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SKLOP: JAZ (osebni podatki, predstavitev sebe in drugih) / Hallo Freunde!                                                                         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, 
- razume glavno sporočilo slišanega besedila  
  obravnavane tematike. 
 
 
Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec: 
- predstavi sebe (ime, država, mesto, starost,  
  sorojenci,…), 
- pri predstavitvi uporabi števila do 30, 
- vzpostavi socialne stike (nekoga pozdravijo, se  
  rokujejo, nagovorijo z imenom in priimkom), 
- na osebna vprašanja odgovori (s kratkimi  
  replikami) ter zastavlja vprašanja (Wie heißt du?  
  Wie alt bist du? ...), 
- zapoje preproste pesmi oz. rap, 
- 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, 
- najde in razume posamezen podatek v 
preprostem  
  besedilu. 
 
 
Pisno sporočanje 

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

- reši najpreprostejše pisne naloge: zapišejo 
kratke  
  podatke o sebi oz. o neki drugi osebi, 
- zapiše osnovna vprašanja ter odgovore nanje. 

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: 
- dobro obvlada osnovno besedišče, 
- ustrezno poimenuje člane družine, prijatelje, 
- uporablja besedne zveze in povedi, s katerimi na 
preprost  
  način opiše sebe ter bližnje osebe (člane družine), 
- naučene besede in besedne zveze večinoma ustrezno  
  izgovarja in naglašuje,  
- sodeluje v preprostem pogovoru na obravnavano temo, 
- govori v vodenih nalogah z veliko podpore, pri govoru  
  pogosto dela premore in prekinitve, 
- sprašuje in odgovarja na osebna vprašanja, 
- na preprost način, s pomočjo vprašanj, opiše sebe in  
  druge člane družine. 
 
 

Bralno razumevanje 

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

- razume kratka in preprosta besedila, 

- razbere temo besedila in osebe. 

 
 
Pisno sporočanje 

Učenec:  
- piše kratke povedi in preprosta kratka besedila po 
danem  
  vzorcu, 
- zapiše kratke povedi kot odgovore na vprašanja, 
- 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  
  didaktičnih igrah, 
- izdelava besednih kartic  
  (vprašanja), 
- razvrščanje besednih  
  kartic, 
- razvrščanje besed na  
  i-tabli 
- poslušanje posnetka, 
- igra z besednimi  
  karticami, 
- evalvacija učne ure, 
- samovrednotenje. 
 
 
 Samovrednotenje znanja  
(občasno ob koncu učne 
ure ter vedno ob koncu 

učnega sklopa). 
 

 
Medkulturna kompetenca in 

medkulturna zavest 
(pozdravi, primerja priimke 

in osebna imena ter 
poimenovanja za mamo in 

očeta). 

 
Ustno preverjanje znanja: 
- pozdraviti oz. posloviti se, 
- predstavitev sebe (pove,  
  kako mu je ime, od kod  
  prihaja, kje stanuje, koliko je  
  star), 
- predstavijo svojo družino,   
  prijatelja/e, 
- odgovarjati na W-vprašanja, 
- zastavljati vprašanja na W, 
- zna šteti do 30, 
- zna povedati rimo. 
 
 
 
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; Sein/Ihr Name ist…), 
- šteje člane družine (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: Šola (razred, učilnica, šolske potrebščine) / Schule und Lernen                                                        september, oktober 
 

 
ČAS 

 
OPERATIVNI CILJI  
(obvezni in izbirni) 

 
MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 

 
PREVLADUJOČE 

DEJAVNOSTI  
UČENCEV 

 
Preverjanje in 

ocenjevanje znanja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 ur 

 
 

 
 

Slušno razumevanje 

Učenec: 
- sledi preprostim sporočilom, navodilom, ki se  
  nanašajo na situacije v učbeniku, 
- razume glavno sporočilo slišanega besedila  
  obravnavane tematike, 
- prepozna temo pogovora, ki ga spremlja, 
- posluša in izlušči nekatere podrobnosti iz besedila, 
- pri poslušanju razume omejeno število pogosto  
  rabljenih besed in fraz. 
 
