
ZMOŽNOST NEBESEDNEGA SPORAZUMEVANJA 

 

Predelaj v i-učbeniku http://eucbeniki.sio.si/slo1/2162/index.html poglavje Jezik. V pomoč ti 

je tudi učbenik Na pragu besedila 1. 

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 http://eucbeniki.sio.si/slo1/2162/index1.html reši 
naloge. Poleg tega v obliki miselnega vzorca zapiši, kaj te najpogosteje 
moti pri sogovorcu.  
 
Rešitve nalog in miselni vzorec fotografiraj, izdelek oddaj v rubriko 
Predznanje. 
 

Cilji S številkami 1–5 označi, kaj od navedenega bi postavil za svoj prvi cilj, kaj 
za nadaljnje: 
– pojasniti, kakšna je pri sporazumevanju vloga nebesednega jezika; 
– spoznati nebesedne spremljevalce govorjenja in nebesedne prvine 
zapisanih besedil; 
– pojasniti njihovo vlogo v besedilu; 
– napisati različna besedila, ki bodo opremljena z nebesednimi 
spremljevalci; 
– pripraviti govorni nastop, v katerem si pozoren na zvočne in vidne 
spremljevalce govorjenja. 
 

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): 
– pojasni, kakšna je pri sporazumevanju vloga nebesednega jezika; 
– navede nekaj nebesednih zvočnih in vidnih spremljevalcev govorjenja; 
– navede nekaj nebesednih prvin zapisanih besedil in  zna pojasniti 
njihovo vlogo v besedilu; 
– navede tudi nekaj prvin dogovorjenega in formaliziranega 
nebesednega jezika; 
– zna razložiti, kaj nebesedni spremljevalci govorjenja povedo o govorcu; 
– zna razložiti, kako med govorjenjem poslušalec s svojim nebesednim 
odzivanjem neposredno vpliva na nastajanje besedila; 
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– reši na spletni povezavi http://eucbeniki.sio.si/slo1/2162/index4.html  
naloge od 1 do 5; 
– napiše besedilno vrsto (predstavitev kraja), ki vsebuje različne 
nebesedne spremljevalce besedila, in pojasni, kako je potekalo njegovo 
izbiranje nebesednih spremljevalcev, s katerimi je opremil besedilo; 
– zna pojasniti, kako na izbiro nebesednih spremljevalcev vplivajo tema 
besedila, sporočevalčev namen in okoliščine sporazumevanja; 
– pripravi govorni nastop (ki ga bo opravil preko Skypa), pri katerem 
zavestno uporablja nebesedne spremljevalce govorjenja; 
– (po predelanem poglavju Pravorečje) zna rešiti tudi naloge na spletni 
povezavi http://eucbeniki.sio.si/slo1/2170/index.html (Prozodične 
prvine besedila) in razložiti, katera prozodična sredstva poznamo in kaj z 
njimi sporočamo poslušalcu. 
 
Reši tudi učni list Zmožnost nebesednega sporazumevanja. 
 
Dokaze o rešenih nalogah fotografiraj in jih oddaj v razdelek Dokazi. 
 

Samoevalvacija 
 

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

 

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: 3 ure (Priprava govornih nastopov bo zahtevala več časa.) 
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