
 

LETNA PRIPRAVA ZA 4. RAZRED: TOUCHSTONE 4 
Angleščina kot prvi tuji jezik 
 
 
Vsebina letne priprave: 
1  Osnovni viri za učitelja 
2  Dodatni viri za učitelja 
3  Potrebščine za učenca  
4  Oblike dela 
5  Metode dela 
6  Predlog razporeditve ur 
7  Načrtovanje dela po posameznih učnih enotah  
8  Standardi znanja (iz Učnega načrta za angleščino, 2016) 
9  Predlog načrta preverjanj in ocenjevanj znanja  
10 Predlog kriterijev za ocenjevanje znanja 
 
 

1 OSNOVNI VIRI ZA UČITELJA: 
- Program osnovna šola angleščina. Učni načrt. (2016). Ministrstvo za šolstvo in 

šport: Zavod RS za šolstvo. 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovnasola/Ucni-
nacrti/obvezni/UN_anglescina.pdf 

– Skela, J., Dagarin Fojkar, M., Medved, U., Čolić. J. (2022). Touchstone 4, 
učbenik za angleščino v 4. razredu osnovne šole. Založba Obzorja. 

– Skela, J., Dagarin Fojkar, M., Medved, U., Čolić. J. (2022). Touchstone 4, delovni 
zvezek za angleščino v 4. razredu osnovne šole. Založba Obzorja. 

– Touchstone 4: e-učbenik 
– Touchstone 4: slušni posnetki 

 
2  DODATNI VIRI ZA UČITELJA: 

– e-gradiva k učbeniškemu kompletu: https://e-
gradiva.com/dokumenti/T6/T4/ucitelji.html 

– slikovna gradiva in slikovne in besedne kartice 
– učni listi 
– didaktične in namizne igre 
– interaktivne vaje 

 
3  POTREBŠČINE ZA UČENCA: 

– Skela, J., Dagarin Fojkar, M., Medved, U., Čolić. J. (2022). Touchstone 4, 
učbenik za angleščino v 4. razredu osnovne šole. Založba Obzorja. 

– Skela, J., Dagarin Fojkar, M., Medved, U., Čolić. J. (2022). Touchstone 4, delovni 
zvezek za angleščino v 4. razredu osnovne šole. Založba Obzorja. 

– zvezek 
 
4  OBLIKE DELA:  

– frontalna,  
– individualna,  
– delo v dvojicah,  
– delo v skupini. 

https://e-gradiva.com/dokumenti/T6/T4/ucitelji.html
https://e-gradiva.com/dokumenti/T6/T4/ucitelji.html


 

 
 
5  METODE DELA: 

– razlaga,  
– projekcija,  
– možganska nevihta,  
– didaktična igra,  
– pripovedovanje, dvogovor/pogovor,  
– igra vlog,  
– razgovor, 
– delo s slikovnim gradivom,  
– razredna anketa,  
– delo po vzorcu,  
– demonstracija, 
– vprašanja in odgovori,  
– delo z učnimi listi,  
– petje,  
– delo s slušnim posnetkom,  
– miselni vzorci,  
– delo z besedilom,  
– metoda pisnega izdelka,  
– ogled videa,  
– sodelovalno učenje,  
– samoevalvacija. 

 
6  PREDLOG RAZPOREDITVE UR 
 

UČNE ENOTE 
PREDVIDENO ŠTEVILO 
UR POUKA 

Predenota: How it all started, New friends 1 

Unit 1: Hi, there! 13 

Unit 2: School rocks! 15 

Unit 3: Let's play! 13 

Unit 4: Family ties 12 

Unit 5: Feels like home 12 

Tema 'prazniki' in/ali nerazporejeno: 4 

Skupaj 70 ur 

 

I. ocenjevalno obdobje II. ocenjevalno obdobje 

SKUPAJ: 35 ur SKUPAJ: 35 ur 

 



 

 

 

7  NAČRTOVANJE DELA PO POSAMEZNIH UČNIH ENOTAH 

Naslov učne enote: Predenota – How it all started …, New friends (1ura) 

RAZDELKI 
IZOBRAŽEVALNI 

CILJI 

JEZIKOVNA ZNANJA SPRETNOSTI IN 
PREVLADUJOČE 

DEJAVNOSTI 
UČENCEV 

Besedišče in 
izreka 

Slovnica 

How it all 
started 
 
New friends 
 
 

Učenci:  
- spoznajo učitelja; 
- spoznajo učbeniško 

gradivo; 
- se seznanijo z 

načrtom ter s 
standardi in kriteriji 
za preverjanje in 
ocenjevanje znanja; 

– berejo in poslušajo 
uvod zgodbe v 
stripu, ki se pojavi 
na začetku vsake 
enote; 

– spoznajo glavne 
junake učbenika. 

 
  
 
 

Besedišče in 
izreka: 

– izrazi, ki se 
pogosto 
uporabljajo 
v stripih 
(npr. 
velelniki, 
krajše 
povedi); 

– opis oseb 
(ime, 
starost, 
značaj). 
 

 
  

Slovnica:  
– glagol biti 

(trdilna, 
nikalna, 
vprašalna 
oblika, 
kratki 
odgovori);  

– osebni 
zaimki I, 
you, he, 
she, it, 
they; 

– Present 
Simple. 

Poslušanje: 

– strip; 

– opis glavnih junakov 
učbenika. 
 

Branje: 

– strip; 

– opis glavnih junakov 
učbenika. 
 

Govor:  

– odgovori na 
vprašanja učitelja; 

– igra vlog. 
 
Posredovanje: 
– razlaga in 

povzemanje slišanih 
in branih besedil; 

– pogovor o 
obravnavanih temah; 

– vključevanje znanj iz 
drugih predmetov. 
 

