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ŠTO JE ŠTO JE ŠTO JE ŠTO JE UUUUČENJEENJEENJEENJE????

UČENJE je tvoja SAVJESNA, 
NAMJERNA, ISTRAŽIVAČKA, 

a time i ZABAVNA 
AKTIVNOST.AKTIVNOST.

UČENJEM stje češ ne samo ZNANJA, ve ć i 
razne VJEŠTINE, SPOSOBNOSTI i NAVIKE.

Za tvoje u čenje nije ODGOVORAN nitko 
drugi, nego TI SAM/-A!!!!



“Naučiti kako učiti je najvažnija 
vještina”

Učenje nije jedna aktivnost, nego više 
njih:

• prikupljati informacije

• bilježenje informacija

• organizacija informacija

• razumijevanje informacija

• pamćenje

• korištenje 



DA BISMO POSTALI USPJEŠNI, MORAMO:

željeti razviti 
vještine koje su vježbati, vježbati, vještine koje su 

potrebne za 
uspješno učenje

vježbati, vježbati, 
vježbati ……

Za sve je potrebno uložiti trud i vrijeme. Uspješno 

učenje vještina je kao i sve drugo. 



SJETITE SE KAKO STE NAUČILI VOZITI BICIKL



Učenje može biti zanimljivo i zabavno, ali i 
beskrajno naporno i dosadno 

-dobro se organizirati

-koncentrirati se

Što znaju vješti i uspješni u čenici?

-aktivno učiti

-voditi bilješke

-dobro pisati sastavke

-brzo i efikasno učiti

- uspješno se suočiti sa strahom od 
ispitivanja



UPITNIK

Procijeni svoje vještine u čenja



ODGOVORI

Izbroji koliko imaš odgovora N za svaku vještinu.

- 3 odgovora N → dobro razvijena vještina

- 2 odgovora N → dobro razvijena vještina, ali ima mjesta 
za napredakza napredak

- 0 ili 1 odgovor N → loše razvijena vještina; odmah 
nešto poduzmi 

Planiranje: 1,2,3,4,5 Koncentracija:6,7,8,9



NAPRAVI PLAN!!!!
“Kako ćeš znati za što si sve sposoban ako se “Kako ćeš znati za što si sve sposoban ako se 

ne potrudiš”ne potrudiš”
KAKO KORISTIŠ SVOJE VRIJEME?

Aktivnost Aktivnost Aktivnost Aktivnost Broj sati tjednoBroj sati tjednoBroj sati tjednoBroj sati tjedno

Škola

Pisanje zadaća, učenjePisanje zadaća, učenje

Pomaganje u kućnim poslovima

Sport, rekreacija, hobiji

Spavanje

Izlasci i druženje s prijateljima

Opuštanje- čitanje, TV, slušanje glazbe

Ostalo

ukupnoukupnoukupnoukupno 168168168168



A KAKO GA GUBIŠ?

Nemamo vremena jer vrijeme gubimo na 
stvari koje toliko nisu važne. Koje su to 

stvari?

•gledanje TV
•čekanje (u redu, na sastanku s 
prijateljima)
•svakodnevna vožnja u autobusu ili 
tramvaju
•bespotrebno dugi telefonski razgovori
•neočekivani posjetitelji
•nesposobnost da se kaže NE



NEKOLIKO IDEJA ZA SVOJE “KRADLJIVCE 
VREMENA”

– Unaprijed odluči što ćeš gledati na televiziji. Nemoj 
sjediti pred ekranom i gledati sve po redu. Ako ti i 

promakne nešto o čemu svi pričaju, ne brini- ionako će se 
reprizirati.

- Razmisli možeš li nekako iskoristiti vrijeme koje gubiš 
čekajući na nekoga ili nešto, ili vozeći se u tramvaju ili 

autobusu. Neku učenici nose sa sobom knjigu ili bilješke 
koje tada čitaju.



Planiranje ti može pomo ći da učiš manje, a 
naučiš više.

Koji sve planovi mogu postojati?

1. Mjesečni plan

2. Tjedni plan2. Tjedni plan

3. Dnevni plan



Mjesečni plan

Imaš li ovaj mjesec neki važan test????

Ako počneš učiti, čitati ili pisati u zadnji čas,
vjerojatno je da baš nećeš biti uspješan.

Na jedan papirić popiši sve testove i druge obaveze koji te 
čekaju ovaj mjesec i papirić stavi na vidljivo mjesto.čekaju ovaj mjesec i papirić stavi na vidljivo mjesto.

Primjer:Primjer:Primjer:Primjer:
- 07.11.- najavljeni test iz matematike
- 12.11.- predati napisanu lektiru
- 16.11.- predati referat iz povijesti
- 22.11. – napraviti plakat iz geografije



Tjedni planTjedni planTjedni planTjedni plan

U mjesečnom planu je dovoljno navesti glavne obaveze 
tog mjeseca. Tjedni plan je malo detaljniji.

