
 

 

LETNA PRIPRAVA ZA NEMŠČINO  

 

KOT 1. TUJI JEZIK 

 

V 7. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE 
 

 
 

Izvajalec: 

 

Šolsko leto: 2021/22 

 

Število ur po učnem načrtu: 140 ur  

  



1. SKLOP: MOJA ŠOLA (šola, vrsta šole, dejavnosti, urnik, učenje)         september, oktober 
 

ČAS 
OPERATIVNI CILJI 

(obvezni in izbirni) 
MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 

PREVLADUJOČE 

DEJAVNOSTI 

UČENCEV 

Preverjanje in ocenjevanje 

znanja 

21 ur 

 

Slušno razumevanje 

Učenec: 

- razume preprosta jezikovna  

  sporočila na temo šola in učenje, 

- pri poslušanju in reševanju nalog prepozna  

  ključne besede, 

- prepozna glavno misel, osebe, kraj in čas  

 dogajanja slišanega besedila, 

- po večkratnem poslušanju izlušči bistvo  

  zahtevnejšega besedila in  njegove glavne misli, 

- izlušči ob splošnih tudi posamezne  

  podrobnosti oziroma podatke iz besedila. 

 

Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec: 

- aktivno uporablja izbor temeljnega besedišča   

  na temo šola in učenje in najpomembnejših struktur  

  (podredje z weil, naklonski glagol können in sollen), 

- uporablja znane govorne vzorce: predstavi  

  svoj urnik, navaja odnos do šolskih predmetov  

  in ga argumentira, opiše potek šolskega dneva …, 

- izrazi strinjanje in nestrinjanje. 

 

Bralno razumevanje 

Učenec: 

- dobro razume krajša sporočila na temo šola, 

- v omejenem obsegu razume neznane besede,  

  ki jih prepozna iz konteksta, 

- bere dokaj hitro in gladko, 

- izlušči glavne misli daljšega prebranega besedila, 

- zna poiskati posamezne informacije v kratkih  

  besedilih, 

- pozna in nadgrajuje osnovne tehnike branja. 

 

Pisno sporočanje 

Učenec: 

- samostojno zapiše učiteljeve tabelske zapise, 

- tvori preprosta besedila s pomočjo (učitelja),  

- preoblikuje obravnavane učne vsebine v  

  osebna sporočila, 

- uvaja se v uporabo slovarja in drugih sodobnih  

  pripomočkov (na primer medmrežja). 

Slušno razumevanje 

Učenec: 

- razume in upošteva večino navodil, s katerimi se  

  srečuje pri  pouku in v okolju, 

- razume preprosta sporočila vezana na temo šola,  

  urnik in učenje in sledi pogovoru pri tej temi, 

- razume vsebino kratkih, preprostih pogovorov na temo  

  šola in jih povzame na podlagi vprašanj. 

 

Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec: 

- razumljivo izgovarja besede, občasno napačna  

  izgovorjava otežuje razumevanje, 

- usvoji osnovno besedišče na temo šola, urnik, učenje in  

  pomembne slovnične strukture (naklonski glagol  

  können in sollen, podredje z weil, vprašanja z wann,  

  wie lange, wie oft), 

- lahko začne in konča kratek dialog na temo šola, urnik,  

  učenje, 

- sodeluje pri vodeni govorni dejavnosti (igre vlog,  

  pogovori, intervjuji). 

 

Bralno razumevanje 

Učenec:  

- bere in na podlagi ponazoril razbere glavno sporočilo  

  besedil, na temo urnik in šolski predmeti, učenje, potek  

  šolskega dne …, 

- razume preprosta besedila s pogosto rabljenim  

  besediščem (kratke novice, preprosta navodila), 

- iz nekaj odlomkov besedila razbere določene specifične  

  podatke (kdo, kaj, kje, kdaj, koliko). 

 

Pisno sporočanje 

Učenec:  

- zna tvoriti kratka, preprosta sporočila (anketa o  

  najljubšem šolskem predmetu, kratek sestavek o učenju), 

- ureja besedne in nebesedne dele besedil, 

- dopolni besedilo z vrzelmi. 

 

- iskanje informacij na spletu 

- delo s slovarji, 

- izdelava razredne ankete na  

  temo šolski predmeti ter  

  predstavitev izsledkov s  

  pomočjo IKT,  

- grafično prikazovanje, 

- priprava videoposnetka na temo 

  Naša šola, 

- izdelava e-urnika, 

- kratek pisni sestavek na  

  temo Naša šola. 

 

Učenci pridobivajo in 

nadgrajujejo različne tehnike 

branja. 

 

Učiti se učiti  
(spoznati lasten učni stil). 

 

Samovrednotenje znanja  
(ob koncu učne ure ali učnega 

sklopa). 
 

Medkulturna kompetenca in 

medkulturna zavest 
(šole oz. pot v šolo v različnih 

državah; pridobivanje 

deklarativnega znanja). 

 
Formativno spremljanje 

učenčevega napredka  
(razumevanje slušnih nalog, ustno 

opisovanje ob iztočnicah, branje 

besedil v učbeniku ter pisno 

zapisovanje). 

