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ENOTA PREDVIDENO ŠTEVILO UR* MEDPREDMETNE POVEZAVE 

THE ANT AND THE GRASSHOPPER 14 slovenščina, 

matematika, 

spoznavanje okolja, 

glasbena umetnost, 

likovna umetnost, 

šport. 

POCAHONTAS 14 

THE ELVES AND THE SHOEMAKER 14 

THE TOWN MOUSE AND THE COUNTRY MOUSE 14 

JACK AND THE BEANSTALK 14 

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, plavalni tečaj, zdravstveni pregled ipd.). 



THE ANT AND THE GRASSHOPPER 

 

 

 

URE TEMA JEZIKOVNE STRUKTURE BESEDIŠČE CILJI 

14 - zgodba o mravlji in 

kobilici; 

- letni časi; 

- počutje; 

- števila do 10; 

- gozdne živali; 

- preverjanje znanja. 

 

It’s summer. A grasshopper is 

singing and dancing. The 

grasshopper meets an ant. The 

ant is storing food. It’s winter. The 

grasshopper is cold, hungry and 

sad. 

The ants go marching one by 

one/two by two/three by 

three/four by four/five by five/six 

by six/seven by seven/eight by 

eight/nine by nine/ten by ten.  

Glagoli dejanja: look for food/ 

gather food/store the food/dance 

and sing/beg for food/eat the 

food. 

Nedoločni člen (a/an): It’s a fox. 

It’s an otter.  

- summer, autumn, 

winter, spring; 

- angry, hungry, 

happy, sad, hot, 

cold; 

- one, two, three, 

four, five, six, 

seven, eight, nine, 

ten; 

- badger,  bear, 

beaver, deer, fox,  

hedgehog, otter, 

owl, rabbit, 

squirrel, weasel, 

wolf. 

Učenci: 

- poznajo letne čase; 

- poznajo različne čustvene izraze; 

- poznajo števila do 10;  

- poznajo gozdne živali; 

- razumejo JEZIKOVNE STRUKTURE in 

BESEDIŠČE; 

- urijo se v slušnem razumevanju,   

govornem sporočanju, začetnem 

branju ter zapisovanju nedoločnega 

člena; 

- znanje usvajajo z reševanjem 

različnih nalog v delovnem zvezku, 

s pesmijo in igro; 

- preverijo svoje znanje in presojajo 

svoj napredek. Učitelj preveri znanje 

učencev.  



POCAHONTAS 

 

 

 

 

URE TEMA JEZIKOVNE STRUKTURE BESEDIŠČE CILJI 

14 - zgodba o Pocahontas; 

- življenje Indijancev; 

- severnoameriške živali; 

- prazniki: zahvalni dan1, 

valentinovo2; 

- preverjanje znanja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Obravnavamo okrog 

zahvalnega dne. 

2 Obravnavamo okrog 

valentinovega. 

It’s … / They’re … 

There’s … / There are … 

Happy Thanksgiving! 

Happy Valentine’s Day! 

I love you! 

- Pocahontas, 

John Smith, Native 

Americans, Native 

American chief; 

- arrow, bow,  

canoe,  corn, fight, 

fire,   forest, 

friends, gold, hunt,    

kiss, moccasins, 

ship,  tepee, totem,  

village, waterfall  

- beaver, coyote,  

elk, racoon 

Učenci: 

- poznajo življenje Indijancev; 

- poznajo severnoameriške živali; 

- spoznajo praznik (zahvalni dan in 

valentinovo) 

- razumejo JEZIKOVNE STRUKTURE in 

BESEDIŠČE; 

- urijo se v slušnem razumevanju,   

govornem sporočanju, začetnem 

branju in pisanju; 

- znanje usvajajo z reševanjem 

različnih nalog v delovnem zvezku, 

s pesmijo in igro; 

- preverijo svoje znanje in presojajo 

svoj napredek. Učitelj preveri znanje 

učencev.  



THE ELVES AND THE SHOEMAKER 

 

 

URE TEMA JEZIKOVNE STRUKTURE BESEDIŠČE CILJI 

14 - zgodba o palčkih in 

čevljarju; 

- oblačila; 

- barve; 

- preverjanje znanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

The shoemaker is happy/sad. 

The shoemaker is poor/rich. 

The man is poor/rich. 

The elves are hot/cold. 

The elves are happy/sad. 

It’s … / They’re … 

What’s your favourite colour? 

My favourite colour is … 

What are you wearing? 

I’m wearing … 

The boy/girl is wearing … 

The hat/dress/scarf/coat/jumper 

is … 

The socks/shoes/gloves/trousers 

are … 

- shoemaker, 

shoemaker’s wife, 

elves, desk, shoes, 

three gold coins, 

presents, clothes; 

-  coat, dress, hat,  

gloves,  jumper,  

mittens, scarf,  

shirt,  shoes,  

shorts,  skirt, 

slippers, socks, 

trousers, T-shirt; 

-  black,  brown,   

blue, green,  grey, 

orange,  pink,  

purple, red, violet, 

white, yellow. 

Učenci: 

- poznajo oblačila; 

- poznajo barve; 

- razumejo JEZIKOVNE STRUKTURE in 

BESEDIŠČE; 

- urijo se v slušnem razumevanju,   

govornem sporočanju, začetnem 

branju in pisanju; 

- znanje usvajajo z reševanjem 

različnih nalog v delovnem zvezku, 

s pesmijo in igro; 

- preverijo svoje znanje in presojajo 

svoj napredek. Učitelj preveri znanje 

učencev. 



