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KOMUNIKACIJA 

Pripravila: Nataša Nanut Brovč, pomočnica ravnatelja 

KOMUNIKACIJA: MALO ZA ŠALO IN MALO ZARES 

Z bratom, sestro ali starši preizkusite igrico.  

 

Dva se usedita tako, da sedita s hrbtom drug 

proti drugemu. Dogovorite se, kdo bo govoril 

in kdo poslušal oz. risal.   Tisti, ki govori, si 

na list nariše sliko, sestavljeno iz različnih 

geometrijskih oblik. Drugi po njegovem 

nareku sliko riše. Pomembno je, da se ne 

gledata in da sem med delom nič ne 

pogovarjata. Na koncu primerjajte original 

in sliko po nareku. Sta si podobni ? 

Nato poskusite še enkrat (uporabite drugo 

sliko), vendar naj pri tem velja, da se med 

seboj lahko pogovarjata – risalec lahko 

sprašuje. Sta  si sedaj sliki bolj podobni? 

 

S to zabavno igro smo prikazali princip enosmerne in dvosmerne komunikacije. 

 

V vsakdanjem življenju neprestano komuniciramo. Četudi nič ne govorimo, nekaj 

sporočamo že s svojo držo, pogledom, izrazom,…   Tudi tišina (molk) veliko pove. Le 

vprašajte starše,  še posebej  očete, kako zgovorna je lahko (mamina) tišina.  

Komunikacijo ali sporazumevanje bi lahko na kratko opisali kot  izmenjava sporočil med 

dvema ali več osebami. V komunikacija sta torej potrebna sporočevalec in prejemnik. 

Komunikacija je lahko ENOSMERNA, če poteka samo v eni smeri – eden je sporočevalec, 

drugi je prejemnik. Ko se sporočevalec in prejemnik izmenjujeta v svoji vlogi, pa imamo 

DVOSMERNO komunikacijo. 
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Slika vir: 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcore.ac.uk%2Fdownload%2Fpdf%2F67542864.pdf&psig=AOvVaw363n1e5

bsHllRTf1t5xwtE&ust=1585910404222000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjd5MrjxsnoAhUK_IUKHbpWCDgQr4kDegUIARD

PAQ 

 

SPOROČEVALEC/ODDAJNIK je oseba, ki sporočilo oblikuje in oddaja; 

SPOROČILO vsebuje informacije, ki jih želi sporočevalec prenesti prejemniku; 

KOMUNIKACIJSKI KANAL je pot, po kateri potuje sporočilo od sporočevalca k 

prejemniku; 

PREJEMNIK je oseba, ki sporočilo sprejme; 

KOMUNIKACIJSKI UČINEK:  kako prejemnik sporočilo razume; 

POVRATNA INFORMACIJA  je sporočilo, ki ga odda prejemnik informacije nazaj 

sporočevalcu.  

 

V življenju se pogosto dogaja, da prejemnik prejeto sporočilo razume drugače kot ga 

razume sporočevalec. Takrat govorimo o ŠUMU.  V hrupnem okolju lahko sporočilo slabše 

razumemo,  če je grdo zapisano, ga slabo preberemo. Vendar o šumu govorimo tudi 

takrat, ko vzrok za napačno oz. izkrivljeno razumevanje ni zunaj, ampak v nas samih npr. 

čustvih, stereotipih, predsodkih,.. tako sporočevalca kot prejemnika,  odvisno od 

okoliščin....  Npr. Besedo debelinko razumemo in sprejmemo čisto drugače, če nam jo z 

nasmehom, nekako ljubkovalno pove mama ali prijatelj, s katerim se ne razumeta najbolje. 

Proces poučevanja/učenja v šoli vključuje različne oblike komunikacije, zagotovo  učitelji 

največkrat uporabljajo (po)govor.  Vsekakor imajo učitelji  pa tudi vi, učenci,  možnost, da 

hitro in neposredno preverite, kako ste razumeli sporočila.  
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SLIKA: navodilo učiteljice: NARIŠI ZMAJA. Le kdo ima prav? 

 

 

Sedaj smo se znašli v situaciji, ko proces učenja poteka bistveno drugače. Najpogostejši 

kanal za komuniciranje so pisna navodila, učitelji in učenci mnogo težje preverjate jasnost 

sporočenega in razumljenega. 

Nismo navajeni, da je glavni kanal za prenos informacij pisana beseda. Tak način učenja 

zahteva veliko zbranost pri branju.  