 
Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec: 
- predstavi sebe (ime, država, mesto, jezike, ki jih  
  govori oz. se jih uči,…), 
- pri predstavitvi uporabi različne glagolske 
  oblike,  
- v predstavitev vključi učne cilje in načine učenja, 
- na osebna vprašanja odgovori (s kratkimi  
  replikami) ter zastavlja vprašanja (Welche  
  Sprache sprichst du? Habt ihr eine Magnettafel? 
   ...), 
- pove, kaj počne v šoli (Ich lese, ich rechne,…), 
- pove, da je levičar/desničar, 
- prešteva šolske potrebščine ter predmete v učilnici, 
- tvori kratka govorna besedila (dialogi), 
- na podlagi prebranega sodeluje pri kratkih igrah  
  vlog, 
- uporablja nabor osnovnih jezikovnih struktur. 
 
 
Bralno razumevanje 

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

- bere počasi kratka besedila (dvogovori, igre vlog,  
  recept za pripravo smutija), 
- bere zlogovane besede. 
 
Pisno sporočanje 

Učenec: 

Slušno razumevanje 

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

 
 
Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec: 
- uporablja besedne zveze in povedi, s katerimi pove, 
katere  
  jezike govori, kako izgleda učilnica, katere šolske  
  potrebščine ima, kaj počne v šoli, ipd. 
- 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 razume 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 (opis učilnice,  
  naštevanje šolskih potrebščin). 
 

 
- 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 slušnim  
  posnetkom, 
- evalvacija učne ure, 
- samovrednotenje. 
 
 

Samovrednotenje 
znanja  

(občasno ob koncu učne 
ure ter vedno ob koncu 

učnega sklopa). 
 
 

Učenci urijo različne 
tehnike branja in bralne 

sposobnosti 
(dialogi). 

 
 
 
 
 
 

 
Ustno preverjanje znanja: 
- v lastno predstavitev vključi  
  jezik, ki ga govori in ki se ga  
  uči, pove, da je levičar oz.  
  desničar,  
- odgovarja na vprašanja  
  (Welche Sprache sprichst  
  du? Habt ihr eine  
  Magnettafel?…), 
- našteva (ter zloguje) šolske  
  potrebščine, 
- na slikovni iztočnici pokaže  
  naučeno besedišče, 
- poimenuje šolske  
   potrebščine,  
- uporabi glagol schreiben v  
   povedi, 
- zna poimenovati nekaj 
  šolskih potrebščin v množini. 
 
 
Ustno preverjanje znanja 
poteka sproti po ponavljanju 
in utrjevanju učne snovi ter ob 
koncu učnega sklopa. 

 
 



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

  besed, oštevilči povedi, označi odgovor, 

- zapiše nekaj šolskih potrebščin, 

- opiše učilnico po danem vzorcu, 

- dopolni vrzeli v povedi z glagolom schreiben. 

 

 

 
Slovnična zmožnost 

Učenec: 
- pri predstavitvi uporabi glagole heißen, sprechen,  
  lernen, 

- tvori trdilne in nikalne povedi, 
- razvršča besede po slovničnem spolu (der, das,  
  die), 
- uporablja vprašalnice Wann?, Was?, Wer? ter  
  Wohin? 
- uporablja edninske in množinske oblike  
  samostalnikov,  
- šteje (glavni števniki do 30), 
- loči med ich lerne in wir lernen (glagolske končine  
  za 1. osebo ednine in 1. osebo množine). 

 

Medkulturna kompetenca 
in medkulturna zavest  
(ve, da ljudje po svetu 

govorijo različne jezike, da 
so učilnice po svetu 

različne; spozna osnovne 
cilje in namene učenja; 
spozna besedo šola v 

različnih jezikih). 
 

Zmožnost za 
pridobivanjenovih znanj – 

učenje učenja  
(načini in cilji učenja). 

