
 

 

 

 

 

 

SAJ NI RES, PA JE: 

 

Najzanimivejše pri vsem tem pa je to, 

da se ob pisanju »plonklistkov«  

že večino snovi naučiš in ga na 

koncu sploh ne rabiš! 

 

VELIKO DOBRE VOLJE 

 

PRI PISANJU »PLONK LISTKOV«! 
 

 

 
 

Vse je težko, 

preden postane lahko… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

ODPOR DO UČENJA! 
 

Ta pogosti virus napade vsakega šolarja. 

 

Prepoznamo ga zlahka: 

ocene v redovalnici se nevarno znižajo in 

starši dnevno grozijo: UČI SE! 

 

TI PA NIČ. 

 
Kot bi ti kdo misli vlekel  stran od knjige. 

Premišljuješ o sporedu, pa o dobri glasbi in o 

kinu, nenadoma si grozno lačen, potem spet 

grozno zaspan… 

 

Odpor do učenja te napada v lažji in težji 

obliki. 

 

KAJ PA ZDAJ? 

 

 
 

 

RECEPT ZA BOLJŠE UČENJE:   

1. POSPRAVI MIZO 
    in uredi si stalen učni kotiček. 

    To največkrat pomeni, da moraš 

    najzanimivejše stvari sam sebi            

    dobesedno skriti, ker te bodo sicer motile. 

    (tudi plakati pod mizo) 

 

2. PRIPRAVI na mizi VSE ZA PREDMET,  

    ki se ga boš učil.       

 

    Če boš vstajal za vsako stvar, boš kmalu 

    popotniško in ne učno razpoložen. 

 

3. UČI SE VSAK DAN OB ISTEM ČASU. 

    

    Naj bo to že popoldne, da si ne boš uničil 

    večernih radosti. 

 

4. SEDI med učenjem. 

 

     Vse mogoče klečeče, ležeče in stoječe    

     položaje boš uporabil kje drugje. 

 

5. MIR potrebuješ, da se boš lahko zbral, 

    zato izključi glasbo, televizijo, računalnik,   

    starše, brate, sestre, prijatelje… 
 

 

 6. SNOV PREDELUJ PO ODSTAVKIH 
     
    in ne vse naenkrat, 

    saj še nimaš sposobnosti računalnika. 

 

 7. PODČRTAJ  s svinčnikom glavno snov  

     - ključne besede.    

      Pazi, da ne podčrtaš vsega, saj se   

     potem v taki solati ne znajdeš. 
 

8. IZDELAJ »PLONKLISTEK« OB     

    VSAKEM UČENJU. 

     To že obvladaš. Pazi le, da boš izpisal le    

     NAJPOMEMBNEJŠE, sicer bo tvoj   

     »plonklistek« zanič in ti ne bo nič      

       pomagal. 
 

9. GLASNO OBNOVI, kar si si napisal. 
 

    Pazi: snov obvladaš, ko jo razložiš brez   

    zvezkov in plonklistkov. 
 

10. PONAVLJAJ čim pogosteje – od tega    

    se  ne zboli. 

        To je zdravilo proti pozabljanju. 

 

   RECEPT ZANESLJIVO DELUJE     

   PREIZKUSI GA!!!  VELIKO USPEHA! 



 

 


