
Pravorečna zmožnost: Samoglasniki (vokali)  
 
V i-učbeniku predelaj poglavje o samoglasnikih (vokalih). V pomoč ti je tudi spletna stran 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2171/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/slo1/2171/index.html reši naloge 
na obeh straneh i-učbenika. Svoje rešitve fotografiraj in jih oddaj v rubriko 
Predznanje.  

Cilji Navedene imaš cilje, ki jih ob obravnavi dane vsebine moraš doseči. 
Izpolni tabelo, na kakšen način boš katerega od ciljev dosegel, katere 
strategije boš pri tem uporabil in kako boš vse navedeno dokazal:  
 
kaj je glasoslovje;  razlika med glasnikom/fonemom in črko; glasovi SKJ; 
samoglasniki; soglasniki; zapisovanje 8 fonemov/glasnikov s 5 črkami; 
samoglasniški trikotnik; polglasnik; vrste naglaševanja (jakostno in 
tonemsko); naglasna znamenja; dolgi naglašeni samoglasniki; kratki 
naglašeni samoglasniki; nenaglašeni samoglasniki; besede glede na 
število naglasov (breznaglasnice/naslonke, enonaglasnice, 
večnaglasnice) 
Moji cilji: Katere 
učne cilje bi rad 
osvojil? Katera 
nova znanja bi rad 
pridobil?  

  

 

Strategija: Katero 
bralno učno strategijo 
bom izbral za 
uresničitev 
zastavljenih ciljev? 
Kako bom preveril 
svojo uspešnost? 
Kako mi bo povratna 
informacija na moje 
delo omogočala 
napredek? 

Načrtovana 
dokazila: 
Kako, s čim bom 
dokazal (sebi in 
drugim) napredek? 
Kako bom preveril 
pridobljeno znanje 
glede na cilje, ki 
sem si jih zastavil? 

Vsebinska vprašanja 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
En cilj pri razvijanju zmožnosti rabe veščin 
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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):  

- znam razložiti, s čim se ukvarja glasoslovje; 
- poznam razliko med glasnikom/fonemom in črko 
- glasove SKJ znam deliti na samoglasnike in soglasnike, soglasnike pa na 
zvočnike in nezvočnike, nezvočnikom znam določiti ntudi zvenečnost in 
nezvenečnost; 
- samoglasnike znam našteti in 8 fonemov/glasnikov znam zapisati s 5 
črkami;  
- samoglasnike znam razvrstiti v samoglasniški trikotnik;  
- v besedi prepoznam polglasnik; poznam tudi pravila za polglasnik (tako 
zapisovanje kot izreko);  
- zavedam se, da v slovenskem prostoru poznamo jakostno in tonemsko 
naglaševanje besed; obvladam jakostno naglaševanje;  
- znam našteti in zapisati naglasna znamenja;  
- v govoru prepoznam dolgo naglašene samoglasnike, kratko naglašene 
samoglasnike in nenaglašene samoglasnike;  
- besede glede na število naglasov znam deliti na 
breznaglasnice/naslonke, enonaglasnice in večnaglasnice 
 
v i-učbeniku na povezavah 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2171/index1.html,  
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2171/index2.html   in 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2171/index3.html    - sledi razlagi o 
samoglasnikih (vokalih) in reši dane naloge; 
 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2171/index5.html   - reši naloge 1, 2, 4 in 
6; 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2171/index6.html    - reši naloge 9, 13 in 
14;  
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2171/index7.html   - reši naloge 20, 23 in 
24; 
 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2171/index6.html    - reši naloge 7, 10, 11 
in 12;   
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2171/index7.html    - reši naloge 18, 19 in 
21; 
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https://eucbeniki.sio.si/slo1/2171/index5.html -  reši nalogi 3 in 5; 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2171/index6.html  -  reši nalogi 8 in 15;  
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2171/index7.html  - reši naloge 16, 17 in 
22. 
Svoje naloge fotografiraj in jih oddaj v razdelek Mojega učenja – med  
Dokaze.  

Samoevalvacija  V e-Listovniku dopolni povedi:  
a) Kaj si se naučil, kako učinkovit si bil?  
b) Kako  izdelek dokazuje tvoj napredek? 
c) Ali tvoj izdelek dokazuje, da razmišljaš/ravnaš drugače kot v 

preteklem obdobju?  
  

