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SKLOP: JAZ (opis ter predstavitev oseb; števila) Das bin ich. /Rechnen und Zählen                                            september - oktober 
 

 

ČAS 
 

OPERATIVNI CILJI  
(obvezni in izbirni) 

 

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 

 

PREVLADUJOČE 
DEJAVNOSTI  

UČENCEV 

 

Preverjanje in 
ocenjevanje znanja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 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, barva oči ter las, ipd,), 
- črkuje svoje lastno ime in priimek, 
- predstavi osebo s pomočjo vizitke, 
- pri predstavitvi (sebe) uporabi števila do 100, 
- odgovori na osebna vprašanja (Wie ist dein  
  Spitzname?) ter zastavlja vprašanja (Wie lautet  
  deine Handynummer?), 
- zapoje/pripeva pesem Wenn du fröhlich bist,…, 
- tvori kratka govorna besedila (dvogovori), 
- 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 nanje odgovori. 
 
 
 
 

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, 
- uporablja besedne zveze in povedi, s katerimi na preprost  
  način opiše sebe ter druge (Sein Vorname ist…; Ihre  
  Haarfarbe ist…), 
- naučene besede in besedne zveze večinoma ustrezno  
  izgovarja in naglašuje,  
- sodeluje v preprostem pogovoru na obravnavano temo, 
- sprašuje in odgovarja na osebna vprašanja. 
 
 

Bralno razumevanje 

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

- razume kratka in preprosta besedila. 

 
 
Pisno sporočanje 

Učenec:  
- piše kratke povedi in preprosta kratka besedila po danem 
  vzorcu, 
- zapiše kratke povedi kot odgovore na vprašanja, 
- tvori preproste povedi – pripovedne ali vprašalne, pri  
  čemer se mu dopuščajo večje napake, ki ne otežujejo  
  razumevanja, 
- tvori kratko besedilo s pomočjo predloge in opiše  
  sebe/druge ter pri zapisu uporabi ustrezne svojilne zaimke. 

 

- 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, 
- izdelava lastne vizitke, 
- 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 
(primerja osebna imena 

Peter, Maja, Maximilian v 
različnih jezikih; primerja 
števila do 10 v nemščini, 
angleščini, italijanščini ter 

francoščini.). 

 

Ustno preverjanje znanja: 
- predstavi sebe (pove,  
  kako mu je ime, od kod  
  prihaja, kje stanuje, koliko je  
  star), 
- pove, kakšen je njegov  
  vzdevek oz. njegovo  
  ljubkovalno ime, 
- se opiše (barva oči, las,  
  druge značilnosti),  
- predstavi svojo družino,   
  prijatelja/e, 
- odgovarja na w-vprašanja, 
- zastavlja vprašanja na w, 
- šteje do 100, 
- zna povedati kakšno rimo. 
 
 
 
Ustno preverjanje znanja 
poteka sproti po ponavljanju 
in utrjevanju učne snovi ter ob 
koncu učnega sklopa. 

 



Slovnična zmožnost 

Učenec: 
- pri predstavitvi/opisu sebe/drugih uporabi ustrezni  
  svojilni zaimek (Mein Name ist ..; Meine Adresse  
  ist…;  Sein/Ihr Name ist…). 
 
 
Medkulturna zmožnost 

Učenec: 
- se medkulturno ozavešča (osebna imena, števila). 

 

 

  



SKLOP: ČAS (koledar; napoved časa)/ Kalender und Uhrzeit                                                                                  oktober - november 
 

 

ČAS 
 

OPERATIVNI CILJI  
(obvezni in izbirni) 

 

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 
 

PREVLADUJOČE 
DEJAVNOSTI  

UČENCEV 

 

Preverjanje in 
ocenjevanje znanja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 ur 

 
 

Slušno razumevanje 

Učenec: 

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

Učenec: 

- obvlada osnovno besedišče v omejenem obsegu   

  (koledar, letni časi, meseci, dnevi v tednu, napoved  
  časa), 
- pove, koliko je ura, 
- odgovori na vprašanja (Wie spät ist es? Wann  
  machst du die Hausaufgabe? Wann hast du  
  Geburtstag?), 
- vpraša, kdaj kdo kaj počne ter na vprašanje  
  odgovori, 
- uporablja nabor osnovnih jezikovnih struktur (Heute  
  ist Montag.). 
 