 

  



SKLOP: DOM IN DRUŽINA (hiša, stanovanje) / Häuser                                                                                                       november 
 

 
ČAS 

 
OPERATIVNI CILJI  
(obvezni in izbirni) 

 
MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 

 
PREVLADUJOČE 

DEJAVNOSTI  
UČENCEV 

 
Preverjanje in 

ocenjevanje znanja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 ur 

 
 
 

Slušno razumevanje 

Učenec: 

- pri poslušanju razume omejeno število pogosto  
  rabljenih besed in fraz (dejavnosti oseb). 
 
 
Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec: 

- obvlada osnovno besedišče v omejenem obsegu   

  (hiša, stanovanje, prostori v hiši, predmeti v  
  stanovanju), 
- opiše slikovno gradivo (hiša, stanovanje), 
- odgovori na osebna vprašanja,  
- vpraša, kje kdo stanuje ter na vprašanje odgovori, 
- uporablja nabor osnovnih jezikovnih struktur (Das  
  ist ein Tisch.), 
- izgovarja lomilce jezikov. 
 
 
Bralno razumevanje 

Učenec: 

- razume kratka besedila (prostori v hiši), 

- bere in razume kratka sporočila (sem v kuhinji), 

- bere in razume besedila, ki so slikovno podprta. 

* 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 wohne in einem Haus. Wo wohnst  

  du?), 

- zapiše črke au in äu. 
 
 
 
 

Slušno razumevanje 

Učenec: 
- razume besedne zveze in pogosto besedišče, ki se  
  nanaša na najbolj temeljne reči (v hiši), 
- razume in upošteva navodila, ki se nanašajo na  

  obravnavano tematiko, 

- s pomočjo sogovorčevih vprašanj razbere osnovne  
  informacije (kje se nahaja oseba, kaj se nahaja v 
kuhinji,  
  ipd.), 
- odgovori na vprašanja o besedilu z besednim odzivom. 
 
 
Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec: 
- uporablja besedne zveze in povedi, s katerimi na 
preprost  
  način pove, kje stanuje, kje se nahaja in kaj počne, 
- govori v vodenih dejavnostih (zastavlja in odgovarja na  

  vprašanja, poizveduje po podatkih Wo wohnst du? Was  

  macht Kiano?…), 

- naučene besede in besedne zveze večinoma ustrezno  
  izgovarja in naglašuje,  
- sodeluje v preprostih pogovorih, 
- v govoru uporablja preproste besedne zveze in povedi,  
  s katerimi pove, kje stanuje, v katerem prostoru se 
nahaja, 
- 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 hiša oz. stanovanje, 

- bere znane in tudi nekatere neznane besede. 
 
 
 
 

 
- branje ter poslušanje  
  besedil v učbeniku,  
- reševanje nalog v  
  delovnem zvezku ter  
  reševanje delovnih  
  listov, 
- kratki samostojni zapisi, 
- razvrščanje besednih  
  kartic, 
- delo s slušnim  
  posnetkom, 
- evalvacija učne ure, 
- samovrednotenje. 
 
 

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 
(išče podobnosti oz. 
razlike med vrstami 

bivališč po svetu, spozna 
besedo hiša v različnih 
jezikih; ve, da slovnični 
spol samostalnikov v 

nemščini ni enak 
slovničnemu spolu 

 
Ustno preverjanje in 
ocenjevanje znanja: 
- zna povedati kje stanuje 
(hiša,  
  stanovanje), 
- zna opisati prostor na 
slikovni  
  iztočnici ter pri tem uporabiti  
  predmete v prostoru, 
- vpraša Wo wohnst du?, 
- odgovarja na vprašanja  
  (Was macht Emma?…), 
- našteva (ter zloguje) vrste  
  bivališč ter predmete v  
  stanovanju, 
- na slikovni iztočnici pokaže  
  naučeno besedišče, 
- poimenuje prostore v  
    hiši/stanovanju,   
- uporabi glagol wohnen v  
   povedi, 
- zna poimenovati nekaj 
  predmetov v stanovanju v  
  množini. 
 
 

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

 
 
Pisno ocenjevanje znanja. 

