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Pripravila Nataša Brovč Nanut 
 

SPOMIN – KAKO GA LAHKO IZBOLJŠAMO 
 
Ljudje se lahko naučimo izjemno veliko število različ-
nih stvari. Lahko se naučimo hoditi, plesati, plavati, 
popravljati računalnike,  računati, izpeljevati kemijske 
formule... Lahko se naučimo tudi voziti avtomobile, 
letala in kolesa … Lahko se naučimo tujih jezikov, iz-
polnjevanja raznih obrazcev  ... Seznam vseh stvari, ki 
se jih lahko naučimo, bi lahko pisali v neskončnost. 
Vse to učenje pa bi bilo brez pomena, če si večino 
tistega, kar se učimo, ne bi mogli zapomniti. Brez spo-
minskih sposobnosti bi se na vsako situacijo odzvali 
kot da jo doživljamo prvič. 

Spomin nam omogoča, da posplošujemo in presojamo s pomočjo že naučenih dejstev. 

S pomočjo informacij, ki jih imamo v spominu smo sposobni  upravljati s časom, primerjati 
preteklost s prihodnostjo, predvidevati in načrtovati prihodnost. 

Poenostavljeno bi lahko rekli, da je spomin  sposobnost shranjevati in ohranjati informacije 
ter jih v prihodnosti obnoviti, ko jih potrebujemo.  

S spominom je na nek način tesno povezana tudi beseda POZABLJANJE. Obema procesoma, 
tako spominu kot pozabljanju je bilo posvečeno veliko znanstvenih študij.  

Pa vas s tem sedaj ne bi obremenjevala. Morda je dobro le da ločimo med kratkoročnim in 
dolgoročnim spominom.  V KRATKOROČNEM (DELOVNEM) SPOMINU se informacije zadržu-
jejo le toliko časa  dokler so pomembne za izvajanje določene naloge.  S ponavljanjem pa in-
formacije prehajajo iz kratkoročnega v DOLGOROČNI SPOMIN. Zdaj boste morda lažje razu-
meli, zakaj vas učitelji in starši neprestano preganjajo z »možgansko telovadbo«. 

Pomembno pa je dejstvo, da spomin lahko urimo in izboljšujemo. Vsi se 
verjetno spomnite igrice SPOMIN – iskanje parov sličic, ki ste jih že v 
zgodnjem otroštvu igrali s starši, brati in sestrami,….  

Pogosto se dogodi, da so mlajši otroci pri tem bolj uspešni kot starši. V 
tem primeru vzrok temu ni dejstvo, da pri starših spomin že peša, temveč 

predvsem to, da je za mlajše otroke igra zanimiva, predstavlja jim izziv, želijo se izkazati, zato 
so pri igri zelo zbrani in motivirani.  

Danes bom z vami delila nekaj nasvetov, ki lahko pripomorejo k boljšemu spominu in torej tudi 
bolj učinkovitemu učenju. 
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ČE ŽELIMO, DA NAŠI MOŽGANI DOBRO DELUJEJO, MORAJO BITI DOBRO PRESKRBLJENI. 
Potrebujejo  
ZRAK  - da dobijo dovolj kisika  

                                                               

                                  VODO – zelo so občutljivi 
         na dehidracijo 
 

                                                                                               GIBANJE – pospešuje presnovo in  
                                                                                              zaposluje možgane, da ne lenuharijo  

                       
 SOCIALNI STIKI –  dajejo veselje do življenja in tvorijo nove  
                                  veze v možganih 
 
 

MOŽGANI SE VEDEJO KOT RAZVAJENI OTROCI: KO JIM JE DOLGČAS, DELAJO SAME NEUM-
NOSTI.  
Nastavljajo nam same pasti: nekoristne misli, pošiljajo nam namišljene bolečine, izmišljujejo 
si skrbi,… 
Zato je dobro, da jih vsakodnevno, mimogrede, zaposlimo s stvarmi, ki nas nič ne stanejo: 

 pojdimo na sprehod po drugi poti, kot ponavadi, da dobijo nove informacije,  

 seštevajmo številke na avtomobilih do sto,  

 hodimo po ravni črti in pazimo na ravnotežje,  

 doma se usedimo na drug stol, kot ponavadi, da dobimo povsem nov pogled na oko-
lico,  

 če smo desničarji, pijmo iz skodelice tako, da ročaj primemo z levo roko, napišemo 
sporočilo z levo roko… 

 

VAŽNO JE, DA NE DELAMO VSEGA VEDNO NA USTALJEN NAČIN. 
 Navada, ko nič ne mislimo in samo naredimo, jih poleni in dolgočasi. 
 