Prvo napiši najvažnije obaveze u u čenju koje te čekaju.
-utorak – odgovaram prirodu i društvo-utorak – odgovaram prirodu i društvo
-četvrtak – odgovaram povijest
-petak – test iz matematike

Napravi tablicu u kojoj ćeš svaki dan napisati što ćeš 
raditi. Baci pogled i na mjese čni plan i isplaniraj nešto 

i od toga.



Primjer tjednog plana u čenja:

Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja

1.
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PRiPRiPRiPRi
----pitapitapitapita

HRVHRVHRVHRV POVPOVPOVPOV HRVHRVHRVHRV ZEMZEMZEMZEM

4.

TZKTZKTZKTZK
----opremaopremaopremaoprema

VJERVJERVJERVJER LIKLIKLIKLIK
---- ponijeti ponijeti ponijeti ponijeti 
kolaž, škarekolaž, škarekolaž, škarekolaž, škare

ENGENGENGENG TZKTZKTZKTZK

5.

6.



Dnevni planDnevni planDnevni planDnevni plan

Svaki dan prije nego odeš spavati 
napravi popis stvari koje moraš 

napraviti sutra!!!!!!!!

Evo kako to može izgledati:Evo kako to može izgledati:Evo kako to može izgledati:Evo kako to može izgledati:

-sat vremena rješavati zadatke iz matematikesat vremena rješavati zadatke iz matematikesat vremena rješavati zadatke iz matematikesat vremena rješavati zadatke iz matematike
-otići na šišanjeotići na šišanjeotići na šišanjeotići na šišanje
-nazvati Markanazvati Markanazvati Markanazvati Marka
-vratiti knjige u knjižnicuvratiti knjige u knjižnicuvratiti knjige u knjižnicuvratiti knjige u knjižnicu
-otići do bake i djeda otići do bake i djeda otići do bake i djeda otići do bake i djeda 



Savjeti:Savjeti:Savjeti:Savjeti:

Kupi mali blok ili bilježnicu i svaki dan napravi dnevni 
plan. 

Kad nešto obaviš s plana precrtaj to ili stavi kvačicu. 
Pokazalo se da su ljudi koji ovako planiraju svoj dan 

uspješniji od onih koji sve čuvaju glavama.

Nabavi ploču od pluta i stavi je iznad svog radnog 
mjesta. Na nju možeš staviti mjesečni i tjedni plan.

Zapamti da je plan samo plan. On se može mijenjati. 
Ako nešto nisi stigao obaviti – nije kraj svijeta. 

Prebaci to za sutra. S vremenom ćeš naučiti realnije 
planirati.



Sa dnevnog popisa uvijek prvo učini ono što je 
najvažnije, naročito ako si u vremenskoj stisci.

Kad određujemo što ćemo u kojem trenutku raditi, 
vodimo se sa dva kriterija. Kriteriji su: hitnost i vodimo se sa dva kriterija. Kriteriji su: hitnost i 

važnost

Plan nosi sa sobom tako da možeš odmah upisati 
nešto što tokom dana iskrsne, a što moraš obaviti taj 
dan ili sljedeći tjedan. Ako nemaš kod sebe, zapiši na 

papirić i onda kod kuće ubaci u raspored



Drži se plana!!!!!Drži se plana!!!!!Drži se plana!!!!!Drži se plana!!!!!

“Izbjegavanje učenja najlakša je stvar na svijetu”“Izbjegavanje učenja najlakša je stvar na svijetu”“Izbjegavanje učenja najlakša je stvar na svijetu”“Izbjegavanje učenja najlakša je stvar na svijetu”

Nije dovoljno samo napraviti plan, moraš ga se 
i držati.

ZADATAK:  

NAPRAVITI MJESEČNI I TJEDNI PLAN SA SLJEDE ĆI PUTA. 
TOČNIJE ZA DVA TJEDNA.



Za kraj nekoliko poslovica: Za kraj nekoliko poslovica: Za kraj nekoliko poslovica: Za kraj nekoliko poslovica: 

“Bez muke nema nauke”“Bez muke nema nauke”“Bez muke nema nauke”“Bez muke nema nauke”

“I “I “I “I UČITIUČITIUČITIUČITI TREBATREBATREBATREBA NAUČITINAUČITINAUČITINAUČITI ””””

''Ne učimo za školu nego za sebe.''''Ne učimo za školu nego za sebe.''''Ne učimo za školu nego za sebe.''''Ne učimo za školu nego za sebe.''

''Korijeni učenja su gorki, ali plodovi su ''Korijeni učenja su gorki, ali plodovi su ''Korijeni učenja su gorki, ali plodovi su ''Korijeni učenja su gorki, ali plodovi su 
slatki.'' slatki.'' slatki.'' slatki.'' 

''Ne učimo za školu nego za sebe.''''Ne učimo za školu nego za sebe.''''Ne učimo za školu nego za sebe.''''Ne učimo za školu nego za sebe.''

''Znanje je blago koje svog vlasnika ''Znanje je blago koje svog vlasnika ''Znanje je blago koje svog vlasnika ''Znanje je blago koje svog vlasnika 
svugdje prati.''svugdje prati.''svugdje prati.''svugdje prati.''




