
 
 

 
LETNA PRIPRAVA ZA NEMŠČINO 

 
4. RAZRED OSNOVNE ŠOLE 

 
 
 
Izvajalec: 
Šolsko leto: 2018/19 
Načrtovano število ur: 70 ur 
 
 

 
 
 
  



SKLOP: JAZ (predstavitev sebe in drugih)                                                                                september 
 

 

ČAS 
 

OPERATIVNI CILJI  
(obvezni in izbirni) 

 

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 

 

PREVLADUJOČE 
DEJAVNOSTI  

UČENCEV 

 

Preverjanje in 
ocenjevanje znanja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 ur 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slušno razumevanje 

Učenec: 
- sledi preprostim sporočilom, navodilom, ki se  
  nanašajo na znane situacije, 
- pri gledanju razume omejeno število pogosto  
  rabljenih besed in fraz (pozdravi; pesem Mojster  
  Jaka). 
 
Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec: 
- predstavi sebe (ime, naslov, hišna številka,  
  velikost, najljubša barva …), 
- pri predstavitvi uporabi števila do 30 ter  
  poimenovanja za barve, 
- vzpostavi socialne stike (nekoga pozdravijo, se  
  rokujejo, nagovorijo z imenom), 
- na osebna vprašanja odgovori (s kratkimi  
  replikami) ter zastavlja vprašanja (Wie heißt du?...), 
- zapoje preproste pesmi, 
- tvori kratka govorna besedila (dialogi), 
- na podlagi prebranega igrajo kratke igre vlog, 
- uporablja nabor osnovnih jezikovnih struktur. 
 
 
Bralno razumevanje 

Učenec: 
- bere in razume besedila, ki so slikovno podprta, 

- bere počasi kratka besedila. 
 
 
Pisno sporočanje 

Učenec: 
- povezuje besedne dele z nebesednimi, 
- prepiše oz. dopolni krajša besedila, 

- reši najpreprostejše pisne naloge: zapišejo kratke  
  podatke o sebi, 
- zapiše črke nemške abecede, števila do 30 ter  
  barve, 
- zapiše črko x in y. 
 
 
 
 

Slušno razumevanje 

Učenec: 
- razume besedne zveze in pogosto besedišče, ki se  
  nanaša na najbolj temeljne reči (npr. navodila v razredu,  
  osebni podatki – predstavi se), 
- razume in upošteva navodila, ki uravnavajo učni proces. 

 
Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec: 
- uporablja besedne zveze in povedi, s katerimi na preprost  
  način opiše sebe ter bližnje osebe (prijatelje), 
- naučene besede in besedne zveze večinoma ustrezno  
  izgovarja in naglašuje,  
- sodeluje v preprostem pogovoru na obravnavano temo, 
- sprašuje in odgovarja na osebna vprašanja, 
- na preprost način, s pomočjo vprašanj, opiše sebe. 
 

Bralno razumevanje 

Učenec:  
- bere in razume besedila, ki so slikovno podprta. 

 
Pisno sporočanje 

Učenec:  
- tvori preproste povedi, pri čemer se mu dopuščajo večje  
  napake, ki ne otežujejo razumevanja, 
- tvori kratko besedilo s pomočjo predloge in opiše sebe. 

 
- branje ter poslušanje  
  besedil v učbeniku,  
- reševanje nalog v  
  delovnem zvezku ter  
  reševanje delovnih  
  listov, 
- kratki zapisi in prepisi, 
- sodelovanje pri igrah  
 vlog ter didaktičnih igrah, 
- razvrščanje besednih  
  kartic, 
- razvrščanje besed na  
  i-tabli 
- poslušanje posnetka, 
- igra ristanc (barve,  
  števila,…),  
- evalvacija učne ure, 
- samovrednotenje. 
 
 

 Samovrednotenje 
znanja  

(občasno ob koncu učne 
ure ter vedno ob koncu 

učnega sklopa). 

 
 

Medkulturna 
kompetenca in 

medkulturna zavest 
(pozdravi, primerjava 

osebnih imen, nemške 
registrske tablice). 

 
Ustno preverjanje znanja: 
- pozdraviti oz. posloviti se, 
- predstavitev sebe (pove,  
  kako mu je ime, od kod  
  prihaja in koliko je star), 
- predstavijo prijatelja/e, 
- odgovarjati na W-vprašanja, 
- zastavljati vprašanja na W, 
- preštevati osebe, predmete, 
- zna šteti do 30, 
- opisati barvo oči, predmete  
  (po barvi), 
- zna našteti barve. 
 