 
Bralno razumevanje 

Učenec: 

- razume kratka besedila (Feiertage weltweit; Max hat  

  Namenstag.), 

- bere in razume kratka sporočila, 

- bere in razume besedila, ki so slikovno podprta. 

 
 

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 Geburtstag am 15. März. Ich  

  stehe um 7 Uhr auf.). 

 
 
Slovnična zmožnost 

Učenec: 
- uporablja vprašalnico Wann? 

Slušno razumevanje 

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

  obravnavano tematiko, 

- s pomočjo sogovorčevih vprašanj razbere osnovne  
  informacije (Welches Datum ist heute? Welcher Tag ist  
  heute? Wann hast du Geburtstag?) 
- odgovori na vprašanja o besedilu z besednim odzivom. 
 
 
Govorno sporočanje in sporazumevanje 

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

  vprašanja, poizveduje po podatkih Es ist zehn nach vier.  

  Wann hast du Training?), 

- naučene besede in besedne zveze večinoma ustrezno  
  izgovarja in naglašuje,  
- sodeluje v preprostih pogovorih, 
- sprašuje in odgovarja na osebna vprašanja (Wann hat  
  deine Mama Geburtstag?). 

 
 
Bralno razumevanje 

Učenec:  
- razume slišane ali prebrane pogosto rabljene besede in  
  najosnovnejše besedne zveze ter preproste povedi, ki se  
  nanašajo na temo koledar oz. 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 (zapiše, kdaj ima  
  rojstni dan, ob kateri uri se uči, ipd.), 
- dopolni krajša besedila (z naborom). 
 

 
- branje ter poslušanje  
  besedil v učbeniku,  
- reševanje nalog v  
  delovnem zvezku ter  
  reševanje delovnih  
  listov, 
- kratki samostojni zapisi, 
- izdelava in razvrščanje  
  besednih kartic, 
- delo s slušnim  
  posnetkom, 
- evalvacija učne ure, 
- samovrednotenje. 
 
 
Samovrednotenje znanja  
(občasno ob koncu učne 
ure ter vedno ob koncu 

učnega sklopa). 
 
 

Medkulturna kompetenca 
in medkulturna zavest 
(išče podobnosti oz. 
razlike pri zapisu oz. 

poimenovanju mesecev v 
nemščini, angleščini, 

italijanščini ter 
francoščini). 

 
 

Zmožnost za 
pridobivanjenovih znanj – 

učenje učenja  
(ve, da se samostalniki 

pišejo z veliko začetnico). 
 
 

 
Ustno preverjanje in 
ocenjevanje znanja: 
- zna povedati, kdaj ima  
  rojstni dan, kateri dan oz. 
  datum je danes ipd., 
- zna povedati, koliko je ura, 
- vpraša Wann hast du  
  Geburtstag? ipd., 
- odgovarja na vprašanja  
  (Welcher Monat ist jetzt?), 
- našteva letne čase, mesece,  
  dneve v tednu. 
 
 
 
Ustno preverjanje znanja 
poteka sproti po ponavljanju 
in utrjevanju učne snovi ter ob 
koncu učnega sklopa. 
 
 
 

Pisno ocenjevanje znanja. 



 

Medkulturna zmožnost 

Učenec: 
- se medkulturno ozavešča (meseci - večjezičnost). 

Formativno spremljanje 
učenčevega napredka  

(igrifikacija za preverjanje 
poznavanja besedišča). 

 

 
  



SKLOP: PROSTI ČAS (prostočasne aktivnosti, šport, igre) /Freizeit                                                                          november - december 
 

 

ČAS 
 

OPERATIVNI CILJI  
(obvezni in izbirni) 

 

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 

 

PREVLADUJOČE 
DEJAVNOSTI  

UČENCEV 

 

Preverjanje in 
ocenjevanje znanja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 ur 

 

Slušno razumevanje 

Učenec: 
- pri poslušanju razume omejeno število pogosto  
  rabljenih besed in fraz (Was ist dein Hobby?), 

- razvršča povedi pred, med in po poslušanju  
  dvogovora. 
 