THE TOWN MOUSE AND THE COUNTRY MOUSE 

 

 

URE TEMA JEZIKOVNE STRUKTURE BESEDIŠČE CILJI 

14 - zgodba o mestni in 

podeželski miški; 

- prostori v hiši; 

- pohištvo in gospodinjski 

aparati; 

- preverjanje znanja. 

 

The country mouse lives in the 

country.  

The town mouse lives in town. 

The town mouse was happy to 

come to the country. The town 

mouse was scared of the cow. 

The town mouse didn’t like the 

country. 

The country mouse went to the 

town. The country mouse didn’t 

sleep well. The country mouse 

was scared of the black cat. The 

country mouse didn’t like the 

town.  

- country mouse, 

town mouse, 

country, town, 

field, street, cow, 

cat; 

- bathroom, 

bedroom, dining 

room, hall, kitchen, 

living room; 

- bath, bed, bin, 

chair, coat rack, 

coffee table, 

cooker, fridge, 

oven, rug, shoe 

cupboard, sink, 

sofa, table, toilet, 

TV, wardrobe. 

Učenci: 

- poznajo prostore v hiši; 

- poznajo pohištvo in gospodinjske 

aparate; 

- razumejo JEZIKOVNE STRUKTURE in 

BESEDIŠČE; 

- urijo se v slušnem razumevanju,   

govornem sporočanju, začetnem 

branju in pisanju; 

- znanje usvajajo z reševanjem 

različnih nalog v delovnem zvezku 

in skozi igro; 

- preverijo svoje znanje in presojajo 

svoj napredek. Učitelj preveri znanje 

učencev. 



JACK AND THE BEANSTALK 

 

Opomba: Pri vseh enotah se individualizacija in diferenciacija izvajata po potrebi glede na zahtevnost učne snovi. 

 

 

URE TEMA JEZIKOVNE STRUKTURE BESEDIŠČE CILJI 

14 - zgodba o Jakcu in 

fižolovem steblu 

(čarobnem fižolčku); 

- na kmetiji; 

- preverjanje znanja. 

 

 

 

 

 

 

Jack and Jack’s mother were 

very poor. Jack sold a cow and 

got five magic beans. Jack’s 

mother was very angry and threw 

the beans out of the window. The 

next morning Jack saw a huge 

beanstalk. Jack climbed up the 

beanstalk and saw a kingdom in 

the sky. There lived a giant and 

giant’s wife. The giant had a 

magic hen and a magic harp. The 

hen laid a golden egg and the 

harp played a beautiful song.  

- Jack, Jack’s 

mother, cow, man, 

beans, window, 

beanstalk, sky, 

giant, giant’s wife, 

bread, milk, hen, 

egg, harp, song, 

axe; 

- cat, chick, cow, 

dog, donkey, duck, 

goat, goose, hen, 

horse, pig, rabbit, 

rooster, sheep, 

turkey, farmer. 

Učenci: 

- poznajo živali na kmetiji; 

- razumejo JEZIKOVNE STRUKTURE in 

BESEDIŠČE; 

- urijo se v slušnem razumevanju,   

govornem sporočanju, branju in 

pisanju; 

- znanje usvajajo z reševanjem 

različnih nalog v delovnem zvezku, 

s pesmijo in igro; 

- preverijo svoje znanje in presojajo 

svoj napredek. 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 tretjem razredu se tuji jezik tesno povezuje s cilji, vsebinami in dejavnostmi učencev pri drugih šolskih predmetih. Učenci si pridobijo 

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

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, 

 branje in bralno razumevanje, 

 pisanje in pisno sporazumevanje. 

 

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. 

 

Branje in bralno razumevanje 

Učenci razvijajo:  

 predopismenjevalne in opismenjevalne spretnosti/zmožnosti ter zanimanje za branje; 

 tehniko branja (glasno berejo besede, enostavčne povedi in kratka preprosta besedila v ciljnem jeziku); 



 osnovne bralne strategije (razumevanje posameznih besed, fraz, preprostih povedi v ciljnem jeziku; prepoznavanje določenih 

podatkov v besedilu). 

 

Pisno sporočanje 

Učenci: 

 spoznavajo osnovna načela za zapisovanje v tujem jeziku in razmerja med glasovi in zapisom;  

 spoznavajo/ozaveščajo razlike in podobnosti med pisavo tujega in učnega jezika; 

 zapišejo kratke besedne odzive, zamisli, sezname in (so)ustvarjajo preprosta pisna besedila v tujem jeziku. 

 

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, 

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

 poje, recitira pesmi, pove izštevanke. 

 

Branje in bralno razumevanje  

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

tako, da ob branju s poslušanjem in samostojnem branju: 

 prepozna zapis osnovnega, pogosto rabljenega besedišča ter pomen besednih zvez v okviru znanih tem; 

 razume posamezne preproste in znane besede, besedne zveze ob nebesedni podpori (npr. slikah, predmetih); 

 zna prebrati in razume posamezne znane povedi, ponazorjene z nebesedno podporo; 

 razume kratka in ustrezno zahtevna besedila ob nebesedni podpori. 

 

 



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 