Nasvet:  Če snov prepisujete v zvezek, si podčrtajte pomembne poudarke. Prav tako 

to lahko naredite  na računalniku. Lahko si s svojimi besedami zapišete ključne 

povzetke. 

Včasih pomaga, če si nekaj preberemo na glas ali glasno ponovimo s svojimi 

besedami. 

V razredu lahko vedno takoj preverite ali ste sporočilo razumeli dobro in prav, postavite 

dodatna vprašanja,…  V teh pogojih je to bolj težko. 

Nasvet: Če ste v dvomu, postavite vprašanje bratu/sestri/staršem, učiteljici, 

sošolcem. 

Naj vas ne bo strah ali sram.  Mogoče bo vaše vprašanje oz. odgovor nanj, pomagalo 

tudi drugim sošolcem pri učenju.  

 

Predvsem pa je pomembno, da »neznanke« rešujete čim bolj sproti. Zato kar 

korajžno: če ste v zagati povprašajte učitelje, šolske svetovalne delavke, sošolce, 

starše. 

Pa še zaključimo z igrico.Enemu zavežite oči, potem pa mora po vašem nareku narisati npr. 

izmišljeno človeško ali živalsko figuro, hišo. Riše natančno to kar mu narekujete. Bolj 

zabavno bo, če pri opisu malce skačete npr:  Nariši veliko glavo.  Oseba ima dve ušesi. Na 

levem ušesu ima uhan. Nariši kratek vrat. Na desnem ušesu ima brazgotino….. in tako 

naprej. Prav zabavne »pošasti« bodo nastale. 
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STRATEGIJE UČENJA 

Pripravila: Eda Jakončič 

Pozdravljeni radovedneži, nadaljujemo z učnimi strategijami. 

Doma postajate že pravi »študentje«, samostojni in odgovorni pri učenju na daljavo.  

Prebrati je potrebno besedila, razlage v učbenikih in pri tem je važno, da si znamo delati 

zapiske, ki nam bodo v pomoč pri učenju in ponavljanju.  

V Svetovalnici za RADOVEDNEŽE bomo predstavili nekaj uspešnih strategij učenja: 

 STRATEGIJA HITREGA PREGLEDA 

 PAVKOVA METODA 

 METODA PRPOP 

 MISELNI VZORCI 

Danes prikaz strategije, ki je posebej primerna za uporabo pri besedilih, ki vsebujejo precej 

podrobnosti (npr. pri naravoslovju, biologiji, zgodovini, geografiji).     

PAVKOVA METODA 

Strategija zajema 5 STOPENJ: 

1. Prazen list s črto najprej RAZDELI NA DVE  KOLONI.  

Označi ju z levo (L) kolono in desno (D) kolono.  

2. Besedilo PRVIČ POZORNO PREBERI. 

3. Pri drugem branju si IZBERI POMEMBNE INFORMACIJE IN JIH ZAPIŠI V (L) LEVO 

KOLONO. 

4. Besedilo ponovno preberi in si V (D) DESNO KOLONO ZAPISUJ KLJUČNE  BESEDE. 

5. LIST PREPOGNI ali prekrij levo stran in S POMOČJO (D) DESNE KOLONE PONAVLJAJ 

BESEDILO.   
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USTVARJALNA URICA: SLIKAJMO 

Pripravila: Anja Oblak 

 

Slikajmo 

Prišla je pomlad in narava se je začela prebujati. Na travniku so  zacvetele rože in cvetovi 

so obarvali drevesa. Naslikajmo pomladno pokrajino, ki se zrcali v vodi. 

POTREBUJETE: 

* RISALNI LIST 

* TEMPERA BARVE 

* PALETO IN ČOPIČE 

* LONČEK ZA VODO 

* RISALNI LIST 

* ČASOPISNI PAPIR ZA ZAŠČITO DELOVNE MIZE 

POTEK:  

Na paleti si pripravimo barve. Papir prepognemo čez pol in spodnjo polovico poslikamo 

(ali oblepimo z barvnim papirjem) z barvo vode. Lahko je modra, zelena, turkizna … 

Izberi jo po svoji domišljiji. 

 

 

 

 

Nad vodo z gosto barvo naslikamo travnik, morda hribček … Ko je barva še sveža, papir 

prepognemo in travnik odtisnemo na vodno ploskev. Nastane odtis – odsev.  
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Na paleti mešamo barve in naslikamo nebo, oblake, drevesa. Vsako obliko sproti 

odtisnemo, ko je barva še sveža, in tako ustvarjamo občutek odsevov v vodi.  