MOŽGANI IMAJO ZELO RADI IZVIRNOST, HUMOR.  
 
VSE, ČESAR SE LOTITE, DELAJTE Z VESELJEM IN RADOVEDNOSTJO.  
Tako bodo rezultati veliko boljši! Raziskujte! Opazujte spremembe! 
 
Za naslednjič vam bom zbrala nekaj zabavnih vaj s katerimi lahko urimo spomin. 
 
 
Viri:  

 https://www.simbioza.eu/sl/2019/stran/medgeneracijski-center/novice/6-preprostih-trikov-za-urjenje-
spomina 

 Sanja Šešok: SPOMIN – KAJ TO JE IN KAKO DELUJE? , Zdravstveni vestnik 2006; 75: 101–4  

 http://www.zdus-zveza.si/docs/RES%20je/Vaje_za_urjenje_spomina_1.pd 

https://www.simbioza.eu/sl/2019/stran/medgeneracijski-center/novice/6-preprostih-trikov-za-urjenje-spomina
https://www.simbioza.eu/sl/2019/stran/medgeneracijski-center/novice/6-preprostih-trikov-za-urjenje-spomina
http://www.zdus-zveza.si/docs/RES%20je/Vaje_za_urjenje_spomina_1.pd
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Pripravila Eda Jakončič  

 

KO JE TREBA ZNANJE POKAZATI 

 

Pozdravljeni radovedneži! 

Marsikdo ugotovi, da doma vse zna, v šoli pa mu zmanjka besed. 

Možnosti je več: 

● posledica neprimernega učenja  

● posledica treme  

● nespretnosti pri odgovarjanju  

● lahko je le izgovor 

NASVETI: 

Če bi rad, da se ti snov ob pravem času usede na pravo mesto, možganov ne smeš pretirano 

“nakrmiti”. 

● Faktor uspeha št 1: Mini spominske porcije veliko lažje ponavljaš! 

● Faktor uspeha št 2: Majhne porcije učne snovi te motivirajo za nadaljevanje, saj 

lahko prej rečeš: “To znam!” 

VAŽNO – imeti moraš CILJ!  

 

 Priprava na USTNO PREVERJANJE  

● glasno, samostojno ponavljaj 

● poskusi predvideti vprašanja 

● bistvo snovi spremeni v vprašalno obliko 

● ko se naučiš, nekomu doma snov glasno ponovi 

● izkoristi vsako priložnost, da se izpopolniš v spretnosti ustnega izražanja 



 

5 
 

 KO SI VPRAŠAN 

● ko si poklican, hitro vstani, brez oklevanja, čimbolj sproščeno 

● zapri zvezke in knjige na klopi 

● osredotoči se na vsebino vprašanja (opiši, razloži, naštej,...) 

● ne čakaj na pomoč sošolcev, prišepetovalcev 

● ne misli, kakšno oceno boš dobil, ker bo trema večja 

● ne začni odgovarjati isti hip, najprej si uredi misli 

● govoriti glasno in razločno 

● bodi pozoren na vmesne pripombe učitelja in se ravnaj po njih 

● večkrat se javljaj pri pouku, tudi če ne gre za oceno, da premagaš tremo pred učite-

ljem 

 

 PRIPRAVA NA TEST 

● Pripravi zbirko snovi (fotokopije, DN, miselne vzorce,…) 

● Kaj je pomembno, ostalo stran! 

