženske posežejo po pudru, moški pa uporabijo korektor. 
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9. Kaj ste uporabljali prej, lip gloss ali senčilo za veke? 
 

 Moški % Ženske % Skupaj % 
Lip gloss 4 10,0 24 68,6 28 37,3
Senčilo za veke 4 10,0 5 14,3 9 12,0
Drugo 32 80,0 6 17,1 38 50,7
Tabela 49:  Uporaba lip glossa v primerjavi s senčilom za veke (devetošolci) 
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Graf 45: Lip gloss in senčilo (devetošolci - Češka) 
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Graf 46: Lip gloss in senčilo (osmošolci - Češka) 

 
 Moški % Ženske % Skupaj % 

Lip gloss 1 3,2 28 58,3 29 36,7
Senčilo za veke 4 13,0 9 18,8 13 16,5
Drugo 26 83,9 11 22,9 37 46,8
Tabela 50: Primerjava uporabe med lip glossom in senčilom za veke (osmošolci) 

 
Tudi pri tem vprašanju smo upoštevali odgovore najinih vrstnic. Lip gloss je na 
prvem mestu. 
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10. Ali pomislite kdaj na to, kakšna je sestava ličil? 
 

 Moški % Ženske % Skupaj % 
Da 30 75,0 25 71,4 55 73,3
Ne 10 25,0 10 28,6 20 26,7
Tabela 51: Ali nas skrbi sestava ličil (devetošolci)? 

 

0

10

20

30

Moški Ženske

Sestava ličil (devetošolci - Češka)

Da

Ne

Graf 47: Sestava ličil (devetošolci - Češka) 
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Graf 48: Ali nas skrbi sestava ličil (osmošolci - Češka) 

 
 

 Moški % Ženske % Skupaj % 
Da 27 87,1 40 83,3 67 84,8
Ne 4 12,9 8 16,7 12 15,2
Tabela 52: Ali nas skrbi sestava ličil? 

 
Večini mladih ni vseeno, kakšna je sestava ličil. Upamo, da je med četrtino 
anketirancev, ki o tem ne premišljujejo, največ takšnih, ki ličil sploh ne 
uporabljajo. 
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11. Ali po vašem mnenju ličila vplivajo na kožo? 
 

 Moški % Ženske % Skupaj % 
Da 35 87,5 32 91,4 67 89,3
Ne 5 12,5 3 8,6 8 10,7
Tabela 53: Vpliv ličil na kožo (devetošolci) 
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Graf 49: Vpliv ličil na kožo (devetošolci - Češka) 
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Graf 50: Ali nas skrbi vpliv ličil na kožo (osmošolci - Češka) 

 
 

 Moški % Ženske % Skupaj % 
Da 24 77,4 45 93,8 69 87,3
Ne 7 22,6 3 6,2 10 12,7
Tabela 54: Vpliv ličil na kožo (osmošolci) 

 
Skoraj 90 % naših anketirancev s Češke meni, da ličila vplivajo na našo kožo. 
Zanimivo bi bilo, če bi jih dodatno prosili za mnenje, ali vplivajo ličila pozitivno ali 
negativno, predvsem z vidika, da naša mlada koža še ni tako močno ogrožena in 
se hitreje regenerira. 
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12. Prosimo vas še za mnenje. V katerem obdobju ženske najpogosteje 
uporabljajo ličila? 
 

 Moški % Ženske % Skupaj % 
V OŠ 15 37,5 2 5,7 17 22,7
V SŠ 22 55,0 11 31,4 33 44,0
Med 20 in 30 12 30,0 1 2,9 13 17,3
Med 31 in 40 4 10,0 2 5,7 6 8,0
Med 41 in 50 2 5,0 1 2,9 3 4,0
Po 51 4 10,0 0 0,0 4 5,3
Drugo 5 12,5 3 8,6 8 10,7
Tabela 55: Uporaba ličil (devetošolci) 
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Graf 51: Obdobje, v katerem najpogosteje uporabljamo ličila (devetošolci - Češka) 
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Graf 52: Obdobje, v katerem najpogosteje uporabljamo ličila (osmošolci - Češka) 
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 Moški % Ženske % Skupaj % 
V OŠ 9 29,0 13 27,1 22 27,8
V SŠ 13 41,9 24 50,0 3 3,8
Med 20 in 30 5 16,1 4 8,3 9 11,4
Med 31 in 40 0 0,0 7 14,6 7 8,9
Med 41 in 50 2 6,4 0 0,0 2 2,5
Po 51 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Drugo 2 6,4 0 0,0 6 7,6
Tabela 56: Uporaba ličil (osmošolci) 

