
Dragi roditelji i 
drugi zainteresovani

Želimo ukratko da vas obavestimo o nastavnom 
pomagalu «Moja mudra sveska». Uz pomoć ove 
sveske vaše dete može prilično da popravi svoj 
uspeh u školi. Nastavno pomagalo je namenjeno 
za decu od otprilike 5. razreda.

«Moja mudra sveska» se sastoji iz dva dela. 
Prvi deo je preveden na albanskom, turskom, 
bosanskom/srpskom/hrvatskom i portugalskom 
jeziku i može besplatno da se skine sa interne-
ta (www.volksschulamt.zh.ch/quims i www.lehr-
mittel.ch (→Moja mudra sveska). U nastavku 
ćete saznati način na koji se uz ovu svesku radi. 
Drugi deo postoji samo na nemačkom jeziku i 
može se nabaviti u knjižarama (Mein schlaues 
Lernheft, Orell Füssli Verlag, ISBN 978-3-280-
04076-8). Drugi deo sadrži 25 tehnika učenja 
i pomoćnih strategija za razne situacije učenja 
(tehnike čitanja, pripreme referata itd.).

Prvi deo «Moje mudre sveske» sadrži program 
treninga koji se odnosi na preduslove uspešnog 
učenja i uspeha u školi. Preduslovi su od veli-
kog značaja; Vi biste obavezno trebali da pružite 
pomoć vašem detetu kako bi ove preduslove 
ispunilo. Program koji se odnosi na preduslove 
sadrži deset koraka. Pri tom se radi na primer o 
tome kako urediti radni prostor, o važnosti fiks-
nog vremena za rad ili o planiranju rada. Svako-
ga dana je kao završnica predvidjena po jedna 
vežba. Ovaj program bi trebalo sprovesti u roku 

Informacije za roditelje i druge odrasle zainteresovane osobe

od otprilike 10 dana. Detetu ste itekako pomogli 
i ono je spremno da ustraje u tome i da program 
zaista sprovede do kraja ukoliko ga podržavate 
i pokažete interesovanje za rad sa navedenim 
programom. Vaša podrška zahteva malo vreme-
na. Ona je ograničena i podrazumeva da u okvi-
ru tih deset dana...

1.  … vodite računa o tome da vaše dete nas-
tavi sa radom i da je odredjeni korak koji je u 
programu naznačen razumelo kao i zadatke 
koje stoje stim u vezi,

2. … nakon obavljenog rada za odredjeni ko-
rak s detetom treba kratko porazgovarati o 
sledećem: Kako je bilo? Da li je sve bilo jas-
no? Pokaži mi vežbu ili zadatak koji si u vezi 
ovog koraka uradio-la! (Možda je vašem de-
tetu ovde još potrebna pomoć). 

Zahvaljujemo se već sada na vašem intereso-
vanju i vašoj podršci prilikom brižljivog rešavanja 
programa koji se sastoji od 10 tačaka. Uverava-
mo vas da time vršite važan i dragoceni dopri-
nos prilikom učenja i u cilju boljeg uspeha u školi 
vašeg deteta. 

Želimo vama i vašem detetu, tj. vašoj deci puno 
radosti i uspeha!

Basil Schader i Orell Füssli Verlag

Cirih, proleća 2012.
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Uvod: Uspešno učenje i šta je za to potrebno

 Ima ih dosta, za sve moguće situacije. Na primer saveti u 
vezi teških i dugih tekstova za čitanje, u vezi pisanja ili u 

vezi učenja napamet. I evo prvog saveta: Pogledaj sadržaj 
na strani 3-4, onda ćeš imati dobar pregled i videćeš gde 

ova sveska može da ti pomogne!

A kako to 
funkcioniše?

Uspešno učiti – šta to 
uopšte znači?

Koje 
preduslove?

A koji su to trikovi, tehnike koje 
trebam da znam?

 U redu, to ću odmah da 
uradim!

Svako može da postane 
dobar djak – to možes i ti!

Tako što uspešno 
učiš!

Upravo ćeš to saznati u ovoj svesci. Ovde ćeš naučiti 
trikove profesionalaca i možeš i sam-a da postaneš 

profesionalac u učenju. U tu svrhu moraš kao prvo da ispuniš 
par preduslova i kao drugo da poznaješ nekoliko 

trikova i radnih tehnika.  