 

  



 

Naslov učne enote: UNIT 1 – Hi, there! (13 ur) 

RAZDELKI 
IZOBRAŽEVALNI 

CILJI 

JEZIKOVNA ZNANJA SPRETNOSTI IN 
PREVLADUJOČE 

DEJAVNOSTI 
UČENCEV 

Besedišče in 
izreka 

Slovnica 

A: A birthday 
party 
 
B: Let's count 
 
C: Colourful 
world 
 
D: Revision 
 
E: Check Back 
 

Učenci spoznajo in se 
naučijo:  
– vprašati po imenu in 

se predstaviti; 
– nekoga vprašati, 

koliko je star; 
– povedati, koliko so 

sami stari; 
– vprašati in 

odgovoriti, kako se 
nekdo počuti; 

– vprašati in povedati, 
od kod so; 

– pozdraviti ob 
različnih delih 
dneva; 

– uporabljati 
vprašalnici za 
spraševanje po 
osebi ali stvari;  

– uporabljati osebne 
zaimke I, he in she; 

– uporabljati svojilne 
zaimke v pridevniški 
rabi my, your, his, 
her; 

– uporabljati oblike 
glagola biti; 

 
– šteti do 20; 
– vprašati nekoga za 

telefonsko številko; 
– povedati svojo 

telefonsko številko; 
– seštevati in 

odštevati do 20; 
– povedati, da je neko 

število večje ali 
manjše od drugega 
števila; 

 
– našteti barve; 
– nekoga vprašati, 

katera je 
njegova/njena 
najljubša barva; 

– izraziti svojo 
najljubšo barvo; 

– osebni 
podatki; 

– izrazi za 
predstavite
v osebe; 

– počutje; 
– pozdravi;  
– števila 0–

20; 
– telefonske 

številke; 
– matematič

ni izrazi in 
razmerja 
plus,  
minus, is, 
more, less; 

– barve; 
– vsakdanji 

predmeti. 

– glagol biti 
(trdilna, 
nikalna, 
vprašalna 
oblika, kratki 
odgovori);  

– osebni 
zaimki (I, 
you, he, she, 
it, they); 

– svojilni 
zaimki v 
pridevniški 
rabi (my, 
your, his, 
her); 

– vprašalnice 
s Who 
(Who's 
this?), What 
(What's 
this?, What's 
nine plus 
eight?, What 
colour is 
this?, What's 
your 
favourite 
colour?, 
What is 
red?), How 
(How are 
you?, How 
old are 
you?), 
Where are 
you from?);  

– more/less; 
– kratki 

odgovori. 

Poslušanje:  
– pogovori in besedila, 

vezana na tematiko 
enote; 

– besedišče, vezano 
na tematiko enote; 

– dejstva in trditve; 
– pesmi in rime; 
– lomilec jezika; 
– rešitve nalog; 
– pravilna izreka. 
 
Branje:  
– navodila; 
– trditve in vprašanja; 
– poimenovanje 

besedišča, vezanega 
na tematiko enote; 

– pogovori in besedila, 
vezana na tematiko 
enote; 

– besedila pesmi in 
rime; 

– razlage (Remember 
BOX, Look!); 

– lomilec jezika; 
– šale; 
– vprašanja in odgovori 

za ponovitev 
sporočilnih namenov. 

 
Govor:  
– zastavljanje vprašanj 

in odgovori na njih; 
– odgovori na 

vprašanja učitelja in 
sošolcev; 

– sodelovanje v 
dialogih in pogovorih; 

– igra vlog; 
– igra ugibanja; 
– razredna raziskava; 
– petje; 
– utrjevanje ustrezne 

izreke; 
– lomilec jezika; 
– predstavitev sebe; 
– predstavitev drugih; 



 

– povedati, kakšne 
barve je nekaj. 

 
Učenci:  
– s pomočjo 

didaktične namizne 
igre utrdijo 
besedišče in 
jezikovne strukture 
učne enote 1; 

– ponovijo sporočilne 
namene; 

– s pomočjo nabora 
ciljnega besedišča 
vadijo učenje učenja 
ter spoznavajo in 
preizkušajo 
strategije za učenje 
novih besed; 

– s pomočjo 
navedenih ciljev 
preverijo, kaj naj bi 
znali ob koncu učne 
enote; 

– s pomočjo 
navedenih ciljev 
ocenijo svoje 
znanje. 

 
Medpredmetno 
povezovanje (DRU, 
MAT, LUM, GUM, 
ŠPO) 
 

– spraševanje po 
osebnih podatkih; 

– navajanje osebnih 
podatkov; 

– štetje do 20;  
– uporaba števil v 

govoru; 
– spraševanje po 

počutju in izražanje 
počutja; 

– opis barve 
predmetov; 

– govor o svoji najljubši 
barvi. 

 
Pisanje:  
– zapiski; 
– odgovori in rešitve 

nalog; 
– elektronsko 

sporočilo;  
– zgodba po igri s 

kocko. 
 
Posredovanje: 
Materni jezik lahko učitelj 
in učenci uporabljajo za:  
– razlago in 

povzemanje slišanih 
in branih besedil; 

– pogovor o 
obravnavanih temah; 

– vključevanje znanj iz 
drugih predmetov. 

 
Samovrednotenje 
znanja (Kaj si se 
naučil/-a?) 

Neobvezne vsebine učne enote 1 

 
F: Slurp up words: Art 
 
G: Crosssing Cultures: Birthday 
celebrations around the world 
 
H: Let's step beyond English: Colours 
 
 
I: Storytime: Colourful hamsters 
 
J: Reading for fun: Space Buddies – 
episode 1 
 

 
Nadgradnja besedišča na temo likovne umetnosti 
 
Spoznavanje različnih kultur na temo rojstnodnevnih 
praznovanj po svetu 
 
Medpredmetno povezovanje na temo mešanja osnovnih 
barv 
 
Zgodba o hrčkih 
 
Branje za zabavo, 1. del 
 

  



 

Naslov učne enote: UNIT 2 – School rocks! (13 ur) 

RAZDELKI 
IZOBRAŽEVALNI 

CILJI 

JEZIKOVNA ZNANJA SPRETNOSTI IN 
PREVLADUJOČE 

DEJAVNOSTI 
UČENCEV 

Besedišče in 
izreka 

Slovnica 

A: Bossy Doc 
and grumpy 
Grumpy 
 
B: Playful 
Shadow 
 
C: First day of 
school 
 
D: Revision 
 
E: Check Back 
 
 

Učenci spoznajo in se 
naučijo:  
– poimenovati šolske 

potrebščine; 
– vprašati, če si 

smejo katero od 
potrebščin 
izposoditi; 

– vprašati po eni ali 
več stvareh in na 
vprašanje 
odgovoriti; 

– vprašati in 
odgovoriti, kakšne 
barve je neka 
šolska potrebščina; 

– uporabiti nedoločna 
člena a in an; 

– tvoriti množino z 
dodajanjem 
končnice -s; 

– vprašati in povedati, 
kaj je v šolski torbi; 

 
– poimenovati stvari v 

učilnici; 
– vprašati, kje so 

stvari;  
– povedati, kje se 

stvari nahajajo; 
– uporabljati 

jezikovno strukturo 
There is in There 
are; 

– opisati svojo 
učilnico; 

 
– pozdraviti nekoga, 

ki ga prvič srečajo; 
– nasloviti učitelja ali 

učiteljico; 
– razumeti navodila 

učitelja ali učiteljice; 
– poimenovati šolske 

predmete; 
– vprašati in povedati, 

če imajo določen 
šolski predmet radi; 

– šolske 
potrebščin
e; 

– stvari v 
učilnici; 

– predlogi za 
izražanje 
kraja; 

– nazivanje 
po spolu / 
(Mr/Ms); 

– pozdravi; 
– izrazi za 

predstavite
v osebe; 

– navodila; 
– aktivnosti v 

razredu; 
– šolski 

predmeti. 