 

Ustno preverjanje znanja: 
- imena za šolske predmete,  

  šolske prostore in zaposlene na  

  šoli, 

- dejavnosti med poukom  

  in med odmori, 

- predstavitev svojega urnika 

  ter šolskega vsakdana, 

- dvogovor na obravnavano  

  temo. 

 

Ustno preverjanje znanja poteka 

sproti po ponavljanju in utrjevanju 

učne snovi ter ob koncu učnega 

sklopa. 

 

 

  



2. SKLOP: MOJE OKOLJE (mesto, vas, javne zgradbe, dejavnosti/storitve, promet, prometna sredstva)  

    MLADI V DRUŽBI (življenje v mestu in na deželi)          oktober, november 
 

ČAS 
OPERATIVNI CILJI 

(obvezni in izbirni) 
MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 

PREVLADUJOČE 

DEJAVNOSTI 

UČENCEV 

Preverjanje in ocenjevanje 

znanja 

21 ur 

 

Slušno razumevanje 

Učenec:  

- razume preprosta jezikovna sporočila na temo javne  

  zgradbe v mestu, prevozna sredstva, varnost v prometu, 

- pri poslušanju in reševanju nalog prepozna ključne  

  besede, 

- prepozna glavno misel, osebe, kraj in čas dogajanja  

  slišanega besedila, 

- po večkratnem poslušanju izlušči bistvo  

  zahtevnejšega besedila in njegove glavne misli, 

- izlušči ob splošnih tudi posamezne  

  podrobnosti oziroma podatke iz besedila. 

 

Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec:  

- aktivno uporablja izbor temeljnega besedišča  

  na temo javne zgradbe v mestu, prevozna sredstva  

  in varnost v prometu in najpomembnejših  

  struktur (predlogi an, in, um, neben, gegenüber, mit,  

  zu/zur/zum, von/vom, naklonski glagoli müssen,  

  dürfen, glagoli gehen, fahren; sklanjatev samostalnika 

  z določnim členom),  

- uporablja znane govorne vzorce: predstavi svoj kraj, 

  javne zgradbe v mestu, navede  

  prevozna sredstva, opiše prometno situacijo …, 

- izrazi kaj kdo sme in česa ne, 

- odgovarja na vprašalnico kje. 

 

Bralno razumevanje 

Učenec:  

- dobro razume krajša sporočila na temo v mestu, 

- v omejenem obsegu razume neznane besede,  

  ki jih prepozna iz konteksta, 

- bere dokaj hitro in gladko (osnovne tehnike branja), 

- izlušči glavne misli daljšega prebranega besedila, 

- zna poiskati posamezne informacije v kratkih besedilih. 

 

Pisno sporočanje 

Učenec:  

- samostojno zapiše učiteljeve tabelske zapise, 

- tvori preprosta besedila s pomočjo učitelja, 

- preoblikuje obravnavane učne vsebine v  

  osebna sporočila (Ich darf …; ich mus …), 

Slušno razumevanje 

Učenec:  

- razume in upošteva večino navodil, s katerimi se  

  srečuje pri pouku in v okolju, 

- razume preprosta sporočila in sledi pogovoru pri temi  

  javne zgradbe v mestu, prevozna sredstva, varnost v  

  prometu in prometne znake, 

- razume vsebino kratkih, preprostih pogovorov in sporoči 

  in jih povzame. 

 

Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec:  

- izgovarjava besed je razumljiva kljub naglasu, občasno  

  napačna izgovarjava otežuje razumevanje, 

- posreduje zelo preprosta navodila (na primer pri  

  igri domino, spomin, ipd.), 

- na podlagi vprašanj, usvoji osnovno besedišče na temo  

  javne zgradbe v mestu, prevozna sredstva, varnost v  

  prometu in prometne znake ter pomembne slovnične  

  strukture kot npr. predlogi an, in, um, neben, gegenüber,  

  mit, zu/zur/zum, von/vom, naklonski glagoli müssen,  

  dürfen, glagoli gehen, fahren; sklanjatev samostalnika z  

  določnim členom,  

- lahko začne in konča kratek dialog na temo orientacija v  

  mestu, pot v šolo, ni pa zmožen vzdrževati daljšega  

  pogovora; pri govoru so še mogoči predolgi odmori in  

  napačni pristopi, 

- sodeluje pri vodeni govorni dejavnosti (dialogi, opisi,  

  pogovori, dogovarjanje). 

 

Bralno razumevanje 

Učenec:  

- bere in na podlagi ponazoril razbere glavno sporočilo  

  besedil na temo pot v šolo, pravilno ravnanje v prometu, 

- razume preprosta besedila s pogosto rabljenim  

  besediščem (kratke novice, preprosta navodila), 

- iz nekaj odlomkov besedila razbere določene specifične  

  podatke (kdo, kaj, kje, kdaj, koliko, s čim, kako pogosto). 