 



Glasoslovje 

Učenec: 

- izgovarja nemške samoglasnike in dvoglasnike  

  (au/äu). 

 

 
Slovnična zmožnost 

Učenec: 
- pri predstavitvi uporabi glagol wohnen, 
- tvori trdilne in nikalne povedi, 
- razvršča besede po slovničnem spolu (der, das,  
  die), po abecednem redu, 
- uporablja vprašalnice Was?, Wer? ter Wo? 
- uporablja edninske in množinske oblike  
  samostalnikov,  
- loči med ich fahre in er/sie fährt (glagolske končine  
  za 1. osebo ednine in 3. osebo ednine), 
- spozna pridevnik alt in neu. 
 

 

Medkulturna zmožnost 

Učenec: 
- se medkulturno ozavešča. 
 

Pisno sporočanje 

Učenec:  
- tvori preproste povedi, pri čemer se mu dopuščajo 
večje  
  napake, ki ne otežujejo razumevanja, 
- tvori kratko besedilo s pomočjo predloge (zapiše, kje 
stanuje, v katerem prostoru se nahaja), 
- dopolni krajša besedila. 
 

samostalnikov v 
slovenščini.). 

 
 

Zmožnost za 
pridobivanjenovih znanj – 

učenje učenja  
(ve, da se samostalniki 
pišejo z veliko začetnico 

ter se uporabljajo v 
edninski in množinski 

obliki). 
 
 

Formativno spremljanje 
učenčevega napredka  

(igrifikacija za preverjanje 
poznavanja besedišča). 

 

  



SKLOP: ČAS (koledar: zima) / Im Winter                                                                                                                        januar, februar 
 

 
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 znane situacije, 
- pri poslušanju razume omejeno število pogosto  
  rabljenih besed in fraz, 
- razvršča slikovne aplikacije pred, med in po  
  poslušanju. 
 
 
Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec: 
- poimenuje letne čase, aktivnosti v zimskem času, 
- predstavi zimski čas, 
- poimenuje aktivnosti oseb, smeri neba, 
- odgovori na vprašanja (Was machen die Kinder?) 
- uporablja nabor osnovnih jezikovnih struktur (Winter  
  ist eine Jahreszeit. Im Winter ist es kalt.), 
- poje pesem, 
- izgovarja besede s črko sch/Sch. 
 
 
Bralno razumevanje 

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

- razvršča slikovne aplikacije pred, med in po  
  branju. 
 
 
Pisno sporočanje 

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

- reši najpreprostejše pisne naloge, 
- s preprostimi povedmi predstavi zimo, 
- zapiše črko sch/Sch. 
 
Slovnična zmožnost 

Učenec: 
- tvori trdilne in nikalne povedi, 
- pove letni čas (zima). 

Slušno razumevanje 

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

 
 
Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec: 
- uporablja besedne zveze in povedi, s katerimi na 
preprost  
  način opiše zimske aktivnosti (Chiara und Tommaso 
bauen  
  einen Schneemann, 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, 
- kratki zapisi in prepisi, 
- sodelovanje pri igrah, 
- razvrščanje besednih  
  ter slikovnih kartic, 
- delo s slušnim  
  posnetkom, 
- evalvacija učne ure, 
- samovrednotenje. 
 
 

Samovrednotenje znanja  
(občasno ob koncu učne 
ure ter vedno ob koncu 

učnega sklopa) 
 
 

Formativno spremljanje 
učenčevega napredka  

(igrifikacija za preverjanje 
poznavanja besedišča). 

 
 

Medkulturna kompetenca in 
medkulturna zavest 

(dobi osnovne informacije o 
zimskih počitnicah po 

svetu; ve, da se zimske 
počitnice odvijajo v različnih 
mesecih/letnih časih ter da 

 
Ustno preverjanje in 
ocenjevanje znanja: 
- poimenuje letne čase, 
- opiše zimske aktivnosti  
  oseb, 
- razvršča slikovne kartice v  
  pravilnem zaporedju ob/po  
  poslušanju, 
- bere krajše besedilo. 
 
