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Navodila za študente

Branje je koristno tudi za zdravje!
Želimo ti omogočiti branje knjig, revij in poslušanje CDjev z avdio posnetki ter gledanje
video posnetkov, ki te bodo zanimali in ti pomagali. V današnjem času je na voljo veliko
dobrih krščanskih knjig in revij. Želimo, da branje postane del tvojega vsakodnevnega
študija.

Kako ti bo tečaj koristil?
1.

Naučil se boš brati bolje in hitreje.

2.

Naučil se boš iz branja pridobiti čim več.

3.

Podrobneje boš raziskal področja, ki te zanimajo.

4.

Lahko boš razmišljal o tem, kaj bereš, in prebrano uporabil v svojem vsakdanjem
življenju.

5.

Med branjem boš odkrival, kako živeti uspešno krščansko življenje.

6.

Branje bo postalo tvoja vseživljenjska navada.

Tečaj samostojnega branja

5

Kako uspešno opraviti ta tečaj?
1.

Izberi si knjigo, revijo, CD ali video posnetek, ki te zanima.

2.

Ko si zastavljaš študijske cilje za posamezne dneve, si zapiši naslov knjige in število
strani, ki jih nameravaš prebrati.
(Na primer, Novorojen (angl. Born Again), strani 15-20)

3.

Vsak dan preberi vsaj 2 strani. Preden začneš z branjem, prosi Boga za pomoč,
da postaneš še bolj uspešen kristjan.

4.

Vsak dan po zaključenem branju napiši, kako ti je branje pomagalo v osebnem
življenju. Naj ne bo daljše od ene strani. Dnevni povzetek oddaj isti dan pred koncem
pouka.
(Na naslednji strani najdeš dodatna navodila, kako pisati dnevne povzetke.)

5.

Ko prebereš celo knjigo ali časopisni članek, napiši povzetek celotnega besedila. Enako
naredi tudi v primeru poslušanja CDja in gledanja video posnetka.
Na straneh 8 in 11 tega zvezka najdeš več informacij, kaj vse mora povzetek vsebovati.
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Navodila za pisanje dnevnega povzetka
Pisanje dnevnih povzetkov je glavni del tega tečaja. Vsak dan po končanem branju
predvidenih strani v knjigi ali reviji (oziroma poslušanju CDja ali gledanju video posnetka)
moraš napisati kratek dnevni povzetek o tem, kar si se naučil. Preberi spodnja navodila, kako
pisati dnevne povzetke.
Dnevni povzetek mora vsebovati naslednje: Na naslednji strani najdeš primer dnevnega
povzetka, ki ga je napisal drug študent.
1.
2.
3.
4.
5.

Ime in priimek:
Datum:
Naslov knjige, ki jo bereš:
Strani, ki si jih danes bral:
Tvoj dnevni povzetek:

Dnevni povzetek
—nepravilen način:
1.

Ni prav, če le povzameš dogajanje na straneh 2-10 v knjigi.

2.

Ne povzemaj odstavek za odstavkom.

3.

Ni prav, če za pisanje porabiš 1 uro in napišeš 5 strani besedila.

Dnevni povzetek
—pravilen način:
1.

Dnevni povzetek naj bo kratek, dva ali trije odstavki so dovolj.

2.

Napiši, kako si ti osebno doživljal prebrano. V povzetek vključi svoje življenje in
povej, kako je odlomek spregovoril tebi osebno. Zapiši, česa si se naučil iz knjige.

3.

Odzovi se na prebrano besedo. Ni cilj, da samo povzameš vsebino knjige.
Vključi svoje mnenje. Se strinjaš z avtorjem ali morda ne? Razloži zakaj.
Navedi primere iz svojega življenja ali življenja ljudi okrog tebe, ki podpirajo trditve
ali nasprotujejo prebranemu.

4.

Ovrednoti knjigo. Ali je dolgočasna ali zanimiva? Ali se je branje splačalo?
Bi knjigo priporočil še komu drugemu?

5.