 

Pisno sporočanje 

Učenec:  

- zna tvoriti kratka, preprosta sporočila (opis domačega  

  kraja in opis poti v šolo), 

- delo s slovarji in tujimi viri, 

- iskanje informacij na spletu, 

- izdelava razredne ankete  

  na temo življenje v mestu in 

  na podeželju, 

- pisanje razglednice, 

- izdelava učnega plakata, 

- ogled stvarnega videoposnetka  

  (prometna vzgoja), 

- predstavitev znamenitosti  

  kraja bivanja, 

- izdelava črtnega grafa, 

- ogled odlomka filma Auf  

  dem Weg zur Schule, 

- opis šolske poti, 

- sodelovanje v skupinskem  

  argumentiranju (pro/kontra). 

 

Medpredmetne teme: 
Pridobivanje knjižnično 

informativnega znanja 

(delo v računalniški učilnici, 

delo z medmrežjem), 

Prometna vzgoja 

(sprejemanje navodil za vedenje v 

cestnem prometu, upoštevanje 

navodil in prepovedi v tujem 

jeziku). 

 

Učenci pridobivajo in 

nadgrajujejo različne tehnike 

branja. 
 

Učiti se učiti  
(učiti se na podlagi lastnega 

učnega stila). 

 

Samovrednotenje znanja  
(ob koncu učne ure ali učnega 

sklopa). 
 

Ustno preverjanje znanja: 
- imena za javne zgradbe,  

  prevozna sredstva 

- predstavitev svojega kraja,  

  opis poti v šolo, 

- dvogovor na obravnavano temo. 

 

Ustno preverjanje znanja poteka 

sproti po ponavljanju in utrjevanju 

učne snovi ter ob koncu učnega 

sklopa. 

 

Pisno preverjanje ter ocenjevanje 

znanja: 
 

Prvi pisni preizkus znanja za 

ocenjevanje 
(november) 

 

Pisno preverjanje znanja poteka ob 

koncu predelanega učnega sklopa na 

podlagi Standardov znanj, ki so 

opredeljeni v UN. 
 

Ocenjuje se: 

- slušno in bralno razumevanje, 

- zmožnost rabe jezikovnih  

  zakonitosti, 

- poznavanje in raba besedišča 

  v sobesedilu, 

- pisno sporočanje. 

 



- uvaja se v uporabo slovarja in drugih sodobnih  

  pripomočkov (na primer medmrežja). 

- ureja besedne in nebesedne dele besedil, 

- dopolni besedilo z vrzelmi. 
Medkulturna kompetenca in 

medkulturna zavest 
(spozna besede za določene 

zgradbe v mestu v različnih 

jezikih; spoznava, da je 

večjezičnost vrednota). 

 

Formativno spremljanje 

učenčevega napredka  
(snemanje – opis poti). 

 

  



3. SKLOP: MOJ DOM (prostor, stanovanjska oprema, vsakdanja opravila)       december, januar 
 

ČAS 
 

OPERATIVNI CILJI izbirni) MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 

PREVLADUJOČE 

DEJAVNOSTI 

UČENCEV 

Preverjanje in ocenjevanje 

znanja 

23 ur 

 

Slušno razumevanje 

Učenec: 
- razume preprosta jezikovna sporočila na temo  

  hiša/stanovanje, prostori v hiši in njihova  

  namembnost, stanovanjska oprema, razpored  

  pohištva in vzdrževanje prostorov, 

- pri poslušanju in reševanju nalog prepozna ključne  

  besede, 

- prepozna glavno misel, osebe, kraj in čas  

  dogajanja slišanega besedila, 

- po večkratnem poslušanju izlušči bistvo  

  zahtevnejšega besedila in njegove glavne misli, 

- izlušči ob splošnih tudi posamezne  

  podrobnosti oziroma podatke iz besedila. 

 

Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec: 
- aktivno uporablja izbor temeljnega besedišča  

  na temo hiša/stanovanje, prostori v hiši in njihova  

  namembnost, stanovanjska oprema, razpored  

  pohištva in vzdrževanje prostorov, in  

  najpomembnejših struktur (predlogi an, in, neben,  

  vor, hinter, über, auf, unter in zwischen, perfekt  

  pravilnih in (izbor) nepravilnih glagolov, osebni  

  zaimki v 3. in 4. sklonu, sklanjatev samostalnika z  

  nedoločnim členom, sestavljenke), 

- uporablja znane govorne vzorce: predstavi  

  svojo hišo/stanovanje, opiše lastno sobo/kotiček 

  navaja, kje se nahaja posamezni kos pohištva ... 

 

Bralno razumevanje 

Učenec: 
- dobro razume krajša sporočila na temo stanovati, 

- v omejenem obsegu razume neznane besede,  

  ki jih prepozna iz konteksta, 

- izlušči glavne misli daljšega prebranega besedila, 

- zna poiskati posamezne informacije v kratkih besedilih. 