 

Dobimo pomladni odsev v vodi. Slika naj krasi tvojo sobo. 
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USTVARJALNA URICA: POMLADNI SPREHOD 

Pripravila: Anja Oblak 

 

                

Komaj je bil še živ, ko ga je sonce predramilo iz odrevenelosti.  

Zganil je z nožicami in prav počasi prilezel izpod listja. 

Videti je bilo, da so mu sončni žarki dobro deli. Nekajkrat 

Je razprl krila, pa jih je spet zložil. Naenkrat je poletel …  

Letel in letel je nad vetrnicami, jetrniki, trobenticami, … 

 

Zunaj je že pravo pomladno vreme, obsijano s soncem, zato se odpravi na sprehod v 

naravo. Obišči bližnji gozdiček ali travnik in opazuj prebujajočo se naravo. Za trenutek se 

ustavi, zapri oči in prisluhni ptičjemu petju, žuborenju potočka, … Narava je res čudovita!  
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EDVARD GRIEG -Peter Gynt 

Pripravila: Marina Pintar 

 

 
 

Danes bomo spoznali še enega skladatelja, norveškega, ki se je pričel učiti glasbo že v ranem 

otroštvu. Ime mu je Edvard Grieg.  

V prispevku o skladatelju Mozartu ste izvedeli, da je bil njegov učitelj oče. Tudi Grieg je, tako kot 

tudi Mozart odraščal v glasbeni družini, njegova prva učiteljica je bila mama. Pri njej se je začel 

učiti klavir že pri šestih letih.  

 

Bil je zelo nadarjen otrok, saj je že pri devetih letih napisal svojo prvo skladbo. Postal je znan znan 

pianist, igral je klavir na raznih koncertih. Ves čas je tudi pisal glasbena dela. 

 

Živel je v času, ko so se umetniki navduševali nad ljudsko umetnostjo. Tako je napisal glasbo za 

znano norveško igro z naslovom Peer Gynt.  
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Peer Gynt 

 

Peer Gynt je najbolj igrana norveška fantazijska drama, sestavljena iz petih dejanj. Napisal jo je 

Henrik Ibsen, na  željo pisatelja pa  je glasbo zanjo napisal Edvard Grieg. 

 V 90 minutni spremljavi sta najbolj znana dva dela dela: 

  

• Jutro (Morning Mood) in  

• V dvorani gorskega kralja (In the hall of the mountain king).  

 

Zgodba pripoveduje o Peeru, ki je bil bahač in nepremišljen človek, toda vaška dekleta so ga 

imela zelo rada, še posebej Solveiga, s katero si je v gozdu zgradil kočo. 

Nepremišljen Peer je zašel v težave, zato je iz vasi pobegnil v hribe, kjer je srečal poglavarjevo 

hčerko Trool. Ta ga odvede v dvorec gorskega kralja, ta pa zahteva naj se Peer  s Troll poroči. 

Peer kljub grožnjam ponudbo zavrne in zbeži.  

Zatem se je veliko let potikal po svetu, dokler se ni ves star in omagan vrnil v rojstno vas, kjer ga 

je še vedno čakala njegova zvesta ljubezen Solveig. Ves izčrpan ji je izdihnil na njenih ljubečih 

rokah. 

 

Poslušaj dve najbolj znani skladbi iz tega dela. 

 

Jutro 

• Simfonični orkester: 

https://www.youtube.com/watch?v=-rh8gMvzPw0  

 

• Še posnetek, namenjen otrokom: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jc13BVJy1BY 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-rh8gMvzPw0
https://www.youtube.com/watch?v=jc13BVJy1BY
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V dvorani gorskega kralja 

• Simfonični orkester: 

https://www.youtube.com/watch?v=xrIYT-MrVaI&t=86s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XTXNqfUWT5E 

 

• Za otroke so priredil delček skladbe, kjer lahko spremljaš zapis ritma: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wk43IDUQmTk&t=42s 

 

• Še dva posnetka namenjena otrokom: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=r__Dk4oWGJQ&t=21s 

 

 

Griegova rojstna hiša na Norveškem, danes je spremenjena v muzej in skladateljev 

spomenik. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xrIYT-MrVaI&t=86s
https://www.youtube.com/watch?v=XTXNqfUWT5E
https://www.youtube.com/watch?v=Wk43IDUQmTk&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=LGkSaIzZtsk
https://www.youtube.com/watch?v=r__Dk4oWGJQ&t=21s
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Troldhaugen_in_Bergen.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ingebrigt_Vik-Edvard_Grieg-Bergen.jpg
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GIBANJE, 2.del 

