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DISLEKSIJA - KAJ JE TO? 

Disleksija je specifična učna težava; je kombinacija zmožnos/ in te-

žav, ki vplivajo na učenje.  

Značilnos7 disleksije se kažejo s težavami na naslednjih področjih: 

• branje,  

• črkovanje,  

• pisanje in  

• izgovarjava besed. 

 

 

 

Če imaš disleksijo, imaš tudi močna področja! Poglej, ali se najdeš 

pri katerem od njih: 

• imaš dobre sposobnos7 reševanja problemov, 

• vidiš lahko povezavo med podatki, ki je drugi ne opazijo, 

• si izviren, ustvarjalen in poln idej, 

• dobro si lahko predstavljaš stvari v mislih – lahko v obliki 

slik, 

• delaš lahko več stvari naenkrat, 

• tvoji občutki glede stvari ali ljudi se največkrat uresničijo, 

• tvoje misli hitro švigajo sem in tja, 

• imaš bujno domišljijo, ki bi jo zavidal vsak umetnik, 

• si dober prijatelj, saj druge dobro razumeš ... 
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Disleksija se pojavlja v vseh življenjskih obdobjih, vendar se v vsa-

kem obdobju kaže drugače.  

Zaradi različnih težav, ki jih imaš, potrebuješ dodatno pomoč in pri-

lagoditve skozi proces šolanja. Nekaj napotkov in strategij za lažje 

soočanje s šolskimi zahtevami 7 ponujamo tudi mi. 

Pa še zanimivost! 

Tudi nekatere znane osebe, za katere si gotovo že slišal, so imele 

disleksijo: 

• Albert Einstein, 

• Pablo Picasso, 

• Leonardo Da Vinci, 

• Thomas Edison, 

• H. C. Andersen, 

• Gojmir Lešnjak, 

• Saša Pavček in drugi.  

 

 

 

 

 

 Vidiš!  

Tudi � si lahko  

uspešen! 
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RAZUMEVANJE IN SAMOZAVEDANJE 

V tem poglavju boš nadgradil znanje o sebi, ki 7 bo v pomoč pri šol-

skih 

dejavno- s7h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CILJI: 

• Spozna/ samega sebe: 

a) določi/ lasten učni s/l, 

b) ugotovi/, kaj vse lahko dosežem, 

c) presodi/, kdo mi lahko pri učenju pomaga, 

č) postavi/ si svoje cilje. 
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KDO SEM JAZ? 

 

TO SEM JAZ  

(Opiši se, nariši se ali prilepi svojo fotografijo.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj rad počnem? 

 

 

 

Kaj sem si vedno želel, pa za to nisem imel možnos7? 
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MOJ UČNI STIL 

Pri učenju ni pomembno samo to, da se učimo, pomembno 
je tudi to, da vemo, kako se lahko neko snov najlažje nauči-
mo. Pomembno je, da se zavedamo svojega s7la spoznavanja in 
tako poiščemo metode in  
tehnike učenja, ki so najbližje našemu s7lu spoznavanja. 
Spodnji vprašalnik 7 bo pomagal določi7 lasten učni s7l.  

 
I. Ob spodnje stavke pripiše točke, ki najbolj ustrezajo tvojemu 

načinu učenja.  

5 – skoraj vedno 
4 – precej pogosto 
3 – včasih 
2 – redko 
1 – skoraj nikoli 
 

 

 

TOČKE IZJAVA 

  1. Nekaj lažje razumem, če se o tem pogovarjam z drugimi ljudmi. 

  2. Pri pouku precej pozorno opazujem učiteljev obraz. 

  3. Pri zapisovanju v zvezek ali pri branju učne snovi uporabljam bar-
ve (npr. markerje, označevalce besedila, flomastre, barvice). 

  4. Dobre zamisli se mi porajajo, kadar sem telesno dejaven. 

  5. Raje imam ustna kot pisna navodila. 

  6. Raje poslušam besedilo, kot pa da bi ga sam prebral. 

  7. Bolj kot ustni opis po7, ki jo moram prehodi7, mi ustreza narisan 
zemljevid. 

  8. Slabše se odrežem pri pisnih tes7h kot pri ustnem spraševanju. 

  9. Ko se učim, ne sedim rad za mizo, ampak si raje izbiram različna 
mesta (npr. na tleh, na postelji ...) 

  10. Delam si zapiske, vendar so le-7 nekoliko neurejeni. 

  11. Z lahkoto razumem in berem zemljevide, preglednice, grafe ipd. 

  12. Ne morem dolgo sede7 pri miru. 

  13. Rad delam stvari z rokami. 

  14. Če nekaj delam, me prižgan radio mo7. 

  15. Kadar se učim, imam rad veliko premorov. 

  16. Kadar govorim, uporabljam tudi telesno govorico (npr. kretnje). 
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II. Prenesi svoje točke, seštej jih in ugotovi, kakšen /p učenca si. 

 

 

 

 

 

 

  17. Težko si predstavljam neznane stvari, pojave, naprave. 

  18. Raje bi takoj začel izdelova7 neki izdelek, kot pa da bi prej poslušal 
navodila o tem, kako ga naredi7. 

  19. Rad pripovedujem šale in si jih zlahka zapomnim. 

  20. Kadar berem ali poslušam razlago, si veliko zapisujem. 

  21. Med poslušanjem razlage pogosto delam čačke po papirju oz. klo-
pi. 

  22. Četudi med ustno razlago ne gledam učitelja, lahko dobro sledim 
temu, kar govori. 

  23. Rad ustvarjam modele, ki so predstavljeni v učni snovi. 

  24. Ko pišem test, si zlahka predstavljam stran v zvezku ali knjigi, kjer 
je snov, ki sem se je učil. 

  25. Raje delam projektne naloge, kot pa pišem spise, povzetke in ob-
nove. 

  26. Kadar pišem, rad govorim. 

  27. Ko berem, v mislih »poslušam« besede. 

  28. Če pišem, si bolje zapomnim. 

  29. Pri ljudeh si ne zapomnim dobro njihove zunanjos7, bolje si za-
pomnim njihove besede. 

  30. Če si želim nekaj zapomni7, npr. telefonsko številko nekoga, mi 
pomaga, če si o njej v mislih ustvarim podobo. 

  31. Če se učim na glas, si snov bolje zapomnim. 

  32. V mislih si lahko predstavljam 7sto, kar berem, poslušam. 

  33. Raje berem sam, kot pa da mi bere kdo drug. 

VIDNI TIP TELESNO-GIBALNI 
TIP 

SLUŠNI TIP 

2.   4.   1.   

3.   9.   5.   

7.   10.   6.   

11.   12.   8.   

14.   13.   17.   

20.   15.   19.   

24.   16.   22.   