 

Pisno sporočanje 

Učenec: 
- samostojno zapiše učiteljeve tabelske zapise, 

- tvori preprosta besedila s pomočjo učitelja, 

- preoblikuje obravnavane učne vsebine v  

  osebna sporočila (In meinem Zimmer …), 

Slušno razumevanje  
Učenec: 
- razume in upošteva večino navodil, s katerimi se srečuje  

  pri pouku in v okolju, 

- razume preprosta sporočila in sledi pogovoru pri temi  

  hiša/stanovanje, prostori v hiši in njihova namembnost,  

  stanovanjska oprema, razpored pohištva in vzdrževanje  

  prostorov, 

- razume vsebino kratkih, preprostih pogovorov in sporočil   

  in jih povzame. 

 

Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec: 
- izgovarjava besed je razumljiva kljub naglasu, občasno  

  napačna izgovarjava otežuje razumevanje, 

- posreduje zelo preprosta navodila (na primer pri igri), 

- na podlagi vprašanj usvoji osnovno besedišče na temo  

  hiša/stanovanje, prostori v hiši in njihova namembnost,  

  stanovanjska oprema, razpored pohištva in vzdrževanje  

  prostorov ter pomembne slovnične strukture kot npr.  

  predlogi an, in, neben, vor, hinter, über, auf, unter in  

  zwischen, perfekt pravilnih in (izbor) nepravilnih glagolov,  

  osebni zaimki v 3. in 4. sklonu, sklanjatev samostalnika z  

  nedoločnim členom, sestavljenke, 

- lahko začne in konča kratek dialog na temo kje stanuješ,  

  opis prostora, razporeditev pohištva, ni pa zmožen vzdrževati 

  daljšega pogovora, 

- sodeluje pri vodeni govorni dejavnosti (igre vlog, opisi). 

 

Bralno razumevanje 

Učenec: 
- bere in na podlagi ponazoril razbere glavno sporočilo  

  besedil, na temo hiša/stanovanje, prostori v hiši in njihova  

  namembnost, stanovanjska oprema, razpored pohištva in  

  vzdrževanje prostorov, 

- razume preprosta besedila s pogosto rabljenim  

  besediščem (dialoško besedilo, kratek opis sobe,  

  načrt prostora), 

- iz nekaj odlomkov besedila razbere določene specifične  

  podatke (kdo, kaj, kje, kdaj, koliko, kakšen), 

 

Pisno sporočanje 

Učenec: 
- zna tvoriti kratka, preprosta sporočila (opis lastne sobe ali  

- delo s slovarji in tujimi viri, 

- iskanje informacij na spletu, 

- virtualen sprehod po  

  Münchnu, 

- izdelava plakata/ 

  videoposnetka na  

  temo Moja soba, 

- pisni sestavek na  

  temo Moja soba, 

- izdelava učnih kartic, 

- sodelovanje v  

  skupinskem argumentiranju  

  (pro/kontra), 

- priprava nalog učenec  

  za učence. 

 

Učenci pridobivajo in 

nadgrajujejo različne tehnike 

branja. 

 

Samovrednotenje znanja  
(ob koncu učne ure ali učnega 

sklopa). 
 

Medkulturna kompetenca in 

medkulturna zavest 
(spoznajo besedo miza v 

različnih jezikih). 

 

Formativno spremljanje 

učenčevega napredka  
(snemanje – moja soba). 

Ustno preverjanje znanja: 

- imena prostorov v hiši ter  

  stanovanjske opreme, 

- opis stanovanja/hiše, 

- predstavitev svoje sobe/kotička, 

- dvogovor na obravnavano temo. 

 

Ustno preverjanje znanja poteka 

sproti po ponavljanju in utrjevanju 

učne snovi ter ob koncu učnega 

sklopa. 

 

Pisno preverjanje ter ocenjevanje 

znanja: 
 

Drugi pisni preizkus znanja za 

ocenjevanje 
(januar) 

 

Pisno preverjanje znanja poteka ob 

koncu predelanega učnega sklopa na 

podlagi Standardov znanj, ki so 

opredeljeni v UN. 

 

Ocenjuje se: 

- slušno in bralno razumevanje, 

- zmožnost rabe jezikovnih  

  zakonitosti, 

- poznavanje in raba besedišča 

  v sobesedilu, 

- pisno sporočanje. 

 



- uvaja se v uporabo slovarja in slikovnega slovarja.   kotička), 

- ureja besedne in nebesedne dele besedil, 

- dopolni besedilo z vrzelmi. 
 

 
 

  



4. SKLOP: NARAVNO OKOLJE (živali)          februar, marec 
 

ČAS 
OPERATIVNI CILJI 

(obvezni in izbirni) 
MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 

PREVLADUJOČE 

DEJAVNOSTI 

UČENCEV 

Preverjanje in ocenjevanje 

znanja 

25 ur 

 

Slušno razumevanje 

Učenec: 
- razume preprosta jezikovna sporočila na temo  

  domače živali, živali, ki živijo v divjini, hrana za  

  živali, bivališča za živali ter kmetija,  

- pri poslušanju in reševanju nalog prepozna ključne  

  besede, 

- prepozna glavno misel, osebe, kraj in čas  

  dogajanja slišanega besedila, 

- po večkratnem poslušanju izlušči bistvo  

  zahtevnejšega besedila in njegove glavne misli, 

- izlušči ob splošnih tudi posamezne podrobnosti  

  oziroma podatke iz besedila. 

