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ENOTA PREDVIDENO ŠTEVILO UR* MEDPREDMETNE POVEZAVE 

LET’S START! 10 slovenščina, 

matematika, 

spoznavanje okolja, 

glasbena umetnost, 

likovna umetnost, 

šport. 

STONE SOUP 15 

THE TWELVE UNCLES 15 

LITTLE RED RIDING HOOD 15 

GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS 15 

SKUPAJ 70  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Časovna razporeditev učne snovi je informativna in priporočljiva, lahko pa se podaljša ali skrajša glede na učne sposobnosti 

učencev, ocenjevanje znanja in ostale okoliščine (dnevi dejavnosti ipd.). 



LET’S START! 

 

 

URE TEMA JEZIKOVNE STRUKTURE BESEDIŠČE CILJI 

10 - pozdravljanje; 

- predstavljanje; 

- počutje; 

- barve; 

- števila do 20; 

- človeško telo (deli 

telesa); 

- navodila; 

- preverjanje znanja 

 

Hello! Hello everyone!  

Good morning! 

My name’s ___. 

What’s your name? 

How are you today? 

I’m happy/angry/hungry/sleepy/ 

scared/great. 

Colour fish number 1 yellow. Fish 

number 1 is yellow.  

This is the way we wash our 

hands/wash our face/brush our 

teeth/comb our hair/put on our 

clothes/go to school.  

Stand up! Turn around! Touch the 

ground! Touch your nose! Touch 

your toes! Pat your chest! Point to 

the left! Point to the right! Say 

Good night! Stomp your feet!  

- happy, angry, 

hungry, sleepy, 

scared, great; 

- red, orange, 

yellow, green, 

blue, violet, purple, 

pink, brown, black, 

white, grey; 

- numbers 0–20; 

- hands, face, 

teeth, hair; 

- fish, clothes, 

school. 

Učenci: 

- ločijo med jezikoma (slovenščina, 

angleščina); 

- pozdravijo; 

- sprašujejo po imenu in počutju ter 

na vprašanja odgovorijo; 

- poznajo različne čustvene izraze; 

- poznajo barve, števila do 20 in 

nekaj delov človeškega telesa; 

- razumejo navodila; 

- spoznajo in usvojijo BESEDIŠČE; 

- poslušajo, se besedno in 

nebesedno odzivajo,  barvajo po 

navodilih, pojejo, recitirajo, utrjujejo 

besedišče z (gibalnimi) igrami; 

- svoj napredek presojajo s 

samovrednotenjem. Učitelj preveri 

znanje učencev.  



STONE SOUP 

 

 

 

 

URE TEMA JEZIKOVNE STRUKTURE BESEDIŠČE CILJI 

15 - zgodba o kameni juhi; 

- zelenjava; 

- sadje; 

- preverjanje znanja. 

But if I had some ___, it would 

taste even better.  

Do you like ___? 

Yes, I do. / No, I don’t. 

Can I have an apple, please? 

Here you are.  

Thank you very much.  

There are five lemons in picture 1. 

There are six lemons in picture 2. 

There are more lemons in picture 

2.  

An apple a day keeps the doctor 

away. 

- stone, pot, soup; 

- carrots, beans, 

broccoli, cabbage, 

onions, peas, 

potatoes, parsley; 

- apples, bananas, 

lemons, oranges, 

peaches, pears, 

plums, grapes; 

- bowl, fruit salad. 

 

Učenci: 

- razporejajo po vrstnem redu; 

- ločijo med sadjem in zelenjavo (kaj 

gre v lonec za juho in kaj v skledo 

za sadno solato); 

- urijo se v slušnem razumevanju; 

- zaznavajo končni glas v besedi; 

- spoznajo in usvojijo BESEDIŠČE ter 

razumejo in govorijo besede in 

enostavnejše povedi; 

- poslušajo, pojejo, štejejo, utrjujejo 

besedišče z (gibalnimi) igrami; 

- svoj napredek presojajo s 

samovrednotenjem. Učitelj preveri 

znanje učencev.  



THE TWELVE UNCLES 

 

 

URE TEMA JEZIKOVNE STRUKTURE BESEDIŠČE CILJI 

15 - zgodba o dvanajstih 

stricih; 

- meseci v letu (koledar): 

- letni časi; 

- vremenska stanja: 

- družinski člani; 

- prazniki: rojstni dan, 

materinski in očetovski 

dan; 

- preverjanje znanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Good morning! 

Good afternoon! 

Good evening! 

When’s your birthday? 

My birthday is in ___.  

What’s the weather like today? 

Is it sunny/cloudy/rainy/foggy/ 

snowy/windy? 

Yes, it is. / No, it isn’t. 

