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STRATEGIJE UČENJA 

Pripravila: Eda Jakončič 

Pozdravljeni radovedneži, učenje na domu, učenje na daljavo, kako vam 

kaj gre? Pogrešate sošolce, učitelje, imate težave z učenjem, s pisanjem 

zapiskov? 

V Svetovalnici za RADOVEDNEŽE bomo predstavili nekaj uspešnih strategij učenja: 

 STRATEGIJA HITREGA PREGLEDA 

 MISELNI VZORCI 

 PAVKOVA METODA  

 METODA PRPOP 

Danes prikaz STRATEGIJE HITREGA PREGLEDA: 

Strategija zajema 6 korakov, ki ti bodo prišli prav pri hitrem pregledu snovi. 

1. korak:  PREGLEJ NASLOV BESEDILA 

2. korak:  PREGLEJ PODNASLOV 

       3.  korak:  PREGLEJ SLIKOVNO GRADIVO 

      4.  korak:  PREBERI ZAČETNI ODSTAVEK 

      5.  korak: PREBERI KONČNI ODSTAVEK 

       6.  korak:  PREDVIDI BISTVO, GLAVNO  MISEL 
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USTVARJALNA URICA 

Pripravila: Anja Oblak 

Knjižna kazala 

Ali ste vedeli: 

- da lahko z branjem izboljšate svojo pozornost in koncentracijo? 

- da preko branja zmanjšujete stres, hkrati pa izboljšujete spomin in širite besedišče? 

- da vam branje pomaga postati boljši sogovorec in pisec? 

- da vam lahko branje pomaga pri boljšem spancu? 

- da 15 minut branja na dan otrokom omogoča, da spozna 1 milijon napisanih besed 

letno? 

Ker je branje zelo koristno in zabavno, vsak dan namenimo le-temu nekaj minut. Izdelaj 

svoje knjižno kazalo, ki ti bo pri branju v pomoč za označevanje strani.  

POTREBUJEŠ: 

barvni papir (če ga nimaš, ga lahko pobarvaš sam), svinčnik, škarje in lepilo, črn 

flomaster 

POTEK DELA:  

1.) Iz A4 formata papirja izrežemo kvadrat 

2.) Papir natančno prepognemo po diagonali na pol, da dobimo trikotnik 

 

.                
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3.) Primemo vrh trikotnika in eno plast                              4.) Desni kot trikotnika 

prepognem papirja prepognemo proti spodnji                              do sredine.   

stranici trikotnika. 

 

 

 

                                            

  5.) Nato na isti način prepognemo še                                  6.) Isti desni kot 

prepognemo še  levi kot trikotnika.                              proti vrhu trikotnika. 

 

 

 

                                             

 

        7.) Enako naredimo še z nasprotnim kotom. Dobimo 

obliko diamanta.                         

 

 

8.)Vrhove spodvijemo v 

žepek. Tako jeogrodje kazalo narejeno. Sedaj ga 

oblikujemo v določeno žival. S svinčnikom narišemo 

oblike izrežemo in prilepimo. S črnim flomastrom 

narišemo še  detajle (črte, oči, brke, ….). 

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                        

 

 

 

Tu najdeš povezavo do pravljic: http://www.epravljice.si/ 

http://www.epravljice.si/


 

Stran | 4  

 

           

PESEM ZVONČKI IN TROBENTICE 

Pripravila: Marina Pintar 

 

Dragi radovedneži, prejšnji teden ste se seznanili s slovensko ljudsko pesmijo, ki ima 

naslov »Prišla bo pomlad«. Prvotno so ljudske pesmi prepevali preprosti ljudje ob 

najrazličnejših priložnostih. Pred približno 100 leti pa so jih raziskovalci ljudske glasbe 

posneli in nato tudi zapisali.  

Sledil je prispevek o slavnem skladatelju Wolfgangu Amadeusu Mozartu, ki je bil za časa 

življenja zelo slaven, tako kot so danes slavni pop glasbeniki. Danes njegovo glasbo 

izvajajo simfonični orkestri in glasbeniki po koncertnih dvoranah. Tako glasbi rečemo 

klasična glasba. 