– nedoločni 
člen a, an; 

– naklonski 
glagol can 
za izražanje 
dovoljenja 
(Can I 
borrow your 
pencil?); 

– vprašalnice 
s Who 
(Who's 
this?), What 
(What's 
this?, What's 
your 
favourite 
school 
subject?) in 
Where 
(Where's the 
pen? -It's 
under  … / 
Where are 
the books? 
_They're on 
…); 

– glagol biti 
(trdilna, 
nikalna, 
vprašalna 
oblika, kratki 
odgovori);  

– pravilna 
množina 
(pens); 

– pridevnik + 
samostalnik 
(It's a red 
pen. They're 
blue 
scissors.); 

– kazalni 
zaimki this, 
that in these; 

– osebni 
zaimki it in 
they (What's 
this? -It's … 

Poslušanje:  
– pogovori in besedila, 

vezana na tematiko 
enote; 

– besedišče, vezano 
na tematiko enote 
ukazi; 

– dejstva in trditve; 
– pesmi in rimo; 
– lomilec jezika; 
– rešitve nalog; 
– pravilna izreka. 
 
Branje:  
– navodila; 
– trditve in vprašanja; 
– poimenovanje 

besedišča, vezanega 
na tematiko enote; 

– pogovori in besedila, 
vezana na tematiko 
enote; 

– besedila pesmi in 
rim; 

– razlage (Remember 
BOX, Look!); 

– lomilec jezika; 
– šale; 
– vprašanja in odgovori 

za ponovitev 
sporočilnih namenov. 

 
Govor:  
– zastavljanje vprašanj 

in odgovori na njih; 
– odgovori na 

vprašanja učitelja in 
sošolcev; 

– sodelovanje v 
dialogih in pogovorih; 

– igra vlog; 
– razredni raziskave; 
– igri ugibanja; 
– razredna raziskava; 
– petje; 
– utrjevanje ustrezne 

izreke; 
– lomilec jezika; 



 

– vprašati in povedati, 
kateri je njihov 
najljubši šolski 
predmet. 

 
Učenci:  
– s pomočjo 

didaktične namizne 
igre utrdijo 
besedišče in 
jezikovne strukture 
učne enote 2; 

– ponovijo sporočilne 
namene; 

– s pomočjo nabora 
ciljnega besedišča 
vadijo učenje učenja 
ter spoznavajo in 
preizkušajo 
strategije za učenje 
novih besed. 

 
– s pomočjo 

navedenih ciljev 
preverijo, kaj naj bi 
znali ob koncu učne 
enote; 

– s pomočjo 
navedenih ciljev 
ocenijo svoje 
znanje. 

 
Medpredmetno 
povezovanje (DRU, 
MAT, GUM, ŠPO) 
 

/ What are 
these? -
They're …); 

– there is, 
there are 
(trdilna in 
vprašalna 
oblika, kratki 
odgovori); 

– predlogi za 
izražanje 
kraja (in, on, 
under, next 
to); 

– velelnik 
(stand up); 

– besedne 
zveze z 
glagolom in 
samostalnik
om (e.g. 
play games, 
meet 
friends); 

– Present 
Simple (Do 
you like 
Slovene? -
Yes, I do. / 
No, I don't.). 

– prošnja za izposojo 
potrebščin; 

– štetje šolskih 
potrebščin; 

– navajanje barve 
šolskih potrebščin; 

– ugibanje;  
– spraševanje po točno 

določeni stvari in po 
več stvareh ter 
odgovori na ta 
vprašanja; 

– navajanje lege 
predmetov; 

– opis učilnice; 
– navodila za delo v 

razredu; 
– izražanje preferenc o 

šolskih predmetih. 
 
Pisanje:  
– zapiski; 
– odgovori in rešitve 

nalog; 
– opis najljubšega 

šolskega predmeta;  
– zgodba po igri s 

kocko. 
 
Posredovanje: 
Materni jezik lahko učitelj 
in učenci uporabljajo za:  
– razlago in 

povzemanje slišanih 
in branih besedil; 

– pogovor o 
obravnavanih temah; 

– vključevanje znanj iz 
drugih predmetov. 
 

Samovrednotenje 
znanja (Kaj si se 
naučil/-a?) 

Neobvezne vsebine učne enote 2 

 
F: Slurp up words: School rooms and 
places 
 
G: Crosssing Cultures: Schools are 
different 
 
H: Let's step beyond English: Fun ways 
of learning English 
 

 
Nadgradnja besedišča na temo šolskih prostorov 
 
 
Spoznavanje različnih načinov šolanja po svetu 
 
 
Medpredmetno povezovanje na temo spoznavanja in 
preizkušanja zabavnih načinov učenja angleščine 
 



 

I: Storytime: Henry the Hedgehog Goes 
to School 
 
J: Reading for fun: Space Buddies – 
episode 2 
 

Zgodba o ježkovem prvem dnevu v šoli 
 
 
Branje za zabavo, 2. del 
 

 



 

Naslov učne enote: UNIT 3 – Let's play! (13 ur) 

RAZDELKI 
IZOBRAŽEVALNI 

CILJI 

JEZIKOVNA ZNANJA SPRETNOSTI IN 
PREVLADUJOČE 

DEJAVNOSTI 
UČENCEV 

Besedišče in 
izreka 

Slovnica 

A: Wake up, 
toys! 
 
B: At a toy 
museum 
 
C: In the attic 
 
D: Revision 
 
E: Check Back 
 
 

Učenci spoznajo in se 
naučijo:  
– poimenovati igrače; 
– s kazalnimi zaimki 

vprašati po eni ali 
več stvareh in na 
vprašanje 
odgovoriti; 

– vprašati in povedati, 
katere igrače imajo 
in katerih nimajo; 

– vprašati in povedati, 
katero igračo bi radi 
imeli; 

– vprašati in povedati, 
katera je njihova 
najljubša igrača;  

 
– vprašati in povedati, 

kakšna je neka 
igrača; 

– povedati, kakšne 
oblike je nek 
predmet; 

 
– poimenovati športe; 
– vprašati in povedati, 

katere športe z 
žogo znajo igrati in 
katerih ne; 

– vprašati in povedati, 
katere športe brez 
žoge obvladajo in 
katerih ne; 

– vprašati in povedati, 
kateri je njihov 
najljubši šport;  

– uporabiti nedoločna 
člena a in an; 

– tvoriti množino z 
dodajanjem 
končnice –s. 