 
 
Ustno preverjanje znanja 
poteka sproti po ponavljanju 
in utrjevanju učne snovi ter ob 
koncu učnega sklopa. 

 
 
 
 
 



Slovnična zmožnost 

Učenec: 
- pri opisu sebe uporabi svojilni zaimek (Mein  
  Name ist…), 
- šteje člane družine, sošolce (glavni števniki do 30). 
 
Glasoslovje 

Učenec: 
-razlikuje različne glasove v nemščini, 
- ustrezno izgovarja nemške samoglasnike ter  
  zveneče in nezveneče soglasnike. 
 
Medkulturna zmožnost 

Učenec: 
- se medkulturno ozavešča. 

 

 

  



SKLOP: Čas: Jesen, Koledar (dnevi v tednu, deli dneva, meseci, letni časi),  
             Mladostnikov vsakdan (praznovanja in prosti čas)                                    oktober, november, december 
 

 

ČAS 
 

OPERATIVNI CILJI  
(obvezni in izbirni) 

 

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 

 

PREVLADUJOČE 
DEJAVNOSTI  

UČENCEV 

 

Preverjanje in 
ocenjevanje znanja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 ur 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slušno razumevanje 

Učenec: 
- sledi preprostim sporočilom, navodilom, ki se  
  nanašajo na situacije v učbeniku, 
- prepoznajo temo pogovora, ki ga spremljajo, 
- poslušajo in izluščijo nekatere podrobnosti iz  
  besedila, 
- pri poslušanju razume omejeno število pogosto  
  rabljenih besed in fraz. 
 
Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec: 
- predstavi jesenski čas, 
- poimenuje aktivnosti oseb, smeri neba, 
- opiše slikovno aplikacijo in pri tem uporabi besedo  
  links in rechts ali zemljevid države in pri tem uporabi  
  smeri neba, 
- na vprašanja odgovori (s kratkimi replikami), 
- na podlagi prebranega igrajo kratke igre vlog. 
 
Bralno razumevanje 

Učenec: 
- bere in razume besedila, ki so slikovno podprta, 

- bere počasi kratka besedila (razglednica), 
- bere zlogovane besede. 
 
Pisno sporočanje 

Učenec: 
- povezuje besedne dele z nebesednimi, 
- prepiše oz. dopolni krajša besedila, 

- tvori kratka besedila po danem vzrocu: razglednica, 

- povezuje besedne dele z nebesednimi, 

- zapiše črko q. 

 
Slovnična zmožnost 

Učenec: 
- tvori trdilne in nikalne povedi, 
- pove čas (jesen), 
- šteje (glavni števniki do 30). 

 

Slušno razumevanje 

Učenec: 
- razume besedne zveze in pogosto besedišče, ki se  
  nanaša na najbolj temeljne reči (npr. levo-desno ipd.), 
- razume in upošteva navodila, ki uravnavajo učni proces. 

 
Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec: 
- uporablja besedne zveze in povedi, s katerimi se orientira  
  na slikovni aplikaciji (levo-desno), 
- naučene besede in besedne zveze večinoma ustrezno  
  izgovarja in naglašuje,  
- sodeluje v preprostem pogovoru na obravnavano temo, 
- odgovarja na vprašanja. 
 

Bralno razumevanje 

Učenec:  
- bere in razumejo besedila, ki so slikovno podprta, 

- bere zlogovane besede. 

 
Pisno sporočanje 

Učenec:  
- tvori preproste povedi, pri čemer se mu dopuščajo večje  
  napake, ki ne otežujejo razumevanja, 
- tvori kratko besedilo s pomočjo predloge (razglednica). 
 

 
- branje ter poslušanje  
  besedil v učbeniku,  
- reševanje nalog v  
  delovnem zvezku ter  
  reševanje delovnih  
  listov, 
- kratki zapisi in prepisi, 
- sodelovanje pri igrah, 
- razvrščanje besednih  
  kartic, 
- razvrščanje besed na  
  i-tabli 
- delo s služnim  
  posnetkom, 
- evalvacija učne ure, 
- samovrednotenje. 
 

Samovrednotenje 
znanja  

(občasno ob koncu učne 
ure ter vedno ob koncu 

učnega sklopa). 
 