 
Kar 44 % anketirancev meni, da ličila povzročajo alergije pri srednješolcih. To je 
verjetno “halo efekt”, ker je med to populacijo največ težav zaradi mozoljev, ki 
tudi marsikaterem osnovnošolcu grenijo življenje. Strokovnjaki menijo, da mozolji 
ne nastajajo zaradi same uporabe ličil. 
 
 



 51

7. ZAKLJUČEK 
 
Raziskava je pokazala, da mladi že v osnovni šoli začnejo uporabljati določena 
ličila.  
Ta trditev veliko bolj drži za dekleta kot za fante.  
Če bi bila naloga nekoliko razširjena na uporabo še drugih sredstev za nego 
telesa, (žele, šamponi in dezodorant) bi verjetno ugotovili, da tudi fantje 
uporabljajo določene kozmetične preparate že v osnovni šoli. 
 
 
Potrdili sva sledeče hipoteze: 
 
- ličila so prisotna že v osnovni šoli, 
- ličila veliko pogosteje uporabljajo dekleta, 
- lip glossi so bolj popularni kot šminke, 
- najbolj oglaševano ličilo je maskara, 
- svinčniki za oči se začnejo uporabljati v zadnjih letih osnovne šole, 
- bolj kot puder se uporablja korektor za mozolje. 
 
Nisva pa potrdili naslednje domneve: 
- v osnovnih šolah se najbolj uporablja lak za nohte. 
 
Med mladimi v Celju in mladimi s češke osnovne šole ni večjih razlik pri uporabi 
ličil. 
Opazili sva, da med mladimi na Češkem več učencev kot pa pri nas ličil ne 
uporablja. Slovenski devetošolci so večinoma prvič uporabili lak za nohte, na 
češkem pa je bil to lip gloss. Prav tako kot v Sloveniji je tudi na Češkem najbolj 
oglaševano ličilo v medijih maskara. 
V obeh državah učenci najpogosteje uporabljajo maskaro. 
Anketirani učenci s Češke so v povprečju malo starejši od naših. 
 
Tudi v Sloveniji je pri določenih vprašanjih nastala razlika med odgovori 8. in 9. 
razreda. Devetošolke tako najpogosteje uporabljajo maskaro, osmošolke pa lip 
gloss.  
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9. PRILOGE 

 

9.1 ANKETA O UPORABI KOZMETIČNIH PRIPOMOČKOV V OŠ 
 
 
Sva mladi raziskovalki iz Slovenije in sva se odločili raziskati, v kolikšni meri se 
uporabljajo ličila v osnovni šoli  in katera so najbolj pogosta. Prosiva vas, da si 
vzamete nekaj minut časa in rešite naslednjo anketo.  
Vaši odgovori nama bodo v veliko pomoč. Hvala. 
 
Starost:___________ 
Razred:___________ 
Spol:  M / Ž 
 

1. Ali se vam zdi, da je potrebno, da mladi že v osnovni šoli začnejo 
uporabljati ličila? 

 
DA     NE 

 
2. Koliko let ste imeli, ko ste prvič uporabili ličila? 
_______________________________________ 
 
3. Katero ličilo ste prvič uporabili? Obkrožite črko. 
a) lak za nohte 
b) maskara 
c) senčilo za veke 
d) svinčnik za oči 
e) lip gloss 
f) šminka 
g) drugo: 

__________________________________________________________ 
 
4. Katera ličila danes najpogosteje uporabljate? Obkrožite črko. 
a) lak za nohte 
b) maskara 
c) senčilo za veke 
d) svinčnik za oči 
e) lip gloss 
f) šminka 
g) drugo: 

__________________________________________________________ 
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5. Katero ličilo se vam zdi, da je najbolj oglaševano v medijih (TV, radio, 
revije)? 