 
Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec: 
- poimenuje prostočasne aktivnosti, 
- odgovori na vprašanja (Was machst du in der  
  Freizeit? Spielst du ein Musikinstrument?) 
- uporablja nabor osnovnih jezikovnih struktur (Ich  
  spiele Fußball. Ich sammle keine Briefmarken.) 
- izgovarja besede z dvoglasnikom ie. 
 
 
Bralno razumevanje 

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

- razvršča povedi pred, med in po branju dvogovora. 
 
 
Pisno sporočanje 

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

- reši najpreprostejše pisne naloge, 
- s preprostimi povedmi predstavi prostočasne  
  aktivnosti oseb, 
- zapiše z dvoglasnikom ie in dvojne soglasnike. 
 
 
Slovnična zmožnost 

Učenec: 
- uporabi glagol spielen in sammeln v povedih. 
 

Slušno razumevanje 

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

 
 
Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec: 
- uporablja besedne zveze in povedi, s katerimi na preprost  
  način opiše prostočasne aktivnosti (Ich höre gern Musik.  
  Chiara tanzt gern.), 
- naučene besede in besedne zveze večinoma ustrezno  
  izgovarja in naglašuje,  
- sodeluje v preprostem pogovoru/dvogovoru na  
  obravnavano temo. 
 
 
Bralno razumevanje 

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

 
 
Pisno sporočanje 

Učenec:  
- tvori preproste povedi – kaj počne oseba v prostem času,  
  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, 
- izdelava in 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). 

 
 

 

 
Ustno preverjanje in 
ocenjevanje znanja: 
- poimenuje prostočasne  
  aktivnosti, 
- opiše prostočasne aktivnosti  
  oseb, 
- opiše slikovne iztočnice, 
- bere krajše besedilo. 
 
 
 
Ustno preverjanje znanja 
poteka sproti po ponavljanju 
in utrjevanju učne snovi ter ob 
koncu učnega sklopa. 

 

 
  



SKLOP: JEDI IN PIJAČE (obroki hrane; sadje in zelenjava) / Essen und Trinken                                                     december - januar 
 

 

ČAS 
 

OPERATIVNI CILJI  
(obvezni in izbirni) 

 

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 
 

PREVLADUJOČE 
DEJAVNOSTI  

UČENCEV 

 

Preverjanje in 
ocenjevanje znanja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 ur 

 
 

Slušno razumevanje 

Učenec: 

- pri poslušanju razume omejeno število pogosto  
  rabljenih besed in fraz, 
- razume glavno sporočilo slišanega besedila  
  obravnavane tematike, 
- posluša in izlušči nekatere podrobnosti iz  
  besedila. 
 
 
Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec: 

- obvlada osnovno besedišče v omejenem obsegu, 

- obvlada omejeno število kratkih, naučenih povedi    
  (Die Birne ist gelb und süß.), 

- sodeluje pri igri vlog,  
- vpraša po ceni (Wie viel kostet ein Liter Milch?) ter  
  na vprašanje odgovori, 
- pove, kaj zajtrkuje, kaj najraje jé za kosilo/večerjo,  
  kaj mara in česa ne, 
- nadaljuje rimo (Der Großeinkauf), 
- zloguje besede za sadje in zelenjavo. 
 
 
Bralno razumevanje 

Učenec: 

- razume kratka besedila (opis sadja in zelenjave), 

- bere in razume kratka sporočila (fraze: prosim,  

  hvala, dober tek), 

- bere in razume besedila, ki so slikovno podprta, 

- bere (zelo počasi) kratka besedila – slikopis  

  (Einkaufen) ali nakupovalni seznam. 

 
 
Pisno sporočanje 

Učenec: 

- napiše nakupovalni seznam in pri tem uporabi  
  količine,  
- prepiše oz. dopolni krajša besedila (z naborom), 

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

Slušno razumevanje 

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

- s pomočjo sogovorčevih vprašanj razbere osnovne  
  informacije (koliko stane….; kakšne so češnje …), 
- odgovori na vprašanja z besednim odzivom. 
 
