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Skrivnost učbenikov

• kazalo

– v njem se nahajajo 

naslovi poglavji in stran, 

na kateri se posamezno 

poglavje začne

• naslovi in podnaslovi

– v nekaj besedah 

povzamejo, o čem 

govori besedilo

– namig: če jih preletiš, 

lahko prihraniš čas pri 

iskanju odgovorov na 

vprašanja

• slovarček

– tu so pojasnjene novi 

in/ali pomembni pojmi iz 

poglavja

– namig: navadno se 

nahaja ob robu strani ali 

na koncu poglavja, kjer

• označene besedne 
zveze
– barvno označene ali 

odebeljene so 
pomembne informacije, 
ki jih moraš vedeti

– namig: te besede si 
zapomni

• ilustracije in fotografije
– navadno so povezane z 

zapisano vsebino

– namig: pod njimi so 
včasih zapisane 
pomembne informacije, 
ki jih ne najdeš drugje v 
besedilu



Kako prebrano razumeti?

• daljše besedilo si razdeli na krajše dele

• poišči pomen neznanih besed

– namig za iskanje: SSKJ, enciklopedije, 

strokovne knjige in internet (več različnih virov, 

bolj zanesljiva je informacija)  

• naredi si izpiske ali miselni vzorec 

učbeniških besedil

– iz daljšega besedila si izpiši bistvene informacije 

in jih poskusi povezati s tem, kar že veš 

– namig: odebeljen in barven tisk navadno 

namiguje, da je informacija pomembna

Slovarček:

SSKJ – slovar slovenskega knjižnega jezika (dostopen v knjižni in 

spletni obliki)



PV3P

• P – preleti gradivo (preberi naslove in 
podnaslove, poglej si ilustracije in fotografije)

• V – vprašaj se (postavi si vprašanja, na 
katera meniš, da boš v besedilu našel 
odgovor)

• P – preberi (pozorno preberi besedilo, dele, 
ki jih po prvem branju ne razumeš, ponovno 
preberi)

• P – ponovno preglej (pojasni pomen novih 
besed in poišči bistvene informacije)

• P – poročaj (odgovori na vprašanja, ki si si 
jih zastavil na začetku, ustno/pisno 

povzemi, kar si prebral)



ABC navodil

• Dopolni! – odgovor je lahko tudi ena sama beseda 

(namig: pogosto število črtic pomeni, koliko besed je 

potrebno zapisati)

• Naštej! – natančen in jedrnat odgovor

• Kaj? – navadno jedrnat odgovor (npr. opredelitev pojma) 

• Kdaj? – navadno jedrnat odgovor (sprašuje po npr. 

datumu, časovnem zaporedju)

• Zakaj? – sprašuje po vzroku (v odgovorih uporabimo 

npr. ker, zaradi, zato)

• Opiši! – navadno daljši odgovor (pomagaš si lahko z 

vprašalnicama kaj in kako)

• Navedi primer! – zapišeš, kje v vsakdanjem življenju 

lahko vidiš zakonitosti, o katerih se učiš, in jih povežeš z 

učno snovjo 

• Pojasni! – širše opišeš, zakaj nekaj velja oz. se nekaj 

dogaja, kako do tega pride… (navadno je potrebno 

zapisati malo več kot le besedo ali dve)

• Primerjaj! – pojasniš pojma, ki ju primerjaš, nato 

zapišeš njune podobnosti ter razlike

• Utemelji! – zapišeš čim več razlogov, zakaj trditev drži 

ali ne drži

• Razmisli! –zapišeš svoje mnenje o temi, ki pa naj izhaja 

iz informaciji, ki jih imaš



Želim ti veliko 

uspeha pri 

samostojnem 

učenju!

Če imaš dodatna vprašanja o samostojnem učenju, mi lahko 

pišeš v Teamsih (klepet), v Outlooku ali pošljejo elektronsko 

sporočilo z vprašanji na  stasa.dolezalek@guest.arnes.si in z 

veseljem ti bom odgovorila.

Z najboljšim željami

Staša Doležalek, šolska svetovalna delavka