 

Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec: 
- aktivno uporablja izbor temeljnega besedišča  

  na temo domače živali, živali, ki živijo v divjini,  

  hrana za živali, bivališča za živali ter kmetija, in  

  najpomembnejših struktur (vprašalni zaimki 

  welcher, welches, welche, kazalni zaimki dieser,  

  dieses, diese, sestavljenke, naklonski glagol wollen,  

  rodilnik pri osebnih imenih, sklanjatev samostalnika z  

  nedoločnim členom, sestavljeni preteklik pravilnih in  

  (izbor) nepravilnih glagolov, velelnik), 

- uporablja znane govorne vzorce: predstavi  

  svojega hišnega ljubljenčka ali katero drugo žival, 

- izrazi strinjanje in nestrinjanje. 

 

Bralno razumevanje 

Učenec: 
- dobro razume krajša sporočila na temo živali, 

- v omejenem obsegu razume neznane besede,  

  ki jih prepozna iz konteksta, 

- bere dokaj hitro in gladko, 

- izlušči glavne misli daljšega prebranega besedila, 

- zna poiskati posamezne informacije v kratkih besedilih, 

- zna povzeti glavno sporočilo prebrane basni, 

- pozna osnovne tehnike branja. 

 

Pisno sporočanje 

Učenec: 
- samostojno zapiše učiteljeve tabelske zapise, 

- tvori preprosta besedila s pomočjo učitelja, 

Slušno razumevanje 

Učenec: 
- razume in upošteva večino navodil, s katerimi se srečuje  

  pri pouku in v okolju, 

- razume preprosta sporočila in sledi pogovoru pri temi   

  domače živali, živali, ki živijo v divjini, hrana za živali,  

  bivališča za živali ter kmetija, 

- razume vsebino kratkih, preprostih pogovorov in sporočil   

  in jih povzame. 

 

Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec: 
- izgovarjava besed je razumljiva kljub naglasu, občasno  

  napačna izgovarjava otežuje razumevanje, 

- posreduje zelo preprosta navodila (na primer pri igri), 

- na podlagi vprašanj usvoji osnovno besedišče na temo  

  domače živali, živali, ki živijo v divjini, hrana za živali,  

  bivališča za živali ter kmetija ter pomembne slovnične  

  strukture kot npr. vprašalni zaimki welcher, welches,  

  welche, kazalni zaimki dieser, dieses, diese, sestavljenke,  

  naklonski glagol wollen, rodilnik pri osebnih imenih,  

  sklanjatev samostalnika z nedoločnim členom, sestavljeni  

  preteklik pravilnih in (izbor) nepravilnih glagolov,  

  velelnik, 

- lahko začne in konča kratek dialog na temo domače živali  

  in poznavanju živali, ni pa zmožen vzdrževati daljšega  

  pogovora, 

- sodeluje pri vodeni govorni dejavnosti (opisi), 

 

Bralno razumevanje 

Učenec: 
- bere in na podlagi ponazoril razbere glavno sporočilo  

  besedil na temo domače živali, živali, ki živijo v divjini,  

  hrana za živali, bivališča za živali ter kmetija, 

- razume preprosta besedila s pogosto rabljenim  

  besediščem (dialoško besedilo, preprosta besedila - kot  

  so opis živali iz leksikona, preprosta navodila), 

- iz nekaj odlomkov besedila razbere določene specifične  

  podatke (kdo, kaj, kje, kdaj, koliko, kakšen). 

 

Pisno sporočanje 

Učenec: 
- zna tvoriti kratka, preprosta sporočila (opis domačega  

  ljubljenčka ali izbrane živali), 

- delo s slovarji, tujimi  

  viri in leksikoni, 

- iskanje informacij na spletu, 

- delo s strokovnim besedilom, 

- delo z literaturo (bralna  

  značka), 

- izdelava razredne  

  ankete/diagrama na temo hišni  

  ljubljenčki, 

- grafično prikazovanje  

  na temo hišni ljubljenčki,  

- mini projekt: Mein Haustier, 

- izdelava učnih kartic,  

- sodelovanje pri kvizu, 

- sodelovanje v  

  skupinskem argumentiranju 

  (pro/kontra). 

 

* Medpredmetna povezava  

  s slovenščino in z  

  angleščino 

 

Medpredmetne teme: 
okoljska vzgoja 

(delo s strokovnimi besedili: 

opis živali, življenjsko 

okolje živali, biotop) 

 

Učenci pridobivajo in 

nadgrajujejo različne tehnike 

branja. 

 

Branje knjig za interno 

tujejezično bralno 

tekmovanje. 

 

Samovrednotenje znanja  
(ob koncu učne ure ali učnega 

sklopa). 
 

 

Ustno preverjanje znanja: 

- imena živali v divjini, živali  

  na kmetiji, živali v živalskem  

  vrtu, hišnih ljubljenčkov, 

- opis hišnega ljubljenčka, 

- povzetek prebranega besedila, 

- opis biotopa, 

- dvogovor na obravnavano  

  temo. 