 
Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec: 
- uporablja besedne zveze in povedi, s katerimi na preprost  
  način pove, kaj zajtrkuje, kaj najraje je za kosilo/večerjo,  
  kaj mara in česa ne, 
- govori v vodenih dejavnostih (zastavlja in odgovarja na  

  vprašanja, poizveduje po podatkih Wie viel kostet ein Kilo    

  Brot?), 

- 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 ceno, količino, ipd. 
- opiše slikovno iztočnico (sadje in zelenjava, jedi in pijače). 
 
 
Bralno razumevanje 

Učenec:  
- razume slišane ali prebrane pogosto rabljene besede in  
  najosnovnejše besedne zveze ter preproste povedi, ki se  
  nanašajo na obroke, jedi in pijače, nakupovanje, 

- 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 (predstavi se ter v  
  predstavitev vključi (Zum Frühstück esse ich …;  
  Ich mag …), 
- zapiše in dopolni krajša besedila. 
 

 
- branje ter poslušanje  
  besedil v učbeniku,  
- reševanje nalog v  
  delovnem zvezku ter  
  reševanje delovnih  
  listov, 
- kratki samostojni zapisi, 
- igre vlog, 
- izdelava in razvrščanje  
  besednih 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 
(spozna značilno hrano 

posameznih držav: 
Avstralija, Amerika, 

Nemčija, Italija, Tajska, 
Namibija, Argentina, 

Slovenija). 

 
Ustno preverjanje znanja: 
- zna se predstaviti ter v  
  predstavitev vključiti kaj  
  zajtrkuje, kaj najraje je za  
  kosilo oz. večerjo, kaj mara  
  in česa ne, ipd., 
- vpraša po ceni, 
- sodeluje v dvogovoru na  
  obravnavano temo, 
- pove, kaj želi kupiti. 
 
 
 
Ustno preverjanje znanja 
poteka sproti po ponavljanju 
in utrjevanju učne snovi ter ob 
koncu učnega sklopa. 
 
 
 
Pisno ocenjevanje znanja. 

 



  zna na pamet (Zum Frühstück esse ich …; Ich mag  

 Spaghetti. Ein Kilo Bananen kostet…). 

 

 

Slovnična zmožnost 

Učenec: 
- pri naštevanju jedi in pijač uporabi določne  
  člene oz. množinske oblike samostalnikov, 
- razvršča besede po slovničnem spolu (der, das,  
  die),  
- zanika poved z nikalnico kein/keine, 
- zna odgovoriti na vprašanje Magst du…?, 
- uporabi glagol essen, trinken, kaufen, einkaufen ter  
  können v povedih. 
 

 

Medkulturna zmožnost 

Učenec: 
- se medkulturno ozavešča (mednarodne jedi). 
 

 

  



SKLOP: OBLAČILA IN OBUTEV /Koffer packen                                                                                                             januar - februar 
 

 

ČAS 
 

OPERATIVNI CILJI  
(obvezni in izbirni) 

 

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 

 

PREVLADUJOČE 
DEJAVNOSTI  

UČENCEV 

 

Preverjanje in 
ocenjevanje znanja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 ur 

 

Slušno razumevanje 

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

Učenec: 
- poimenuje oblačila in obutev primerna glede na   
  vreme oz. letni čas, 
- uporablja nabor osnovnih jezikovnih struktur (Es  
  regnet. Ich ziehe die Gummistiefel an.),  
- sodeluje v preprostem pogovoru na obravnavano  
  temo ter sodeluje v dvogovorih. 
- poje pesem Mein Hut, der hat drei Ecken. 

 
 
Bralno razumevanje 

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

- bere počasi kratka besedila, dvogovore. 
 
 
Pisno sporočanje 

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

- reši najpreprostejše pisne naloge (v delovnem  
  zvezku) ter uganko v učbeniku (Ein Rätsel), 
- s preprostimi povedmi opiše, kako je oseba   
  oblečena. 
 
 
Slovnična zmožnost 

Učenec: 
- uporabi svojilne zaimke mein/e, dein/e, sein/e, ihr/e  

  v povedih,  
- pri naštevanju oblačil in obutve uporabi določne  
  člene oz. množinske oblike samostalnikov, 
- razvršča besede po slovničnem spolu (der, das, 
die),  

Slušno razumevanje 

Učenec: 
- razume besedne zveze in pogosto besedišče, ki se  
  nanaša na najbolj temeljne reči (Was ziehst du heute an?), 

- razume in upošteva navodila, ki uravnavajo učni proces. 