● A3 – plakat:  

 PREGLEDNICA Z UČNIMI CILJI (npr. TJA: učenje besed, slovnica – časi, na-

kupovanje –kako Angleži nakupujejo in kaj najraje jejo) in  

 Predvidevaj ČAS, ki ga nameravaš porabiti (vsak 3. dan 15 min) 

 PRILEPI GA nad pisalno mizo – boš imel ves čas nad učenjem pregled 

 KO PIŠEŠ TEST  

● preleti vse naloge in sproti razmisli o odgovorih 

● odloči se za vrstni red reševanja- začni z lažjimi nalogami 

● sproti delaj preizkuse, ne vse na koncu 

● ne mudi se predolgo pri nalogi, ki ti ne gre, k njej se raje vrni na 

koncu 

● ne pozabi na koncu še vse enkrat preveriti 
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 SPISI 

● ko dobiš naslov oz. nalogo, ne začni takoj pisati, najprej si uredi misli 

● razmisli, kaj naslov oz. naloga zahteva 

● večkrat preberi naslov 

● napravi si približen časovni razpored- upoštevaj tudi nekaj minut za zadnjo kontrolo 

 PRI PISNIH NALOGAH JE VAŽNO 

● piši čitljivo in pregledno 

● med pisanjem ne čakaj na pomoč sosedov 

● bodi spočit in sproščen 

 KO DOBIŠ TEST NAZAJ 

● zanimaš se za oceno 

● pozorno preglej, katere napake si naredil 

● delati moraš na tem, da istih napak v bodoče ne ponavljaš več 

● poslušaj vse učiteljeve pripombe  

● prosi za pojasnilo 

Viri:  

Kampwerth, K.: Najboljši v razredu v štirih tednih. Ljubljana: MK, 2006 

Rose, C., Cool, L.: Umetnost učenja. Ljubljana: Tangram, 1993 
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  Pripravila Anja Oblak 

                                    POSLIKAVA KAMENČKOV 
 

Ko boš šel na kakšen potep, poišči nekaj kamenčkov in jih prinesi domov. 

Kamenčki naj bodo različnih velikosti, oblik in čimbolj gladki. 

Očisti jih in popolnoma posuši. 

Če so kamenčki v rjavih odtenkih, jih lahko prej prebarvaš v belo, da pride sličica bolj do izraza. 

Motiv (kar boš slikal) si izberi po lastni želji. 

Na koncu lahko poslikan kamenček prelakiraš, da bo 

barva bolj obstojna. 

Izdelaš lahko: 

Dekoracijo za mizo, igrico spomin, štiri v vrsto,…uporabi 

domišljijo. 

Pripomočki 

* nekaj gladkih kamenčkov 

* vodene/tempera/akrilne barve 

* čopič 

* flomastri (navadni ali vodoodporni) 

* voščenke 

* lak za fiksiranje – ni obvezno (jaz sem uporabila prozorni lak za barvanje nohtov; 

lahko je tudi lak za lase) 

 

Še nekaj idej (Vir: Pinterest) 

                                               

 

Pripravila Marina Pintar 
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24. april – Sv. Jurij 

JURJEVANJE V BELI KRAJINI 
 

 

Le kakšna bi bila pomlad brez Zelenega Jurija? Jurjevo je pomemben ljudski praznik, ki ga 

praznujemo 23. ali 24. aprila. Zeleni Jurij je starodavni mitološki junak, ki prinaša pomlad, srečo 

in oblije, z obredom na jurjevo pa oznanjamo rast in začetek novega življenjskega kroga.  

Gre za obdobje, ko narava ozeleni, na travnikih pa se ponovno pase živina. Jurjevo praznujejo 

ljudje po vsem svetu, v Sloveniji pa je še posebej izrazito praznovanje v Beli krajini. Do druge 

svetovne vojne je bilo jurjevo zelo pomemben praznik tudi na Koroškem in Štajerskem, v Beli 

krajini pa se je ohranilo do danes. 

 

Navada je, da se dan pred praznikom mladina odpravi po vasi, prepeva in piska na piščali in 

rogove, s čemer odganjajo zle sile, ki bi lahko preprečile prihod pomladi. Sledijo jim fantje, ki  

nosijo okrašeno drevo, imenovano mlaj, za njim stopa Zeleni Jurij, na koncu pa še dekleta. 