       Pripravil: Peter Figelj 

                                                                                                      

V GIBANJU SE SKRIVA VIR ZDRAVJA 

Čas je, da bi tudi pri nas v še večji meri kot doslej sprejeli in udejanjili obče sprejeto resnico, ki 

pravi 

gibanje je vir zdravja in zdravje je vir gibanja. Poglejmo, koliko smo to resnico dejansko že 

sprejeli in 

kaj o tem govorijo izsledki nekaterih najnovejših raziskav. Za polovico prebivalk in prebivalcev 

Slovenije je to že pomembni dejavnik razvoja, njihovega celovitega ravnovesja in sestavina 

njihovega 

življenja. Za petino prebivalstva, ki se redno ukvarja s posameznimi športno rekreativnimi 

dejavnostmi, pa je to že nepogrešljiva sestavina življenjskega sloga. Vendar z rezultati 

tovrstnega 

udejstvovanja še nismo in ne moremo biti povsem zadovoljni. Pogostost ukvarjanja s 

posameznimi 

telesnimi in športno rekreativnimi dejavnostmi preveč niha, tako smo v minulem desetletju 

ugotovili 

posamezne nihaje navzgor in navzdol. 

 

Gibanje za zdravje in dobro počutje 

 

Pomemben del zdravega načina življenja je brez dvoma ustrezna in redna telesna aktivnost. 

Brez zadostnega gibanja je namreč zelo verjetno da tudi ostalo, kar sicer počnemo v skrbi za 

zdravje 

ne bo imelo optimalnega učinka. 

Ustrezna prehrana, izogibanje slabim razvadam in druge stvari, ki jih počnemo v skrbi za naše 

telo, 

bodo tako zgolj z zadostnim gibanjem prinesle željene rezultate, pa naj bo to ohranjanje 

zadovoljive 

ravni vašega zdravja in dobrega počutja ali pa izguba prevelike telesne teže. 
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Začetek je vedno težak 

 

Vsakemu posamezniku, ki poprej ni bil telesno aktiven, se bo na začetku postavilo vprašanje 

kako 

začeti. Največji dilemi pri tem vsekakor predstavljata tip in intenzivnost vadbe. 

Predvsem pri posameznikih, ki bi si radi s telesno aktivnostjo pomagali pri izgubi odvečnih 

kilogramov, obstaja nevarnost nepremišljene telesne aktivnosti v želji po hitri izgubi kilogramov, 

ki ne 

vodi do željenih ciljev, v najslabšem primeru pa lahko telesu stori več slabega kot dobrega. 

Na začetku rednega ukvarjanja s telesno aktivnostjo je zato potrebno dobro premisliti več 

dejavnikov. 

Najprej se je treba dobro zavedati svojih izhodiščnih sposobnosti in tem primerno tudi 

prilagoditi 

gibanje. 

Tako je za posameznike, ki so bili dlje časa popolnoma telesno neaktivni, za izhodišče dovolj 

tudi 

hitrejša hoja v trajanju okoli pol ure do petkrat tedensko, ki jo po svojih sposobnostih 

podaljšujemo, 

kasneje pa morebiti spremenimo v počasnejši tek ali druge oblike vadbe, kot je na primer 

kolesarjenje. 

Pred začetkom redne telesne aktivnosti je za posameznike, ki poprej dlje časa niso bili telesno 

aktivni, 

priporočljivo opraviti tudi posvet z osebnim zdravnikom, ki lahko s testi zelo dobro določi 

izhodiščne 

sposobnosti za vadbo. Tak posvet je nujen v primeru resnejših bolezni ali debelosti 

posameznika. 

 

Intenzivnost in tip telesne aktivnosti 

 

Ločimo aerobno in anaerobno vadbo. Prva predstavlja telesno aktivnost, ki za energijo porablja 

kisik 

in ima za rezultat povečanje vzdržljivosti. 

Aerobni tipi vadbe so na primer tek, kolesarjenje, plavanje in hoja. 
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Anaerobna vadba na drugi strani pa porablja energijo brez kisika in izboljšuje predvsem mišično 

moč 

oziroma povečuje mišično maso. Anaerobni tipi vadbe so tisti, ki so bolj eksplozivni, na primer 

šprint 

ali fitnes. 

Svojo telesno aktivnost ne glede na trajanje poskusite prilagoditi tako, da bo vsebovala oba tipa 

vadbe, poleg tega pa še raztezanje in sproščanje. Priporočljivo je razmerje 50 - 25 - 25 v odnosu 

aerobna vadba - anaerobna vadba - raztezanje. 

