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Imaš pred seboj (pre)velik kup gradiva?  

 

 

 

 

 

Mogoče ti bo prišel prav spodaj opisan način dela. 

 

 

 

 

Kaj je to? 

Gre za kratico, ki ti poda bistvene korake pri delu.  

P - preleti besedilo,  

V – vprašaj se,  

P – preberi,  

P – ponovno preglej,  

P – poročaj. 

PEČJAK, S. (1995). Ravni razumevanja in strategije branja. Trzin: Založba Different. PEČJAK, S., 

GRADIŠAR, A. (2012). Bralne učne strategije. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.1. korak: 

Preleti besedilo 

Na hitro preglej, kaj ti besedilo sporoča. Preberi naslov, podnaslove, poglej kako 

obsežno je besedilo (tako boš lahko približno ocenil čas, ki ga boš potreboval za 

obravnavo). Oglej si, če so ob besedilu morda kakšne slike, tabele, grafi… 

Če si naredil vse, sedaj že približno veš o čem bo govorilo besedilo. Sledi 2. korak. 
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2. korak: Vprašaj se 

Zapiši si, kaj te o tej temi zanima (vprašanja). Razmisli o čem bo besedilo 

najverjetneje govorilo in kakšna so tvoja pričakovanja v zvezi z besedilom. 

 

 

 

 

 

3. korak: Preberi 

Sedaj je čas, da prebereš celotno besedilo. Ne pozabi prebrati tudi opomb, ki so 

zapisane pod črto ali v okvirčkih. 

V besedilu bodo gotovo tudi neznane besede. Podčrtaj jih (na delovnem listu) ali si jih 

izpiši (iz učbenika).  

 

 

 

 

 

4. korak: Ponovno preglej 

Še enkrat pojdi čez celotno besedilo. Tokrat z novo nalogo.  

Poskušaj si s pomočjo ostalega besedila razložiti neznane besede. Poglej, če ima 

besedilo ob strani ali na koncu slovarček novih besed. V kolikor razlag za neznane 

besede ne najdeš, ti je lahko v pomoč splet, knjiga, starš ali pa vprašanje napišeš 

učitelju. 

Sedaj, ko besedilo v celoti razumeš, ga skušaj na kratko obnoviti po odstavkih. Vsak 

odstavek povzemi v enem stavku ali z nekaj besedami. To bo snov, ki si jo boš skušal 

zapomniti za dlje časa.  

 

5. korak: Poročaš 

Skoraj si že pri koncu. Za zadnji korak ne potrebuješ občinstva. Lahko 

poročaš tudi sebi. Skušaj si odgovoriti na vprašanja, ki si si jih zapisal v 

drugem koraku. Lahko si tudi predstavljaš, da moraš prebrano snov razložiti 

prijatelju.  

 