Da na primer sebi urediš mesto gde ćeš na miru da radiš 
i svoj rad planiraš i rasporedjuješ. U vezi ovih preduslova 

izradili smo jedan program treninga koji možeš da sprovedeš 
sam-a ili sa još nekim u roku od dve sedmice.
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Kada se raspitamo kod profesionalaca, brzo shvatimo da većina 
njih par bitnih stvari ispravno radi. Može se reći da oni ispunja-
vaju odredjene preduslove za uspešno učenje. Gledaj da i ti tako 
radiš! To ćeš uspeti uz pomoć našeg programa treninga koji se 
sastoji od deset koraka. 

Upustvo za trening

Ovako treniraš: 

u Prelistaj program treninga od 6. do 24. strane, kako bi znao-la 
o čemu se radi. Videćeš da program obuhvata deset koraka 
(K1-K10) i da za svaki korak postoje saveti i vežbe.  

u  Korisno je da svakoga dana napraviš po jedan korak pro-
grama kao i vežbu koja uz to ide. Ceo program traje jednu i 
po ili do dve sedmice. Pokušaj ako je to moguće da počneš u 
nedelju ili ponedeljak. 

u Najbolje da ovaj program treninga ne sprovodiš sam-a, već 
s nekim zajedno. Za to postoje razne mogućnosti:

Preduslovi za uspešno učenje – 
program treninga
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Sa tvojom učiteljicom/tvojim učiteljem: Pokaži joj/mu ovu svesku. 
Upitaj je/ga da li može da te prati u radu. Pokaži joj/mu «Informativ-
ni list za zainteresovane odrasle osobe» na samom početku ove 
sveske. Tamo stoji sve što bi on/ona morao-la da radi. 

Sa majkom ili ocem: Majka ili otac (ili pak oboje) treba zajedno s 
tobom da se dogovore o pojedinim koracima programa. Oni treba da 
ti pomognu, ukoliko je to potrebno, i da eventualno pregledaju tvoje 
vežbe i da s tobom o tome porazgovaraju. Pokaži im informativni 
list na samom početku ove sveske. 

Ukoliko nastavnik ili roditelji nemaju vremena, onda možeš da pitaš 
i neku drugu odraslu osobu u koju imaš poverenja: teču, tetku, 
suseda…Pokaži mu/joj informativni list na samom početku ove 
sveske.

Sa drugom/drugaricom: Program možeš da sprovedeš i sa drug-
om/drugaricom. Preduslov: Morate oboje zaista to da želite i da 
ne posustajete! Ukoliko vas neko od odraslih osoba prati u tome: 
utoliko bolje!

Deo A



U ovoj svesci ćeš puno saznati o tome kako da poboljšaš učenje 
i rad. No, svi saveti i svi trikovi ne vrede ako si premoren-a ili sla- 
ba. Četiri upustva na ovoj i sledećoj strani ukazuju na tačke koje 
su jako važne kao preduslov za uspeh u školi. 

Dovoljno sna

Samo ako si dobro ispavan-a možeš da se koncentrišeš u školi ili 
prilikom rešavanja zadataka. Ako si neispavan-a ili sla-ba, učićeš 
i radićeš loše ili pak nećeš uopšte raditi. Gledaj zato da svakoga 
dana ideš u isto vreme u krevet i da najmanje osam (do deset) 
sati spavaš. Gasi svetlo najkasnije u 22 sata!

Kretanje

Čovek u današnje vreme previše sedi (u školi, ispred televizo-
ra…) i malo se kreće. Nije ni čudo da ima sve više gojaznih ljudi! 
Nedostatak kretanja prouzrokuje tromost i to je nezdravo za telo i 
mozak. Gledaj da se dovoljno baviš sportom i da se inače puno 
krećeš: da se igraš napolju, da ideš pešice, da kod kuće radiš 
pomalo gimnastiku. 

1. korak: Dovoljno sna i kretanja

1. Vežba
Uzmi jedan list. Napiši kao naslov: «Spavanje i kretanje». Napiši 
u sledećem redu današnji datum. U sledećem redu: «Kretanje 
danas: ....» (napiši čime i koliko dugo si se bavio-la sportom). U 
sledećem redu: «Ugasio-la svetlo u .....sati». Ispuni ovaj list da-
nas i u sledećih 10–14 dana svako veče. Gledaj da gasiš svetlo 
uvek u isto vreme!