 
Ustno preverjanje znanja 
poteka sproti po ponavljanju 
in utrjevanju učne snovi ter ob 
koncu učnega sklopa. 
 
 
Pisno ocenjevanje znanja. 



otroci po svetu počnejo 
različne aktivnosti.) 

  



SKLOP: PRAZNIKI (rojstni dan) ter ČAS (napoved časa) / Geburtstag feiern                                                            februar, marec 
 

 
ČAS 

 
OPERATIVNI CILJI  
(obvezni in izbirni) 

 
MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 

 
PREVLADUJOČE 

DEJAVNOSTI  
UČENCEV 

 
Preverjanje in 

ocenjevanje znanja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 ur 

 
 
 
 
 
 

Slušno razumevanje 

Učenec: 

- pri poslušanju razume omejeno število pogosto  
  rabljenih besed in fraz, 
- razume glavno sporočilo slišanega besedila  
  obravnavane tematike, 
- prepozna temo pogovora, ki ga spremlja, 
- posluša in izlušči nekatere podrobnosti iz  
  besedila (med slišanim besedilom prepozna  
  besedilo v nemščini – pesem Happy birthday). 
 
 
Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec: 

- obvlada osnovno besedišče v omejenem obsegu, 

- obvlada omejeno število kratkih, naučenih povedi    
  (Alles Gute zum Geburtstag! Es ist halb sieben.), 
- odgovori na osebna vprašanja (Wann hast du  
  Geburtstag?), 
- sodeluje pri igri vlog,  
- recitira pesem (Morgens früh um sechs), 
- vpraša po uri (halb…) ter na vprašanje odgovori. 
 
 
Bralno razumevanje 

Učenec: 

- razume kratka besedila (voščila v različnih jezikih) 

- bere in razume kratka sporočila (fraze: prosim,  

  hvala, vse najboljše, koliko je ura), 

- bere in razume besedila, ki so slikovno podprta, 

- bere (zelo počasi) kratka besedila, 

- bere avtentično besedilo (glej seznam knjig za bralno  

  tekmovanje). 

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

Slušno razumevanje 

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

- s pomočjo sogovorčevih vprašanj razbere osnovne  
  informacije (koliko je ura, kdaj ima oseba rojstni dan 

…), 
- odgovori na vprašanja o besedilu z besednim odzivom. 
 
 
Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec: 
- uporablja besedne zveze in povedi, s katerimi na  
  preprost  
  način pove, kdaj ima oseba rojstni dan, 
- govori v vodenih dejavnostih (zastavlja in odgovarja na  

  vprašanja, poizveduje po podatkih Wie spät ist es?), 

- naučene besede in besedne zveze večinoma ustrezno  
  izgovarja in naglašuje,  
- sodeluje v kratkih dialogih oz. preprostih pogovorih, 
- v govoru uporablja preproste besedne zveze in povedi,  
  s katerimi pove, kdaj ima rojstni dan, koliko je ura, 
- sprašuje in odgovarja na osebna vprašanja, 
- opiše slikovno iztočnico (darila, rojstnodnevni koledar. 
 
 

Bralno razumevanje 

Učenec:  
- razume slišane ali prebrane pogosto rabljene besede in  
  najosnovnejše besedne zveze ter preproste povedi, ki  
  se nanašajo na praznovanje rojsntega dne, 
- bere znane in tudi nekatere neznane besede. 
 
 
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 plakata (Unser  
  Geburtstagskalender), 
- kratki samostojni zapisi, 
- problemski pouk  
  (kombinatorika, stolpični  
  diagram), 
- igre vlog, 
- razvrščanje besednih  
  Kartic, 
- delo s slušnim  
  posnetkom, 
- evalvacija učne ure, 
- samovrednotenje. 
 
 
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 

(zna voščiti za rojstni dan v 
različnih jezikih; spozna,  

 
Ustno preverjanje znanja: 
- zna se predstaviti ter v  

  predstavitev vključiti kdaj ima  
  rojstni dan,  
- zna recitirati pesem, 
- vpraša po mesecu, 
- sodeluje v dvogovoru na  
  obravnavano temo, 
- se zahvali/opraviči, 
- vošči za rojstni dan, 
- pove, koliko je ura. 
 