28.   18.   26.   

30.   21.   27.   

32.   23.   29.   

33.   25.   31.   

Skupaj 
točke: 

  Skupaj 
točke: 

  Skupaj 
točke: 

  

 

Datum: _______________ 
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Razlaga rezultatov 

Najvišji seštevek točk 7 pove, kateri je tvoj najustreznejši učni s7l, 
najnižji seštevek točk pa pove, kateri je najmanj ustrezen s7l zate. 
Pravilnega ali popolnega učnega s7la ni: vsak izmed nas izkazuje 
mešanico vseh treh učnih s7lov, vendar pri večini ljudi en s7l      
prevladuje. Seštevek točk, ki je večji od 40, kaže na posebej močno 
izražen učni s7l; seštevek točk, manjši od 20, pa pomeni, da je      
določen učni s7l precej šibko izražen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAJBOLJŠA JE KOMBINACIJA VSEGA! Snov si lažje zapomnimo, če 

jo sprejemamo po vseh poteh. 
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Besedilo opremi s sličicami.  

Uporabljaj barve. Predstavljaj si 

snov v mislih. Uporabljaj  skice, 

diagrame. Izdelaj miselne vzor-

ce, organizatorje, mnemotehni-

VIDNI TIP  

Med ponavljanjem se gibaj.   
Pri ponavljanju si zapisuj, riši,    
barvaj, podčrtavaj. Kar se da, 
lahko zaigraš, poustvariš. Delaj 
premore po 5 minut. Ključne 
informacije si zapiši na            
samolepilne lis/če in jih prilepi  
na različna mesta po               
stanovanju.  

TELESNO-GIBALNI  TIP  

Poslušaj med poukom.          
Posnemi svoje ponavljanje ali 
branje in ga poslušaj.             
Pripoveduj si snov. Uporabljaj 
rime, mnemotehnike, akroni-
me. Uporabljaj asociacije. 

SLUŠNI TIP  



 

DOSEŽEM LAHKO MARSIKAJ 

Spodnji učni list 7 lahko pomaga pri izkoriščanju svojih moč-

nih področij. Dobil pa boš uvid tudi v svoje težave in naredil 

prvi korak pri njihovem reševanju. 

 

KAJ VSE LAHKO DOSEŽEM? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V pomoč so 7 lahko osebe, ki jih navedeš na naslednjem delovnem 

listu.  

 

 

Kako jih lahko izkoris7m? Moje prednos7: 

Kako jih lahko rešim? Moje težave: 

 

Datum: _____________ 
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KDO MI LAHKO POMAGA 

Pomisli, kdo vse 7 lahko pomaga. Je to sošolec, prijatelj,  

starši, stari starši, sosed, učitelj, specialni pedagog? Prosi jih, 

da zapišejo tudi nekaj pozi/vnega o tebi. 

 

KDO MI LAHKO POMAGA PRI UČENJU? (prijatelji, družina, sošolci) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAZ 
 __________ Zakaj? 

 

Datum: _____________ 
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MOJI CILJI 

Naši cilji in želje se ne uresničijo sami od sebe. Pomembno je, da si 

cilje zapišemo in razdelimo na manjše dele. Le tako imamo lahko 

uvid v njihovo doseganje. Lažje je tudi, ker jih imamo tako vedno 

pred sabo. Tako vemo, za kaj delamo in kaj moramo za to še stori7. 

DOSEGANJE CILJEV 

Velike cilje dosežemo samo tako, da najprej dosežemo veliko    

manjših.  

 

 

 

 

 

 

 

Veliki cilj, ki ga želim 
doseči v letošnjem  
šolskem letu, je: 

Nekaj manjših ciljev, 
ki mi bodo pomagali  
uresniči7 veliki cilj: 

Majhni koraki, ki jih 
lahko naredim, da 
bom lažje dosegel 
svoj cilj: 

Kaj lahko naredim danes? 

Kaj bom naredil ta teden? 

Kaj bom naredil ta mesec? 

 

Datum: _____________ 
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POVZETEK 

Sedaj se malo boljše poznaš. To 7 bo koris7lo pri sodelovanju 

z drugimi in pri učenju. 

 

Naredil si prvi korak pri premagovanju ovir. To poglavje lahko       

prebereš vedno, ko si v dvomih ali pa potrebuješ mo/vacijo.  

 

Liste lahko po potrebi ponovno na7sneš in dopolniš.  
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V RAZREDU IN PRIPRAVA NA DELO 

Tudi okolje v razredu vpliva na to, kako uspešen boš. Za pomoč 

prosi razrednika, specialnega pedagoga, svetovalnega delavca ali 

šolskega psihologa. Pomagal 7 bo pri dogovarjanju s posameznimi 

učitelji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CILJI: 

• dobro se poču// v razredu, 

• poskrbe/ za organizirano učno okolje. 

3 
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PRIJAZEN RAZRED 

 

• Predstavi jim pripomoček za ozaveščanje o disleksiji. Morda te 

težave še ne poznajo dobro. 

• Učitelje lahko opozoriš na priročnik za učitelje, ki se nahaja na 

spletni strani društva Bravo. Tam lahko najdejo napotke in 

smernice o poučevanju učencev z disleksijo. Vede7 moraš, da 

je tudi učiteljem včasih težko in da česa ne poznajo. 

• Sedi spredaj in bližje učitelju. 

• Sedi ob sošolcu, ki 7 lahko pomaga, če česa ne razumeš.         

Izbereš ga lahko s seznama oseb, ki 7 lahko pomagajo. 

• Pomembno je, da je v razredu čim manj hrupa. 

• Poleg sebe imej vodo.  

• Vprašaj, če imaš lahko med poukom slikovne opore, ki 7  

pomagajo. Te lahko obesiš na steno ali pa jih imaš na mizi.  

• Prosi učitelje za izročke in povej, da 7 to pomaga, da lažje slediš 

razlagi in si zraven dopisuješ misli ali razmišljanje učitelja.   

Pomembno je, da jim to razložiš.  

• Vprašaj, če lahko razlago posnameš. 

• Izdelaj si barvni urnik. Na hrbtni strani imaš lahko tudi kažipot, 

saj verjetno menjate učilnice. Poglej ga zjutraj. Med poukom ga 

imej vedno pri roki.  
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ŠOLSKA TORBA 
Na pouk se moraš pripravi7 tudi sam. Ti napotki 7 lahko pomagajo, 

da se izogneš pozabljanju šolskih potrebščin in se bolje pripraviš na 

delo. 

 

 

 

 

 

 

 

• Izprazni celotno torbo. 

• V sme7 vrzi vse nepotrebne predmete. 

• Odpri mapo. Pospravi učne liste ter liste z obves7li. 

• Izprazni puščico. Iz nje odstrani vse nepotrebne predmete.  

