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Seznanjaš se z neznano in obsežno tematiko, ji jo sicer okvirno poznaš. Pričakuje se, da  boš tematiko 
obvladal/a v celotnem predstavljenem obsegu in jo kasneje morda tudi predstavil/a drugim. Morda bo  po 
obravnavi potrebno opraviti še preverbo znanja, celovita strokovna literatura pa ne obstoja. 
 
Kako se naučiti in obvladati tematiko? 
  
Na seznanitvi (predavanju, učni uri) beleži nova spoznanja in sestavljaj zapiske, po katerih lahko 
predstavljeno snov obnoviš. Zapisuj si neznane pojme in ključne besede, ki te bodo vodile pri obnovi 
predstavljen tematike. Zapisuj si opombe, izdeluj skice in miselne vzorce. 
 
Predstavljeno tematiko lahko z zapiski, skicami, opombami in pomnjeno vsebino obnoviš skoraj v celoti. 
Nastalo pisno gradivo lahko uporabljaš tudi kot učni pripomoček. 
 
Veliko uspeha! 

ZAPISKI TEMATIKE IN KLJUČNE BESEDE 
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ZAČETEK NIKOLI NI PREPROST 



 SPROTNO IZDELUJ KRATKE ZAPISKE 

 ZAPISUJ SI OPOMBE K SLIŠANEMU 

 ZAPISKE OPREMI S SKICAMI 

 VEDNO SI ZAPIŠI KLJUČNE POJME 

 ZAPISKE ČIMPREJ PREGLEJ IN PO SPOMINU DOPOLNI 

NEZNANO SI VEDNO ZAPISUJ 
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KRATKI NAPOTKI 



1. VELIKOST IN OBLIKA 
  
o Za pisanje zapiskov uporabi brezčrtni list papirja velikosti A4 s perforacijo 

za vpenjanje v mapo. Na prazen list napiši datum in naslov teme. 
o Hrbtno stran lista pusti prazno, ker se sicer pri kopiranju vidijo sledi. 
o Zapisek opremi z naslovi in podnaslovi, ob straneh pa pusti nekaj prostora 

za morebitne skice in opombe. 

  

2. VRSTNI RED 
  
o zapiši glavne točke npr. imena, datume, pojme, številke... ter upoštevaj 

razčlenitve npr. prvič(1.), drugič (2.) 

  

3. OBSEG IN VSEBINA 
  
o Vedno uporabi iztočnice in okrajšave, saj si vsega, kar je povedano, ne 

moreš dobesedno zapisati. Če teme ne razumeš, takoj poprosi za pojasnilo. 
o Zapiske vedno preglej in sproti dopolni manjkajoče podatke. Ob  

pregledovanju lahko tudi preveriš razumevanje vsebine zapiska. 

(čim več podatkov zbereš tem lažje in hitreje se boš naučil-a) 

SESTAVLJANJE  ZAPISKOV 

ZAPISKE SI VEDNO SESTAVLJAJ SPROTI 
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KLJUČNE  BESEDE 
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4.  UČENJE “ključnih besed” 
 
o Metoda »uporabe ključnih besed« se v veliki meri uporablja pri učenju 

tujega jezika.  
o Za pomnenje pojmov  po tej metodi že zadostuje, kadar samo del tuje besede 

podobno zveni v materinščini.  
o Poiskati je potrebno samo povezavo med vizuelno predstavo in besedo 

(pojmom) in besedo(pojem) si hitreje in lažje zapomniš.  
V resnici sploh ni težko! 

 
5.  KAKO SI ZAPOMNITI 

Primer:  
Angleška beseda desk (pisalna miza) zveni podobno kot slovenska beseda 
»deska«  
 
Predstava za pomnenje:  
Pisalna miza je izdelana iz desk (lesa) 
 
Možgani lahko enostavno vzpostavijo miselno povezavo med vizuelno predstavo 
in obema besedama, zato je tudi pomnjenje veliko lažje. 

(čim več ključnih besed poznaš tem lažje si zapomniš besedilo) 

KLJUČNE BESEDE 



 INŠTRUKCIJE ZA UČENCE IN DIJAKE 

 matematika 

 nemški jezik 

 angleški jezik 

 fizika 

 UČNA POMOČ UČENCEM  

 TUJI JEZIKI SKOZI POGOVOR 

 POGOVORNA NEMŠČINA ZA VSAK DAN 

 DRUGE STORITVE PO POTREBI STRANK 
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