It’s sunny/cloudy/rainy/foggy/ 

snowy/windy. 

Happy birthday to you! 

Happy Mother’s Day! 

Happy Father’s Day!  

- January, 

February, March, 

April, May, June, 

July, August, 

September, 

October, 

November, 

December; 

- summer, autumn, 

winter, spring; 

- sunny, cloudy, 

rainy, foggy, 

snowy, windy; 

- daddy, mummy, 

brother, sister, 

baby; 

- cake, spider. 

Učenci: 

- razporejajo po vrstnem redu; 

- naučijo se poimenovati mesece v 

letu, letne čase, vremenska stanja in 

družinske člane; 

- znajo vprašati sošolca, kdaj ima 

rojstni dan in odgovoriti na enako 

vprašanje; 

- urijo se v slušnem razumevanju; 

- spoznajo in usvojijo BESEDIŠČE ter 

razumejo in govorijo besede in 

enostavnejše povedi; 

- naučijo se voščiti za rojstni, 

materinski in očetovski dan; 

- poslušajo, pojejo, utrjujejo 

besedišče z (gibalnimi) igrami; 

- svoj napredek presojajo s 

samovrednotenjem in preko učitelja.  



LITTLE RED RIDING HOOD 

 

URE TEMA JEZIKOVNE STRUKTURE BESEDIŠČE CILJI 

15 - zgodba o Rdeči kapici: 

- raznovrstna prehrana; 

- jem, vidim, slišim; 

- osnovni geografski pojmi; 

- pri zdravniku; 

- živali; 

- preverjanje znanja. 

 

- What big ears you have! What 

big eyes you have! What big 

teeth you have! 

- What can you eat? I can eat 

bread, a banana, and a cake.  

- What can you see? I can see a 

spider, a cottage, and a stone.  

- What can you hear? I can hear 

a sheep, a bee, and a pig.  

- In a forest, in an orchard, at the 

beach, in a desert. The wolf is 

hiding behind a fir tree/apple 

tree/palm tree/cactus. 

- I’ve got a headache. I’ve got 

earache. I’ve got toothache. I’ve 

got tummy ache.  

- Get well soon.  

- There was an old lady who 

swallowed a fly.  

- Little Red Riding 

Hood, Little Red 

Riding Hood’s 

mother, Grandma, 

wolf, hunter, 

cottage; 

- basket, bread, 

jam, milk, orange 

juice; 

- ears, eyes, teeth 

- forest, orchard, 

beach, desert 

- fir tree, apple 

tree, palm tree, 

cactus; 

- dolly; 

- fly, spider, bird, 

cat, dog, cow, 

horse; 

Učenci: 

- razporejajo po vrstnem redu; 

- urijo se v slušnem razumevanju; 

- določajo začetni glas; 

- izbirajo hrano za boljše zdravje; 

- določajo, kaj lahko jedo, vidijo in 

slišijo; 

- spoznajo nekaj osnovnih 

geografskih pojmov; 

- vživijo se v igro vlog;  

- rišejo, poiščejo in pobarvajo; 

- spoznajo in usvojijo BESEDIŠČE ter 

razumejo in govorijo besede in 

enostavnejše povedi; 

- poslušajo, pojejo, utrjujejo 

besedišče z (gibalnimi) igrami; 

- svoj napredek presojajo s 

samovrednotenjem. Učitelj preveri 

znanje učencev. 



GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS 
Opomba: Pri vseh enotah se individualizacija in diferenciacija izvajata po potrebi glede na zahtevnost učne snovi. 

URE TEMA JEZIKOVNE STRUKTURE BESEDIŠČE CILJI 

15 - zgodba o Zlatolaski; 

- velikost (majhen, srednje 

velik, velik); 

- nasprotja (vroče – mrzlo, 

trdo – mehko); 

- ponavljanje števil do 20; 

- rima; 

- tradicionalni slovenski 

zajtrk in tradicionalni 

angleški zajtrk; 

- preverjanje znanja- 

 

 

 

 

 

 

- This porridge is too hot. This 

porridge is too cold. This porridge 

is just right.  

- This chair is too hard. This chair 

is too soft. This chair is just right. 

- This bed is too hard. This bed is 

too soft. This bed is just right.  

- Someone’s been eating my 

porridge. Someone’s been sitting 

on my chair. Someone’s been 

sleeping in my bed.  

- Daddy Bear’s bowl/chair/bed is 

big. Mummy Bear’s bowl/chair/ 

bed is middle-sized. Baby Bear’s 

bowl/chair/bed is small.  

- Goldilocks, 

Daddy Bear, 

Mummy Bear, 

Baby Bear; 

- forest, house, 

porridge, bowl, 

chair, bed; 

- hot, cold, hard, 

soft. 