           Gledaj da se 
svakoga dana aktivno i koliko 
je to moguće krećeš. Svako 
veče pre nego što odeš u 
krevet razmisli šta si danas 
uradio-la za svoje telo i šta ćes 
sutra da uradiš. 
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      Idi svako veče 
u isto vreme u krevet i gasi 
svetlo u isto vreme (najkasnije 
do 22 sata). Spavaj najmanje 
8 sati. 

K 1

 SAVET

 SAVET



Da li bi vrednom konju trkaču dao-la pokvarenu hranu? Da li bi 
rezervoar trkačog auta napunio-la vodom, zasladjenom šećerom, 
ili otpadnim uljem? Sigurno da nebi!
Tvoje telo je zaslužilo da se o njemu isto tako vodi računa, (ako 
ne i mnogo više!). Ono funkcioniše ispravno samo uz zdravu i pri-
rodnu hranu i omogućava ti da ostaneš zdrav-a i zadovoljan-a i da 
dobro učiš. Stoga su sledeća dva saveta tako važna!

Zdrava hrana

Tvoj mozak je kao i motor luksuznog auta. U punom je jeku samo 
uz najkvalitetnije gorivo. Masna ili previše slatka jela samo te 
čine slabim-om i umornim-om. Isto može da ti se desi i ako 
previše jedeš. Gledaj da izbegavaš brzu, masnu hranu, pića koja 
su previše zasladjena, kao na primer hladan čaj ili Coca Cola. 
Pridržavaj se prirodne hrane, kao što su voće, povrće i mleko!

U školu nikada bez doručka

Najveći učinak u školi moraš da pokažeš ujutru. To se postiže 
ukoliko su tvoje telo i tvoj mozak dobili snagu dobrim doručkom! 
Imaj vremena za doručak i gledaj da pojedeš nešto zdravo, hran-
ljivo (crni hleb, sir, mleko, voćku). Ponesi za veliki odmor parče 
hleba ili voćku.  

2. korak: Zdrava hrana, obilan doručak
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         Vodi svesno 
računa da tokom jedne sedmi-
ce dovoljno doručkuješ i da za 
doručak uzimaš samo zdravu 
i hranljivu hranu i pića koji su 
obogaćeni vitaminima. Nastavi 
zatim sa ovim navikama. 
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         Gledaj da svako-
ga dana jedeš najmanje dve do 
tri voćke. Zameni zasladjene 
gotove napitke za napitke sa 
malo kalorija ili za čašu mleka. 
Gledaj da od masne hrane 
uzimaš samo malu porciju.

2. Vežba
Uzmi jedan list. Naslov: «Zdrava hrana, dobar doručak». Napiši u 
sledećem redu današnji datum. U sledećem redu: «Moj današnji 
doručak: .....» (napiši šta si doručkovao-la).
U sledećem redu: «Današnja zdrava hrana: .....» (napiši šta si 
danas još zdravo pojeo-la).
Ispuni ovaj list danas i u sledećih 10–14 dana svako veče.
Gledaj da uzimaš što više zdrave hrane i da uvek dobro 
doručkuješ!

Primer:

K 2
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Za tvoje domaće zadatke ili pripreme za proveru znanja moraš da 
obezbediš svoje lično mesto gde ćes da radiš. 
Najbolje je naravno ako imaš svoj radni sto u zasebnoj sobi. Uko-
liko ga nemaš, može i ovako:

Dogovori se sa roditeljima gde možeš svakoga dana jedan sat 
na miru da rešavaš zadatke. To može da bude u dnevnoj sobi, u 
trpezariji ili u kuhinji. Ukoliko je to moguće, trebao-la bi da sediš za 
pravim stolom normalne visine. 

Sledeće tri tačke su značajne: 

1.  Na mestu gde radiš nesme niko da te ometa. Dogovori se sa 
roditeljima i braćom i sestrama da te za vreme rada ne ometa-
ju i da ne prave galamu. I za vreme poseta bi trebalo da ti se 
omogući da možeš na miru da radiš. 

3. korak: Tvoj prostor za rad kod kuće
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Ne uzne-
miravaj!



3. Vežba
Sredi svoj prostor za rad ili radnu kutiju tako što će sve biti spremno 
za rad! Nije dovoljno da misliš samo na olovke, bojice, nalivpero 
itd., već i na zarezivač i na dovoljno papira za beleške! Proveri 
da li je dobro osvetljenje tamo gde radiš. Ako prostor nije dovoljno 
osvetljen uzmi jaču sijalicu. Pospremi sve u najboljem redu kako 
sledećeg dana ne bi ništa morao-la da tražiš. 