Medkulturna 
kompetenca in 

medkulturna zavest 
(spoznajo, da se jesenske 

počitnice odvijajo v različnih 
mesecih/letnih časih ter da 

se otroci po svetu igrajo 
različne igre; spoznajo 

državi Argentina in 
Namibija; spoznajo besedo 
nogomet v različnih jezikih). 

 
Ustno preverjanje znanja: 
- predstavi jesenki čas, 
- odgovarja na vprašanja  
  (Welcher Tag ist heute?…), 
- našteva (ter zloguje) dneve v  
  tednu, mesece ter letne  
  čase, 
- na zemljevidu pokaže smeri 
  neba, 
- poimenuje barve zastave, 
- uporabi glagol spielen v  
   povedi, 
- zna poimenovati vsaj 3 igre  
   v nemščini. 
 
 
Ustno preverjanje znanja 
poteka sproti po ponavljanju 
in utrjevanju učne snovi ter ob 
koncu učnega sklopa. 

 
 
 
 
 

  



SKLOP: Čas (napoved časa) ter Mladostnikov vsakdan (hrana in pijača)                     december, januar 
 

 

ČAS 
 

OPERATIVNI CILJI  
(obvezni in izbirni) 

 

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 
 

PREVLADUJOČE 
DEJAVNOSTI  

UČENCEV 

 

Preverjanje in 
ocenjevanje znanja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 ur 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slušno razumevanje 

Učenec: 

- pri poslušanju razume omejeno število pogosto  
  rabljenih besed in fraz, 
- pri poslušanju prepozna ključne besede ter temo   
  pogovora, ki ga spremlja (v restavraciji). 
 
Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec: 

- obvlada osnovno besedišče v omejenem obsegu   

  (v restavraciji, na tržnici), 
- obvlada omejeno število kratkih, naučenih povedi    
  (igra vlog – v restavraciji, na tržnici), 
- opiše slikovno gradivo (hrana), 
- odgovori na osebna vprašanja,  
- vpraša po uri ter na vprašanje odgovori. 
 
Bralno razumevanje 

Učenec: 

- razume kratka besedila (dialogi; fraze v različnih  

  jezikih; v restavraciji) 

- bere in razume kratka sporočila (fraze: prosim,  

  hvala, lačen sem, žejen sem, dober tek, koliko je  

  ura), 

- bere in razume besedila, ki so slikovno podprta, 

- bere zelo počasi kratka besedila (dialogi; navodilo za  

  izdelavo ure iz kartona). 

* učence navajamo na različne bralne strategije 
branja v učnem procesu. 
 
 

Pisno sporočanje 

Učenec: 

- prepiše oz. dopolni krajša besedila, 

- reši najpreprostejše pisne naloge, 
- samostojno napiše nekaj besed ali fraz, ki jih  

  zna na pamet (Ich habe Hunger,…). 
 

Glasoslovje 

Učenec: 

- izgovarja nemške samoglasnike in dvoglasnike. 

Slušno razumevanje 

Učenec: 
- razume besedne zveze in pogosto besedišče, ki se  
  nanaša na najbolj temeljne reči (npr. v restavraciji) , 
- razume in upošteva navodila, ki uravnavajo učni proces, 

- s pomočjo sogovorčevih vprašanj razbere osnovne  
  informacije (koliko je ura, kaj jé oseba …), 
- odgovori na vprašanja o besedilu z besednim odzivom. 
 
Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec: 
- uporablja besedne zveze in povedi, s katerimi na preprost  
  način pove, kaj želi jesti/piti, 
- govori v vodenih dejavnostih (zastavlja in odgovarja na  

  vprašanja, poizveduje po podatkih Wie spat ist es?…), 

- naučene besede in besedne zveze večinoma ustrezno  
  izgovarja in naglašuje,  
- sodeluje v kratkih dialogih (igra vlog – v restavraciji, na  
  tržnici) oz. preprostih pogovorih, 
- v govoru uporablja preproste besedne zveze in povedi,  
  s katerimi pove, da je lačen/žejen, 
- sprašuje in odgovarja na osebna vprašanja, 
- pove, koliko je ura). 
 

Bralno razumevanje 

Učenec:  
- razume slišane ali prebrane pogosto rabljene besede in  
  najosnovnejše besedne zveze ter preproste povedi, ki se  
  nanašajo na  temo hrana/pijača ter napoved časa, 

- bere znane in tudi nekatere neznane besede. 
 