Učenci: 

- razporejajo po vrstnem redu; 

- prepoznavajo velikosti; 

- urijo se v slušnem razumevanju; 

- razvijajo strategije štetja zlogov; 

- določajo, kaj je vroče, mrzlo, trdo, 

mehko; 

- narišejo simetrično obliko; 

- štejejo od 20 nazaj; 

- razvijajo strategije iskanja poti 

skozi labirint; 

- določajo besede, ki se rimajo;  

- razlikujejo med slo/ang zajtrkom; 

- spoznajo in usvojijo BESEDIŠČE ter 

razumejo in govorijo besede in 

enostavnejše povedi; 

- svoj napredek presojajo s 

samovrednotenjem. Učitelj preveri 

znanje učencev. 



 

SPLOŠNI CILJI 

Učenci pri pouku tujega jezika pridobivajo in razvijajo jezikovno in nejezikovno znanje, jezikovne, spoznavne, medkulturne in 

metakognitivne zmožnosti ter ključne kompetence za vseživljenjsko učenje. Vse to učencem omogoča dejavno, uspešno in kritično 

vključevanje v njihovo osebno, šolsko in družbeno okolje, v nadaljnje šolanje in bodoče poklicno udejstvovanje.  

Splošni cilj učenja tujega jezika v prvem obdobju je razvijanje celostne zmožnosti za medkulturno in medjezikovno sporazumevanje. 

Učenci se usposobijo za vsebinsko in okoliščinam ustrezno sporazumevanje in s tem za možnost vključevanja v vsakdanje življenje 

in kulturo govorcev ciljnega jezika. Pouk tujega jezika v prvem obdobju narekujejo ti splošni cilji:  

 senzibilizacija za jezike;  

 razvijanje učenčevih sprejemniških, tvorbnih in interaktivnih spretnosti/ zmožnosti;  

 poudarjen razvoj motivacije za usvajanje tujih jezikov;  

 oblikovanje posameznikove raznojezičnosti in družbene večjezičnosti ter dvig jezikovne zavesti v ožjem pomenu (npr. v družini, v 

razredu) in v širšem pomenu (npr. dvojezično področje). 

 

OPERATIVNI CILJI 

V drugem razredu se tuji jezik tesno povezuje s cilji, vsebinami in dejavnostmi učencev pri drugih šolskih predmetih. V tem poglavju 

so navedeni cilji za razvijanje sporazumevalne (jezikovne) spretnosti/zmožnosti ter nekatere predlagane vsebine. Učenci si pridobijo 

prvo znanje o svetu z maternim/prvim jezikom, medtem ko ga tuji jeziki širijo in spodbujajo učence k bolj kompleksnemu razmišljanju. 

Glavno merilo za izbiro tem pri pouku tujega jezika so vsebine predmetov v drugem razredu. Učenci izkusijo, razumejo in uporabijo 

jezik v simuliranih okoliščinah in medsebojni komunikaciji. Poudarek je na spodbujanju in razvijanju govornih in slušnih 

spretnosti/zmožnosti, Pomensko ustrezna raba jezika pri pouku pomaga učencem razviti nove učne strategije kot tudi preizkušanje 



in nadaljnji razvoj poznanih strategij. Besedne (npr. izgovarjava, ritem in intonacija) kot tudi nebesedne prvine komunikacije igrajo 

pomembno vlogo pri jezikovni rabi in jih je treba nenehno tako načrtovano kot spontano vključevati v pouk. 

 

Cilji 

Učenci spoznavajo, da je jezik ne le sporočanjsko sredstvo, temveč je tudi sredstvo mišljenja in jezikovnega zavedanja, opazovanja 

jezikovne in kulturne različnosti. Pri tem dosegajo te cilje:  

 poslušanje in slušno razumevanje,  

 govorno sporočanje in sporazumevanje,  

 posredovanje ali mediacija. 

 

Poslušanje in slušno razumevanje  

Učenci:  

 razvijajo zvočno občutljivost in prepoznavajo ter preizkušajo značilnosti jezika (ritem, intonacija, izgovarjava);  

 usvajajo spretnosti slušnega in vidnega razločevanja (poslušanje z gledanjem);  

 razvijajo osnovne strategije poslušanja in slušnega razumevanja (pozorno poslušanje, razumevanje navodil, jezik razreda, 

razumevanje glavnih idej itn.);  

 razumejo pogosto rabljeno besedišče v skladu s predlaganimi vsebinami;  

 razumejo pogosto rabljene jezikovne strukture in sporazumevalne funkcije (pozdravi ipd.);  

 se nebesedno in besedno odzivajo;  



 spoznavajo in razumejo osnovna razmerja med glasovi in črkami in razlikujejo med izgovorom in zapisom (poslušanje z gledanjem); 

 razumejo najosnovnejše jezikovne označevalce družbenih razmerij (pozdravi, naslavljanja, zahvala, opravičilo) s poudarkom na 

jezikovnih in kulturnih posebnostih;  

 spoznavajo osnovne lastnosti krajših in preprostih govorjenih besedil;  

 spoznavajo izvirna besedila v tujem jeziku (npr. pesmi, izštevanke, pravljice, opisi dogajanj, procesi, navodila) in razvijajo 

medkulturne in večjezikovne zmožnosti/spretnosti. 