Zapiši si ideje, kako lahko v svojem življenju prakticiraš stvari, ki si jih prebral.
Naj bodo tvoji predlogi za aplikacijo in cilji čim bolj določni.
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Primera dnevnih povzetkov
Cindy Gargon
14. Maj 20xx
Pogumna Carol (angl. The Courage of Carol)
strani 7-12
V spominu mi je ostalo, da je Carol kljub resnim poškodbam zaradi nesreče z
motorjem, ki bi lahko vodile v izgubo ene noge, ostajala v duhu močna. Pisalo je tudi, da je
kristjanka. Mislim, da je ostala močna, ker se z Božjo pomočjo ni ničesar bala.
Sama se zadnje čase zavedam, da je v mojem življenju prisoten strah. V knjigi se učim,
da ne glede na vse, kar se je zgodilo in kar se dogaja, se mi ni treba bati, saj je Bog z menoj.
On bo poskrbel zame. Ni se mi treba bati niti najhujšega - smrti. Dokler je On z mano,
se mi ni treba bati niti smrti, saj če umrem, grem k Njemu. On bo z mano ne glede na vse.

Cindy Gargon
15. Maj 20xx
Pogumna Carol (angl. The Courage of Carol)
strani 13-19
Kar se me je danes pri branju najbolj dotaknilo, so besede: "Odloči se, da boš pozitivno
gledal na stvari, ki jih ne moreš spremeniti. Tako boš imel moč in mir, ki ju potrebuješ."
Veliko stvari bi rada preprosto sprejela, saj jih ne morem spremeniti. Ampak, kako naj to
naredim? Vem, da ne bom mogla več živeti v svojem prejšnjem okolju. Težko mi je sprejeti
to dejstvo.
Moj brat pravi, da dokler sem tukaj, me noči niti slišati. Sploh ničesar noče vedeti o
meni, vsaj tako mi je včeraj po telefonu rekla mama. Kako naj to preprosto sprejmem, brez
da bi skušala kaj narediti? V knjigi sem ugotovila, da je možno. Res bi se rada naučila tako
živeti.

8

Navodila za študente

Poročila o prebranih knjigah
Ko zaključiš z branjem celotne knjige ali članka v reviji (oziroma poslušaš posnetek na
CDju ali si ogledaš video posnetek), moraš napisati podrobno poročilo. Namen poročila je
povzeti glavne točke knjige in razložiti, kako ti je branje koristilo.
V nadaljevanju boš našel navodila za dve različni vrsti knjig. Ko pišeš poročilo
poskušaj narediti več, kot le odgovoriti na vprašanja. Napiši ga tako, da ga bo vsak lahko
prebral in razumel brez priloženih navodil in vprašanj.
Tvoje poročilo mora biti dolgo vsaj dve strani, razen če se z učiteljem dogovorita
drugače. Morda boš povabljen, da svoje poročilo prebereš celemu razredu.

Navodila za pisanje poročil
o biografijah ali romanih
Napiši kratek pregled življenja glavne osebe. Potem s celimi stavki odgovori na naslednja
vprašanja.
1.

Katera oseba je nate naredila največji vtis? (Lahko tudi ni šlo za glavno osebo knjige.)

2.

Katere njene ali njegove lastnosti so te najbolj pritegnile?

3.

Ali si v knjigi lahko razbral, kako je oseba lahko postala takšna?
Če je možno razbrati, kako ji je to uspelo?

4.

Ali bi tudi sam rad imel te lastnosti?

5.

Kako v svojem življenju delaš na tem, da bi jih osvojil? Kako jih skušaš uporabiti?
Kako ti gre?

6.

Če pa še nisi začel, kako bi to lahko storil?
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Navodila za pisanje poročil o poučnih knjigah
Sledijo vprašanja, na katera boš odgovarjal v svojem poročilu.
To boš naredil, ko zaključiš z branjem.
1.

Katere so najpomembnejše resnice, ki si se jih naučil?
(V 2 ali 3 odstavkih opiši, kaj zate posamezna resnica pomeni.)

2.