 Cilji in kriteriji uspešnosti za učni sklop o samoglasnikih (vokalih) 
Razlaga »semaforja«: 
Pri vsaki alineji je potrebno dodati ustrezen znak, ki se nahaja v zgornjih stolpcih. Vsaka 
barva ima svoj pomen, tako kot pri semaforju: zelena luč (dosegam cilje in kriterije 
uspešnosti), rumena luč (delno dosegam), rdeča luč (ne dosegam).Na koncu pripiši 
komentar, kaj ti je uspelo in kako. 
 

Cilji Kriteriji uspešnosti    Komentar, opombe 
• razvija digitalne 

kompetence; 

•  zna razložiti, s čim 
se ukvarja 
glasoslovje; 

• poznam razliko 
med glasnikom 
/fonemom in črko; 

• glasove SKJ zna 
deliti na 
samoglasnike in 
soglasnike, 
soglasnike pa na 
zvočnike in 
nezvočnike; 

• nezvočnikom zna 
določiti tudi 
zvenečnost in 
nezvenečnost; 

• samoglasnike zna 
našteti in 8 
fonemov/ 
glasnikov zna 
zapisati s 5 črkami;  

•  samoglasnike zna 
razvrstiti v 

• Učenec ustvari 
Moje učenje in 
pogled, ki ga deli z 
razredom in 
učiteljico.  

• V e-listovnik, 
zavihek 
'Predznanje' naloži 
fotografijo z 
rešenimi nalogami.  

• S pomočjo 
sodelovalnega 
učenja svoj zapis 
ustrezno dopolni. 

• Svoje dokaze o 
rešenih nalogah 
naloži med 
Dokaze. 
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samoglasniški 
trikotnik;  

• v besedi prepozna 
polglasnik; 

• poznam pravila za 
polglasnik (tako 
zapisovanje kot 
izreko);  

• zaveda se, da v 
slovenskem 
prostoru poznamo 
jakostno in 
tonemsko 
naglaševanje 
besed;  

• obvlada jakostno 
naglaševanje; 

• zna našteti in 
zapisati naglasna 
znamenja;  

• v govoru prepozna 
dolgo naglašene 
samoglasnike, 
kratko naglašene 
samoglasnike in 
nenaglašene 
samoglasnike;  

• besede glede na 
število naglasov 
zna deliti na 
breznaglasnice/ 
naslonke, 
enonaglasnice in 
večnaglasnice  

D 1, … 
• oblikuje lastne cilje 

učenja in kriterije 
uspešnosti za 
realizacijo ciljev, 

• se seznani z 
dejavnostmi, ki jih je za 
dosego ciljev načrtoval 
učitelj, 

• načrtuje svoje učenje 
oz. učne strategije. 

D … 
 

• Učenec 
samostojno 
razmisli, zapiše in  
konkretizira na 
podlagi 
predhodnih 
vprašanj vsebinske 
cilje in enega 
veščinskega. 

• Učenec načrtuje 
učenje s pomočjo 
preglednice, ki jo 

    



priloži v zavihek 
Strategije. 

• uporablja ustrezno 
terminologijo, 

• samostojno rešuje 
naloge oz. aktivnosti, 

• kritično presoja naloge 
in svoje delo,  

• razvija digitalne 
kompetence in veščine, 
pri delu upošteva 
zastavljene cilje in 
kriterije uspešnosti. 

 
D … 

• Učenec predela 
zahtevano vsebino 
po navodilih in 
sproti rešuje 
naloge. 

• Naloge odda v 
Moje učenje – 
razdelek Dokazi. 

• Učenec lahko  
pripravi svoj učni 
list (križanko, 
iskanje besedišča, 
povezovanje 
pojmov kot 
dopolnitev k 
svojemu učenju).  

    

• podaja ustrezno, jasno, 
razumljivo rešene 
naloge 

 
 

• Učenec bo 
upošteval 
povratne 
informacije, ki jih 
bo pridobil v 
učnem procesu s 
strani učitelja. 

• Učenec bo 
ugotovitve 
zapisoval in na 
podlagi zapisa 
izboljševal svoje 
izdelke. 

    

• Zapiše samorefleksijo 
ter razmisli o nadaljnjih 
možnostih izboljšave 
dela ob obravnavani 
temi. 

D … 

• Učenec odgovori 
na vprašanja  v 
rubriki 
Samoevalvacija.  

    

 
  

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.  

 