Intenzivnost telesne aktivnosti najlažje prilagodite svojemu telesu s pomočjo srčnega utripa v 

minuti. 

Največji dovoljen srčni utrip pri povprečnem posamezniku pri vadbi naj bo tako 220 utripov, 

zmanjšan za starost. Telesno aktivni bodite vsaj pol ure dnevno večino dni v tednu in po svojih 

zmožnostih stopnjujte oziroma to stopnjevanje prilagodite tudi svojim ciljem. 

 

Telesna aktivnost % max. srčena 

utripa 

Poraba 

kcal 

dejavnost 

blaga 50 do 3,5 hoja, običajna fizična opravila 

zmerna 50-70 do 7 hitra ali nordijska hoja, plavanje, 

kolesarjenje 

intenzivna nad 70 nad 7 tek, intenzivno kolesarjenje, 

intenzivno plavanje 

 

Splošna pravila vsake vadbe: 

Ne glede na vrsto športa, ki je del vaše redne telesne aktivnosti je potrebno upoštevati nekaj 

osnovnih napotkov: 

- vadbe ne začnite na vso moč, vsekakor pa tudi ne brez ogrevanja, 

- pred in po vadbi poskrbite za raztezanje mišic, 

- med vadbo izberite ustrezno intenzivnost glede na sposobnosti in cilj in se naučite pravilnega 

dihanja. Predvsem pri aerobni vadbi je bistven vnos zadostne količine kisika, ki ga lahko dobimo 

zgolj 

z globokim izdihom in dolgotrajnejšim vdihom svežega zraka, 
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- upoštevajte pravilno izvajanje določene vrste telesne aktivnosti oziroma športa in tako 

odpravite 

nevarnost poškodb in poskrbite za večje udobje pri vadbi, 

- glede na tip športa uporabljajte ustrezno opremo oziroma oblačila in obutev. Prilagodite se 

vremenu, oziroma temperaturi na kraju telesne aktivnosti in predvsem poskrbite, da vam bo 

med 

vadbo udobno, 

- vadbo prekinite, če vas tišči v prsih, se vas loteva vrtoglavica ali slabost, občutite bolečino v 

sklepih 

ali pa vam srce nenormalno razbija. Tudi na splošno velja, da morate ob pogostem ponavljanju 

takšnih znakov, pospremljenih s splošno slabim počutjem, intenzivnost in način vadbe 

spremeniti. 

 

Začetek velike spremembe v življenju 

 

Telesna aktivnost vam bo ob pravilnem izvajanju lahko v izreden užitek in vam bo na splošno 

prinesla 

sprostitev in boljše počutje. Če želite s telesno aktivnostjo spremeniti način življenja ali zmanjšati 

telesno težo, upoštevajte, da bo do pravih rezultatov prišlo zgolj z redno vadbo, ki mora biti 

nujno 

pospremljena tudi s pravilnim prehranjevanjem in izogibanjem slabim razvadam. 

Vsekakor velja tudi potrpežljivost ter zmernost. Pretiravanje pri telesni aktivnosti ali prehitro 

pričakovanje vidnih rezultatov lahko privede do razočaranja. 

 

Vsekakor pa je ustrezna in premišljena redna telesna aktivnost, pospremljena z ostalimi vidiki 

zdravega načina življenja, pomembna za zdravje telesa in duha. 

Vse pogostejši problemi sodobnega človeka, kot so stres, povišan krvni tlak ali krvni sladkor, 

povišan 

holesterol, bolezni srca in ožilja, debelost in podobno se lahko močno omilijo s telesno 

aktivnostjo, 

predvsem pa je lahko slednja pred naštetimi težavami lahko zelo dobra in prijetna preventiva. 
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Vaje 2. del – »core« trening (trening jedra) 

Ogrevanje: 

1. Visoki skiping na mestu (30s) 

2. Brcanje v zadnjico na mestu (30s) 

3. Poskoki skupaj narazen (30s) 

»Core« vaje: 

• navaden most (30s) 

 

• stranski most (30s) 

    

• tek v opori na mestu (20s) 

      

• »tapkanje z nogo« v navadnem mostu (30s) 

 

• dviganje iz nizkega mostu v visoki most iz nazaj v nizki (20s) 

   

• striženje v sedečem položaju (20s) 

  

 

Ogrevanje izvedemo 2x. Med vajami imamo 20s pavze. 

Pred začetkom izvajanja »core« treninga imamo 60s pavze. Vsako vajo v »core« treningu 

izvedemo 2x z 30s pavzo. 
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