 
 
Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec: 
- poimenuje oblačila in obutev, 

- poimenuje oblačila in obutev primerna glede na   
  vreme oz. letni čas, 
- uporablja nabor osnovnih jezikovnih struktur (Es regnet.  
  Ich ziehe die Gummistiefel an.), 
- naučene besede in besedne zveze večinoma ustrezno  
  izgovarja in naglašuje,  
- sodeluje v preprostem pogovoru na obravnavano temo, 
- sodeluje v dvogovorih. 
 
 
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, 
- piše nize enostavčnih in večstavčnih povedi v  
  obliki kratkih odgovorov ali dopolnitve besedil. 

 
- branje ter poslušanje  
  besedil v učbeniku,  
- reševanje nalog v  
  delovnem zvezku ter  
  reševanje delovnih  
  listov, 
- kratki zapisi in prepisi, 
- sodelovanje pri igrah, 
- izdelava, 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 

(pozna besedo dežnik ter 
poimenovanja za barve v 

različnih jezikih). 

 
Ustno preverjanje znanja: 
- poimenuje oblačila in  
  obutev, 
- našteje oblačila, ki so  
   vremenu oz. letnemu  
   času primerna, ipd. 
- opiše, kaj ima oseba  
   oblečeno (uporabi nekaj  
   pridevnikov), 
- poje pesem Mein Hut, der 

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

 



- zanika poved z nikalnico kein/keine, 
- uporabi glagol mögen ter anziehen v povedih, 
- uporabi pridevnike kurz – lang, alt – neu, eng –  
  weit, bunt – einfarbig v povedih oz. pri opisu. 

 

  



SKLOP: TELO IN ZDRAVJE (zunanji in notranji deli telesa; nega telesa; osebna higiena; bolezen;) /Unser Körper        februar - marec 
 

 

ČAS 
 

OPERATIVNI CILJI  
(obvezni in izbirni) 

 

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 

 

PREVLADUJOČE 
DEJAVNOSTI  

UČENCEV 

 

Preverjanje in 
ocenjevanje znanja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 ur 

 

Slušno razumevanje 

Učenec: 
- sledi preprostim sporočilom, navodilom, ki se  
  nanašajo na znane situacije (Kreise mit den  
  Schultern.), 
- pri poslušanju razume omejeno število pogosto  
  rabljenih besed in fraz, 
- razvršča slikovne aplikacije pred, med in po  
  poslušanju. 
 
 
Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec: 
- poimenuje dele telesa v ednini in v množini, 
- poimenuje čutila in nekatere bolezni ter nekaj  
  sredstev za nego telesa, 
- zastavi ter odgovori na vprašanja (Hast du Fieber?  
  Hattest du schon Masern?), 
- uporablja nabor osnovnih jezikovnih struktur (Das  
  ist Kiano. Er ist krank. Er hat Fieber.), 
- uporablja osnovne sporazumevalne funkcije in  
  vzorce socialne interakcije, 
- sodeluje v dvogovorih (Beim Arzt), 
- poje pesem Kopf, Schulter, Knie und Fuß. 
 
 
Bralno razumevanje 

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

- bere počasi kratka besedila (dvogovor), 
- bere kratek strip (Ist Kiano krank?), 
- razvršča slikovne aplikacije pred, med in po  
  branju, 
- bere avtentično besedilo (glej seznam knjig za bralno  

  tekmovanje). 

 
 
Pisno sporočanje 

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

- razvršča pojme k ustreznemu čutilu, 

- reši najpreprostejše pisne naloge, 

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: 
- poimenuje dele telesa v ednini in v množini, 
- poimenuje čutila in nekatere bolezni ter nekaj  
  sredstev za nego telesa, 
- zastavi ter odgovori na vprašanja (Hast du Fieber?  
  Hattest du schon Masern?), 
- uporablja nabor osnovnih jezikovnih struktur (Das  
  ist Kiano. Er ist krank. Er hat Fieber.), 
- uporablja osnovne sporazumevalne funkcije in  
  vzorce socialne interakcije, 
- sodeluje v dvogovorih (Beim Arzt). 
 