 

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

 
 
Pisno ocenjevanje znanja. 

 



Pisno sporočanje 

Učenec: 

- napiše napoved časa v povedi (Es ist halb acht.), 
- prepiše oz. dopolni krajša besedila, 

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

  zna na pamet (Wann hast du Geburtstag? Ich habe  

 Geburtstag im Mai.). 
 
 

Glasoslovje 

Učenec: 

- izgovarja nemške samoglasnike in dvoglasnike. 

 

 

Medkulturna zmožnost 

Učenec: 
- se medkulturno ozavešča. 
 

- tvori kratko besedilo s pomočjo predloge (predstavi se 
ter v  
  predstavitev vključi Ich habe Geburtstag im…), 
- dopolni krajša besedila. 
 

besedo vse najboljše v različnih 
jezikih). 

 
 

Zmožnost za 
pridobivanjenovih znanj – 

učenje učenja  

(nauči se napoved časa z 
besedo halb). 

 
 

Formativno spremljanje 
učenčevega napredka  

(igrifikacija za preverjanje 
poznavanja besedišča). 

 
 

Sodelovanje pri 
tujejezičnem bralnem 

tekmovanju. 

 

  



SKLOP: Koledar (vreme) / Das Wetter                                                                                                                                  april, maj 
 

 
ČAS 

 
OPERATIVNI CILJI  
(obvezni in izbirni) 

 
MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 

 
PREVLADUJOČE 

DEJAVNOSTI  
UČENCEV 

 
Preverjanje in 

ocenjevanje znanja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 ur 

 

Slušno razumevanje 

Učenec: 
- sledi preprostim sporočilom, navodilom, ki se  
  nanašajo na vreme, 
- pri poslušanju razume omejeno število pogosto  
  rabljenih besed in fraz (Wie ist das Wetter heute?  
  Was ziehst du heute an?). 
 
 
Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec: 
- poimenuje vremenske pojave, vremenska stanja,  
  aktivnosti, ki so vremenu primerna, 
- poimenuje vremenu primerna oblačila, 
- opiše vremensko karto, 
- uporablja nabor osnovnih jezikovnih struktur (Es  
  regnet. Es ist kalt.), 
- opiše razglednico (Hier ist die Adresse.), 
- pove izštevanko (na temo vreme). 
 
 
Bralno razumevanje 

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

- bere počasi kratka besedila (izštevanke,  
  razglednica, vodotok). 
 
 
Pisno sporočanje 

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

- reši najpreprostejše pisne naloge (v delovnem  
  zvezku), 
- s preprostimi povedmi predstavi vremensko karto, 
- zapisuje besede po abecednem redu, 
- zapiše vremenske pojave in kratko sporočilo o  
  vremenu. 
 
 

 

Slušno razumevanje 

Učenec: 
- razume besedne zveze in pogosto besedišče, ki se  
  nanaša na najbolj temeljne reči (Wie ist das Wetter  
  heute?). 
- 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, ki so vremenu primerna (Es 
regnet.  
  Ich bin im Wohnzimmer. Wie ist das Wetter im Norden 
von  
 Slowenien? 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, 
- kratki zapisi in prepisi, 
- sodelovanje pri igrah, 
- razvrščanje besednih  
  ter slikovnih kartic, 
- delo s slušnim  
  posnetkom, 
- evalvacija učne ure, 
- samovrednotenje. 
 
 

Samovrednotenje znanja  
(občasno ob koncu učne ure 
ter vedno ob koncu učnega 

sklopa) 
 
 

Formativno spremljanje 
učenčevega napredka 

(snemanje branja) 
(igrifikacija za preverjanje 
poznavanja besedišča). 

 
 

Medkulturna kompetenca in 
medkulturna zavest 

(ve, da je vreme po svetu 
različno ter da je odvisno 

od letnega časa). 