 

Govorjenje  

Učenci:  

 se usposabljajo za govorno sporazumevanje in sporočanje (govorijo, recitirajo ali pojejo primerna izvirna besedila v tujem jeziku, 

poimenujejo, naštevajo ob slikah, predmetih, opisujejo preprostejše eksperimente in postopke, dajejo navodila ipd.);  

 uporabljajo besedišče z obravnavanih vsebinskih področij in osnovne jezikovne vzorce;  

 razvijajo in preizkušajo spretnosti izgovarjave, intonacije in ritma tujega jezika;  

 uporabljajo osnovne vzorce socialne interakcije – nebesedno podporo v govoru (npr. mimika, geste), jezikovne označevalce 

družbenih razmerij (pozdravi, naslavljanja) in nekatere vljudnostne dogovore (npr. zahvala, opravičilo) – in uzaveščajo osnovne 

medkulturne značilnosti pri govorjenju v tujem jeziku;  

 se besedno odzivajo na slišano ali prebrano;  

 se preizkušajo v spontanem sporazumevanju v tujem jeziku;  

 uporabljajo tuji jezik v novih okoliščinah in okolju. 

 

 



STANDARDI ZNANJA 

Minimalni standardi znanja so označeni s poudarjenim tiskom.  

 

Poslušanje in slušno razumevanje  

Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito spretnost/zmožnost poslušanja in slušnega razumevanja. Pokaže jo tako, da: 

 prepozna, da je besedilo v tujem jeziku (prepozna ciljni tuji jezik med drugimi jeziki);  

 razume pogosto rabljena in z gestami oz. mimiko podprta navodila za delo v razredu;  

 izlušči glavno temo slušnega besedila;  

 razume izbrane podatke in nekatere podrobnosti (besed, besednih zvez, fraz) v govorjenih besedilih z znano tematiko na podlagi 

vidnih in drugih opor;  

 prepozna nekatere okoliščine sporazumevanja in jasno izražena čustva govorcev.  

 

Govorno sporočanje in sporazumevanje  

Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito spretnost/zmožnost govornega sporočanja in sporazumevanja. Pokaže jo 

tako, da sodeluje v kratkih in jasno strukturiranih sporazumevalnih dejavnostih v njemu znanih okoliščinah, ki so povezane s cilji 

drugih predmetov v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, in:  

 poimenuje konkretni svet okoli sebe (stvari, osebe, dejanja, lastnosti, živali, predmete, kraje itn.) v neposredni okolici/na slikah 

ipd.;  

 se sporazumeva po vzorcih;  

 poizveduje in odgovarja na preprosta vprašanja;  



 pritrjuje, zanika, izraža počutje, zahvalo, voščila in dobre želje, vljudnostne fraze, navezuje stik, se opravičuje, se poslavlja, 

telefonira, uresničuje svoje interese (izraža potrebe in želje, prepovedi, prošnje, išče in ponuja pomoč itn.);  

 poje, recitira pesmi, pove izštevanke. 

 

OCENJEVANJE ZNANJA 

Ocenjevanje znanja poteka v skladu z veljavno zakonodajo.  

Načini ocenjevanja so ustni ter pisni odgovori in drugi načini. 

Pri poslušanju in slušnem razumevanju si učitelj pomaga z učenčevimi grafičnimi prikazi, likovnimi in tehničnimi izdelki, 

obkroževanjem ali/in povezovanjem sličic, s prenašanjem podatkov v drugo obliko, podajanje poimenovanj k stvarem, slikam, igro 

vlog, ugankami, didaktičnimi igrami itn.  

Pri govornem sporočanju in sporazumevanju si učitelj pomaga s poimenovanji, komentarji, napovedovanji, dopolnjevanji, igro vlog, 

opisi postopkov itn. 

 

Vir: UČNI načrt. Program osnovna šola. Tuji jezik v 2. in 3. razredu [Elektronski vir] / [članice delovne skupine za pripravo učnega načrta Katica Pevec Semec 

... [et al.] ; uredila Katica Pevec Semec]. - El. knjiga. - Ljubljana : Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013 


