
Metajezikovna zmožnost: Enogovorno in dvogovorno sporazumevanje 
 
V i-učbeniku predelaj poglavje o enogovornem in dvogovornem sporazumevanju. V pomoč 
ti je tudi spletna stran https://eucbeniki.sio.si/slo1/2182/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/slo1/2182/index.html  - 
reši naloge na obeh straneh. Rešitve fotografiraj in izdelek oddaj v 
rubriko Predznanje. 

Cilji Pripiši, s pomočjo katerih veščin boš dosegel navedene cilje: 
Kaj je enogovorno 
sporazumevanje? 

    

Katera besedila spadajo 
med enogovorna? Kaj je 
zanje značilno? 

    

Kaj je dvogovorno 
sporazumevanje? 

    

Katera besedila spadajo 
med dvogovorna? Kaj je 
zanje značilno? 

    

Kaj je značilno za 
sporočevalca v 
enogovornih in kaj v 
dvogovornih besedilih? 

    

 

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, 

argumentiranja, sodelovanja in komuniciranja … ? 

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): 
- prepozna enogovorna in dvogovorna besedila; 
- prepozna sporočevalca v enogovornih in dvogovornih besedilih; 
- prepozna vrste besedil: so enogovorna ali dvogovorna;  
- tvori enogovorna in dvogovorna besedila; 
 
- v i-učbeniku na povezavi 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2182/index4.html -  reši naloge 1-4 in 8;  
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2182/index5.html    - reši naloge 9-15; 
 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2182/index4.html    - reši nalogi 6 in 7; 
 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2182/index4.html -   reši nalogo  5; 

https://eucbeniki.sio.si/slo1/2182/index.html
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2182/index.html
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2182/index4.html
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2182/index5.html
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2182/index4.html
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2182/index4.html


https://eucbeniki.sio.si/slo1/2182/index5.html   - reši nalogi 16 in 17; 
 
Rešene naloge fotografiraj in jih oddaj med Dokaze. 

Samoevalvacija V e-Listovniku v povedih odgovori na vprašanja: 
a) Na znanje/izdelek sem ponosen, ker …  
b) Ko sem se učil/pripravljal ta izdelek, sem se naučil/spoznal …  
c) Moje znanje/izdelek dokazuje, da znam/razumem …  
d) Iz učenja/izdelka je razvidno, da sem v pripravo vložil veliko 

truda, ker … 

 
 
 

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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