 

Ustno preverjanje znanja poteka 

sproti po ponavljanju in utrjevanju 

učne snovi ter ob koncu učnega 

sklopa. 

 

Pisno preverjanje ter ocenjevanje 

znanja: 

 

Tretji pisni preizkus znanja za 

ocenjevanje 
(marec) 

 

Pisno preverjanje znanja poteka ob 

koncu predelanega učnega sklopa na 

podlagi Standardov znanj, ki so 

opredeljeni v UN. 

 

Ocenjuje se: 

- slušno in bralno razumevanje, 

- zmožnost rabe jezikovnih  

  zakonitosti, 

- poznavanje in raba besedišča v  

  sobesedilu, 

- pisno sporočanje. 

 



- ureja besedne in nebesedne dele besedil, 

- uvaja se v uporabo slovarja in leksikona. 

 

- ureja besedne in nebesedne dele besedil, 

- dopolni besedilo z vrzelmi. 
Formativno spremljanje 

učenčevega napredka  
(snemanje – moj hišni 

ljubljenček). 

 

    

 
 
 
 
 
 

 

  



5. SKLOP: MLADOSTNIKOV VSAKDAN (nakupovanje, oddelki, cena, žepnina, hrana in pijača)    marec, april 
 

ČAS 
OPERATIVNI CILJI 

(obvezni in izbirni) 
MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 

PREVLADUJOČE 

DEJAVNOSTI 

UČENCEV 

Preverjanje in ocenjevanje 

znanja 

20 ur 

 

Slušno razumevanje 

Učenec: 
- razume preprosta jezikovna sporočila na temo  

  nakupovanje, javne zgradbe, cena, oblačila, hrana,  

  žepnina,  

- pri poslušanju in reševanju nalog prepozna  

  ključne besede, 

- prepozna glavno misel, osebe, kraj in čas  

  dogajanja slišanega besedila, 

- po večkratnem poslušanju izlušči bistvo  

  zahtevnejšega besedila in njegove glavne misli, 

- izlušči ob splošnih tudi posamezne  

  podrobnosti oziroma podatke iz besedila. 

 

Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec: 
- aktivno uporablja izbor temeljnega besedišča   

  na temo javne zgradbe, cena, oblačila, 

  hrana, žepnina in najpomembnejših struktur  

  (naklonski glagol mögen, möchten, pridevniška  

  sklanjatev z določnim in nedoločnim členom v  

  imenovalniku in tožilniku), 

- uporablja znane govorne vzorce: predstavi  

  nakupovalno središče, opišejo posamezne artikle in  

  ceno … 

 

Bralno razumevanje 

Učenec: 
- dobro razume krajša sporočila na temo   

  nakupovanje, cene, žepnina, 

- v omejenem obsegu razume neznane besede,  

  ki jih prepozna iz konteksta, 

- bere dokaj hitro in gladko (tehnike branja), 

- izlušči glavne misli daljšega prebranega besedila, 

- zna poiskati posamezne informacije v kratkih besedilih. 

 

Pisno sporočanje 

Učenec: 
- samostojno zapiše učiteljeve tabelske zapise, 

- tvori preprosta besedila s pomočjo učitelja, 

- ureja besedne in nebesedne dele besedil, 

- uvaja se v uporabo (spletnega) slovarja. 

 

Slušno razumevanje 

Učenec: 
- razume in upošteva večino navodil, s katerimi se  

  srečuje pri pouku in v okolju, 

- razume preprosta sporočila in sledi pogovoru pri temi   

  nakupovanje, javne zgradbe, cena, oblačila, hrana,  

  žepnina, 

- razume vsebino kratkih, preprostih pogovorov in  

  sporočil in jih povzame. 

 

Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec: 
- izgovarjava besed je razumljiva kljub naglasu, občasno  

  napačna izgovarjava otežuje razumevanje, 

- posreduje zelo preprosta navodila (na primer pri igri), 

- na podlagi vprašanj usvoji osnovno besedišče na temo  

 javne zgradbe, cena, oblačila, hrana, žepnina in  

  najpomembnejših struktur (naklonski glagol mögen, möchten, 

  pridevniška sklanjatev z določnim in nedoločnim členom v  

  imenovalniku in tožilniku, 

- lahko začne in konča kratek dialog na temo nakupovanje, ni  

  pa zmožen vzdrževati daljšega pogovora;  

- pri govoru so še mogoči predolgi odmori in napačni  

  pristopi oz. napačna izgovorjava, 

- sodeluje pri vodeni govorni dejavnosti (igre vlog, opisi,  

  pogovori, dogovarjanje). 

 

Bralno razumevanje 

Učenec: 
- bere in na podlagi ponazoril razbere glavno sporočilo  

  besedil na temo nakupovanje, javne gradbe, cena,  

  oblačila, hrana, žepnina, 

- razume preprosta besedila s pogosto rabljenim  

  besediščem (dialoško besedilo), 
- iz nekaj odlomkov besedila razbere določene specifične  

  podatke (kdo, kaj, kje, kdaj, koliko, kakšen). 