 
 
 
 
 
Pisno sporočanje 

Učenec:  
- tvori preproste povedi, pri čemer se mu dopuščajo večje  
  napake, ki ne otežujejo razumevanja, 
- tvori kratko besedilo s pomočjo predloge (pove, kaj želi  
  jesti/piti), 
- dopolni krajša besedila. 

 
- branje ter poslušanje  
  besedil v učbeniku,  
- reševanje nalog v  
  delovnem zvezku ter  
  reševanje delovnih  
  listov, 
- izdelava ure iz kartona, 
- kratki samostojni zapisi, 
- problemski pouk  
  časovni pasovi),  
- igre vlog, 
- razvrščanje besednih  
  kartic. 
 

Učenci urijo različne 
tehnike branja in 

bralne sposobnosti 
(dialogi). 

 

Samovrednotenje 
znanja  

(občasno ob koncu učne 
ure ter vedno ob koncu 

učnega sklopa). 
 
 

Medkulturna 
kompetenca in 

medkulturna zavest 
(iskanje podobnosti oz. 

razlik med jeziki: beseda 
dober tek; spoznajo 
časovne pasove). 

 

Zmožnost za 
pridobivanjenovih 

znanj – učenje učenja  
(napoved časa). 

 
Ustno preverjanje znanja: 
- zna povedati lačen/žejen sem, 

- zna opisati šolsko torbo, 
- vpraša Wie spät ist es?, 
- dvogovor na obravnavano temo. 
 
 

 
Ustno preverjanje znanja 
poteka sproti po ponavljanju 
in utrjevanju učne snovi ter ob 
koncu učnega sklopa. 

 
 



 

Medkulturna zmožnost 

Učenec: 
- se medkulturno ozavešča. 
 

  
 

Formativno 
spremljanje 

učenčevega napredka  
(snemanje igre vlog). 

 

  



SKLOP: Moja šola                                                                                                             februar, marec, april 
 

 

ČAS 
 

OPERATIVNI CILJI  
(obvezni in izbirni) 

 

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 
 

PREVLADUJOČE 
DEJAVNOSTI  

UČENCEV 

 

Preverjanje in 
ocenjevanje znanja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 ur 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slušno razumevanje 

Učenec: 

- pri poslušanju razume omejeno število pogosto  
  rabljenih besed in fraz, 
- pri poslušanju prepozna ključne besede ter temo   
  pogovora, ki ga spremlja (pravila vedenja). 
 
Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec: 

- obvlada osnovno besedišče v omejenem obsegu   

  (v šoli), 
- obvlada omejeno število kratkih, naučenih povedi    
  (Entschuldigung – danke – guten Tag!), 
- opiše slikovno gradivo (šolska torba), 
- odgovori na osebna vprašanja,  
- vpraša po predmetih v učilnici in v šolski torbi. 
 
 
Bralno razumevanje 

Učenec: 

- razume kratka besedila (fraze v različnih jezikih; v  

  šoli) 

- bere in razume kratka sporočila (fraze: prosim,  

  hvala, oprostite,…), 

- bere in razume besedila, ki so slikovno podprta, 

- bere avtentično besedilo (glej seznam bralne  

  značke), 

- bere zelo počasi kratka besedila. 

 
 
* učence navajamo na različne bralne strategije 
branja v učnem procesu. 
 
 

Pisno sporočanje 

Učenec: 

- napiše predmete v šolski torbi, 
- prepiše oz. dopolni krajša besedila, 

- reši najpreprostejše pisne naloge, 
- samostojno napiše nekaj besed ali fraz, ki jih  

  zna na pamet (Ich habe einen Kuli, Das ist mein  

Slušno razumevanje 

Učenec: 
- razume besedne zveze in pogosto besedišče, ki se  
  nanaša na najbolj temeljne reči (npr. šolske potrebščine) , 
- razume in upošteva navodila, ki uravnavajo učni proces, 

- s pomočjo sogovorčevih vprašanj razbere osnovne  
  informacije (opis šolske torbe, …), 
- odgovori na vprašanja o besedilu z besednim odzivom. 
 
Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec: 
- uporablja besedne zveze in povedi, s katerimi na preprost  
  način predstavi šolsko torbo, 
- govori v vodenih dejavnostih (zastavlja in odgovarja na  

  vprašanja, poizveduje po podatkih Welche Farbe ist deine  

  Schultasche…), 

- naučene besede in besedne zveze večinoma ustrezno  
  izgovarja in naglašuje,  
- sodeluje v kratkih dialogih (igra vlog – v šoli) oz.  
  preprostih pogovorih, 
- v govoru uporablja preproste besedne zveze in povedi,  
  s katerimi opiše šolsko torbo, 
- sprašuje in odgovarja na osebna vprašanja, 
- opiše slikovno iztočnico (šolska torba). 
 