 
Učenci:  
– s pomočjo 

didaktične namizne 
igre utrdijo 
besedišče in 

– igrače 
(osnovne, 
elektronsk
e, športne); 

– pridevniki 
za opis 
igrač; 

– liki in 
oblike; 

– športi; 
– zmožnosti 
 

– nedoločni 
člen a, an (a 
robot, an 
action 
figure); 

– pravilna 
množina 
(marbles); 

– glagol biti 
(trdilna, 
nikalna, 
vprašalna 
oblika, kratki 
odgovori);  

– kazalni 
zaimki this, 
that, these in 
those 
(What's 
this/that? 
What are 
these/those?
); 

– glagol imeti 
(trdilna, 
nikalna, 
vprašalna 
oblika, kratki 
odgovori); 

– What have 
you got? 

– any (I 
haven't got 
any 
marbles); 

– I'd like to 
have …; 

– What is … 
like? / What 
are … like?;  

– Naklonski 
glagol can 
za izražanje 
zmožnosti 
(trdilna, 
nikalna, 
vprašalna 
oblika, kratki 
odgovori). 

Poslušanje:  
– pogovori in besedila, 

vezana na tematiko 
enote; 

– besedišče, vezano 
na tematiko enote 
dejstva in trditve; 

– pesem; 
– lomilec jezika; 
– rešitve nalog; 
– pravilna izreka. 
 
Branje:  
– navodila; 
– trditve in vprašanja; 
– poimenovanje 

besedišča, vezanega 
na tematiko enote; 

– pogovori in besedila, 
vezana na tematiko 
enote; 

– besedilo pesmi; 
– razlage (Remember 

BOX, Look!); 
– lomilec jezika; 
– šali; 
– vprašanja in odgovori 

za ponovitev 
sporočilnih namenov. 

 
Govor:  
– zastavljanje vprašanj 

in odgovori na njih; 
– odgovori na 

vprašanja učitelja in 
sošolcev; 

– sodelovanje v 
dialogih in pogovorih; 

– igra vlog; 
– igre ugibanja; 
– razredni raziskavi; 
– petje; 
– utrjevanje ustrezne 

izreke; 
– lomilec jezika; 
– spraševanje in 

odgovori po eni ali 
več stvareh, ki so 
blizu ali daleč; 



 

jezikovne strukture 
učne enote 3; 

– ponovijo sporočilne 
namene; 

– s pomočjo nabora 
ciljnega besedišča 
vadijo učenje učenja 
ter spoznavajo in 
preizkušajo 
strategije za učenje 
novih besed; 

– s pomočjo 
navedenih ciljev 
preverijo, kaj naj bi 
znali ob koncu učne 
enote; 

– s pomočjo 
navedenih ciljev 
ocenijo svoje 
znanje. 

 
Medpredmetno 
povezovanje (DRU, 
MAT, LUM, GUM, 
ŠPO) 
 

– navajanje, 
spraševanje in 
odgovori, kaj učenci 
imajo in česa nimajo; 

– pripovedovanje, kaj si 
učenci želijo imeti; 

– opis slike; 
– opis igrače; 
– navajanje oblike 

predmetov; 
– izražanje zmožnosti 

in nezmožnosti 
igranja oz. 
obvladanja športov. 

 
Pisanje:  
– zapiski; 
– odgovori in rešitve 

nalog; 
– opis najljubše igrače;  
– zgodba po igri s 

kocko. 
 
Posredovanje: 
Materni jezik lahko učitelj 
in učenci uporabljajo za:  
– razlago in 

povzemanje slišanih 
in branih besedil; 

– pogovor o 
obravnavanih temah; 

– vključevanje znanj iz 
drugih predmetov. 

 
Samovrednotenje 
znanja (Kaj si se 
naučil/-a?) 

Neobvezne vsebine učne enote 3 

 
F: Slurp up words: Rules of sports 
 
G: Crosssing Cultures: Rugby 
 
H: Let's step beyond English: Drones 
 
I: Storytime: The Tin Soldier 
 
J: Reading for fun: Space Buddies – 
episode 3 
 

 
Nadgradnja besedišča na temo pravil in aktivnosti z žogo 
 
Besedilo o ragbiju 
 
Medpredmetno povezovanje na temo rabe dronov 
 
Zgodba o stanovitnem kositrnem vojaku 
 
Branje za zabavo, 3. del 
 

  



 

Naslov učne enote: UNIT 4 –Family ties (13 ur) 

RAZDELKI 
IZOBRAŽEVALNI 

CILJI 

JEZIKOVNA ZNANJA SPRETNOSTI IN 
PREVLADUJOČE 

DEJAVNOSTI 
UČENCEV 

Besedišče in 
izreka 

Slovnica 

A: Family, the       
O   of a home 
 
B: Wizzalinda 
is fifty-eight 
 
C: Wizzy's 
relatives 
 
D: Revision 
 
E: Check Back 
 

Učenci spoznajo in se 
naučijo:  
– poimenovati 

družinske člane in 
sorodstvena 
razmerja; 

– izražati svojino s 
saškim rodilnikom 
in svojilnimi zaimki; 

– vprašati in povedati, 
kako je ime 
družinskim članom; 

– vprašati in povedati, 
koliko družinskih 
članov nekdo ima 
ali koliko jih je v 
družini; 

– vprašati in 
odgovoriti, če ima 
nekdo brata ali 
sestro oz. koliko 
bratov ali sester 
ima;  

 
– šteti do 100; 
– seštevati, odštevati, 

množiti in deliti do 
100; 

 
– vprašati in 

odgovoriti, koliko je 
nek družinski član 
star; 

– vprašati in povedati, 
kdo je 
najstarejši/najmlajši 
v družini; 

– vprašati in povedati, 
koliko let je nekdo 
starejši ali mlajši od 
njih; 

 
 
– vprašati in povedati, 

kakšen je nekdo po 
značaju. 

 
Učenci:  

– družinski 
člani in 
sorodstven
a razmerja;  

– števila 20 
do 100; 

– younger 
than/older 
than; 

– the 
youngest/t
he oldest; 

– matematič
ni izrazi 
plus, 
minus, 
times, 
divided by, 
is; 

– pridevniki 
za 
opisovanje 
značaja. 