 

Pisno sporočanje 

Učenec: 
- zna tvoriti kratka, preprosta sporočila, 

- ureja besedne in nebesedne dele besedil, 

- dopolni besedilo z vrzelmi. 

- delo s slovarji in tujimi viri, 

- iskanje informacij na spletu, 
- sodelovanje v dvogovorih, 

- izdelava razredne ankete na  

  temo žepnina, 

- reševanje interaktivnega  

  delovnega lista, 

- spletno nakupovanje, 

- priprava nalog učenec za 

  učence. 
 

Medpredmetne teme: 

pridobivanje knjižnično 

informativnega znanja 
(delo v računalniški učilnici, 

delo z medmrežjem), 

vzgoja potrošnika 
(razumevanje obveščevalnih 

besedil – oglasi, spletna trgovina; 

pridobivanje in 

posredovanje informacij). 

 

Učenci pridobivajo in 

nadgrajujejo različne tehnike 

branja. 

 

Sodelovanje pri internem 

tujejezičnem bralnem 

tekmovanju. 

 

Samovrednotenje znanja  
(ob koncu učne ure ali učnega 

sklopa). 

 

Medkulturna kompetenca in 

medkulturna zavest 
(spoznajo velike trgovske centre). 

 

Formativno spremljanje 

učenčevega napredka  
(snemanje branja). 

Ustno preverjanje znanja: 

- imena oddelkov v trgovski  

  hiši (poimenovanje javnih  

  zgradb, poimenovanje  

  artiklov - oblačila, 

- branje cen, 

- dvogovor na  

  obravnavano temo. 

 

Ustno preverjanje znanja poteka 

sproti po ponavljanju in utrjevanju 

učne snovi ter ob koncu učnega 

sklopa. 

 

Pisno preverjanje znanja: 
Pisno preverjanje znanja poteka ob 

koncu predelanega učnega sklopa na 

podlagi Standardov znanj, ki so 

opredeljeni v UN. 

 

Druge oblike ocenjevanja: 

Sodelovanje v dvogovoru, izdelava 

in predstavitev dvogovora, delo po 

učnih postajah. 

 

 
 
 



6. SKLOP: MLADOSTNIKOV VSAKDAN (prosti čas, različne dejavnosti)       maj, junij 

    MOJE OKOLJE (potovanja, izleti, spoznavanje tujih krajev) 
 

ČAS 
OPERATIVNI CILJI 

(obvezni in izbirni) 
MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 

PREVLADUJOČE 

DEJAVNOSTI 

UČENCEV 

Preverjanje in ocenjevanje 

znanja 

22 ur 

 

Slušno razumevanje 

Učenec: 
- razume preprosta jezikovna sporočila na temo  

  različne aktivnosti v prostem času, športne zvrsti,  

  potovanje, izleti, 

- pri poslušanju in reševanju nalog prepozna ključne  

  besede, 

- prepozna glavno misel, osebe, kraj in čas  

  dogajanja slišanega besedila, 

- po večkratnem poslušanju izlušči bistvo zahtevnejšega 

  besedila in njegove glavne misli, 

- izlušči ob splošnih tudi posamezne podrobnosti oziroma 

  podatke iz besedila. 

 

Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec: 
- aktivno uporablja izbor temeljnega besedišča  

  na temo različne aktivnosti v prostem času, športne  

  zvrsti, potovanje, izleti in najpomembnejših struktur  

  (sestavljeni preteklik pravilnih glagolov, ki tvorijo  

  pretekli deležnik  brez predpone ge-, perfekt nepravilnih  

  glagolov s sein in haben, perfekt pravilnih glagolov), 

- uporablja znane govorne vzorce: predstavi svoje  

  prostočasne aktivnosti, opiše potovanje oz. izlet. 

 

Bralno razumevanje 

Učenec: 
- dobro razume krajša sporočila na temo različne  

  aktivnosti v prostem času, športne zvrsti, potovanje,  

  izleti,  

- v omejenem obsegu razume neznane besede,  

  ki jih prepoznajo iz konteksta, 

- bere dokaj hitro in gladko, 

- izlušči glavne misli daljšega prebranega besedila, 

- zna poiskati posamezne informacije v kratkih besedilih  

  (opis prostočasne aktivnosti). 

 

Pisno sporočanje 

Učenec: 
- samostojno zapiše učiteljeve tabelske zapise, 

- tvori preprosta besedila s pomočjo učitelja, 

- ureja besedne in nebesedne dele besedil, 

- uvaja se v uporabo slovarja. 

Slušno razumevanje 

Učenec: 
- razume in upošteva večino navodil, s katerimi se srečuje  

  pri pouku in v okolju, 

- razume preprosta sporočila in sledi pogovoru pri temi različne  

  aktivnosti v prostem času, športne zvrsti, potovanje, izleti, 

- razume vsebino kratkih, preprostih pogovorov in sporočil in 

  jih povzame. 