Bralno razumevanje 

Učenec:  
- razume slišane ali prebrane pogosto rabljene besede in  
  najosnovnejše besedne zveze ter preproste povedi, ki se  
  nanašajo na šolske potrebščine, 

- bere znane in tudi nekatere neznane besede. 
 
Pisno sporočanje 

Učenec:  
- tvori preproste povedi, pri čemer se mu dopuščajo večje  
  napake, ki ne otežujejo razumevanja, 
- tvori kratko besedilo s pomočjo predloge (opiše svojo   
  šolsko torbo), 
- dopolni krajša besedila. 
 

 
- branje ter poslušanje  
  besedil v učbeniku,  
- reševanje nalog v  
  delovnem zvezku ter  
  reševanje delovnih  
  listov, 
- izdelava plakata (Moja   
  šolska torba), 
- kratki samostojni zapisi, 
- problemski pouk, 
- igre vlog, 
- razvrščanje besednih  
  kartic, 
- zlogovanje besed. 
 
 

Učenci urijo različne 
tehnike branja in 

bralne sposobnosti.  
 
 

Samovrednotenje 
znanja  

(občasno ob koncu učne 
ure ter vedno ob koncu 

učnega sklopa) 
 
 

Medkulturna 
kompetenca in 

medkulturna zavest 
(pridobi osnovne inforamcije 

o šolskem sistemu na 
Tajskem; spozna pravila 

vedenja ter prehranjevanja 
po svetu – Japonska - 

palčke). 
 

 
Ustno preverjanje znanja: 
- zna našteti predmete v šolski  

  torbi in pri tem uporablja  
  nedoločni in določni člen, 
- zna opisati šolsko torbo, 
- vpraša po besedah, 
- dvogovor na  
  obravnavano temo, 
- se zahvali/opraviči, 
- zaželi dober tek, 
- opiše slikovno iztočnico (šolska  
  torba in/ali pogrnjena miza –  
   jedilni pribor). 
 

 
Ustno preverjanje znanja 
poteka sproti po ponavljanju 
in utrjevanju učne snovi ter ob 
koncu učnega sklopa. 

 
 
Pisno ocenjevanje znanja. 
 



  Kuli…), 

- zapiše črke ch in sch. 
 
 

Glasoslovje 

Učenec: 

- zloguje besede, 

- izgovarja nemške samoglasnike in dvoglasnike. 

 

 

Medkulturna zmožnost 

Učenec: 
- se medkulturno ozavešča. 
 

 

Zmožnost za 
pridobivanjenovih 

znanj – učenje učenja 
(nauči se šolske 

potrebščine z določnim 
členom). 

 
 

Formativno 
spremljanje 

učenčevega napredka  
(snemanje opisa šolske 

torbe: Meine 
Schultasche). 

 

Sodelovanje pri 
tujejezičnem  

bralnem tekmovanju. 

 

 

  



SKLOP: Dom in družina                                                                                                                 maj, junij 
 

 

ČAS 
 

OPERATIVNI CILJI  
(obvezni in izbirni) 

 

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 

 

PREVLADUJOČE 
DEJAVNOSTI  

UČENCEV 

 

Preverjanje in 
ocenjevanje znanja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 ur 

 

Slušno razumevanje 

Učenec: 
- sledi preprostim sporočilom, navodilom, ki se  
  nanašajo na znane situacije, 
- pri poslušanju razume omejeno število pogosto  
  rabljenih besed in fraz (v cirkusu, gibanje, glasbeni  
  inštrumenti). 
 
Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec: 
- poimenuje družinske člane, aktivnosti v cirkusu 
- odgovori na osebna vprašanja, 
- uporablja nabor osnovnih jezikovnih struktur (Das  
  ist Felipes Papa; Das ist eine Tommel,…). 
 
Bralno razumevanje 

Učenec: 
- bere in razume besedila, ki so slikovno podprta, 

- bere počasi kratka besedila (recept, navodilo za  
  izdelavo panove piščali). 
 