 
Bralno razumevanje 

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

- bere počasi kratka besedila (dvogovor). 
 
 
Pisno sporočanje 

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

- razvršča pojme k ustreznemu čutilu, 

- reši najpreprostejše pisne naloge, 
- 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, 
- izdelava, 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 

(opis slikovne iztočnice) 
 
 

Medkulturna kompetenca 
in medkulturna zavest 

(spozna besedo glava in 
uho v različnih jezikih ter 
posamezne dele telesa; 

ve, da slovnični spol 
delov telesa v nemščini 

ni enak slovničnemu 
spolu delov telesa  v 

slovenščini.) 
 
 

 
Ustno preverjanje in 
ocenjevanje znanja: 
- poimenuje dele telesa, 
čutila,  
  sredstva za nego telesa, 
- opiše osebo, 
- (zapoje/pripeva pesem Kopf, 
   Schulter, Knie und Fuß). 
 
 
 
Ustno preverjanje znanja 
poteka sproti po ponavljanju 
in utrjevanju učne snovi ter ob 
koncu učnega sklopa. 
 
 
 
Pisno ocenjeanje znanja. 
 

 



- s preprostimi povedmi opiše osebo na sliki. 

 
 
Slovnična zmožnost 

Učenec: 
- pri naštevanju delov telesa uporabi določne člene  
  oz. množinske oblike samostalnikov, 
- razvršča besede po slovničnem spolu (der, das,  
  die),  
- uporabi glagol haben, sein, (sich) kämmen, (sich)  
  waschen v povedih, 
- zanika poved z nikalnico kein/keine. 

 

 
 

Sodelovanje pri 
tujejezičnem bralnem 

tekmovanju. 

 

  



SKLOP: KOLEDAR (pomlad) in DOM IN DRUŽINA (vsakodnevna opravila) /Im Frühling                                                  marec - april 
 

 

ČAS 
 

OPERATIVNI CILJI  
(obvezni in izbirni) 

 

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 

 

PREVLADUJOČE 
DEJAVNOSTI  

UČENCEV 

 

Preverjanje in 
ocenjevanje znanja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 ur 

 

Slušno razumevanje 

Učenec: 
- sledi preprostim sporočilom, navodilom, ki se  
  nanašajo na znane situacije, 
- pri poslušanju razume omejeno število pogosto  
  rabljenih besed in fraz (Der Garten im Frühling), 
- razvršča slikovne aplikacije pred, med in po  
  poslušanju. 
 
 
Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec: 
- poimenuje letne čase, aktivnosti v spomladanskem  
  času, 
- predstavi pomlad, 
- odgovori na vprašanja (Was machst du beim  
  Großputz? Kannst du kochen?) 
- uporablja nabor osnovnih jezikovnih struktur (Der  
  Frühling ist eine Jahreszeit. Im Frühling blühen viele  
  Blumen.), 
- poje 
 
 
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 (z naborom  

  besed), 

- reši najpreprostejše pisne naloge, 
- s preprostimi povedmi predstavi pomlad, 
- piše besede z dvoglasnikom Pf/pf. 

 
 
 
 

Slušno razumevanje 

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

 
 
Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec: 
- uporablja besedne zveze in povedi, s katerimi na preprost  
  način opiše pomladanske aktivnosti (Was machst du beim  
  Großputz?, 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, 

- bere besedilo zapisano po zlogih. 

 
 
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, 
- izdelava, razvrščanje  
  besednih ter slikovnih  
  kartic, 
- problemski pouk  
  (kombinatorika), 
- 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 

(spozna besedo pomlad 
v različnihjezikih; ve, da 

je po svetu pomlad v 
različnih mesecih/letnih 

časih). 

 
Ustno preverjanje in 
ocenjevanje znanja: 
- poimenuje letne čase, 
- opiše aktivnosti oseb pri   
  spomladanskem čiščenju, 
- 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. 

 



Slovnična zmožnost 

Učenec: 
- odgovori na vprašanja Wer? Was? Wo? Wann? 
- pritrdilno ali nikalno odgovori na vprašanje Kannst  
  du kochen? 
- uporabi glagol putzen in waschen v povedih.  