Ošili svinčnike in barvice. Pospravi urejena pisala in ostale     

pripomočke nazaj v puščico. 

• V torbo zloži: 
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Pri tem si pomagaj z urnikom. Dodaj tudi beležko. V njo si lahko za-

pisuješ vse sprotne zahteve učiteljev, datume preverjanja znanja, 

datume izletov, roke za oddajo seminarskih nalog. 

 

 

 

 

Tudi tu lahko uporabiš barve. Z rdečo lahko označiš 7sto, kar je  

najpomembnejše. Ne pozabi pomembnih datumov vnes7 tudi v 

svoj urnik, ki ga imaš doma! 

 

 

 

 

ZADEVA KOMENTAR UREJENO 

OPREMA ZA ŠPORT Spomni se na čisto majico. 
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POVZETEK 

Tvoje učno okolje mora bi7 prijazno. Organizacija in način             

poučevanja prav tako krojita tvoj uspeh. Pri tem pa ne pozabi, da se 

moraš tudi sam pripravi7 na delo! 
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BRANJE IN RAZUMEVANJE 

V tem poglavju se boš seznanil z učnimi spretnostmi, kot sta branje 

in izdelava zapiskov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CILJI: 

• Določi/ strategije, ki / bodo pomagale pri: 

a) organizaciji snovi, 

b) koncentraciji, 

c) branju, 

č) pripravljanju izpiskov. 

4 
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PRED BRANJEM 

PRI BRANJU IZ UČBENIKA: 

Poglej naslov: kaj misliš, da bo v knjigi pisalo? 

Pri učbenikih preglej podnaslove – to pomaga, da dobiš vpogled v 

strukturo snovi. Na podlagi tega pomisli, kaj je 7sto, kar je             

pomembno: kaj je bistvo?  

Struktura zapisanega 7 lahko pomaga pri oblikovanju miselnega 

vzorca. Pomisli tudi o tem, kar že veš in to zapiši k podnaslovom.  

 

PRI BRANJU KNJIGE ZA DOMAČE BRANJE: 

Pozanimaj se, ali obstaja zvočna knjiga ali če je na7snjena v obliki 

lahkega branja. Obrni se na šolskega knjižničarja. Mogoče je na to 

temo posnet tudi film. Tudi če je, knjigo vseeno preberi, saj se lahko 

razlikujeta.  

Pri branju knjige se drži teh napotkov: 

V nadaljevanju imaš primer tabele, ki 7 lahko pomaga pri            
organiziranem branju zgodbe, pesmi. Posamezne dele v knjigi si 
lahko označuješ s samolepilnimi lis7či.  

 

Poglej naslov. Ali 7 je znan? Si mogoče za to knjigo že slišal? 
Od koga?  

Vprašaj se, kaj moraš izvede/ ali na kaj moraš odgovori/. V 
pomoč 7 je lahko učitelj. Prosi ga, da 7 da okvirna vprašanja. 
To lahko organiziraš v tabeli. 

Poskušaj napovedova/. Kaj misliš, da se bo v knjigi zgodilo? To 
lahko zapišeš in potem preveriš, ali je res.  
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VPRAŠANJA ODGOVORI KJE TO  
NAJDEM 
(stran) 

AVTOR, OBDOBJE   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Kdo je knjigo napisal? 

 

Kaj vem o njem? 

 

Kdaj je bila knjiga napisana? 

 

V katero književno obdobje 

spada avtor? 

 

Pod katero literarno vrsto, zvrst  

spada (epika, lirika, drama7ka) 

delo? 

 

Določi književno snov. Zakaj je 

avtor to napisal? Iz česa je     

črpal snov (sanje, lastno življe-

nje …)? 
 

IDEJA, TEMA, SIMBOLI     

1. Kakšna je ideja, miselno spo-

ročilo (poli7čno, moralno …)? 

 

2. Kateri simboli  se pojavljajo 

(lev = pogum; p7ca = svoboda 

…)? 

 

3. Kakšna je tema dela 

(ljubezenska, zgodovinska …)? 

20 



 
21 

SLOG     

1. Katere glasovne figure se 

pojavljajo? 

 

2. Katere besedne figure se 

pojavljajo? 

 

3. Katere stavčne figure se 

pojavljajo? 

 

4. Katera sredstva besedne-

ga sloga še opaziš? 

  

  

OPIS OSEB     

1. Kdo je glavna oseba? 

 

2. Kdo so stranski liki? 

 

3. Kakšne so njihove: 

• značajske poteze, 

• telesne značilnos7, 

• duševne značilnos7, 

• lastnos7, 

• posebnos7. 

ČAS IN KRAJ DOGAJA-

NJA 

    

1. Kdaj se zgodba dogaja? 

 

2. Kje se dogaja? 

 

3. Kaj je značilno za 7s7 

čas, prostor? 
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ZAPOREDJE DOGAJANJA     

1. Kaj se je zgodilo najprej? 

 

2. Kaj se je zgodilo potem? 

Ali je na to vplivala kakšna 

značilnost katere od oseb 

v zgodbi? 

 

3. Kaj je osrednji dogodek? 

Kaj je največji problem? 

 

4. Kako ga rešujejo? Lastno-

s7 katerega junaka so naj-

bolj v pomoč? 

 

5. Kaj se zgodi na koncu? Kaj 

nam zgodba pove? 

SPOROČILO AVTORJA in 

TVOJE MNENJE 

    

1. Kaj nam avtor sporoča? 

 

2. Kaj tebi to sporočilo po-

meni? 

 

3. Ti je bila zgodba všeč? Za-

kaj? Pri čem 7 lahko po-

maga? Kaj to pomeni zate? 

Ali lahko povežeš s kak-

šnim dogodkom, ki se 7 je 

zgodil, si ga opazil? 

 

POVZEMI ZGODBO V  

5 POVEDIH. 

    



 

MED BRANJEM 

Tekoče branje besedila pomaga razvija7 razumevanje prebranega. 

Pri branju si lahko pomagaš s svinčnikom ali z barvnim ravnilcem.  

To bo preprečilo, da bi izpuščal vrs7ce. 

Ponujamo 7 še nekaj napotkov, s katerimi si lahko pomagaš.         

Pomembno je, da si med branjem ak/ven! 

 

PRI BRANJU IZ UČBENIKA: 

Najprej preberi začetni odstavek. Ta 7 razloži, kaj bo predstavljeno  

v tem delu. Nato preberi zadnji odstavek. V njem je po navadi    

povzeta vsebina poglavja.  
 

Začni z branjem sredinskega dela: 

1. Stran preberi v lastnem tempu. 

2. Ponovno preberi stran in podčrtaj ključne besede. 

3. Preberi samo ključne besede. Izpiši jih v miselni vzorec. 

4. Naredi kratek povzetek prebranega, to lahko storiš samo 

ustno. 