           Dogovori se 
tačno sa roditeljima i braćom 
i sestrama gde možeš neome-
tano da radiš po sat vremena 
na dan. Ako hoćeš, možeš u tu 
svrhu da napišeš pravi ugovor 
koji treba svi da potpišu – 
i koji ćeš negde da okačiš!

9

2.  Prostor za rad mora da je dovoljno osvetljen, u protivnom bi 
mogao da ti oslabi vid. Gledaj da je u blizini dobra lampa. 

3.  Ukoliko nemaš stalni prostor za rad, već na primer svakoga 
dana radiš po jedan sat za stolom za ručavanje ili za ku-
hinjskim stolom, onda nabavi kutiju gde ćeš sve stvari koje 
su ti potrebne za rad u njoj držati. Ako imaš svoj sto, onda 
ga posle obavljenog rada pospremi. Ko još voli da počne sa 
radom ako je svuda nered?

K 3

 SAVET



4. korak: Mir i tišina tamo gde radiš

Dok radiš treba da ti je omogućeno da si koncentrisan. Koncen-
tracija je najbitnija stvar prilikom rada. Bez koncentracije ne 
možeš da napreduješ i ne možeš ništa da naučiš. Razgovori, ga-
lama, televizor ili muzika ometaju tvoju koncentraciju i skreću 
ti pažnju. 

u Gledaj da se mesto gde radiš nalazi u nekom mirnom uglu 
vašeg stana. 

u  Dogovori se sa svojim roditeljima i braćom i sestrama da te ne 
ometaju dok radiš. 

u To znači da u tvojoj sobi gde radiš nije uključen ni televizor ni 
radio. To bi ometalo tvoju koncentraciju i otežalo rad. 

u  Ako drugačije nije moguće, nabavi tampon ili zaštitnik za uši 
za vreme dok radiš. 

u Nemoj da pustaš muziku jer bi i ona mogla da ti odvuče pažnju. 
Kako bi mogao-la da se koncentrišeš i da uspešno rešavaš 
svoje zadatke, potrebna ti je zaista potpuna tišina! 

4. Vežba
Uzmi jedan list, naslov: «Zapisnik o galami i odvraćanju pažnje». 
Zapiši danas i sledećih nekoliko dana ako ti nešto smeta ili ako ti 
odvraća pažnju. Razmisli i dogovori se sa tatom i mamom kako 
bi takve smetnje i skretanje pažnje mogli da se izbegnu. Zapiši 
rešenja u svoj zapisnik i proveri da li su se isplatila!

           Napravi tablu 
sa naslovom: «Tišina – mo-
lim!» ili «Ne ometaj», koju 
možeš da okačiš u vreme dok 
radiš na vrata ili na mestu 
gde radiš. 

           Ako rado slušaš 
muziku, možeš sebe ovako 
da nagradiš: Posle 15 do 20 
minuta koncentrisanog rada 
smeš da napraviš kratku pauzu 
i odslušaš neku stvar. Najduže 
pet minuta i onda nastavljaš sa 
koncentrisanim radom!
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Navike mogu da nam olakšaju život. To važi i za redovno vreme 
rada.

u Gledaj da svoje zadatke i pripreme za testove obavljaš, koliko 
je to moguće, svakoga dana u isto vreme. Kada ti to predje u 
naviku, nećeš svakoga dana morati da razmišljaš o tome kada 
da kreneš sa radom. To ti olakšava rad i rasterećuje te. 

u  Nemoj odmah posle škole da rešavaš zadatke, već napravi 
malu pauzu, na primer jedno pola sata. Popi ili pojedi nešto 
malo, vodi razgovor ili odigraj neku igru sa nekim ili slušaj 
muziku. No, nemoj previše da trošiš vreme jer prvo hoćeš da 
uradiš zadatke. 

u Pažnja: Nemoj da rešavaš zadatke neposredno posle jela. 
Telo treba posle jela na miru da svari ono što je u njega uneto. 
Sačekaj najmanje sat vremena. 

u Gledaj da za rešavanje zadataka odvojiš jedan sat dnevno. 
Ako to možeš ranije da obaviš: utoliko bolje. Kada primetiš 
da moraš sve duže da radiš, onda moraš da odvojiš i više 
vremena. 

u  Ako posle podne ili uveče imaš neki kurs, baviš se spor-
tom ili slično: Gledaj da ti obavezno ostane dovoljno vre-
mena za zadatke (po mogućnosti pre drugih aktivnosti!). Ne 
zaboravljaj: Za tvoj kasniji život i za odabiranje zanimanja 
se u prvoj liniji gleda na tvoje svedočanstvo o zavrešnom 
obrazovanju!  

u Gledaj koliko je to moguće da rešavaš svoje zadatke pre 
večere. Posle večere po mogućnosti nebi trabao-la više da 
radiš, ali zato bi trebao-la na vreme da ideš u krevet. 