 
  



SKLOP: KOLEDAR (poletje) /Im Sommer                                                                                                                                      maj - junij 
 

 

ČAS 
 

OPERATIVNI CILJI  
(obvezni in izbirni) 

 

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 

 

PREVLADUJOČE 
DEJAVNOSTI  

UČENCEV 

 

Preverjanje in 
ocenjevanje znanja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 ur 

 

Slušno razumevanje 

Učenec: 
- pri poslušanju besedil razume omejeno število  
  pogosto rabljenih besed in fraz (Es ist Sommer. Auf  
  dem Bauernhof; im Garten, ipd.), 
- posluša in izlušči nekatere podrobnosti oz. glavno  

  misel iz slišanega besedila (Was macht Tim in den  

  Sommerferien?), 

- prepozna časovno zaporedje dogodkov, ki je jasno   

  in nedvoumno nakazano (recept Bauernfrühstück). 

 
 
Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec: 
- poimenuje letne čase, aktivnosti v poletnem času, 
- predstavi poletni čas, 
- odgovori na vprašanja (Was machen die Kinder?) 
- uporablja nabor osnovnih jezikovnih struktur   
  (Der Sommer ist eine Jahreszeit. Im Sommer ist es   
   Hei 
 
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 poletje. 

 
 
Slovnična zmožnost 

Učenec: 
- tvori trdilne in nikalne povedi, 
- zanika poved z nikalnico kein/keine, 
- spozna množinske oblike samostalnikov. 
 

Slušno razumevanje 

Učenec: 
- razume navodila v učbeniku in delovnem zvezku,  
- pri poslušanju besedil razume  
  omejeno število pogosto rabljenih besed in fraz, 
- prepozna časovno zaporedje dogodkov, ki je jasno   

  in nedvoumno nakazano, 

- posluša in izlušči nekatere podrobnosti oz. glavno  

  misel iz besedila. 

 
 
Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec: 
- uporablja besedne zveze in povedi, s katerimi na preprost  
  način opiše poletne aktivnosti (Ethan baut eine Sandburg.   
  Chiara und Tommaso fahren auf den Bauernhof., 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, 
- izdelava, 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 
(pridobi osnovne 

informacije o poletnih 
počitnicah po svetu; ve, 
da se poletne počitnice 

odvijajo v različnih 
mesecih/letnih časih ter 

 
Ustno preverjanje in 
ocenjevanje znanja: 
- poimenuje letne čase, 
- opiše poletne 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. 



da otroci po svetu 
počnejo različne 

aktivnosti.) 

 
  



SKLOP: PRAZNIKI (silvestrovo in novo leto; valentinovo; dan očetov)                                                                       december, februar, maj 
 

 

ČAS 
 

OPERATIVNI CILJI  
(obvezni in izbirni) 

 

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 
 

PREVLADUJOČE 
DEJAVNOSTI  

UČENCEV 

 

Preverjanje in 
ocenjevanje znanja 

 
 
 
 
12 ur: 

 
4 ure 
decem-

ber 

 
 

 
4 ure 
februar 
 
 
 

4 ure 
maj 

 

 

Slušno razumevanje 

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

  misel iz besedila, 

- prepozna časovno zaporedje dogodkov, ki je jasno   

  in nedvoumno nakazano. 

 

 

Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec: 

- se vključuje v kratke in jasno strukturirane  

   sporazumevalne  in sporočanjske vloge v  
   predvidljivih okoliščinah, 
- uporablja osnovne sporazumevalne funkcije in  
  vzorce socialne interakcije, 
- opiše slikovno gradivo, vezano na obravnavano  
  temo (silvestrovo, valentinovo, očetovski dan), 
- govori v vodenih interaktivnih dejavnostih  
  (zastavlja in odgovarja na vprašanja vezana na   
   praznik, posreduje podatke o praznikih in  
   poizveduje po njih), 
- vpraša po mesecu, prazniku in na vprašanja  
  odgovori, 
- vošči ob novem letu, za valentinovo in ob dnevu  
  očetov. 
 
