
SKLADENJSKA ZMOŽNOST 

 

Pomagaj si z i-učbenikom https://eucbeniki.sio.si/slo1/2162/index3.html. V pomoč ti je tudi 

učbenik Na pragu besedila 1, poglavje Jezik. 

V svojem e-Listovniku, v razdelku Moje učenje (za vsako poglavje imaš na levi strani tabele 

zapisano, kam kaj vpisuj), dopolnjuj spodnje zahteve. 

 

Predznanje  
 

Reši nalogo 2 na učnem listu Skladenjska zmožnost in nalogo 6 v i-
učbeniku na spletni strani https://eucbeniki.sio.si/slo1/2162/index5. 
  

Cilji S številkami 1–3 označi, kaj od navedenega bi postavil za svoj prvi cilj, kaj 
za nadaljnja: 
– pri sprejemanju besedil predstaviti pomen povedi/zvez povedi ter 
pretvarjati skladenjsko zapletene povedi v preprostejše; 
– združevati besede v besedne zveze, stavke in povedi, povedi v zveze 
povedi in replike v zveze replik – pri tem upoštevati pomenska in 
slovnična razmerja ter členitev po aktualnosti; 
– prepoznavati skladenjske napake v svojih in tujih besedilih ter jih 
odpravljati. 

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): 
– poišče opis neke naprave (npr. tabličnega računalnika, pametnega 
telefona, kolesa, glasbila) in zna predstaviti pomen zvez povedi; 
– zna združevati besede v večje enote, v besedne zveze, stavke in povedi 
ter besedila (napiše slovnično in pravopisno pravilno predstavitev 
osebe); 
– zna postaviti povedi v ustrezno pomensko razmerje in svojo odločitev 
utemeljiti (naloga 3 na učnem listu) ter pazi na to, da ne ponavlja besed 
in stavčnih vzorcev; 
– zna odpraviti napake v besednem redu in svoj popravek utemeljiti  
(naloga 4 na učnem listu); 
– zna pretvarjati skladenjsko zapletene povedi v preprostejše (opis 
naprave zapiše s preprostejšimi povedmi); 
– prepoznava skladenjske napake v svojih in tujih besedilih, zna jih 
odpraviti in svoje odločitve utemeljiti (naloga 6 na učnem listu); 
– zna pojasniti, čemu uporabljamo Slovensko slovnico in katere podatke 
najdemo v njej. 

https://eucbeniki.sio.si/slo1/2162/index3.html
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2162/index5


Reši vse naloge na učnem listu. 
 

Samoevalvacija 
 

V e-Listovniku dopolni povedi: 
 
Ko sem se učil, sem se naučil/spoznal _______________ . 
 
Moje znanje in izdelki dokazujejo, da znam in razumem 
_________________ . 
 

 

 

 

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. 
 

 

 

Viri 

Pri izdelavi naloge uporabi: i-učbenik https://eucbeniki.sio.si/slo1/index.html 

Pri učenju in izdelavi nalog lahko uporabiš tudi druge vire. 

Predviden čas izdelave: 14 dni 
Operativni čas izdelave: predvidoma 2 uri (Priprava vseh besedilnih vrst bo zahtevala več 
časa.) 
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