No, na vrsti je preprosta popevčica, ki jo je pred šestdesetimi leti zložil Tone Roš na 

besedilo, ki ga je sam napisal: 

»Zvončki in trobentice, mačice, vijolice, spet iz zemlje vzklijejo, zdaj pomlad je tu ...«  

Odtlej je prikupna popevčica že kar ponarodela, posebno spomladi jo glasbeni uredniki 

radi predvajajo na radijskih valovih in z njo poslušalce pripravljajo na toplejši letni čas, ko 

se ogrejejo tudi čustva.  

Marsikdo pozna le prvi verz popevke z nalezljivim veseljem do pomladi in cvetja, ki je 

postala lepa hvalnica letnemu času, ko sonce ogreje naravo in srce. No, si rečemo, v verz 

bi moral biti vključen tudi žafran, vijolice pa zacvetijo malo pozneje, toda rime imajo svoje 

zakonitosti, ne ozirajo se na botaniko.  

Skladbo so leta 1958 premierno zapeli Beti Jurkovič, Marjana Deržaj in Miško Hočevar.  

Avtor glasbe, besedila in aranžmaja je v celoti Tone Roš.  
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ZVONČKI IN TROBENTICE 

Zvončki in trobentice, mačice, vijolice, 

spet iz zemlje vzklijejo, saj pomlad je tu. 

Travica ozeleni, vse v gozdu oživi, 

kukav’ca zapoje nam svoj napev ku-ku. 

Tudi zate je pomlad, pa čeprav več nisi mlad, 

saj pomlad napravi to, da nam je lepo. 

Cingu-lingu-lingu-lin poje zvonček potepin, 

zraven pa trobentica trobi tra-ra-ra. 

Pesem se je ohranila do danes. Prepevajo jo odrasli pevci zabavne glasbe, pojejo jo mlajši 

otroci v otroških pevskih zborih in nekoliko starejši otroci v mladinskih pevskih zborih, 

srednješolci pa v mešanih mladinskih pevskih zborih. 

Pojejo jo tudi pevke, ki rade izvajajo različne zvrsti glasbe. Med njimi tudi Eva Hren, ki jo 

je na posnetku spodaj zapela v duhu naše narodno zabavne glasbe. 

 

• Prvotna izvedba (Marjana Držaj, Beti Jurkovič, Miško Hočevar) 

https://www.youtube.com/watch?v=6AQX-aTXJcE 

https://www.youtube.com/watch?v=mVTsyoLnHAU  

 

• Eva Hren, narodno zabavna verzija  

https://www.youtube.com/watch?v=Lj6bLPgD-No  -  Eva Hren, narodno zabavna 

varianta 

 

• Otroški pevski zbor 

https://www.youtube.com/watch?v=JIjk-jxEuiM  - otroci z besedilom 

 

• Mladinski pevski zbor 

https://www.youtube.com/watch?v=tekaFqdOpt0  -  mladinski pevski zbor 

 

• Mešani mladinski pevski zbor 

https://www.youtube.com/watch?v=yct393yZxaI  -   mladinski mešani zbor 

Pesmi lahko poslušaš na YouTubu, uporabi funkcijo kopiraj – prilepi (copy-paste) 

Mogoče bi bilo všeč tudi tvojim staršem ali pa mogoče nonam in nonotom, ki se pesmi 

prav gotovo še dobro spomnijo, pa tudi pevk, ki sta zapeli pred šestdesetimi leti, Marjane 

Držaj in Beti Jurkovič. 

Katera verzija je pa tebi najbolj všeč? 

https://www.youtube.com/watch?v=6AQX-aTXJcE
https://www.youtube.com/watch?v=mVTsyoLnHAU
https://www.youtube.com/watch?v=Lj6bLPgD-No
https://www.youtube.com/watch?v=JIjk-jxEuiM
https://www.youtube.com/watch?v=tekaFqdOpt0
https://www.youtube.com/watch?v=yct393yZxaI
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ROLKANJE, 2.del 

       Pripravil: Peter Figelj 

Najprej bom omenil nekaj besed (pojmov, ki se uporabljajo v rolkarskem žargonu) in jih razložil 

za lažje razumevanje v nadaljevanju besedila. 