 
Ustno preverjanje znanja: 
- poimenuje vremenske  
  pojave in vremenska stanja, 
- poimenuje vremenu  
  primerna oblačila,  
- opiše aktivnosti, ki so  
  vremenu primerna, 
- opiše vremensko karto, 
- pove izštevanko. 
 
 
Ustno preverjanje znanja 
poteka sproti po ponavljanju 
in utrjevanju učne snovi ter ob 
koncu učnega sklopa. 

 
 
 



Slovnična zmožnost 

Učenec: 
- pri naštevanju vremenskih pojavov uporabi smeri  
  neba (Im Norden regnet es.) in predlog in (In  
  Australien schneit es.). 

 

  



SKLOP: Naravno okolje (živali) / Eine Safari machen, Tiere und ihre Lebensräume                                                         maj, junij 
 

 
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 znane situacije, 
- pri poslušanju razume omejeno število pogosto  
  rabljenih besed in fraz, 
- razvršča slikovne aplikacije pred, med in po  
  poslušanju. 
 
 
Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec: 
- poimenuje živali v Afriki, v Avstraliji, 
- zastavi ter odgovori na vprašanja (Fressen  
  Elefanten Fleisch? Leben Elefanten in Australien?), 
- predstavi izbrano žival ob opornih točkah, 
- uporablja nabor osnovnih jezikovnih struktur (Das  
  sind Giraffen. Sie leben in Afrika.), 
- pove izštevanko. 
 
 
Bralno razumevanje 

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

- bere počasi kratka besedila (miselni vzorec, notice, 
  elektronsko sporočilo), 
- bere slikopis (Eli, der kleine Elefant), 
- razvršča slikovne aplikacije pred, med in po  
  branju. 
 
 
Pisno sporočanje 

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

  sporočilo), 

- razvršča besede po abecednem redu, 

- razvršča živali v njihova življenjska okolja, 

- reši najpreprostejše pisne naloge, 
- s preprostimi povedmi predstavi izbrano žival, 
- zapiše črko a ter črko ä, 

Slušno razumevanje 

Učenec: 
- razume besedne zveze in pogosto besedišče, ki se  
  nanaša na obravnavano tematiko, 
- razume in upošteva navodila, ki uravnavajo učni proces. 

 
 
Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec: 
- uporablja besedne zveze in povedi, s katerimi na 
preprost  
  način opiše žival(i) (Der Elefant ist groß. Er lebt in 
Afrika.), 

- 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, 
- kratki zapisi in prepisi, 
- sodelovanje pri igrah, 
- razvrščanje besednih  
  ter slikovnih kartic, 
- razvrščanje besed na  
  i-tabli 
- delo s slušnim  
  posnetkom, 
- evalvacija učne ure, 
- samovrednotenje. 
 
 

Samovrednotenje znanja  
(občasno ob koncu učne 
ure ter vedno ob koncu 

učnega sklopa) 
 
 

Formativno spremljanje 
učenčevega napredka (opis 

živali) 
 
 

Medkulturna kompetenca in 
medkulturna zavest 

(spozna besedo slon in 
mačka v različnih jezikih; 

ve, da slovnični spol živali v 
nemščini ni enak 

 
Ustno preverjanje in 
ocenjevanje znanja: 
- poimenuje živali (v Afriki  
  in v Avstraliji), 
- predstavi izbrano žival ob  
  opornih točkah,  
- opiše živali, 
- razvršča slikovne kartice v  
  pravilnem zaporedju ob/po  
  poslušanju (Lucy und der  
  Goldfisch), 
- pove izštevanko. 
 
 
Ustno preverjanje znanja 
poteka sproti po ponavljanju 
in utrjevanju učne snovi ter ob 
koncu učnega sklopa. 

 
 
Pisno ocenjeanje znanja. 
 
 



- zapiše črko z/Z ter tz. 
 
 
Slovnična zmožnost 

Učenec: 
- pri naštevanju živali uporabi določne člene oz.  
  množinske oblike samostalnikov, 
- razvršča besede po slovničnem spolu (der, das,  
  die),  
- spozna pridevnika groß in klein. 