Pisno sporočanje 

Učenec: 
- povezuje besedne dele z nebesednimi, 
- prepiše oz. dopolni krajša besedila, 

- reši najpreprostejše pisne naloge. 
- s preprostimi povedmi predstavijo lastno družino, 
- zapiše črko ß. 

 
Slovnična zmožnost 

Učenec: 
- pri naštevanju družinskih članov uporabi  
  predloge  (IMama ist in der Küche,…) ter  
  določni člen samostalnikov, 
- pri opisu dejanvosti uporablja predlog am (Am  
  Vormittag ist Felipe…). 

 

Slušno razumevanje 

Učenec: 
- razume besedne zveze in pogosto besedišče, ki se  
  nanaša na najbolj temeljne reči (npr. v cirkusu). 
- razume in upošteva navodila, ki uravnavajo učni proces. 

 
Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec: 
- uporablja besedne zveze in povedi, s katerimi na preprost  
  način opiše aktivnosti vsakdana (Meine Mama kocht; Mein  
  Papa spielt Trompete, ipd.), 
- naučene besede in besedne zveze večinoma ustrezno  
  izgovarja in naglašuje,  
- sodeluje v preprostem pogovoru na obravnavano temo. 
 

Bralno razumevanje 

Učenec:  
- bere in razume besedila, ki so slikovno podprta. 

 
Pisno sporočanje 

Učenec:  
- tvori preproste povedi, pri čemer se mu dopuščajo večje  
  napake, ki ne otežujejo razumevanja. 
 

 
- branje ter poslušanje  
  besedil v učbeniku,  
- reševanje nalog v  
  delovnem zvezku ter  
  reševanje delovnih  
  listov, 
- izdelava panove piščali, 
- kratki zapisi in prepisi, 
- sodelovanje pri igrah, 
- razvrščanje besednih  
  ter slikovnih kartic. 
 
 

Samovrednotenje 
znanja  

(občasno ob koncu učne 
ure ter vedno ob koncu 

učnega sklopa) 
 
 

Formativno 
spremljanje 

učenčevega napredka 
(snemanje branja) 

 
 

Medkulturna 
kompetenca in 

medkulturna zavest 
(spoznajo, kdaj praznujejo v 

Argentini dan prijateljev). 

 
Ustno preverjanje znanja: 
- poimenovanje družinskih  
  članov ter glasbenih  
   inštrumentov, 
- opis aktivnosti družinskih  
  članov (ter raba delov  
  dneva). 
 
 
 
 
Ustno preverjanje znanja 
poteka sproti po ponavljanju 
in utrjevanju učne snovi ter ob 
koncu učnega sklopa. 

 
 
 
 
 

 

  



SKLOP: Čas: Koledar (prazniki: Halloween; Weihnachten; Fasching; Ostern)                    november, december, februar, april 
 

 

ČAS 
 

OPERATIVNI CILJI  
(obvezni in izbirni) 

 

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 
 

PREVLADUJOČE 
DEJAVNOSTI  

UČENCEV 

 

Preverjanje in 
ocenjevanje znanja 

 
 
 
 
13 ur 

 
2 uri 
novem

ber 

 
 

 
4 ure 
decem 
ber 
 
 
 

3 ure 
februa

r 

 
 
 

4 ure 
april 

 
 

 

 
 
 

Slušno razumevanje 

Učenec: 
- pri poslušanju besedil razume  
  omejeno število pogosto rabljenih besed in fraz, 
- posluša in izlušči nekatere podrobnosti iz  

  besedila. 
 

Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec: 

- obvlada osnovno besedišče (na obravnavane  

  teme) v omejenem obsegu, 
- obvlada omejeno število kratkih, naučenih povedi, 
- opiše slikovno gradivo, vezano na obravnavano  
  temo (noč čarovnic, božič, pust, velika noč), 
- na osebna vprašanja odgovori (s kratkimi  
  replikami),  
- vpraša po mesecu, prazniku in na vprašanja  
  odgovori, 
- vošči ob božiču in veliki noči, 
- izgovarja lomilce jezikov. 
 

Bralno razumevanje 

Učenec: 
- razume mesece, praznike ter kratka in enostavna  

  besedila z  jasnim sporočilom,  

- bere in razume kratka, z minimalnimi jezikovnimi  

  sredstvi izražena sporočila (voščilnice), 

- bere in razume besedila, ki so slikovno podprta, 

- bere besedilo pesmi. 
 