Na koncu preberi še vse skupaj in poskušaj poveza7 vse, kar si    

prebral. Ne pozabi na to, kar si vedel že prej! 

 

PRI BRANJU KNJIGE ZA DOMAČE BRANJE: 

Začni z branjem na začetku. Če 7 kaj ni jasno ali nisi razumel, to 

podčrtaj ali označi. K temu se lahko vrneš na koncu poglavja. Po 

koncu branja poskusi odgovori/ na vprašanja v tabeli. Ponovno 

začni z branjem in spro/ izpisuj odgovore.  
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KDO MI LAHKO POMAGA? 

Na začetku 7 lahko pomaga nekdo, ki si ga navedel kot     

osebo, ki 7 lahko pomaga pri učenju.  

Pomembno je, da pridobivaš na bogatenju besedišča. To 7 

lahko pomaga pri razvijanju razumevanja besedil. 

Pri tem lahko uporabljaš zvočne knjige ali pa bereš z nekom 

z liste 7s7h, ki 7 lahko nudijo podporo. O zvočnih knjigah se 

pozanimaj v knjižnici ali na internetu. 
 

SPREMLJANJE RAZUMEVANJA 

Med branjem je pomembno, da se tudi sam spremljaš.     

Pomagaš si lahko z vprašanji: 

Kdaj sem izgubil pozornost? 

Ali je to smiselno? 

Ali lahko to povem s svojimi besedami? 

Kaj menim, da se bo zgodilo v nadaljevanju? 

Ta vprašanja si lahko zapišeš na kartonček, ki 7 lahko služi za      

označevanje strani. 
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Če si pozornost izgubil in se 7 besedilo ne zdi smiselno ali pa če ne 

znaš odgovori7 na prejšnja vprašanja, si lahko pomagaš z novimi 

napotki: 

 

 

Pojdi nazaj in  
ponovno preberi. Poišči besedo 

ali besede v  
slovarju. 

Poiščeš pomoč osebe, ki te podpira: 
•skupaj razjasnita vsebino; 
•ne boj se postavlja7 vprašanj. 
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PO BRANJU 

Ne pozabi na miselne vzorce! To je lahko tvoj osebni vir informacij, 

zato ga naredi po svoje. S tem si snov lažje predstavljaš. Lahko za-

preš oči in si v mislih oblikuješ sliko o tem, kar si prebral.  
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Ponekod je pomembno tudi zaporedje! Posamezne puščice v       
miselnem vzorcu lahko opremiš s števili ali pa pišeš v vrs7cah: 
 

 

Naslov: 

Poglavje 1: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Ne pozabi na barve in sličice! 

 

Namesto klasičnega miselnega vzorca lahko tako na primer upora-

biš karte in časovni trak. Na njih lahko narišeš potek zgodbe – pri 

tem izberi le 5 sličic, da jih ne bo preveč.  

Le poskrbi, da bo časovni trak privlačen na pogled! Uporabljaj     

barve! Z njimi si lahko olajšaš učenje in omogočiš lažji priklic.  

 

Pri učenju in ponavljanju se lahko tudi snemaš! Tako lahko poslušaš 

zgodbo in jo zraven spremljaš v 7skani obliki. 
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POVZETEK 

Pomembno je, da si pri branju in učenju ak/ven:  

• razmišljaj o temi; 

• poskušaj poveza7 znanje; 

• uporabljaj barve in sličice; 

• izpisuj ključne besede. 

 

Glede na namen branja uporabiš ustrezno strategijo: 
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Branje glavnih naslovov, uvodov in  
zaključkov. To uporabimo, če želimo 
dobi7 pregled nad snovjo – vidimo, kaj 
bomo sploh prebrali in ali je to         
pomembno za nas.  

PRELET 

Pomembno je, da smo sproščeni. 
Uporabljamo več domišljije. 

BRANJE ZA UŽITEK 

Natančno branje besed in ponovno branje, 
da se prepričamo, da smo snov res           
razumeli. Bistvo je natančnost. 

BRANJE PODROBNOSTI 

ISKANJE 

Iščemo določeno besedo ali besedno zvezo.  
Najprej si jo predstavljamo v mislih in jo  
poskušamo hitro poiska7 na strani. Pri tem 
smo s pogledom usmerjeni na sredino       
vrs7ce. 



 

ČRKOVANJE 

Pravilno črkovanje pomaga razvija7 tekoče branje in razumevanje  

prebranega. V tem poglavju se boš seznanil z učnimi spretnostmi, 

kot sta pravilen zapis in učenje pravil ter besed, tako pri slovenščini 

kot pri angleščini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CILJI: 

• Določi/ strategije, ki / bodo pomagale pri: 

a) pravilnem zapisu, 

b) pomnjenju in ponavljanju snovi. 

5 
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UČENJE BESED 

Učenje besedišča je pomembno! Izpisuj si nove besede. Poglej v 

slovar za njihov pomen. Zapiši kakšno poved s to besedo. 

Ali te ta beseda spomni na kaj? Ti je znana? Lahko si jo zapišeš na 

kartonček. Zraven zapiši tudi, kje se ta beseda še pojavlja. Tako      

utrjuješ znanje in ga povezuješ z drugimi predme7. 

UTRJEVANJE 

• Poglej besedo! Preberi jo, poskušaj si zapomni7 njen        

izgled. 

Pomagaj si z vidno predstavo besed. Lahko jo razdeliš na dele: 

Tek / ton / ika plošč 

Težke (tona) plošče se premikajo (tek). A ker so težke, se premikajo 
počasi in ne tečejo. 

 

 

 

 

• Glasno jo izgovori! 

• Pokrij besedo! V mislih si ponovno predstavljaj njen izgled. 

• Zapiši jo! Pomisli, ali se sklada s sliko, ki si jo videl prej.  

Glasno preberi. Ali zveni enako?  

• Preveri! 
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Besede lahko ponavljaš v sklopih pri posameznem predmetu. Za  

vajo si vsak dan vzemi nekaj časa in jo ponavljaj, dokler si tega ne 

zapomniš. Spro7 lahko dodajaš tudi nove besede. Predvsem pa ne 

obupaj in ne pozabi na vmesne odmore! 

 

 

Pri angleščini si lahko besede zapišeš tudi glede na to, kako zvenijo, 

se rimajo. Te se ponavadi podobno zapišejo in se izgovarjajo na is/ 

način. Z zapisom izgovarjave si lahko pomagaš z Google Translate. 

Tukaj imaš primer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poseben poudarek pri učenju nameni besedam, ki se pišejo in izgo-

vorijo  podobno, a imajo drugačen pomen v slovenščini. Te lahko v 

tabeli obarvaš! 