 

– svojilni 
zaimki v 
pridevniški 
rabi (my, 
your, his, 
her); 

– saški rodilnik 
(Charlie's 
sister);  

– glagol biti 
(trdilna, 
nikalna, 
vprašalna 
oblika, kratki 
odgovori); 

– vprašalnice 
s Who 
(Who's this?, 
Who's the 
youngest in 
your 
family?), 
What 
(What's six 
times five?), 
How (How 
old is your 
grandpa?),H
ow many 
(How many 
people are 
there in your 
family?, How 
many years 
younger 
than 
grandpa is 
grandma?);  

– glagol imeti 
(trdilna, 
nikalna, 
vprašalna 
oblika, kratki 
odgovori); 

– any; 
– There is/are; 
– What is/are 

… like?. 

Poslušanje:  
– pogovori in besedila, 

vezana na tematiko 
enote; 

– besedišče, vezano 
na tematiko enote 
dejstva in trditve; 

– pesem in rimi; 
– lomilca jezika; 
– rešitve nalog; 
– pravilna izreka. 
 
Branje:  
– navodila; 
– trditve in vprašanja; 
– poimenovanje 

besedišča, vezanega 
na tematiko enote; 

– pogovori in besedila, 
vezana na tematiko 
enote; 

– besedila pesmi in 
rim; 

– razlage (Remember 
BOX, Look!); 

– lomilca jezika; 
– šale; 
– vprašanja in odgovori 

za ponovitev 
sporočilnih namenov. 

 
Govor:  
– zastavljanje  
– vprašanj in odgovori 

na njih; 
– odgovori na 

vprašanja učitelja in 
sošolcev; 

– sodelovanje v 
dialogih in pogovorih; 

– igra vlog; 
– igra ugibanja; 
– petje; 
– utrjevanje ustrezne 

izreke; 
– lomilca jezika; 
– spraševanje in 

odgovori, čigavo je 
nekaj; 



 

– s pomočjo 
didaktične namizne 
igre utrdijo 
besedišče in 
jezikovne strukture 
učne enote 4; 

– ponovijo sporočilne 
namene; 

– s pomočjo nabora 
ciljnega besedišča 
vadijo učenje učenja 
ter spoznavajo in 
preizkušajo 
strategije za učenje 
novih besed; 
 

– s pomočjo 
navedenih ciljev 
preverijo, kaj naj bi 
znali ob koncu učne 
enote; 

– s pomočjo 
navedenih ciljev 
ocenijo svoje 
znanje. 

 
Medpredmetno 
povezovanje (DRU, 
MAT, GUM) 
 

– navajanje, 
spraševanje in 
odgovori, kaj nekdo 
ima in česa nima; 

– štetje in računanje do 
100; 

– navajanje starosti; 
– opis značaja. 
 
Pisanje:  
– zapiski; 
– odgovori in rešitve 

nalog; 
– opis značaja svojih 

sorodnikov, 
– opis družine;  
– zgodba po igri s 

kocko. 
 
Posredovanje: 
Materni jezik lahko učitelj 
in učenci uporabljajo za:  
– razlago in 

povzemanje slišanih 
in branih besedil; 

– pogovor o 
obravnavanih temah; 

– vključevanje znanj iz 
drugih predmetov. 

 
Samovrednotenje 
znanja (Kaj si se 
naučil/-a?) 

Neobvezne vsebine učne enote 4 

 
F: Slurp up words: Extended family 
 
 
G: Crosssing Cultures: A traditional 
Slovenian wedding 
 
H: Let's step beyond English: Families 
around the world 
 
I: Storytime: Goldilocks and the Three 
Bears 
 
J: Reading for fun: Space Buddies – 
episode 4 
 

 
Nadgradnja besedišča na temo družinskih članov in 
razmerij med njimi 
 
Besedilo o tradicionalni slovenski poroki 
 
 
Medpredmetno povezovanje na temo različnih družin 
 
 
Zgodba o Zlatolaski in treh medvedih 
 
 
Branje za zabavo, 4. del 
 

 

  



 

Naslov učne enote: UNIT 5 – Feels like home (13 ur) 

RAZDELKI 
IZOBRAŽEVALNI 

CILJI 

JEZIKOVNA ZNANJA SPRETNOSTI IN 
PREVLADUJOČE 

DEJAVNOSTI 
UČENCEV 

Besedišče in 
izreka 

Slovnica 

A: The 
underground 
home 
 
B: Is this a 
new TV? 
 
C: Archie the 
dog and Pete 
the frog 
 
D: Revision 
 
E: Check Back 
 

Učenci spoznajo in se 
naučijo:  
– poimenovati 

prostore v hiši; 
– vprašati in povedati, 

kje je kdo oz. v 
katerem prostoru se 
nahaja; 

– vprašati in povedati, 
katera je njihova 
najljubša soba; 

– vprašati in povedati, 
kaj lahko počnemo 
v različnih prostorih;  

 
– poimenovati 

pohištvo in stvari v 
hiši; 

– razporediti pohištvo 
in stvari po 
prostorih v hiši; 

– vprašati in povedati, 
kje se stvari 
nahajajo; 

 
– poimenovati 

različne tipe 
domovanj; 

– vprašati in povedati, 
kje nekdo živi. 

 
Učenci:  
– s pomočjo 

didaktične namizne 
igre utrdijo 
besedišče in 
jezikovne strukture 
učne enote 5; 

– ponovijo sporočilne 
namene; 

– s pomočjo nabora 
ciljnega besedišča 
vadijo učenje učenja 
ter spoznavajo in 
preizkušajo 
strategije za učenje 
novih besed; 

 

– sobe in 
prostori v 
hiši; 

– pohištvo in 
stvari v 
hiši; 

– predlogi za 
izražanje 
kraja; 

– aktivnosti 
doma; 

– bivališča, 
vrste 
domov. 

 

– There is/are 
(trdilna, 
nikalna in 
vprašalna 
oblika, kratki 
odgovori); 

– Vprašalnice 
s How many 
(How many 
rooms are 
there in your 
house?), 
Where 
(Where's 
Grace?, 
Where do 
they live?), 
Who (Who's 
in the living 
room?), 
What 
(What's your 
favourite 
room?, 
What's in the 
kitchen?); 

– Predlogi za 
izražanje 
kraja in, on, 
under, next 
to, behind; 

– določni in 
nedoločni 
člen a, an, 
the; 

– glagol biti 
(trdilna 
oblika); 

– ednina in 
množina;  

– besedne 
zveze z 
glagolom in 
samostalnik
om (have a 
shower); 

– naklonski 
glagol can; 

Poslušanje:  
– pogovori in besedila, 

vezana na tematiko 
enote; 

– besedišče, vezano 
na tematiko enote 
dejstva in trditve; 

– pesmi in rimi; 
– lomilec jezika; 
– rešitve nalog; 
– pravilna izreka. 
 