Pisno sporočanje 

Učenec: 
- napiše mesece, letne čase, osnovne praznike, 
- prepiše oz. dopolni krajša besedila, 

- reši najpreprostejše pisne naloge: zapiše  
  mesece, letne čase, praznike, voščilo, 
- tvori kratka besedila po danem vzorcu (voščilnica  
  ter vabilo), 
- zapiše črko w. 
 
 
 

Glasoslovje 

Slušno razumevanje 

Učenec: 
- razume besedne zveze in pogosto besedišče, ki se  
  nanaša na najbolj temeljne reči (koledar), 
- razume in upošteva navodila, ki uravnavajo učni proces, 

- s pomočjo sogovorčevih vprašanj razbere osnovne  
  informacije (dan, mesec, ime praznika, …), 
- odgovori na vprašanja z besednim odzivom. 
 
Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec: 
- govori v vodenih dejavnostih (zastavlja in odgovarja na  

  vprašanja, posreduje podatke in po njih poizveduje), 

- naučene besede in besedne zveze večinoma ustrezno  
  izgovarja in naglašuje,  
- sodeluje v preprostem pogovoru na temo prazniki, 
- v govoru uporablja preproste besedne zveze in povedi,  
  s katerimi predstavi koledar (mesece, letne čase) ter  
  praznike, 
- sprašuje in odgovarja na osebna vprašanja. 
 
Bralno razumevanje 

Učenec:  
- razume slišane ali prebrane pogosto rabljene besede in  
  najosnovnejše besedne zveze ter preproste povedi, ki se  
  nanašajo na temo koledar in prazniki, 
- najde in razume določene podatke v besedilu (mesec, ime  
  praznika), 

- bere znane in tudi nekatere neznane besede. 
 
Pisno sporočanje 

Učenec:  
- tvori preproste povedi, pri čemer se mu dopuščajo večje  
  napake, ki ne otežujejo razumevanja, 
- tvori kratko besedilo s pomočjo predloge (voščilnica in  
  vabilo). 

 
- branje ter poslušanje  
  besedil v učbeniku,  
- reševanje nalog v  
  delovnem zvezku ter  
  reševanje delovnih  
  listov,  
- delo s slovarji, 
- sodelovanje pri igrah, 
- razvrščanje besednih  
  in slikovnih kartic, 
- problemska naloga, 
- izdelava vabila in  
  voščilnice. 

 
 
 

Aktualizacija: 
Seznani se s praznovanjem 
noči čarovnic, božiča, pusta 

ter velike noči. 

 

 
Učenci urijo različne 

tehnike branja in 
bralne sposobnosti. 

 
Medkulturna 

kompetenca in 
medkulturna zavest 
(beseda Vesel božič!  in 

Vesela pisanka! v različnih 
jezikih; ve, da v Avstraliji 
praznujejo veliko noč v 

jesenskem času). 

 

 
 
Ustno preverjanje znanja 
poteka sproti po ponavljanju 
in utrjevanju učne snovi, ob 
koncu učne ure ter ob koncu 
učnega sklopa. 

 
 
 



Učenec: 

- zloguje besede, 

- uri (hitro) izgovorjavo ob lomilcih jezika. 

 

Medkulturna zmožnost 

Učenec: 
- se medkulturno ozavešča. 
 

 

Načrtovano število ur letno: 70 ur  

Glede na učno skupino oz. njihovo znanje se lahko število ur pri posameznih učnih sklopih spremeni ter tudi didaktične metode. Nekaj ur 

je nerazporejenih in so namenjene preverjanju ter ocenjevanju znanja. 

 
BRALNO UČNE STRATEGIJE 

se bodo razvijale in urile pri vsakem učnem sklopu. Pred pričetkom branja aktiviramo predznanje učencev, navajamo učence na  izdelavo 

pojmovne mreže, na uporabo stretegije VŽN in drugih strategij. 

 

Pripomočki:  

 Učbenik Ich und Deutsch 1 neu (S. Emeršič; Založba Obzorja, 2018) 

 Delovni zvezek Ich und Deutsch 1 neu (S. Emeršič; Založba Obzorja, 2018)  

 računalnik, i-tabla, e-prosojnice,  

 besedne kartice, slikovno gradivo,  

 avtentična besedila (spletni posnetki, pesmi, ipd.),  

 učni in delovni listi iz Ich und Deutsch 1 neu, Priročnik za učitelje (S. Emeršič; Založba Obzorja, 2018)  

 didaktične igre. 