Kako ti je knjiga pomagala, da si se približal k Bogu?

3.

Na katerih področjih ti trenutno še ne uspeva uporabljati te resnice?
Kaj bi lahko storil, da ti uspe?

4.

Ali se trudiš katere od teh resnic uporabljati v svojem življenju? Kako ti gre?
Kako lahko v tem postaneš še boljši?

5.

Ali si že uspel kaj od prebranega prakticirati v svojem življenju?
(Navedi vsaj dva konkretna primera.)
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Primer Poročila o prebrani knjigi
Sledi kratek primer poročila o biografiji. Študentka je pisala samo to, kar predvidevajo
vprašanja na strani 8 tega zvezka. Ko pišeš poročilo o knjigi, povej čim več stvari,
ki bi druge spodbudile k branju te knjige.

Cindy Gargon
14. Maj 20xx
Poročilo o knjigi Pogumna Carol (angl. The Courage of Carol)
Carol Schuller je bila mlada ženska, ki je ljubila življenje. Bila je tudi izjemna atletinja.
Enega dne, ko se je peljala z motorjem, je imela nesrečo. Posledično je izgubila eno nogo.
Kljub bolečini in dolgotrajnemu zdravljenju v bolnišnici je njen duh ostajal močan.
Zaupala je Gospodu, da ji bo pomagal pri vsem. Namesto tega, da bi krivila Boga,
je sklenila, da bo v svoji situaciji dovolila Bogu, da jo uporabi za služenje drugim.
1.

Zame je bila Carol najpomembnejša oseba v knjigi.

2.

Najbolj se me je dotaknilo, da se je kljub svoji težki situaciji oklenila svoje močne vere
v Boga. Ni obupala.

3.

Mislim, da je celo življenje verjela. Njen oče je bil pridigar, vedno je torej poznala
Sveto pismo in med odraščanjem se učila verjeti.

4.

Res bi rada imela vsaj malo te iste vere, ki sem jo videla pri njej.
Mislim, da najboljši način, kako priti do vere, je moliti in prositi Boga.

5. in 6. Nekaj časa sem delala na tem, da rastem v veri. Odkar sem se vrnila z dopusta doma,
pa nisem veliko napredovala. Sedaj imam spet novo željo, da rastem v veri v Gospoda.
Mislim, da prebrano lahko uporabim tako, da skušam verjeti na področjih, ki zgledajo
nemogoča. Za zdaj ni šlo prav dobro. Vse zgleda tako nemogoče.
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Posebna navodila za avdio in video posnetke
V današnjem času obstaja na CDjih, DVDjih in na spletu ogromno avdio in video
posnetkov o različnih področjih krščanskega življenja V številnih cerkvah imajo tudi avdio
ali video posnetke svojih bogoslužji. Obstajajo različne knjižnice, kjer si lahko sposodimo
avdio knjige ali e-knjige.
Morda težko ocenjuješ, katere bi bile zate v tem trenutku najboljše. Ampak tvoj učitelj
ali pastor ti bo gotovo znal priporočiti dobre avdio knjige ali nekoga, čigar posnetke lahko
gledaš ali poslušaš.
Če je le mogoče, poslušaj ali si oglej celoten posnetek naenkrat. Če ne moreš, pa to
poskušaj narediti v dveh ali treh dneh. Če namreč pretečejo štiri ali pet dni preden poslušaš
drugi del, boš lahko vmes pozabil prvega. Če je posnetek poln stvari, ki so res koristne,
ga lahko poslušaš tudi dvakrat. Ob ponovnem (drugem ali tretjem) poslušanju se lahko
veliko več naučiš.
Poslušati ali gledati posnetek je praktično enako kot poslušati pridigo ali lekcijo.
Če ti je težko slediti vsebini, uporabi gradivo iz Tečaja apliciranja pridige.
Na Listu za zapisovanje pridig najdeš oporne točke za zapiske. Če ti je poslušanje ali ogled
posnetka naročil učitelj, ti bo morda dal še druga vprašanja, na katera lahko odgovoriš.

