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Späť do školy!
Začiatok školského roka je naozaj výzvou - pre rodičov, ale aj pre dieťa! Preto je dobré sa
naň vopred pripraviť. Neviete, kde začať? Štylistky Westwing prichádzajú na pomoc!
Prezradia tipy a nápady na vytvorenie ideálneho priestoru pre školopovinné dieťa aj
trendy zo sveta detských interiérových vychytávok. Zapnite batoh a nechajte sa inšpirovať.
Detská izba
Každý rodič chce, aby detská izba jeho dieťaťa bola farebná, útulná a veselá. Nezabúdajme na jej
hlavný účel - funkčnosť. Pri zariaďovaní detskej izby je dôležité rozdeliť ju do troch zón: spánku,
učenia a zábavy. Nebojte sa - dá sa to aj v malých priestoroch. Modulový nábytok, ako napríklad
poschodová posteľ, bude perfektným riešením v malej miestnosti. Môžete ju meniť podľa veku a
potrieb detí. Priestor pod posteľou na medziposchodí bude ideálny pre najmladších ako miesto pre
výučbu alebo hrací kútik. V miestnosti pre staršie deti môžeme umiestniť pohodlné kreslo alebo
užitočné počas návštev hostí – pufy. V izbe teenagera stačí len rozobrať rebrík. Takýmto spôsobom
posteľ dostane nový vzhľad. Čím sú študenti starší, tým potrebujú viac priestoru na knihy a zošity.
V tomto prípade sa komoda stáva nenahraditeľným nábytkom. Najlepšie je vybrať takú s mnohými
zásuvkami. Nezabúdajme na dobre tvarovanú stoličku a písací stôl. Tie sa často predávajú spolu s
praktickou skrinkou, ktorá pomôže udržiavať poriadok. Pri domácich úlohách bude nevyhnutné dobré
osvetlenie. Čo tak malá bodkovaná stolová lampa? Riešenie matematických úloh a čítanie povinnej
literatúry bude s ňou oveľa príjemnejšie!

Módne vychytávky
Ako jednoduchým spôsobom povzbudiť deti, aby rady chodili do školy? Vybavme ich úžasnými
vychytávkami! Dodajú im sebadôveru a prinesú pozitívnu náladu. Ak naše deti majú rady hudbu,
vyberme slúchadlá. Vďaka nim sa budú môcť relaxovať počas prestávky. Ďalšie školské aktivity sú
skvelou príležitosťou na spoznanie nových priateľov! Umelecky talentovaní študenti sa určite radi
zúčastnia výtvarných tvorivých dielní. Pri vytváraní skvelých umeleckých diel môžu byť užitočné
farebné ozdobné pásky. Deti, ktoré majú veľa energie, budú milovať športové aktivity. Farebné
vrecko s módnym vzorom perfektne podporí športového ducha. Pri príprave školskej výbavy sú
dôležitým prvkom aj desiatové doplnky – dózy a fľaše. Nechajte dieťa vybrať ich vzhľad. Vďaka tomu
s radosťou zje desiatu, ktorú ste mu pripravili, a nebude ho lákať nezdravé občerstvenie.
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