Branje:  
– navodila; 
– trditve in vprašanja; 
– poimenovanje 

besedišča, vezanega 
na tematiko enote; 

– pogovori in besedila, 
vezana na tematiko 
enote; 

– besedila pesmi in 
rim; 

– razlage (Remember 
BOX, Look!); 

– lomilec jezika; 
– šale; 
– vprašanja in odgovori 

za ponovitev 
sporočilnih namenov. 

 
Govor:  
– zastavljanje  

vprašanj in odgovori 
na njih; 

– odgovori na 
vprašanja učitelja in 
sošolcev; 

– sodelovanje v 
dialogih in pogovorih; 

– igra vlog; 
– razredna raziskava; 
– petje; 
– utrjevanje ustrezne 

izreke; 
– lomilec jezika; 
– spraševanje in 

odgovori, kje kdo živi; 
– opis hiše; 



 

– s pomočjo 
navedenih ciljev 
preverijo, kaj naj bi 
znali ob koncu učne 
enote; 

– s pomočjo 
navedenih ciljev 
ocenijo svoje 
znanje. 

 
Medpredmetno 
povezovanje (DRU, 
GUM) 
 

– Present 
Simple (I 
live… / 
he/she/it 
lives…). 

– spraševanje in 
navajanje, kje je kaj; 

– spraševanje in 
navajanje, kaj lahko v 
katerem prostoru v 
hiši počnemo. 

 
Pisanje:  
– zapiski; 
– odgovori in rešitve 

nalog; 
– opis značaja svojih 

sorodnikov, 
– opis čarovnikovega 

doma; 
– opis sanjske sobe; 
– zgodba po igri s 

kocko. 
 
Posredovanje: 
Materni jezik lahko učitelj 
in učenci uporabljajo za:  
– razlago in 

povzemanje slišanih 
in branih besedil; 

– pogovor o 
obravnavanih temah; 

– vključevanje znanj iz 
drugih predmetov. 

 
Samovrednotenje 
znanja (Kaj si se 
naučil/-a?) 

Neobvezne vsebine učne enote 5 

 
F: Slurp up words: Types of homes 
 
G: Crosssing Cultures: Different homes 
around the world 
 
H: Let's step beyond English: Let's build 
a house! 
 
I: Storytime: The Three Little Pigs 
 
J: Reading for fun: Space Buddies – 
episode 5 
 

 
Nadgradnja besedišča na temo bivališč 
 
Besedilo o različnih vrstah domovanj/bivališč 
 
 
Medpredmetno povezovanje na temo različnih materialov 
za gradnjo bivališč 
 
Zgodba o treh prašičkih 
 
Branje za zabavo, 5. del 
 

 

  



 

Dodatek: HOLIDAYS  

TEME 
IZOBRAŽEVALNI 

CILJI 
JEZIKOVNA ZNANJA 

 

SPRETNOSTI IN 
PREVLADUJOČE 

DEJAVNOSTI 
UČENCEV 

HALLOWEEN 
 
CHRISTMAS 
 
EASTER 
 

Učenci spoznajo in 
se naučijo:  
– ciljno besedišče; 
– običaje, 

povezane s 
praznovanji; 

– voščiti ob 
prazniku; 

– rimo in pesmi; 
 
Učenci izdelajo:  
– izdelek na temo 

praznika. 
 

– besedišče na temo praznikov; 
– besedišče na temo likovnega 

materiala, potrebnega za 
izdelavo izdelka. 

Poslušanje:  
– navodila; 
– besedila, vezana na 

tematiko; 
– pesmi; 
– pravilna izreka. 
 
Branje:  
– navodila; 
– trditve in vprašanja; 
– poimenovanje 

besedišča, vezanega 
na tematiko enote; 

– besedila, vezana na 
tematiko; 

– besedila pesmi in 
rime; 

– šale. 
 
Govor:  
– izreka in izvedba 

uroka; 
– petje pesmi. 
 
Pisanje:  
– odgovori in rešitve 

nalog; 
– magični urok. 
 
Posredovanje: 
Materni jezik lahko učitelj 
in učenci uporabljajo za:  
– razlago slišanih in 

branih besedil; 
– pogovor o 

obravnavanih temah; 
– vključevanje znanj iz 

drugih predmetov. 
 

 

 



 

8 STANDARDI ZNANJA (iz Učnega načrta za angleščino, 2016) 

 

SLUŠNO RAZUMEVANJE 

STANDARDI  ZNANJA MINIMALNI  STANDARDI  ZNANJA 

Učenec ob poslušanju besedil in poslušanju z gledanjem pokaže 

naslednja znanja v opisanih okoliščinah: 

 

 izlušči glavno misel (temeljno sporočilo) besedila in glavne poudarke 

nezapletenega pogovora; 

 prepozna pomembna dejstva oz. podatke oz. v govorjenih 

informativnih besedilih z znano tematiko na podlagi opor; 

 prepozna časovno zaporedje dogodkov, ki je jasno in nedvoumno 

nakazano, 

 ugotovi jasno izraženo razpoloženje govorcev (npr. veselje, 

(ne)zadovoljstvo). 

Učenec ob poslušanju besedil in poslušanju z gledanjem pokaže 

naslednja minimalna znanja v opisanih okoliščinah: 

 

 izlušči glavno misel (temo) besedila in/ali nekaj glavnih 

poudarkov preprostega pogovora; 

 prepozna nekaj pomembnih podatkov, podrobnosti v kratkih, 

govorjenih informativnih besedilih, ki so večkrat in jasno 

izražene; 

 razume kratke, preproste napotke in to pokaže z upoštevanjem 

napotkov ali jih interpretira v slovenščini. 

 

Primeri besedil: Kratka, preprosta, po potrebi prilagojena in počasi ter razločno govorjena besedila, posamezna poimenovanja, fraze ali povedi. 

Besedila učenci poslušajo večkrat (dvakrat do trikrat); po potrebi z dodatnimi pojasnili, prilagoditvami.  

Odziv: Učenci pokažejo razumevanje z nebesednim in besednim odzivom. Besedni odziv v angleščini je kratek, daljši govorni odziv je v 

maternem jeziku. 