 

slovničnemu spolu živali v 
slovenščini.) 

  



SKLOP: PRAZNIKI (martinovo; miklavževo; materinski dan)                                                               november, december, marec/maj 
 

 

ČAS 
 

OPERATIVNI CILJI  
(obvezni in izbirni) 

 

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 
 

PREVLADUJOČE 
DEJAVNOSTI  

UČENCEV 

 

Preverjanje in 
ocenjevanje znanja 

 
 
 
 
9 ur 

 
3 ure 
novem

ber 

 
 

 
3 ure 
decem 
ber 
 
 
 

3 ure 
marec 

oz. 
maj 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

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 (obravnavane  

  teme) v omejenem obsegu, 
- obvlada omejeno število kratkih, naučenih povedi, 
- opiše slikovno gradivo, vezano na obravnavano  
  temo (martinovo, miklavževo, materinski dan), 
- odgovori na osebna vprašanja (s kratkimi  
  replikami),  
- vpraša po mesecu, prazniku in na vprašanja  
  odgovori, 
- vošči ob materinskem dnevu, 
- izgovarja lomilce jezikov. 
 
 

Bralno razumevanje 

Učenec: 
- razume mesece, praznike ter kratka in enostavna  

  besedila z  jasnim sporočilom (pismo), 

- bere in razume kratka, z minimalnimi jezikovnimi  

  sredstvi izražena sporočila (voščilnice, navodilo za  

  izdelavo rože), 

- bere in razume besedila, ki so slikovno podprta, 

- bere besedilo pesmi, lomilce jezika. 
 
 

Pisno sporočanje 

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

- reši najpreprostejše pisne naloge: zapiše  
  mesece,  praznike, voščilo,  
- tvori kratka besedila po danem vzorcu (voščilnica  
  ter pesem/Ein Elfchen). 
 

Slušno razumevanje 

Učenec: 
- razume besedne zveze in pogosto besedišče, ki se  
  nanaša na najbolj temeljne reči (koledar, prazniki), 
- 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  
  pesem). 

 
- 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 voščilnice in  
  tulipana iz slamice, 
- delo s slušnim  
  posnetkom, 
- evalvacija učne ure, 
- samovrednotenje. 
 
 

Aktualizacija: 
Seznani se s 

praznovanjem 
martinovega, 
miklavževega, 

materinskega dne. 
 

 
Učenci urijo različne 

tehnike branja in bralne 
sposobnosti. 

 
 

Medkulturna kompetenca 
in medkulturna zavest 

(spozna besede laterna, 
Sveti Miklavž, mama in 
roža v različnih jezikih; 

ve, da se materinski dan 

 
Ustno preverjanje znanja: 
- pove, kdaj se praznuje  
   obravnavani praznik, 
- zapoje pesem, 
- deklamira pesem, 
- pove enega izmed lomilcev  
   jezika, 
- predstavi svojo mamo. 

 
 

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

 
 
 



 
 

Glasoslovje 

Učenec: 

- uri (hitro) izgovorjavo ob lomilcih jezika. 

 

 

Medkulturna zmožnost 

Učenec: 
- se medkulturno ozavešča. 
 

po svetu praznuje ob 
različnih datumih). 

 

 

Načrtovano število ur letno: 105 ur  

Glede na učno skupino oz. njihovo znanje se lahko število ur pri posameznih učnih sklopih spremeni kakor 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 2 neu (S. Emeršič; Založba Obzorja, 2019) 

 Delovni zvezek Ich und Deutsch 2 neu (S. Emeršič; Založba Obzorja, 2019)  

 računalnik, i-tabla, e-prosojnice,  

 besedne kartice, slikovno gradivo,  

 avtentična slušna besedila (spletni slušni posnetki k učbeniku in delovnemu zvezku, pesmi, ipd.),  

 spletna gradiva iz Ich und Deutsch 2 neu, Priročnik za učitelje (S. Emeršič; Založba Obzorja, 2019)  

 lastne didaktične igre. 

 