5. korak: Fiksno vreme rada

5. Vežba
Odredi sat za rešavanje zadataka po gore navedenoj preporuci i 
upiši ga u raspored časova. 
Razmisli narednih pet dana da li ti to vreme odgovara ili da li bi u 
neko drugo vreme bio-la svežiji-ja i imao-la veću koncentraciju! 
Zabeleži to svakoga dana, na primer na poledjini zapisnika u kome 
stoji šta ti sve odvraća pažnju!

                Zabeleži 
svakoga dana u raspored 
časova i sat koji si odredio-
la za rešavanje zadataka!

           Gledaj da 
zadatke rešavaš pre drugih 
obaveza (sport, muzika itd.) 
Seti se one poslovice : «Prvo 
posao, a onda uživanje!»

           Ako do ručka 
imaš nastavu i posle si slobo-
dan-a, počni sa rešavanjem 
zadataka sat vremena posle 
ručka. Na taj način imaš vre-
mena da se posle ručka malo 
odmoriš i predahneš. 
Ako i posle podne imaš nasta-
vu, onda počni sa radom pola 
sata nakon što si došao-la iz 
škole. Tako imaš vremena da 
se malo odmoriš, a da se nisi 
sasvim predao-la slobodnim 
aktivnostima. 

K 5
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Recept za uspeh kod profesionalaca je, neići kao «muva bez 
glave», već raditi planski. Gledaj da se i ti toga pridržavaš! Čovek 
mora da planira na raznim poljima:

a) Mesečni plan

Ako već sada znaš da za tri nedelje moraš da držiš referat ili imaš 
veći test iz matematike onda je pametno da do tada isplaniraš 
vreme. Tako imaš sve pod kontrolom i dolaziš sigurno do cilja.

b) Planiranje sedmice

U rasporedu časova obeležavaš po jedno polje za svaki dan. Tu 
upisuješ koje zadatke tog dana imaš, kada je sledeći test ili kada 
moraš da pripremiš neki rad. Pomoću sedmičnog plana imaš 
dobar pregled koji ti pomaže kako da rasporediš vreme.

c) Planiranje dana

Pomoću dnevnog plana planiraš svaki dan šta ćeš za vreme sata 
koji provodiš za rešavanje zadataka da radiš i kojim redosle-
dom želiš to da obaviš. 

6. korak: Planiranje rada
a) Izrada plana 

Test

Vocabulaire

Vortrag

FrançaisMathe
Prüfung

Geografie

Gedicht

M&U

Diktat

Pythagoras

Moleküle Montag

Freitag
Musik

Mittwoch

Physik

?
?

?

?
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6. korak: Planiranje rada
a) Izrada plana 
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           Gledaj da u 
školi imaš knjižicu za domaće 
zadatke gde ćeš tačno da 
uneseš šta kojeg dana moraš 
da radiš! To možeš naravno 
da uneseš i u rokovnik. 
Trebaš pri tom precizno da 
radiš, jer je to najbitnija osnova 
tvog planiranja rada. 

           Izradi svake 
sedmice na papiru A-4 sedmični 
plan. Unesi za svaki dan ono 
što moraš da uradiš (zadatke, 
pripreme za testove itd.). 
Ako nekad i ne moraš da radiš 
zadatke, možeš na primer nešto 
da ponoviš što ste radili u 
školi ili da vežbaš!

6. Vežba
Kako bi se upoznao-la sa mesečnim i sedmičnim planom, izradi 
molim te 1.) mesečni plan gde ćeš da uneseš sve termine, testove 
itd. za koje već znaš. Unesi i fakultativne časove muzičke nas-
tave, fudbalske  treninge itd. No, vodi računa da trebaš pre toga 
da uradiš zadatke. 2.) Izradi za tu i narednu sedmicu po jedan 
sedmični plan (tabelu sa šest polja: od ponedeljka do petka i za 
subotu/nedelju). Unesi sve zadatke itd. za koje već znaš.