 

 



 

BRALNO RAZUMEVANJE 

STANDARDI  ZNANJA MINIMALNI  STANDARDI  ZNANJA 

Učenec ob tihem branju besedil pokaže naslednja znanja v opisanih 

okoliščinah: 

 

 prepozna in ugotovi (njemu) znano vrsto besedila ob sobesedilni, 

slikovni opori; 

 prepozna glavne misli (temo) besedil z znanega tematskega 

področja; 

 razume dobesedno/neposredno izražene ključne podrobnosti v kratkih 

preprostih besedilih; 

 bere in razume jasna pisna navodila za uporabo naprav in/ali 

izdelavo znane stvari, ki so slikovno podprta, in druga navodila (npr. 

v učnem gradivu); 

 razume krajše pripovedno besedilo, po potrebi primerno 

poenostavljeno, slikovno podprto besedilo (npr. jezikovno 

poenostavljena besedila v obliki knjižic), vendar morda ne vseh 

podrobnosti in notranjih razmerij med osebami, dogodki itn.; 

 občasno uporablja strategije za prepoznavanje besed, 

samospraševanja, ponovnega branja, samopopravljanja in 

ugotavljanja pomena iz sobesedila in nebesednih ključev; 

 prepozna nekatere nebesedne okoliščine (npr. osnovni 

sporočilni namen); 

 razume najobičajnejše in preproste znake, simbole (piktograme) in 

napise v najbližjem okolju; 

 ustvarja relevantne povezave med besednim in vidnim gradivom. 

Učenec ob tihem branju besedil pokaže naslednja minimalna 

znanja v opisanih okoliščinah: 

 

 ugotovi znano vrsto besedila ob sobesedilni, slikovni 

opori; 

 prepozna glavne misli (temo) besedil z njemu znanega, zanj 

relevantnega tematskega področja; 

razume nekaj neposredno izraženih poglavitnih 

podrobnosti v kratkih, preprostih besedilih; 

 prepozna, poišče in razume nekaj dogovorjenih podatkov v 

besedilu (bere in razume preprosta, jasna pisna navodila za 

uporabo naprav in/ali za izdelavo znane stvari, ki so opremljena 

z nazornimi slikami ali s prikazom, in druga preprosta navodila 

(npr. v učnem gradivu); 

 razume najobičajnejše in preproste znake, simbole 

(piktograme) in napise v njemu najbližjih okoliščinah; 

 razume pomen posameznih njemu neznanih besed oz. 

besednih zvez iz sobesedila v predvidljivih kratkih in 

preprostih besedilih; 

 še ne povsem učinkovito uporablja strategije za 

prepoznavanje besed (npr. prepoznavanje črk angleške 

abecede) in večinoma razume njihovo vlogo (npr. za 

spremembo pomena (bad – bat), enako je pri fonemih). 



 

Besedila:  

• so kratka, večinoma prilagojena in poenostavljena ter jasno strukturirana (MS: zelo kratka – nekaj povedi, odstavek; pri ugotavljanju glavne 

misli do tri odstavke), napisana so v standardnih različicah angleščine;  

• navezujejo se na učencu znane in razumljive teme z njegovega osebnega in družbenega področja;  

• imajo konkretno vsebino;  

• vsebujejo pogosto rabljeno besedišče;  

• vsebujejo preproste slovnične strukture;  

• imajo pripovedno strukturo;  

• vsebujejo nebesedno podporo (slike ipd.). 

 

Za bralne dejavnosti učenci uporabljajo materni jezik, nebesedni odziv ali kratek besedni odziv v angleščini. Pri branju pogosto potrebujejo 

razlago besed in večkratno branje.  

  



 

GOVORNO SPOROČANJE IN SPORAZUMEVANJE 

STANDARDI  ZNANJA MINIMALNI  STANDARDI  ZNANJA 

Učenec pokaže naslednja znanja v opisanih okoliščinah: 

 

 obvlada, preproste in jasno strukturirane sporočanjske in 

sporazumevalne dejavnosti v znanih okoliščinah; 

 odgovarja na zastavljena vprašanja, sprašuje, izjemoma se 

sporazumeva z različnimi govorci angleščine, če ti govorijo primerno 

počasi, razločno in pri tem svoj govor prilagajajo okoliščinam;  

 govorno se odziva na pobude o temah iz njegovega najbližjega 

okolja; 

 na kratko in preprosto opisuje in pripoveduje, poizveduje, 

predstavlja podatke, dejstva in svoje mnenje, se dogovarja itn. 

 

V (po)govoru uporablja: 

 

  konkretno, v šolskih okoliščinah pogosto rabljeno besedišče, 

poimenovanja so občasno precej nezanesljiva; 

 preproste slovnične strukture in najosnovnejša vezniška sredstva 

(and, but, because); dela tudi osnovne napake, ki lahko ovirajo 

razumljivost; 

 osnovno nebesedno podporo; 

 uporablja najosnovnejše komunikacijske strategije (npr. vpraša po 

pomenu); 

 v govoru upošteva najosnovnejša pravila medkulturnega 

sporazumevanja, primerna njegovemu kognitivnemu in 

jezikovnemu razvoju; 

 pripravljeni govor je še fragmentaren, s prvimi zasnovami 

tekočnosti; učenec dela premore, išče besede, potrebuje veliko 

Učenec pokaže naslednja minimalna znanja v opisanih 

okoliščinah: 

 

 obvlada kratke, preproste in jasno strukturirane 

sporočanjske in sporazumevalne dejavnosti v znanih 

okoliščinah; 

 odgovarja na zastavljena vprašanja o najbližjih temah iz 

njegovega sveta, samostojno se večinoma še ne 

pogovarja; 

 govorno se odziva na pobude o temah iz njegovega 

najbližjega okolja, ki so zanj osebno relevantne; 

 na kratko in preprosto opiše sebe, kje živi, po vnaprej 

pripravljenih slikovnih ali besednih iztočnicah. 

 

V sporazumevalnih dejavnostih učenec pokaže razumevanje 

vprašanj in drugih pobud. 

 

V (po)govoru uporablja: 

 

• omejeno, zelo preprosto, pogosto rabljeno besedišče, 

poimenovanja so še precej nezanesljiva (tudi 

neustrezna); 

• zelo preproste slovnične strukture in najosnovnejša 

vezniška sredstva (and). 

 



 

podpore sogovornika (dialoška oblika); 

 nepripravljeni, spontani govor je zelo fragmentaren; 

 izgovor uporabljenega besedišča je večinoma razumljiv. 

V govoru dela veliko osnovnih napak, ki ovirajo razumljivost. 

Izgovarjava je večinoma razumljiva, tudi pripravljeni govor je 

zelo fragmentaren. 

Besedila in okoliščine: 

• Naloge so vodene z veliko podpore (slikovna, podatki itd.).  

• Prvotno je sporazumevanje, to je dialoška oblika, enogovorne dejavnosti so redkejše. 