Ustavijo se pred vsako hišo in zapojejo ter nad vrata zataknejo zeleno brezovo vejico, ki tam 

ostane vse leto. Ta bo hiši prinesla srečo in veselje, da bodo polja bogato obrodila.  
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V Beli krajini so povsod veseli, če jih obišče Zeleni Jurij in ga radi obdarijo z denarjem, jajci, 

pogačo in vinom. Ker je zdaj malo skupin, ki še obhajajo ta praznik, ki je star več tisočletij, si še 

posebej prizadevajo, da jih privabijo v svojo vas. 

Zelo redko se zgodi, da pri kateri hiši ne bi odprli duri in če družine ni doma, juraši vseeno 

podarijo brezovo vejio. Če pa skopuhi ne obdarijo Jurija, se skupina naslednje leto takšne hiše 

izogne, kar je velika vaška sramota za gospodarja in gospodinjo. Če gospodinja vrat ni odprla, 

so namreč zapeli: »Haj, haj, haj, bu li skoro kaj?« 

Med Jurjevanjem prepevajo pesmi, med najbolj znanimi je »Prošel je prošel, pisani vuzem«, s 

katero pozivajo gospodinjo, naj jih obdari z mlekom, vinom, mesom, špehom, jajci, kruhom, 

soljo, pogačo, mastjo, plečem, krajcarjem, grošem … 
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Gotovo ste opazili, da je besedilu veliko besed, ki so podobne ali pa enake hrvaškim. To je 

zato, ker Bela krajina leži tik ob meji s Hrvaško in sta se je dolga stoletja jezika prepletala. 

V Beli krajini se je do danes ohranil festival Jurjevanje, ki predstavlja folkloro, gastronomijo in 

rokodelstvo. Na njem nastopajo različne folklorne skupine, ki predstavijo stare ljudske plese 

in običaje. 

 

Na spodnjem posnetku si lahko pogledaš nastop Akademske  folklorne skupine Študent, ki 

predstavlja belokrajinske ljudske plese in običaje. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ADKz_P3-XVs  

Pesem »Zeleni Jurij« prepevajo tudi pevski zbori. Na spodnjem posnetku si lahko ogledate posnetek 
nastopa Akademskega pevskega zbora iz Maribora na tekmovanju pevskih zborov v Mariboru. 

https://www.youtube.com/watch?v=nWKfae12ZXE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ADKz_P3-XVs
https://www.youtube.com/watch?v=nWKfae12ZXE
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Pripravila Marina Pintar 

VSESLOVENSKO PETJE S SRCI 

Dogodek bo povezal vse generacije, vse družbene sloje,  

neguje slovensko kulturo in jezik, 

krepi občutek, da smo Slovenci in  

ustvarja boljše vzdušje v družbi.  

Hkrati se lahko z nami povežejo tudi Slovenci in Slovenke, ki živijo izven naših meja.   

 
ZAKAJ 23. aprila? 

Po naši tradiciji na dan Sv. Jurija, to je 23. aprila, Sv. Jurij nosi vejico po hišah za dobro letino 
in zdravje. Več o tem lahko preberete v zadnjem prispevku Svetovalnice za radovedneže.  
Zato je pravi dan, da se Slovenci in Slovenke znova povežemo s prepevanjem pesmi, da se 
povežemo z mislijo o zdravju in obilju, kajti prav to vsi potrebujemo v teh drugačnih časih.  
 
Zakaj  ne bi prepevali vsak zase, drug za drugega prav na ta dan, ki nas  po naši tradiciji 
povezuje  z obiljem in srečo? 

 

 

ZAKAJ VSESLOVENSKO PETJE S SRCI? 

Namen dogodka je povezati vse generacije od najmlajših do najstarejših, obuditi tradicijo, jo 
vnesti v naše vsakodnevno življenje in se tako skupaj poveseliti. 