 

Govorno sporočanje in sporazumevanje 

Učenec: 
- izgovarjava besed je razumljiva kljub naglasu, občasno  

  napačna izgovarjava otežuje razumevanje, 

- posreduje zelo preprosta navodila (na primer pri igri), 

- na podlagi vprašanj usvoji osnovno besedišče na temo  

  različne aktivnosti v prostem času, športne zvrsti, potovanje,  

  izleti, ter pomembne slovnične strukture kot npr. sestavljeni  

  preteklik pravilnih glagolov, ki tvorijo pretekli deležnik brez  

  predpone ge-, perfekt nepravilnih glagolov s sein in haben,  

  perfekt pravilnih glagolov,  

- lahko začne in konča kratek dialog na temo aktivnosti v  

  prostem času ter potovanje oz. izlet, ni pa zmožen  

  vzdrževati daljšega pogovora;  

- pri govoru so še mogoči predolgi odmori in napačni pristopi, 

- sodeluje pri vodeni govorni dejavnosti (igre vlog, opisi,  

  pogovori, dogovarjanje). 

 

Bralno razumevanje 

Učenec: 
- bere in na podlagi ponazoril razbere glavno sporočilo  

  besedil na temo različne aktivnosti v prostem času, športne  

  zvrsti, potovanje, izleti,  

- razume preprosta besedila s pogosto rabljenim  

  besediščem (dialoško besedilo, razglednica s šolskega  

  izleta oz. potovanja, preprosta navodila), 
- iz nekaj odlomkov besedila razbere določene specifične  

  podatke (kdo, kaj, kje, kdaj, koliko, kakšen). 

 

Pisno sporočanje 

Učenec: 
- zna tvoriti kratka, preprosta sporočila (razglednica s šolskega  

  izleta oz. potovanja), 

- ureja besedne in nebesedne dele besedil, 

- delo s slovarji,  

- iskanje informacij na spletu, 

- pisanje dnevnika, 

- pisanje razglednice, 

- načrtovanje potovanja  

  (izleta), 

- kratek pisni sestavek na  

  temo potovanje/zaključni  

  izlet, 

- izdelava učnih kartic. 

 

Medpredmetne teme: 

vzgoja za zdravje 
(pomen gibanja) 

 

Učenci pridobivajo in 

nadgrajujejo različne 

tehnike branja. 

 

Samovrednotenje znanja  
(ob koncu učne ure ali učnega 

sklopa). 

 

Medkulturna kompetenca in 

medkulturna zavest 
(spoznavanje naslovov pravljic 

v različnih jezikih) 
 

Formativno spremljanje 

učenčevega napredka 

ter spodbujanje 

ustvarjalnosti, načrtovanje, 

timsko delo: 
(priprava in opis potovanja). 

Ustno preverjanje znanja: 

- imena prostočasnih  

 aktivnosti in športnih zvrsti,  

- predstavitev svojih  

  prostočasnih aktivnosti, 

- dvogovor na obravnavano  

  temo. 

 

Ustno preverjanje znanja poteka 

sproti po ponavljanju in utrjevanju 

učne snovi ter ob koncu učnega 

sklopa. 

 
Pisno preverjanje in ocenjevanje 

znanja: 

 

Četrti pisni preizkus znanja za 

ocenjevanje 
(maj/junij) 

 

Pisno preverjanje znanja poteka ob 

koncu predelanega učnega sklopa na 

podlagi Standardov znanj, ki so 

opredeljeni v UN. 
 
Ocenjuje se: 

- slušno in bralno razumevanje, 

- zmožnost rabe jezikovnih  

  zakonitosti, 

- poznavanje in raba besedišča 

  v sobesedilu, 

- pisno sporočanje. 



- dopolni besedilo z vrzelmi. 

 

  



 

 

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. 

Letna priprava je zapisana na podlagi Učnega načrta za nemščino kot 1. TJ v OŠ ter na podlagi Interaktivnega učnega načrta (Zavod RS za šolstvo).  

 

 

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 strategije VŽN in drugih strategij. 

 

 

Pripomočki:  

 Učbenik Ich und Deutsch 4 neu (S. Emeršič; Založba Obzorja, 2021) 

 Delovni zvezek Ich und Deutsch 4 neu (S. Emeršič; Založba Obzorja, 2021)  

 računalnik, i-tabla, e-prosojnice, Arnes spletna učilnica, 

 Nemško-slovenski in Slovensko-nemški slovar, Nemško-slovenski slikovni slovar, spletni slovarji (pons, duden, deepl), 

 besedne kartice, slikovno gradivo,  

 avtentična (slušna) besedila (spletni slušni posnetki k učbeniku in delovnemu zvezku, razlagalni videoposnetki, glasbeni videoposnetki, spletna 

stran Goethe inštituta, ipd.),  

 spletna gradiva iz Ich und Deutsch 4 neu, Priročnik za učitelje (S. Emeršič; Založba Obzorja, 2021), 

 spletne aplikacije in spletni viri (Quizizz, Quizlet, Kahoot, Padlet, Liveworksheets, Wordwall, verbformen.de) 

 lastne didaktične igre, gibalne igre.  