 

 

 

- IGHT IZGOVORJAVA PREVOD 

light 

bright 

might 

night 

right 

wright 

lajt 

brajt 

majt 

najt 

rajt 

urajt 

  

luč 

svetlo 

mogoče 

noč 

desno 

pravilno 
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UPORABA PODPORNE TEHNOLOGIJE 

Uporaba podporne tehnologije 7 lahko pomaga pri učinkovitejšem  

zapisovanju in preverjanju pravopisne pravilnos/. 

 

 

 

 

ČRKOVALNIK 

Pri pisanju daljših zapisov si lahko pomagaš z računalniškim          

programom, črkovalnikom, ki preverja ustreznost črkovanja in 

slovnice.  

Pazi le na to, kateri jezik imaš nastavljen za prevze7. To lahko     

spremeniš v angleščino (English) ali slovenščino! 

 

 

 

 

 

 

Ko uporaba računalnika ni mogoča, za pomoč prosi eno izmed oseb, 

ki si jih navedel na delovnem listu. Sošolca, ki sedi zraven tebe,   

lahko prosiš, da spro7 pregleduje tvoje zapise. Pri popravljanju   

pravopisnih napak prosi učitelja, da te označuje le z navadnim 
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SPLETNI SLOVARJI 

 

Na spletu najdeš tudi brezplačne spletne slovarje, s  katerimi lahko 

preveriš pomen besede ali fraze, pravilnost zapisa in širiš besedni 

zaklad.  

Na primer: 

 

PONS: hOp://www.pons.si/index.php 

SSKJ: hOp://bos.zrc-sazu.si/sskj.html 

 

Pri angleščini  si lahko pomagaš s PONS slovarjem ali pa kar z  

Google Translate. Tam imaš tudi možnost, da besedo poslušaš. 
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POVZETEK 

Pri učenju besed je pomembno, da jo pogledaš in si poskušaš       

zapomni/ njen izgled. Besedo nato pokrij in si jo predstavljaj v 

mislih. Zapiši jo po spominu, nato pa preveri. Vajo moraš            

ponavlja/!  

Pomagaš si lahko tudi s podporno tehnologijo, kot so npr.: črkoval-

nik, pretvornik besedila v govor, spletni slovarji ... 
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DELO S ŠTEVILI 

Pri matema	ki je izredno pomembno predstavljanje in                    

razumevanje. Izkoris	 svoje prednos	! Pomagaj si z grafično  

predstavo! Pretvarjaj se, da moraš besedilo ilustrira	 – tako lažje 

dobiš uvid v zahtevo. Pri tem si lahko pomagaš tudi s slovarjem 

ključnih nalog, ki ga najdeš v priročniku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CILJI: 

• Določi! strategije, ki ! bodo pomagale pri: 

a) računanju, 

b) reševanju matema!čnih besedilnih nalog. 

6 
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RAČUNANJE  

Pri matema	ki je izredno pomembno, da razumeš nalogo in si jo 

predstavljaš. Zato je učinkoviteje, če matema	čna znanja usvajaš 

po različnih poteh. 

• Najprej oceni rezultat! Zapiši si ga ob rob.  

• Pri računanju uporabljaj konkretni material. To so lahko tudi 

tvoji prs	. Lahko si predstavljaš, da uporabljaš svoje                 

prste – premikaš jih samo v mislih. 

• Z risanjem ponazori račun, nalogo. Skice ponekod prinesejo 

dodatne točke! 

• Vmesne rezultate si lahko zapisuješ.  

• Pomagaj si z rešenim primerom. Ti so po navadi na začetku 

snovi v učbeniku. Ob takšen primer si lahko dopišeš tudi      

učiteljevo razlago ali pa dorišeš puščice (korake reševanja  

posameznega primera). 

• Ne pozabi na preizkus! To je hitra povratna informacija, ki 	 

pove, če si na pravi po	. 

• Če se zmo	š, poskusi še enkrat! Vztrajaj! 

 

Na naslednji strani je primer! 

 

Če imaš možnost, lahko uporabljaš tudi žepno računalo. 
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USTREZNI RAČUNALNIŠKI PROGRAMI IN  

SPLETNE STRANI 

Ustrezni računalniški programi 	 lahko omogočijo samostojno delo.  

Pomembno je, da: 

• nudijo dovolj izbire, kot npr. glasovni posnetki, slikovni material, 

• imajo jasne zvočne posnetke, 

• so informacije predstavljene po različnih poteh. 

 

Če potrebuješ dodatno razlago, prosi učitelja ali sošolca – pomagaj 

si s seznamom 	s	h, ki 	 lahko pomagajo. Poskusiš pa lahko tudi 

sam.  

 

Veliko informacij in razlag lahko najdeš na tej spletni strani:  

 

h.p://astra.si/ 

 

Na njej so različna področja, med katerimi lahko izbiraš. Posamezni 

deli so tako predstavljeni v videoposnetku – snov lahko tako še    

enkrat vidiš in slišiš.  
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MATEMATIČNE BESEDILNE NALOGE 

Matema	čnih besedilnih nalog se najlaže lo	š po vnaprej            

predvidenih korakih. Postopek reševanja si lahko izmisliš sam ali si 

pomagaš s spodnjo strategijo z akronimom POPKORN.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer reševanja matema!čnih besedilnih nalog  – POPKORN           

 
P reberi nalogo glasno. 

O znači pomembne podatke. 

P onazori nalogo grafično.  

K oraki: ugotovi, v čem je problem, in predvidi računske korake. 

O ceni rezultat. 

R ačun in odgovor. 

N a koncu preveri celoten postopek in rezultat. (Ponovi vse korake.) 
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POVZETEK 

Za učinkovitejše učenje matema	ke upoštevaj spodnje napotke: 

 

• Uči se mul!senzorno – po vseh poteh (poslušaj, uporablja 

slikovni in konkretni material, riši).  

 

• Po potrebi uporabljaj ustrezne računalniške programe,  

spletne strani ali si pomagaj z žepnim računalom. 

 

• Razvij svoj sistem reševanja nalog in ga po korakih zapiši na 

kartonček. 
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UČENJE, UTRJEVANJE IN PONAVLJANJE 

V višjih razredih je zelo pomembno samostojno učenje. Pri tem so 

zelo pomembne spretnos	 načrtovanja učenja, ki bodo               

predstavljene v tem poglavju. Spoznal boš tudi nekaj učnih strategij, 

ki 	 lahko koris	jo. Ne pozabi pa na ponavljanje in utrjevanje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CILJI: 

• Določi! strategije, ki ! bodo pomagale pri: 

a) upravljanju s časom, 

b) pristopu k učenju, 

c) skrbi za koncentracijo, 

č) izboljšanju spomina, 

d) učenju snovi in ponavljanju. 