__________________________________________ 
 
6. Kaj pogosteje uporabljate, lip gloss ali šminko? 
a) lip gloss 
b) šminka 
c) drugo: 

___________________________________________________________ 
 
 
7. Ali uporabljate svinčnik za oči? 
 

DA    NE 
 

Če DA, kdaj ste ga začeli uporabljati? (starost) 
____________________________ 
 
8. Kaj pogosteje uporabljate, puder ali korektor za mozolje? 
a) puder 
b) korektor za mozolje 
c) drugo: 

___________________________________________________________ 
 
9. Kaj ste uporabljali prej, lip gloss ali senčilo za veke? 
a) lip gloss 
b) senčilo za veke 
c) drugo: 

___________________________________________________________ 
 
 
10.  Ali pomislite kdaj na to, kakšna je sestava ličil? 

 
DA   NE 

 
11.  Ali po vašem mnenju ličila vplivajo na kožo? 

 
DA   NE 

 
 
12. Prosimo vas še za mnenje. V katerem obdobju ženske najpogosteje 

uporabljajo ličila? 
 

a) v osnovni šoli 
b) v srednji šoli 
c) med 20. in 30. letom 
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d) med 31. in 40. letom 
e) med 41.  in 50. letom 
f) po 51.  letu 
g) drugo: 
___________________________________________________________ 

 
 

9.2 ANKETA ZA OSNOVNO ŠOLO NA ČEŠKEM 
 

9.21 ANKETA O POUŽÍVÁNÍ KOSMETICKÝCH VÝROBKŮ NA ZÁKLADNÍ 
ŠKOLE 

 
Jsem dvě žákyně základní školy ze Slovinska. Rozhodly jsme se prozkoumat, 
do jaké míry se na základní škole používají kosmetické výrobky a které se 
používají nejčastěji. 
   V rámci spolupráce našich dvou škol jsme se rozhodly průzkum mezinárodně 
rozšířit . Prosíme vás o několik minut času a o vyplnění našeho dotazníku. 
   Vaše odpovědi nám moc pomohou. 
   Děkujeme. 
 
Věk: ………. 
Třída: ………. 
Pohlaví: dívka / chlapec 
 
1. Myslíte si, že je pro mladé lidi zapotřebí začít s používáním líčidel již na 
základní škole? 
 ANO NE 
 
2. Kolik vám bylo let, když jste poprvé použili líčidla? 
    ………………………………………………………………………………………………. 
 
3. Který kosmetický výrobek jste použili jako první? Zakroužkujte. 
    a) lak na nehty 
    b) řasenka 
    c) oční stíny 
    d) tužka na oči 
    e) lesk na rty 
    f) rtěnka 
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    g) jiné ………………………………………………………………………………………... 
 
4. Které kosmetické výrobky používáte dnes nejčastěji? Zakroužkujte. 
    a) lak na nehty 
    b) řasenka 
    c) oční stíny 
    d) tužka na oči 
    e) lesk na rty 
    f) rtěnka 
    g) jiné ………………………………………………………………………………………... 
 
5. Který druh kosmetických výrobků je nejčastěji propagován reklamou (TV, 
rádio, časopisy)? 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
6. Co používáte častěji? 
    a) lesk na rty 
    b) rtěnka 
    c) jiné (dopiš) ……………………………………………………………………………….. 
 
7. Používáte tužku na oči? 
 ANO NE 
8. Co používáte častěji? 
    a) pudr 
    b) akné korektor 
    c) jiné ………………………………………………………………………………………… 
 
9. Co jste používali dříve? 
    a) lesk na rty 
    b) oční stíny 
    c) jiné ………………………………………………………………………………………… 
 
10. Přemýšleli jste někdy o složení líčidel? 
 ANO  NE 
 
11. Myslíte, že mají líčidla nějaký vliv na vaši pokožku? 
 ANO NE 
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12. Ve kterém věku (podle vašeho názoru) ženy používají líčidla nejčastěji? 
    a) na základní škole 
    b) na střední škole 
    c) mezi 20. – 30. rokem 
    d) mezi 31. – 40. rokem 
    e) mezi 41. – 50. rokem 
    f) po 50. roku věku 
    g) jiné ……………………………………………………………………………………….... 
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