
 

 

 

 
 

 

 

 

 

OSNOVNA NAČELA BOLJŠE UČNE USPEŠNOSTI: 
1. Redno obiskujem pouk. V šolo prihajam pravočasno in ne 

zamujam. 

2. Vedno nosim s seboj vse šolske potrebščine. 

3. Aktivno sodelujem pri pouku in pozorno sledim učiteljevi 

razlagi. 

4. Zapišem vse, kar učitelj narekuje ali napiše na tablo. 

5. Zapiske, narejene pri šolski uri, doma dopolnim z izpiski iz 

učbenika. 

6. Redno delam domače naloge in skrbim za urejenost zvezkov. 

7. Spat grem ob primerni uri, da sem naslednje jutro spočit. 

8. Načrtujem delo – učenje in ostale aktivnosti. 

 

KAKO SE LOTIM UČENJA? 
1. Vedno se učim v istem prostoru, in če je le moţno, tudi ob istem 

času. 

2. Pred učenjem si pripravim prostor za učenje- biti mora dovolj 

svetel in ravno prav topel. 

3. Na delovni mizi ne sme biti odvečnih stvari. 

4. Pred učenjem nove snovi ponovim staro. 

5. Ţe vnaprej si določim kratke 5 do 10 minutne odmore na vsakih 

40 minut učenja. Med odmorom se sprehodim, popijem malo 

vode ali soka. 

6. Pri učenju uporabljam naslednji recept: 

 pregledam vsebino in jo razdelim na manjše enote; 

 preberem in podčrtam glavne misli; 

 ponovim, kar sem prebral; 

 ponavljam (ustno in pismo). Predelano snov ponovim po vsaki 

učni uri. Zelo učinkovito je jutranje ponavljanje. 

KAKO SI NAUČENO NAJBOLJE ZAPOMNIM? 
1. Vedno naredim kratke povzetke učne snovi ali miselne 

vzorce (ključne besede). 

2. Temeljito in glasno preberem teţje odlomke. 

3. Poiščem razlago neznanih besed (uporabim slovar, vprašam 

starše učitelja ali sošolce). 

4. Čim več si poskušam predstavljati v mislih. 

5. Snov ponavljam skupaj s sošolci ali prijatelji tako, da si med 

seboj postavljamo vprašanja, skupaj o snovi razmišljamo in se 

pogovarjamo. 

6. Izpopolnjujem se v risanju miselnih vzorcev, informacije 

preverjam v praksi, uporabljam leksikone, časopise, internet itd. 

 

IN ZA KONEC 
1. Vsak dan načrtuj učenje za naslednji dan in se vestno drţi načrta 

za delo. Pozornost vedno usmeri na tisto, kar se učiš. 

2. Začutil boš, da se znaš učiti, uspeh pri učenju pa ti bo vzbudil 

zanimanje za nadaljnje napredovanje.  

3. In to bo tvoja največja nagrada ter zagotovilo za nadaljnji uspeh v 

ţivljenju, ki s takšnim delom nikakor ne more izostati. 

4. Zaupanje v samega sebe je prva skrivnost uspeha!! 

  

 
 



 



 