7 
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ČAS 

Pomembno je, da imaš pregled nad časom, ki ga porabiš za različne  

dejavnos	. Tu si lahko za začetek pomagaš s tabelo: 

• Zabeleži vse svoje dejavnos!. 

• Vprašaj se: kaj je najbolj pomembno, nujno? Zapiši to na 

seznam prednos! in zapiši okvirni čas, ki ga boš za to    

porabil. S tem načrtuješ pot do uresničitve končnega cilja. 

V pomoč 	 je lahko tudi delovni list, kjer si zapisal svoje  

želje. 

• Premisli o dnevu! Ti je uspelo naredi	 vse? Bi moral kaj  

spremeni	? Si bil učinkovit? Kaj te je zmo	lo? Ali moraš kaj  

spremeni	 za naslednjič?  

V pomoč 	 je lahko spodnja tabela: 

Stvari, ki so bolj pomembne, lahko obarvaš z rdečo.  

 

Kako porabljam čas? 

 

Ak!vnost Čas, ki ga bom za to namenil 

POUK   

DOMAČA NALOGA   

UČENJE   

KROŽKI, PROSTOČASNE DEJAVNOSTI   

POMOČ PRI DOMAČIH OPRAVILIH   

GLEDANJE TV   

SPANJE, OBROKI, HIGIENA   

SEŠTEVEK 

 

  

42 



 

 

Spro	 tudi načrtuj urnik za tekoči teden. Za pripravo na preverjanje 

znanja boš porabil več dni. Tudi to moraš ime	 v mislih! 

 

 

POMEMBNI ROKI: 

Preverjanje znanja iz matema!ke: petek, 24. 5. 2015. 

 

 

Ura pon tor sre čet pet sob ned 

14:00 

  
              

15:00 

  
              

16:00 

  
              

17:00 

  
              

18:00 

  
              

19:00 

  
              

20:00 
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ORGANIZACIJA DELOVNEGA PROSTORA IN  

PRIPOMOČKOV 

Za učinkovitejše učenje je pomemben tako red v glavi, kot tudi red 

na mizi, v šolski torbi, peresnici. 

Delovni prostor in pripomočke, ki jih boš potreboval pri učenju ali 

delanju domače naloge, si lahko urediš tako, da upoštevaš te nasve-

te. 

Iz sobe odstrani vse naprave, ki bi 	 lahko povzročale neprijet-

ne, moteče zvoke. 

V bližini sobe si priskrbi radio in računalnik. Nekateri se lažje 

učijo ob glasbi. Računalnik boš mogoče potreboval za iskanje 

dodatnih informacij, poslušanje posnetkov učne snovi … 

Pisalno mizo postavi tako, da te ne mo!jo druge stvari. Lahko 

jo obrneš pro	 steni, na kateri naj bo le urnik tvojih tedenskih 

zadolžitev, koledarček in ura.  

Na pisalno mizo položi le !sto, kar potrebuješ.  Na njej naj bo 

dovolj prostora za delo. Ne pozabi na vodo! Na razpolago imej 

tudi samolepilne lis	če in prazne liste, kamor si lahko zapisuješ 

ideje. 

Učbenike, delovne zvezke in zvezke zloži po predme!h v preda-

le. Hrani jih vedno na istem mestu. Za vsak predmet si pripravi 

mapo za shranjevanje učnih listov ter posebno škatlo za shra-

njevanje ostalih obves	l. Na mizi imej samo 	sto, kar trenutno 

potrebuješ. Po uporabi to postavi nazaj na svoje mesto.  
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Že pod poglavjem Branje in razumevanje si izdelal miselni vzorec.  

Ta 	 bo v pomoč pri učenju snovi. 

S pomočjo miselnega vzorca ali tabele, seznama si izdelal vpogled v  

strukturo snovi.  

Razdeli delo na manjše, kratkoročne cilje – v pomoč 	 je delovni 

list, ki se nahaja na prejšnjih straneh. Kratkoročnih ciljev ne pozabi 

vnes	 v tabelo, ki 	 bo pomagala pri organizaciji časa. 

45 



 

POSKRBI ZA KONCENTRACIJO 

Koncentracija je sposobnost usmerjanja svojega mišljenja v želeno 

smer. Veliko učencev poroča, da jim misli med učenjem odtavajo 

in da se ne  

morejo zbra	.  

Če se to dogaja tudi tebi, so 	 lahko v pomoč naslednji napotki. 

• Polagoma preusmeri pozornost nazaj k nalogi. Lahko se 	  

zgodi, da boš to moral stori	 večkrat in da na začetku ne bo 

učinkovito. S časom boš opazil, da lahko vztrajaš dlje in da se 

redkeje zgubiš ali odtavaš z mislimi. Bodi potrpežljiv in vztrajaj! 

• Če se nikakor ne moreš odtrga	 od nezaželenih misli in si se že 

večkrat poskusil vrni	 k učenju, spremeni dejavnost. Določi 

trajanje premora od učenja (recimo 20 minut) in nadaljuj 

kasneje. Poskrbi, da boš spremenil dejavnost tako, da se bo 

spremenila tako fizična kot mentalna dejavnost – če si prej    

sedel, pojdi sedaj na sprehod. Dobro se je premika	, saj nam 

to omogoči, da se zbudimo! 

• Mogoče imaš osebne težave, ki te onemogočajo pri učenju. 

Vsak dan si določi čas, ko lahko o tem razmišljaš. Če se 	 to 

zgodi med učenjem, se spomni, da imaš na osebnem urniku 

čas, ki je namenjen posebej za to. Ta dogovor moraš skleni	 

sam s seboj, zato se ga tudi drži! 

• Določi tudi čas za spros!tev! Imej krajše odmore med          

učenjem. Čas samega učenja lahko niha in je odvisen od tega, 

koliko časa lahko vzdržuješ svojo koncentracijo. Če se 	 zdi, da 

je čas neprekinjene koncentracije pri tebi prenizek, ga poskušaj 

postopoma zviševat. Poskušaj vztraja	 malo dlje! 
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• Nagradi se! Ob uspešno dokončani nalogi se nagradi.     

Nagrade so lahko večje ali manjše. Če si vztrajal pri težavni 

matema	čni nalogi, potem je nagrada manjša, če pa      

dokončaš večjo nalogo, kot je na primer seminarska        

naloga, potem je lahko nagrada večja! 