K 6
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 SAVET



Ponedeljak:  Uzimaš iz biblioteke knjige o lavovima i prelistavaš  
 ih. Praviš beleške. 

Utorak:  Tražiš u internetu. Ispisuješ važne linkove; praviš  
 beleške. 

Sreda:  Pregledaš beleške. Praviš prvu skicu kako referat  
 treba da izgleda. 

Četvrtak:   Radiš dalje na skici. Sakupljaš informacije koje ti  
 nedostaju.

Petak:   Pišeš referat kao nacrt rada.

Subota 
i nedelja:   Tražiš slike koje uz referat želiš da pokažeš. 

Ponedeljak:  Referat pročitaš nekoliko puta i ispravljaš greške 
 u tekstu. 

Utorak:  Držiš kod kuće 2x referat i pokazuješ slike. 
 Meriš vreme. 

Sreda:   Učiš kod kuće referat napamet 2 do 3x. 

Četvrtak:   Držiš referat u školi!
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Onaj ko planira putovanje, mora prvo da zna gde mu je cilj i kojim 
etapama dolazi do njega. To je isti slučaj i prilikom učenja: Moraš 
da imaš cilj i moraš put do tog cilja da podeliš na delove ciljeva, 
kako bi cilj postigao. 

u Primer: Za deset dana moraš da držiš referat o lavovima. Tvoj 
cilj je da održiš zaista dobar referat i da dobiješ dobru ocenu. 
Taj cilj sada deliš na delove ciljeva za naredne dane:

u Razmisli šta ti je cilj pri svakom većem postavljenom za-
datku i koje ćeš delove ciljeva ili koraka da preduzmeš na 
putu ka ostvarenju tog cilja.

u Razmisli takodje svakoga dana pre početka sata koji si odre-
dio-la za rešavanje zadataka koji su ciljevi i delovi ciljeva za 
taj dan.

K 7 7. korak: Planiranje rada
b) Postavljanje ciljeva i delova ciljeva 
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          Ukoliko imaš 
veće zadatke, unesi u svoj 
sedmični plan i delove cilje-
va koji idu uz taj rad. Gornji 
primer ti pokazuje kako se 
to radi.

 
          Izradi svakoga 
dana na početku sata za 
rešavanje zadataka plan 
rada gde ćeš da uneseš 
radove i ciljeve ili delove 
ciljeva za taj dan!

7. Vežba
Razmisli koje veće zadatke moraš naredne dve, tri nedelje da 
uradiš. Napravi plan koji sadrži delove koraka i ciljeva (kao što je 
gore naznačeno). Ako trenutno nemaš nešto veće, onda pretpos-
tavi sledeće: Za dve nedelje trebaš da držiš referat o tvom omi-
ljenom hobiju. Kako ćeš to da izvedeš? Isplaniraj delove ciljeva i 
koraka!

K 7

 SAVET

 SAVET
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Pre nego što počneš sa radom (domaći zadaci, priprema testova) 
trebaš da vodiš računa o sledećim tačkama. Oni ti pomažu da 
koncentrisano počneš sa radom. 

1. Da li je prostor za rad pospremljen i da li vlada 
mir i tišina?

Da li je tvoj prostor za rad tako pospremljen da te više ništa ne 
ometa? Da li su ti pribor za pisanje, papir za beleške pri ruci? Da 
li su televizor, kompjuter itd. isključeni? Ukoliko to nije slučaj, 
onda gledaj da to prvo obaviš! 

2. Da li je sve spremno što ti je potrebno? 

Da li ti stoji na raspolaganju školski pribor koji ti je potreban 
za rešavanje zadataka? (Na primer sveska za domaće zadatke, 
knjiga iz matematike i tako dalje?) Razmisli prvo i pročitaj u sves-
ci za domaće zadatke šta treba da uradiš i pripremi onda sve 
sveske i knjige koje su ti za to potrebne! 

3. Kratka vežba za relaksaciju 

Gledaj da napraviš kratku vežbu za relaksaciju koja predstavlja 
uvod u rad. Možeš na primer da se dugo istežeš i da pri tome 
glasno zevaš. Ili pet puta DUBOKO udahneš i ENERGIČNO 
izdahneš. Ili prekrstiš ruke iza glave, pritisneš laktove unazad i 
brojiš do pet.