 
Bralno razumevanje 

Učenec: 
- bere preprosta besedila na ravni odstavka, pri  
  čemer razume pomen besed in besedih zvez s  
  pogostorabljenim besediščem, 
- prepozna glavno misel in določene podatke  
  besedil iz sklopa prazniki na podlagi ponazoril in  
  sobesedilnih kazalnikov, 
- razume pisna navodila za izdelavo vetrnice. 
 
 

Pisno sporočanje 

Učenec: 
- piše kratka in preprosta sporočila, 

Slušno razumevanje 

Učenec: 
- razume navodila v učbeniku in delovnem zvezku,  
- pri poslušanju besedil razume omejeno število pogosto  
  rabljenih besed in fraz, 
- prepozna časovno zaporedje dogodkov, ki je jasno   

  in nedvoumno nakazano, 

- posluša in izlušči nekatere podrobnosti oz. glavno  

  misel iz besedila, 

- razume voščilo/a. 

 
 
Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec: 

- se vključuje v kratke in jasno strukturirane  

   sporazumevalne  in sporočanjske vloge v  
   predvidljivih okoliščinah, 
- uporablja osnovne sporazumevalne funkcije in  
  vzorce socialne interakcije, 
- opiše slikovno gradivo, vezano na obravnavano  
  temo (silvestrovo, valentinovo, očetovski dan), 
- govori v vodenih interaktivnih dejavnostih  
  (zastavlja in odgovarja na vprašanja vezana na   
  praznik, posreduje podatke o praznikih in  
  poizveduje po njih). 
 
 
Bralno razumevanje 

Učenec:  
- bere preprosta besedila na ravni odstavka, pri čemer   
  razume pomen besed in besedih zvez s pogostorabljenim  
  besediščem, 
- prepozna glavno misel in določene podatke besedil iz  
  sklopa prazniki na podlagi ponazoril in sobesedilnih  
  kazalnikov. 
 
 
Pisno sporočanje 

Učenec:  
- piše kratka in preprosta sporočila, 
- piše nize enostavčnih in večstavčnih povedi v  
  obliki kratkih odgovorov ali dopolnitve besedil:  
  piše mesece, praznike, voščilo. 

 
- branje ter poslušanje  
  besedil v učbeniku,  
- reševanje nalog v  
  delovnem zvezku ter  
  reševanje delovnih  
  listov,  
- delo s slovarji, 
- sodelovanje pri igrah, 
- izdelava, razvrščanje  
  besednih in slikovnih  
  kartic, 
- izdelava voščilnice in  
  vetrnice iz papirja, 
- delo s slušnim  
  posnetkom, 
- evalvacija učne ure, 
- samovrednotenje. 
 
 

Aktualizacija: 
Seznani se s 

praznovanjem 
silvestrovega ter novega 

leta, valentinovega in 
dneva očetov. 

 
 

Medkulturna kompetenca 
in medkulturna zavest 

(pozna besede 
silvestrovo, ljubim te, 
srečno novo leto ter 

očetov dan v različnih 
jezikih; ve, da se očetovi 
dan po svetu praznuje ob 
različnih datumih; ve, da 
v novo leto vstopamo ob 

različnih urah). 

 
Ustno preverjanje znanja: 
- pove, kdaj se praznuje  
   obravnavani praznik, 
- razvršča napotke za 
   izdelavo izdelka po  
   ustreznem zaporedju, 
- predstavi svojega očeta. 

 
 
 

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

 
 
 



- piše nize enostavčnih in večstavčnih povedi v  
  obliki kratkih odgovorov ali dopolnitve besedil:  
  zapiše mesece,  praznike, voščilo,  
- tvori kratka besedila po danem vzorcu (voščilnica  
  ter pesem/Ein Elfchen). 
 
 

Medkulturna zmožnost 

Učenec: 
- se medkulturno ozavešča. (praznovanja po svetu).  
 

 

 

 

Načrtovano število ur letno: 140 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 3 neu (S. Emeršič; Založba Obzorja, 2020) 

 Delovni zvezek Ich und Deutsch 3 neu (S. Emeršič; Založba Obzorja, 2020)  

 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 3 neu, Priročnik za učitelje (S. Emeršič; Založba Obzorja, 2020)  

 lastne didaktične igre. 