• Imej pozi!vni odnos do učenja in ne obupaj! Bodi         

osredotočen! To je pot do tvojega cilja. Naloge si tako    

razdeli na manjše, bolj obvladljive dele.  
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IZBOLJŠAJ SPOMIN 

Pomembno je, da si sproščen, saj se takrat več naučiš. Poslušaš  

lahko glasbo, misliš na kaj lepega, si vzameš čas za !sto, kar te   

veseli, se dovolj giblješ in se družiš s prijatelji. Tudi to je izrednega 

pomena! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kot vidiš, je ta metoda mul!senzorna, saj vključuje celo paleto uč-

nih veščin. Uporabljaš jo lahko pri vseh predme	h. 
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Zapisuj! S tem vključiš gibanje v   

učenje! Ni nujno, da so zapisi estetsko 

urejeni. To počneš zase. Pazi le, da 

znaš prebra	 za seboj.  

Uporabljaš lahko tudi okrajšave (okr.). 

Glasno preberi samemu sebi! Na 

ta način krepiš spomin skozi      

govorne in slušne kanale. 

Riši! Sličice ali skice 	 pomagajo pri  

zapomnitvi. Ta strategija koris	 vsem,  

ne samo vidnim 	pom. 
Večkrat ponovi! Tvoji možgani 

lažje vpijejo informacijo, ki so jo 

slišali večkrat. 

ZA LAŽJO  

ZAPOMNITEV 

SNOVI 



 

Snov pregleduj redno in skrbi za svoje zapiske.  

Uporabljaj akronime, ki 	 pomagajo, da si lažje zapomniš korake ali 

točke, ki jih moraš našte	. Tak primer je POPKORN, ki se nahaja v 

priročniku.  

Tukaj imaš še en primer! In ne pozabi na pozi!vne misli:  

ZMOREM! 

Z: zravnano sedi. 

M: misli na to, kar slišiš in vidiš. 

O: ohranjaj pozornost. 

R: razmisli, kaj je bistvo. 

E: ena beseda je ključna. 

M: misli zapiši na kratko, tako da povzameš bistvo. 

 

Uporabljaš lahko tudi mnemotehnike. Tukaj lahko izkoris	š svoj 

smisel za humor! Bolj kot je zgodba smešna, lažje si jo boš zapom-

nil! 

Primer sklanjanja samostalnika v ženskem spolu ednine: 

Hiša je zelo velika, hiše se nebo do	ka, k hiši vodijo stopnice, 

hišo čuvajo cve	ce, v hiši naredimo pod, s hišo gremo na    

sprehod. 

 

Zapomnitev je lažja, če uporabljaš rime. 
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UČNE STRATEGIJE 

Najprej zberi vse potrebno gradivo. S pomočjo miselnega vzorca ali 

tabele, seznama si izdelal vpogled v strukturo snovi. To si naredil 

pod poglavjem Branje in razumevanje. Če tega še nisi storil, si lahko 

pomagaš s katero od strategij spodaj. 

Delo razdeli na manjše, kratkoročne cilje – v pomoč 	 je delovni list, 

ki se nahaja na prejšnjih straneh. Kratkoročnih ciljev ne pozabi   

vnes	 v tabelo, ki 	 bo pomagala pri organizaciji časa. 

Glede na zahteve naloge ali predmeta se odloči, kako se boš uče-

nja lo!l. V nadaljevanju 	 ponujamo nekaj predlogov. Poglej jih! 
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SLOVAR KLJUČNIH NALOG  

Včasih ne veš, kaj navodilo zahteva. Pomagaš si lahko s slovarjem 

ključnih zahtev.  

Primer: 

Tabela 	 bo v pomoč pri razumevanju primerov in nalog. Lahko jo 

imaš na vidnem mestu pri pisalni mizi. 

IZRAČUNAJ Poišči številčni odgovor. 

PRIMERJAJ Odkrij različnos	 in podobnos	. 

RAZLOČI Primerjaj dele informacij in poišči razlike. 

DEFINIRAJ Podaj natančen opis ali pomen nečesa. 

OPIŠI Zapiši več povedi (lahko v alinejah), s katerimi dobiš  
pregled besedila ali dogodka. 

DIAGRAM Nariši graf, tabelo ali risbo, ki bo vizualno               
ponazarjala del informacij. 

RAZPRAVLJAJ Predstavi stališče o neki temi (za in pro	) in na   
koncu povej sklep. 

POJASNI Dokaži, da razumeš neko vsebino, del besedila ali  
informacijo. 

ILUSTRIRAJ Uporabi primere, da bi pojasnil del informacije. 

ZAGOVARJAJ Podaj mnenje, zakaj se je nekaj zgodilo ali zakaj 
imaš določeno stališče. 

NAREDI    
SEZNAM 

Zapiši večje število postavk v zaporedju. 

POVZEMI Predstavi splošno obnovo dogodka ali besedila, ki 
bo vseboval ključne elemente. 

PREDVIDEVAJ Navedi vzrok in posledico nečesa ali najverjetnejši 
izid dogodka. 

DOKAŽI Z logičnim sklepanjem pokaži, da je nekaj resnično. 

OBNOVI Naredi kratek sestavek ali zapiši informacijo, ki   
sporoča glavni pomen. 
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UČENJE IZ UČBENIKA, ZVEZKA 

Včasih je poleg zapiskov iz zvezka potrebno predela	 tudi ustrezno 

poglavje v učbeniku. To 	 omogoči, da snov boljše razumeš in     

nadgradiš znanje. 

Paukova strategija  

 

V nadaljevanju so predstavljeni koraki strategije, ki jih je izdelala 

učenka osmega razreda. Tudi ona ima disleksijo, tako kot 	. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opaziš lahko, da uporablja tudi sličice in z barve. To ji pomaga pri 

zapomnitvi in priklicu. Poskusi tudi 	! 
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Strategija VŽN 

 

Pomagaš si lahko tudi s strategijo VŽN. Spodaj so predstavljeni     

koraki, priloženo pa imaš tudi tabelo, ki se nahaja v povzetku tega 

poglavja. 

 

Koraki: 

V: Kaj že vem? 

Pred branjem besedila prele! naslove, podnaslove,          

fotografije, grafe ... Razmisli, kaj že veš o obravnavani temi, 

in zapiši trditve v prvi stolpec tabele. 

Ž: Kaj želim izvede!? 

Razmisli, kaj želiš izvede	, in vprašanja zapiši v drugi     

stolpec tabele. Besedilo beri po poglavjih ali odstavkih. 

Podčrtaj in izpiši ključne besede. Po prebranem delu       

vsebino obnovi s pomočjo ključnih besed. Nato preberi      

celotno besedilo. 

N: Kaj sem se naučil? 

Po branju s pomočjo vprašanj iz tabele razmisli o ključnih 

točkah vsebine. Izpolni tretji stolpec in popravi napake v 

prvem stolpcu. 
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PONAVLJAJ IN UTRJUJ 

Posamezne dele tudi spro! ponavljaj! Snov osveži vsak dan.      