Slovenci smo narod petja in prav petje je tisto, ki nas zmore znova bolje povezati. Pojemo 
lahko vsi ne glede na izobrazbo, status, s posluhom ali brez in to kjerkoli.  
 
Ko skupaj zapojemo, povežemo energijo zvoka in moč besede. Povežemo se sami s seboj in z 
drugimi v celoto, ki je prežeta z vibracijo ljubezni, radosti in miru. Ustvarimo prostor ljubezni. 
Ljubezen naša država nosi že v imenu – Slovenija. Da je Slovenija biser na svetu, nam pripo-
vedujejo tisti, ki pridejo k nam. Sami se tega  premalo zavedamo. 
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Vse stare kulture so pele vsakodnevno, še posebej pa ob določenih obredih. Današnji človek  
je na to popolnoma pozabil, čeprav tudi znanstveniki dokazujejo, da petje na nas deluje tera-
pevtsko in blagodejno.  
 
ZAKAJ RAVNO PETJE? 

Petje je  tisto, ki nas že od nekdaj druži, povezuje in ohranja kot narod s svojim jezikom. 
Bogata zakladnica ljudskega izročila, ki je še vedno živa, nam nalaga dolžnost, da jo 
negujemo in ohranjamo. 

Imamo največ pevskih zborov na kvadratni kilometer na svetu. Smo narod petja. Petje nas 
druži in povezuje.  

S petjem tudi bolje dihamo, ustvarimo prostor miru, naša srca se odprejo, pridemo v stanje 
harmonije in veselja. Kadar pojemo skupaj, se povežemo in postanemo močnejši. To so 
vedeli že naši predniki, ki so ob delu vsak dan skupaj prepevali. Današnji svet pa nas je 
napravil bolj osamljene. Umikamo se sami od sebe in smo nesrečni. 

Moč naroda je v njegovem izročilu, ki je na Slovenskem še vedno močno. V naših ljudskih 
pesmih najdemo vero, upanje, ljubezen ter nauke, svarila in sporočila iz davnine.  

V glasbenih svetovalnicah OŠ Šempeter smo že spoznali del tega izročila, ko smo prebirali o 
pomladnem enakonočju (Prišla bo pomlad), o Gregorjevem (So ptički se ženili) in Jurjevanju 
(Došel je došel Zeleni Jurij). 

KAKO BOMO SODELOVALI? 

Prepevali bomo ta četrtek, 23. aprila med 10. in 11. uro, seveda od doma, lahko na balko-
nih, avtu, bolnišnični postelji, tisti ki ste na delovnih mestih pa kolikor je mogoče zapojte v 
mislih ali pa na glas, kolikor vam v danem trenutku omogoča delovno mesto.  
 
Vsi bomo zapeli našo himno Zdravljico in pesem Lipa zelenela je, ostalo je po vašem izboru. 
Lahko bi bile to pesmi Naša dežela in Tri planike. 
Pomembno je, da pojete s srcem.  
 

 Besedila pesmi: 
ZDRAVLJICA 
 
1. kitica 
Prijat'lji obrodile 

So trte vince nam sladko, 

ki nam oživlja žile, 

srcé razjásni in oko, 

ki utopi 

vse skrbi, 

v potrtih prsih up budi! 

 
7. kitica (slovenska himna) 
Živé naj vsi naródi,  

LIPA ZELENELA JE 
  
Lipa zelenela je, tam v dišečem gaju,  
s cvetjem me posipala, d'jal sem da sem v raju. 
Veje raztezavala, k nebu je visoko, 
meni pa je do srca, segala globoko.  
 
Ptičice je miljena v senčico vabila, 
kadar ležal sem pod njo, me je ohladila. 
Zdaj pa nam je revica skoraj ovenela, 
cvetje listje ljubljeno zima ji je vzela. 
 
Spavaj draga lipica, večno ne boš spala.  
Nova pomlad zelena, nov bo cvet pognala.  
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ki hrepené dočakat' dan, 

da, koder sonce hodi,  

prepir iz svéta bo pregnan, 

da rojak  

prost bo vsak, 

ne vrag, le sosed bo mejak! 