4. Napravi plan rada za današnji dan 

(kao što si juče pod 7. korakom naučio-la)
Uzmi papir za beleške i napiši šta moraš danas sve da uradiš. 
Razmisli dobro kojim redosledom ćeš to da radiš. Počni sa 
jednostavnijim stvarima ili s nečim što rado radiš! Ako imaš 
nešto da uradiš što je podeljeno na više dana (na primer test ili 
priprema referata) onda razmisli dobro šta hoćeš danas da uradiš 
i koji su delovi ciljeva za danas.

5. A sada kreni! 

Počni sada sa onim što si za danas isplanirao-la. Želimo ti puno 
uspeha!

8. korak: Početak radaK 8
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8. Vežba
Napravi danas i naredna tri radna dana detaljno pismene radne 
planove za sat koji je namenjen za rešavanje zadataka. Dobro raz-
misli i o tome koje vežbe za relaksaciju hoćeš da uradiš. Počni da 
rešavaš neki lagan zadatak koji voliš da radiš. Sve brižljivo zapiši i 
zabeleži na kraju kako ti je danas išlo. 

                        Zalepi na 
tvoj sto ili na tvoju radnu 
kutiju spisak na kome će 
stajati sledeće tačke:
1. Da li je sve pospremljeno?
2. Da li je sve spremno?
3. Relaksacija
4. Plan rada
5. Kreni!
Gledaj da se navikavaš da 
uvek pre nego što kreneš sa 
radom pregledaš ovu listu!

K 8
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Samo ako koncentrisano radiš možeš nešto i da naučiš. Ako 
sediš nekoncentrisano za svojim stolom i razmišljaš o nekim dru-
gim stvarima, samo gubiš vreme i moraš kasnije da radiš! 

Kako bi se koncentrisao-la postoje nekoliko trikova:

Raduj se radu, imaj rad pod kontrolom 

Tu ti pomaže tvoj plan rada koji praviš svakoga dana. Ako do-
bro razmisliš šta danas treba da uradiš i po kom redosledu to 
želiš da radiš, onda je sve preglednije. Zapamti: Počni sa nekim 
lakšim radom ili sa onim što ti pričinjava zadovoljstvo! 

Bez odvraćanja pažnje 

Pažnju može da ti, na primer, odvrati nered na mestu gde radiš, 
galama, muzika, televizor ili neke druge osobe. Znači tvoje 
mesto gde radiš treba da je pospremljeno i tu treba da vlada 
mir i tišina. Pogledaj gore 3. i 4. korak!

Pravi svakih 15–20 minuta kraće pauze 

Pravi svakih 15–20 minuta pauze od 2–5 minuta (ne duže!), i to 
po mogućnosti izmedju dva zadatka. Za vreme ovih pauza možeš 
na primer da ustaneš i da se protegneš, da otvoriš prozor i da se 
nagneš kroz prozor kako bi udahnuo-la svež zrak ili da uzmeš 
gutalj vode.
Ako moraš da radiš duže od jednog sata, onda posle jednog sata 
napravi pauzu od 10–15 minuta. Popi nešto, gledaj da se krećeš 
ili slušaj muziku!

9. korak: Radi koncentrisano, pravi pauze
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Kraće vežbe za koncentraciju i relaksaciju

9. Vežba
Isprobaj danas sve vežbe za opuštanje i koncentraciju! Raz-
misli koja vežba ti najviše pomaže kad hoćeš da se opustiš i da 
dostigneš dobru koncentraciju! Možeš gore naznačenu listu da 
upotpuniš i dodatnim vežbama. 

Promena prilikom učenja 

Ako moraš da rešavaš razne zadatke, onda napravi na tvom pla-
nu za rad redosled koji ti omogućava promenu. To je bolje za 
koncentraciju nego da predugo radiš isti posao. 

•  Zatvori oči za jedan minut i koncentriši se samo na svoje 
disanje. 

•  Udahni DUBOKO i izdahni ENERGIČNO pet puta!

•  Pokušaj da se dva minuta koncentrišeš na sekundaru svog 
sata. Gledaj da bilo koju drugu misao odmah odbaciš.

•  Povlači prstom položene osmice na stolu za vreme od 
jednog minuta.

•  Masiraj vrhovima pristiju svoju glavu (čelo, slepoočnice, 
mesto gde počinje kosa na čelu).

•  Istegni i protegni se; napravi vežbe za relaksaciju na os-
novu 8. koraka (br. 3)!