Uporabljaj vsa ču!la: riši, beri na glas, poslušaj posnetke, pleši. 

Uporabljaj barve, barvne skice, stripe, povzetke, miselne vzorce … 

Naučeno snov ponavljaj, rešuj vaje in naloge. 

Snov si predstavljaj kot celoto. Ključne besede si zapiši na lis!če in 

si jih obesi tja, kjer jih večkrat vidiš. Pogovarjaj se o snovi s            

prijateljem. Če je možno, preglej preverjanja znanja iz prejšnjih let.      

Narediš si lahko tudi učne kar!ce. 

Spremljaj svoj napredek! Obkljukaj vse, kar si se že naučil. Za to se 

tudi nagradi.  
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POVZETEK 

 

 

 

 

V: Kaj že vem? 

1. stolpec 

 

Ž: Kaj želim izvede!? 

2. stolpec 

N: Kaj sem se naučil? 

3. stolpec 

Obstajajo različne 

učne strategije. 

Katere strategije sploh 

obstajajo? 

  

Paukova strategija 

 

 

VŽN 

 

 

 

 

Miselni vzorci 

 

 

 

 

… 

  

Kategorije: 

1. Učne strategije 
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PREVERJANJE ZNANJA 

Pomembno je, da si z učenjem začel dovolj zgodaj! Tako si imel čas, 

da si se snov naučil in se na to pripravil. Verjemi vase! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CILJI: 
• premaga! stres, 

• učinkovito se lo!! testa, 

• spozna! način, kako se lo!! pisanja eseja. 

8 
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PREMAGOVANJE STRESA 

Stres je najpogosteje posledica pri	skov, pričakovanja neuspeha in 

slabe organizacije časa. V majhnih količinah je celo priporočljiv, saj 

te poživi.  

Težava nastopi, če je izražen v tolikšni meri, da te ohromi. Se 	 je že 

kdaj zgodilo, da si snov pred tem obvladal, med testom pa se     

ničesar nisi spomnil? Temu rečemo testna anksioznost. 

 

 

 

 Imej pozi!vni pristop.   
Spomni se na to, kaj 
vse lahko dosežeš. 
Zapisal si uresničljive  
cilje! 

POZITIVEN PRISTOP 

Dobro načrtuj, se 
organiziraj  
in bodi učinkovit. 
Pomagaš si lahko s 
prejšnjimi poglavji. 

PREVZEMI NADZOR! 
Ne pozabi na odmore 
in sproščanje. 
Življenjski slog je  
pomemben! Gibaj se! 

SPROŠČANJE 

Globoko dihaj. Počasi 
vdihni in izdihni čez 
nos. Ne pozabi  
na vodo! 

DIHANJE 
Pogovori se z nekom, 
ki te podpira. Videl 
boš, da nisi edini na 
svetu s takšnimi 
strahovi. S takšnimi 
težavami se lahko 
sooča vsakdo. 

POGOVOR 

Učitelja lahko vprašaš, 
če lahko znanje 
izkažeš na kakšen 
drug način. Bi 	 bilo  
lažje pri ustnem 
ocenjevanju? 

NAČIN OCENJEVANJA 

OBVLADAJ TESTNO 

ANKSIOZNOST! 
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PISANJE TESTA 
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1. Na mizo zloži vse pripomočke, ki jih potrebuješ. 

2. Prele! celoten test in se prepričaj, da razumeš vsa      
navodila ter vprašanja. Za dodatno razlago vprašaj     
učitelja. 

3. Ostani miren in ne glej drugih!  

4. Bodi pozoren na čas! Oceni, koliko časa boš potreboval 
za posamezno vprašanje. 

5. Začni na začetku! Preberi vprašanje in podčrtaj zahtevo. 
Zraven najprej zapiši ključne besede. To prepreči, da bi 
med pisanjem odgovora kaj pozabil. Pred reševanjem 
dvakrat preberi vprašanje! 

6. Če se 	 zgodi, da česa ne veš, ni nič hudega! To vprašanje 
označi in pojdi naprej. K njemu se lahko vrneš na koncu.  

7. Uporabi ves čas, ki ! je na voljo. Ne hi	! Bodi pozoren in 
osredotočen. 

8. Na koncu preveri, ali si izpolnil vse zahteve, ki si jih prej  
podčrtal. Preverjaj vsak odgovor posebej in spro	 od-
kljukaj 	ste podčrtane zahteve, ki si jih izpolnil. 



 

NAČRTOVANJE IN PISANJE SPISA  

Ocene pridobivaš tudi pri pisanju spisov. Ponujamo 	 strategijo, ki 	 

bo omogočila, da obdržiš rdečo nit in lažje usmerjaš tok misli.      

Pomagala 	 bo tudi pri upoštevanju strukture spisa. 

 

Pisanje spisa po delih  

Drži se spodnjih navodil: 

• S kratkimi povedmi ali ključnimi besedami odgovori na 

vprašanja. Pomagaš si lahko s tabelo, ki jo imaš v poglavju 

Branje in razumevanje (pisanje obnov). 

• Izpolni obrazec, ki je na strani 60. Razreži ga in sestavi v 

ustrezen vrstni red. Upoštevaj številke! 

• Na osnovi vprašanj oz. ključnih elementov se lo! pisanja 

spisa. 

• Ko končaš, zapis preveri. 
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Obrazec 

 

3 Glavni dogodek (najpomembnejši del):  

 

 

� ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 Zaključek (konec in zaključne misli) 

 

 

� ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 Kaj se je najprej zgodilo (preden je prišlo do glavnega dogodka)? 

 

 

� ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 Kaj se je zgodilo po glavnem dogodku? 

 

 

� ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1 Začetek  
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POVZETEK 

Pomembno je, da zaupaš vase in se ne podcenjuješ! Testa se lo	 

premišljeno in organizirano. Dobro ga preberi, podčrtaj zahteve in 

se ga sistema!čno lo!. S predhodnimi pripravami poskrbi, da boš 

imel situacijo pod kontrolo.  

Pri načrtovanju vsebine spisa si lahko pomagaš z miselnim vzorcem 

ali s strategijo pisanje spisa po delih. 
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ZAKLJUČEK 

Tako. Prišel si do konca, zato se lahko nagradiš. Upamo, da ! je 
priročnik vsaj malce pomagal in da si našel kaj zase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tone Pavček: Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca 

 

Spomladi do rožne cve!ce, 

pole! do zrele pšenice, 

jeseni do polne police, 

pozimi do snežne kraljice, 

v knjigi do zadnje vrs!ce, 

v življenju do prave resnice, 

a v sebi – do rdečice čez eno in drugo lice. 

 

A če ne prideš ne prvič, ne drugič 

do krova in pravega kova 

poskusi: 

vnovič 

in zopet 

in znova. 
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