 
Avtor besedila: France Prešeren 
Avtor glasbe: Stanko Premrl 

 

Zopet bodo ptičice, ptičice vesele,  
pesmi nam prepevale, pesmi žvrgolele. 
 
Avtor besedila: Miroslav Vilhar 
Avtor glasbe: Davorin Jenko 

 

 
 
 
NAŠA DEŽELA  
 
Majhen kotiček sredi sveta,  
vsi smo ponosni da tu smo doma.  
Mi vrata široko odpiramo v svet,  
da vsak bi turist si ogledal naš svet! 
 
Dežela je naša, najlepša od vseh!  
Vsi ki tu živimo, prijetni smo ljudje.  
 
Hribi, doline, gorovja morje,  
skale in reke so naše srce.  
Skrbimo prav vsi da ohranimo le,  
okolje prelepo in čisto srce.  
 
Dežela je naša, najlepša od vseh!  
Vsi ki tu živimo, prijetni smo ljudje.  
 
 

TRI PLANIKE 
 
Rastejo v strmo gori 
Bele planike tri. 
Zanje vedo le orli, 
Rosa umiva jih. 
 
Šel bom v goro, planike nabral 
In jih prinesel v dolino nazaj. 
Tri bele zvezde, troje oči, 
Vsaka za lep spomin. 
 
Prvo prinesem mami, 
Stara je, dlan drhti. 
Drugo sestrici mladi, 
Jutri se omoži.      
                  
Šel bom v goro … 
 
Tretjo prinesem zate, 
čuvaj mi jo skrbno. 
Naj te spominja name, 
Če me kdaj več ne bo.    
        
Šel bom v goro … 
 
Avtor besedila: Gregor Strniša 
Avtor glasbe: Boris Kovačič 

 

Profesor GUM na OŠ Šempeter, Jani Klančič, je pripravil inštrumentalne sprem-
ljave za izbrane pesmi. Najdete jih na spletni strani šole. 
 
 

Saj veste, kdor poje, dobro misli. 
 

 
Primer dobre prakse iz preteklega leta Ravne na Koroškem: 
https://www.ravne.si/objava/188660   
 

https://www.ravne.si/objava/188660
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Šempeter pri Gorici, 21. aprila 2020                                                               

 



 

15 
 

V prvi  kozarec 
nalijemo vode do tri 
četrtine višine in 
nekaj centimetrov 
olja. 

 V drugi kozarec 
nalijemo dve  žlici olja 
in dodamo nekaj 
kapljic različnih 
jedilnih barvil. 

 

Z žlico rahlo 
premešamo, da iz 
večjih kapelj nastane 
več drobnih, 
razpršenih, kapljic 
barvila v olju.   

 

 

Pripravila Darja Rijavec 

 

POSKUS: OGNJEMET V VODI 

 

 

POTREBUJEŠ:  

  dva kozarca,  

 žlico, 

 olje, 

 vodo,  

 jedilne barve 
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Dodamo olje z 
razpršenimi 
kapljicami barvil v 
prvi kozarec.  

Nekoliko 
počakamo in 
opazujemo 
ognjemet v vodi.  

1 

5 



 

16 
 

V dva kozarca 
natočimo vode do tri 
četrtine višine. 

 
V prvi kozarec z vodo, 
dodamo nekaj kapljic 
rumene barve. V 
drugi kozarec pa 
kapnemo nekaj 
kapljic modre barve.  

 

Iz papirnate brisače 
oblikujemo  dva tanka 
trakova. 

 

 

Pripravila Darja Rijavec 

POSKUS: PRETAKANJE VODE V KOZARCIH 

 

 

POTREBUJEŠ:  

  3 kozarce, 

 modro in rumeno barvo 

 vodo  

 papirnato brisačo 
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V raztopino 
pomočimo papirnata 
trakova tako, da en 
krak postavimo v 
kozarec z obarvano 
vodo, drugi krak pa v 
prazen kozarec.  

3 4 

Opazujemo kaj se 
dogaja. Poskus 
traja dalj časa.  