K 9
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Ponekad bi čovek sve drugo voleo da radi samo ne da uči. I po-
red toga zadaci moraju da se urade! Evo na kraju nekoliko saveta 
kako možeš svoju koncentraciju malo da poboljšaš. Želimo ti puno 
uspeha!

u Pregledaj dobro svoj plana rada za danas (vidi gore 6. i 8. 
korak). Da li si brižljivo izradio-la svoj plan rada? Da li za 
početak stoji ono što dobro i rado radiš? Da li si za veće rado-
ve odredio-la delove ciljeva tako da možeš da ih postigneš? 

10. korak: I kada apsolutno nemaš volje ...

u  Razmisli šta je razlog tvojoj mrzovolji! Da li si tužan-a, imaš 
li neki problem?Da li se plašiš nečega u školi? Da li misliš da 
ne možeš nešto da postigneš? Možda bi trebao-la s nekim da 
porazgovaraš o svojim osećanjima, s nekim ko te razume. 
Ili gledaj sam-a da se ohrabriš, na taj način što ćeš svesno 
da formulišeš pozitivne misli, kao na primer: «Ja to mogu!», 
«Krenuću iznova i uspeću!».

 No, ako jednostavno nemaš volje da radiš u ovom trenut-
ku, onda nateraj sebe ili razmisli da sat koji si odredio-la za 
rešavanje zadataka pomeriš iznimno za kasnije!

u  Ako si u okviru sata koji si odredio-la za rešavanje zadata-
ka redovno umoran-a i mrzovoljan-a: onda razmisli da isti 
odrediš za neko drugo vreme. Svako od nas tokom dana ima 
aktivnije i pasivnije faze (većina ljudi je aktivna od 16 do 18 ili 
19 časova). Razmisli koje je vreme za tebe najbolje!

K 10



u  Čovek može takodje sam sebe da motiviše ukoliko traži sebi 
uzor. To može da bude neko od poznatih ličnosti (Albert 
Ajnštajn, Majka Tereza, ...). No, to može da bude i neko iz 
tvog odelenja ili neko iz kruga poznanika koji na tebe osta-
vlja utisak. Zar ne bi bilo divno postati kao što je tvoj uzor?! Ali 
bez truda to nije moguće – zato kreni!

u  Jedna od dobrih ideja je, vodjenje dnevnika za učenje ili 
žurnala. U toj svesci beležiš na kraju sata koji si odredio-la 
za rešavanje zadataka, kako si se prilikom učenja osećao-
la i kako se sada osećaš. Pročitaj tvoj dnevnik svake dve, tri 
nedelje i razmisli da li o svom načinu učenja možeš nešto da 
naučiš i možda nešto da popraviš. 

u  Kada se radi o većim temama onda je koristan poster za 
učenje. To ti pomaže da zadržiš pregled. Zalepi četiri A4-
papira i napiši u sredini naslov tvoje teme (na primer «Rimlja-
ni»). Nacrtaj pored toga krugove ili kvadrate i unesi u njih sva 
parcijalna područja (odevanje, istorija itd.). Ofarbaj žutom bo-
jom one krugove koje si obradio-la. Tada ćeš ustanoviti da si 
napredovao-la i da žutih krugova ima sve više. Pogledaj u ovu 
svrhu i tehnike učenja T4 «Oblikovanje postera za učenje».

21

K 10



10. Vežba: Završna vežba!
Posle završetka programa treninga na koji treba da si ponosan-a 
hoćemo još jednom da se prisetimo. Za neke vežbe (1,2,4,5 i 8) 
si pravio-la sebi beleške. Pročitaj ih još jednom. Misli na sve dane 
programa treninga i prelistaj još jednom za to odredjene stranice. 
Razmisli o sledećem i napravi sebi nekoliko beleški:

u  Šta si na osnovu ovog programa naučio-la, šta sada možeš 
bolje nego pre? 

u  Šta nije išlo, šta moraš još da popraviš? 

u  Kako bi mogao-la da popraviš ono što ti nije išlo? Daj predlog. 

Čestitamo! program treninga je sada (skoro) priveden kraju.

Bravo! 
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Čestitamo, ako si uspeo-la da program treninga dovde sprovedeš. 
Dosta toga si naučio-la i radiš sada većim delom onako kao što to 
profesionalci učenja rade. Želimo ti puno sreće i uspešno učenje!

Ukoliko nisi (još) sve temeljno obradio-la, onda to jednostavno ura-
di sada. Videćeš: isplati se!

Evo na kraju još jedna poslednja vežba. Ona ti pomaže da sve 
prostudiraš i da razmisliš šta bi još mogao-la da popraviš. 