Položaj na sami rolki ni naraven, kot je na primer pri rolanju ali smučanju, kjer se gibamo v isto 

smer kot hodimo. Zato se lahko na rolki vozimo v svojo normalno oz. pravo smer (t.i. »normal«) 

ali pa v svojo nenormalno oz. nepravo smer (»switch«). 

Pri rolkanju imamo torej lahko spredaj tako levo, kot desno nogo. Vsak človek ima eno nogo 

bolj dominantno kot drugo. Kako določit vodilno nogo sem omenil v prejšnjem prispevku. 

Pomembno je poudarit, da je pri začetnikih potrebno spodbujati vožnjo v obe smeri, saj so 

možgani v tej fazi, torej fazi pridobivanja novih znanj, bolj dojemljivi. Poudarek na vožnji v eni 

smeri lahko namreč vodi do avtomatizacije gibanja in lahko tako v poznejši fazi zavira napredek 

pri učenju vožnje v »switch« smeri. 

Če je rolkarjeva vodilna noga leva, potem se takemu položaju na rolki reče »regular«. Če pa je 

rolkarjeva vodilna noga desna, se takemu položaju na rolki reče »goofy«. 

Ko vadimo vijuganje z rolko, moramo biti pozorni tudi na to, da vadimo s slabšo nogo, saj kot 

sem že prej omenil, bomo tako hkrati poleg slabše noge trenirali tudi boljšo. Hkrati bomo vadili 

tudi ravnotežnostni položaj na rolki (položaj telesa/rolkarja) in samo obvladovanje rolke (nadzor 

nad rolko), ki nam bo prišlo še kako prav v poznejših fazah učenja. 

 

Trik 1: naskok na desko (deska opravi pol obrata) 

Izvedba: 

Desko postavimo na tla in jo narobe obrnemo. Z nogo (stopalom) gremo pod desko, skočimo v 

zrak in s prsti obrnemo desko v pravilni položaj ter nanjo pristanemo (deska naredi pol obrata). 

Za začetek lahko poskusimo z izvedbo na mehki podlagi (travi) in nato preidemo na trdo 

podlago. 

 

Sliki prikazujeta začetni položaj in končni položaj. 

V kolikor vam tale trik ne predstavlja več izziva, lahko poskušate naredit celoten obrat. Razlika je 

le v tem, da je že v začetnem položaju rolka na kolesih. Z nogo (stopalom) gremo pod rolko, 

nato odskočimo in s prsti noge obrnemo desko (za celoten obrat, v kolikor naredite le pol 

obrata boste pristali na napačni strani) ter pristanemo na rolko. 



 

Stran | 7  

 

Trik 2: Pivot za 180 stopinj (obrat preko prednjega podvozja) 

Ko nam vožnja s slabšo nogo ne povzroča več toliko preglavic, se lahko lotimo naslednjega 

izziva. Pri izvedbi tega trika, oz. po izvedbi, vozimo s slabšo nogo naprej oz. vozimo v »switch« 

položaju. To je obrat za 180 stopinj naprej med vožnjo. 

Izvedba 

Nogi imamo postavljeni na vijake deske oz. tik ob začetku zavihkov (sprednja noga pred 

sprednjim zavihkom, zadnja pri zadnjem). V kolenih se rahlo znižamo in postavimo roke v 

odročenje. Sledi rahel pritisk s prednjo nogo (tako da se rolka rahlo dvigne) ter odriv in zasuk s 

trupom in rokami v smeri naprej. Rolka bo sledila našemu gibanju, ko zaključimo zasuka, 

prenesemo težo na sprednjo nogo tako, da se kolesca dotaknejo tal (ko pristanemo se ponovno 

znižamo v kolenih, da ublažimo pristanek in ohranimo ravnotežje). 

 

 Slike prikazuje izvedbo trika pivot z obratom za 180  .aprejstopinj n  

 

Vir: Rok Konečnik, diplomska naloga: Metodika učenja izbranih rolkarskih prvin (2014) 
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