
Metajezikovna zmožnost: Branje enogovornih besedil 
 
V i-učbeniku predelaj poglavje o branju enogovornih besedil. V pomoč ti je lahko tudi 
spletna stran https://eucbeniki.sio.si/slo1/2187/index.html.  
 
V svojem e-Listovniku, v razdelku Moje učenje (za vsako poglavje imaš na levi strani tabele 
zapisano, kam kaj vpisuj), dopolnjuj spodnje zahteve. 
 

Predznanje 
 

Na spletni povezavi https://eucbeniki.sio.si/slo1/2187/index.html reši 
naloge na obeh straneh i-učbenika. Rešitve fotografiraj in izdelek oddaj v 
rubriko Predznanje. 

Cilji S številkami 1̶ 8 označi, kaj od navedenega bi postavil za svoj prvi, kaj za 
nadaljnje cilje, obenem pa premisli in zapiši, kako (s katerimi strategijami) 
bi le-te dosegel: 

- namen branja 
- vrste branja  
- informativno branje 
- selektivno ali diagonalno branje 
- podrobno ali študijsko branje 
- dejavnosti pred branjem 
- dejavnosti med branjem 
- dejavnosti po branju 

Strategije Razmisli in v e-Listovnik zapiši odgovore na vprašanja: 
1. Kako bom dosegel zastavljene cilje?  
2. Kdo mi bo pri tem pomagal?  
3. Ali poznam učinkovite strategije učenja in dela z viri? 

Dokazi 
 

Kako boš dokazal, da si cilj dosegel? Pri tem odgovori na spodnje zahteve 
(le-te so označene z barvami – za popolno poznavanje poglavja moraš 
poznati odgovore na vse zahteve): 
- zna našteti vrste branja (informativno, selektivno/diagonalno, 
podrobno/študijsko branje); 
- prepozna vrste branja na primerih; 
- pozna dejavnosti pred branjem, saj jih tudi izkušenjsko izvaja 
(seznanitev s podatki o piscu, seznanitev s temo in besedilno vrsto, 
razmišljanje o pričakovanjih, pripomočki za branje); 
- pozna dejavnosti med branjem, saj jih tudi izkušenjsko izvaja (branje, 
kritično presojanje, prepoznavanje in izpisovanje bistvenih podatkov, 
zapis pripomb in vprašanj); 
- pozna dejavnosti po branju, saj jih tudi izkušenjsko izvaja (prelet 
zapiskov, dopolnjevanje in urejanje; povzemanje; viri; popravljanje 
bistvenega za razumevanje besedila; obnavljanje besedila s pomočjo 
dispozicijskih točk ali MV; presojanje lastnih dejavnosti med branjem). 
 
- v i-učbeniku na povezavah 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2187/index1.html    in  
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https://eucbeniki.sio.si/slo1/2187/index2.html - sledi razlagi in sproti 
rešuje dane naloge; 
 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2187/index4.html  -  reši naloge 2, 3 in 4; 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2187/index5.html   - reši naloge 5, 6, 8 in 
11; 
 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2187/index5.html -   reši nalogi 9 in 10; 
 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2187/index4.html   - reši nalogo 1; 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2187/index5.html   - reši nalogo 7. 
 
Dokaze o rešenih i-nalogah fotografiraj, druge dokaze priloži kot 
priponke, in vse oddaj v razdelek Dokazi.  

Samoevalvacija V e-Listovniku v povedih odgovori na vprašanja: 
a) S čim si bil zadovoljen pri učenju?  
b) Kaj ti je posebno dobro uspelo?  
c) Kaj bi lahko izboljšal?  
d) Kaj si pri tem spoznal o sebi/svojem delu?  
e) Kako boš učenje zastavil prihodnjič? 

 
 
 
 

Standard znanja 
 
Rdeče Minimalne zahteve, ki so pogoj za oceno 2. 

 
Modro 
 

Temeljne zahteve, ki so pogoj za oceno 3 ali 4. 

Zeleno 
 

Višje zahteve, ki so pogoj za oceno 4 ali 5. 
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