 

Preproste, kratke in jasno strukturirane (običajno predhodno naučene/poučevane) sporočanjske dejavnosti, ki so učencu znane 

vnaprej: glasno branje, kratek situacijski dialog, enogovorna dejavnost ob vidni ali besedni iztočnici, igranje vnaprej naučene vloge, 

petje, izštevanje, tvorjenje zelo preprostih navodil ob jasno podanih iztočnicah, poimenovanje stvari, oseb, dejanj, lastnosti itn. v 

neposredni okolici/na slikah, recitiranje pesmi, pojasnjevanje (preproste tabele, grafi itn.), opisi vsakodnevnih, rednih dejavnosti, 

živali, predmetov, krajev itn., pozdravljanje, zahvaljevanje, preproste, kratke in jasno strukturirane sporazumevalne dejavnosti v 

učencu znanih okoliščinah: učenec sprašuje in odgovarja na preprosta vprašanja o znani okoliščini, se besedno in nebesedno 

odziva na iztočnice (npr. vprašanja, navodila, pozivi itn.), sodeluje v vnaprej naučenih dialogih ali po vnaprej pripravljenem vzorcu, 

izraža svoje mnenje, pritrjuje, zanika, izraža počutje, zahvalo, voščila in dobre želje, navezuje stik, se opravičuje, se poslavlja, 

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

  



 

PISNO SPOROČANJE 

STANDARDI  ZNANJA MINIMALNI  STANDARDI  ZNANJA 

Učenec pokaže naslednja znanja v opisanih okoliščinah: 

 

 piše nize enostavčnih in večstavčnih povedi; 

 piše kratka in preprosta besedila o njemu znanih temah s konkretno 

vsebino. 

 

Besedila vsebujejo: 

 

 ponavljajoče se, preprosto in pogosto rabljeno besedišče; 

 maloštevilne preproste slovnične strukture, pri rabi večkrat dela 

napake,  ki občasno ovirajo razumljivost (npr. z neustreznim 

besednim redom); 

 občasno preprosta in pogosta vezniška sredstva (npr. and, but, or) 

in druga osnovna sredstva medpovednega povezovanja (npr. 

zaimke). 

  

Učenec: 

 

 ustrezno zapisuje črke angleške abecede, besede so večkrat 

zapisane fonetično ali z drugimi pomanjkljivostmi; 

 dokaj ustrezno uporablja končna ločila, druga pa še razmeroma 

neustrezno; 

 brez večjih pomanjkljivosti uporablja osnovne standardne oblike 

preprostih besedil (npr. razglednica, zasebno vabilo, npr. za rojstni 

dan); 

 obvlada naslednje strategije pisanja: izpolnjevanje (tabel, obrazcev, 

oblačkov, besedil z vrzelmi, slik), prenašanje informacij (iz tabel, 

Učenec pokaže naslednja minimalna znanja v opisanih 

okoliščinah: 

 

 piše nize večinoma enostavčnih povedi, večkrat z 

neustreznim besednim redom in drugimi skladenjskimi 

pomanjkljivostmi; 

 piše kratka in preprosta besedila; piše o 

njemu znanih temah (o sebi, drugih znanih ali namišljenih 

osebah, kaj delajo, kje živijo) s konkretno vsebino. 

 

Besedila vsebujejo: 

 

 ponavljajoče, preprosto in pogosto rabljeno besedišče, 

tudi s pomenskimi napakami; 

 maloštevilne preproste slovnične strukture, pri rabi 

sistematično dela napake, ki večkrat ovirajo razumljivost. 

 

Učenec: 

 

 občasno uporablja preprosta in pogosto rabljena vezniška 

sredstva (npr. and); 

 večinoma ustrezno zapisuje črke angleške abecede, 

besede so večkrat zapisane fonetično ali z razmeroma 

številnimi drugimi pomanjkljivostmi; 

 dokaj ustrezno uporablja končna ločila, druga pa še 

razmeroma neustrezno; 

 uporablja standardne oblike preprostih besedil (npr. 



 

miselnih vzorcev, slušnih/pisnih besedil, vodeno pisanje). Pri teh 

dejavnostih še dela napake. 

razglednica, zasebno vabilo, npr. za rojstni dan), tako da 

so prepoznavne. 

Besedila in okoliščine: Učenec piše besedila z vódenimi nalogami (vnosni podatki: besedilo, slike, ključne besede, podatki, tabele, že 

pripravljeni vzorci besedila itn.). 

Vrste pisnih besedil: dnevniki aktivnosti (v obliki tabele), elektronsko sporočilo, navodila, obrazci (izpolnjevanje vprašalnikov, tabel, 

miselnih vzorcev itn.), opisi (oseb, prostora, predmetov, poti), osebni slovarji (tudi slikovni), razglednice, seznami, sporočila, stripi, 

vabila, voščilnice, zapiski itn. 

 

POSREDOVANJE ALI MEDIACIJA 

Učenci v maternem jeziku (slovenščini/italijanščini/madžarščini) govorno posredujejo bistvo preprostega angleškega besedila, ki je bogato 

podprto z nebesedilnimi prvinami (npr. risanke) in pomen preprostih, pogostih oznak in opozoril. 



 

PREDLOG NAČRTA PREVERJANJ IN OCENJEVANJ ZNANJA 

 

1) Sprotno ustno preverjanje znanja poteka vsako uro na začetku, ob pregledu domače naloge in v 

času utrjevanja in ponavljanja snovi.  

2)  Preverjanje oz. samovrednotenje znanja ob koncu vsakega razdelka (Check Back) 

3) Ustno ocenjevanje znanja: DVE USTNI OCENI v šolskem letu (oktober ali november, marec)  

4) Pisno ocenjevanje znanja: DVE PISNI OCENI v šolskem letu (december ali januar, maj: pisno 

preverjanje in analiza rezultatov pisnega preverjanja, pisno ocenjevanje  in analiza rezultatov 

pisnega ocenjevanja)  

 



 

10 PREDLOG KRITERIJEV ZA OCENJEVANJE ZNANJA 
 
10.1 KRITERIJI  IN  OPISNIKI ZA USTNO OCENJEVANJE ZNANJA  
 

 5 točk 4 točke 3 točke 2 točki 1 točka 

SPLOŠNA 

SPORAZUMEVALNA 

ZMOŽNOST 

- govori ustrezno 

- aktivno sodeluje v 

pogovoru 

- govori tekoče, 

prisotna so naravna 

zatikanja 

- govori ustrezno 

- se ustrezno odziva 

- govori pretežno 

tekoče, prisotna so 

pogosta zatikanja 

- govori občasno 

neustrezno 

- odziva se kratko 

- potrebuje dodatne 

spodbude 

- ne govori tekoče, 

prisotni so premori 

- govori pogosto 

neustrezno 

- odziva se 

eno/nebesedno 

- potrebuje stalne 

spodbude 

- ne govori tekoče, 

prisotni so daljši, 

moteči premori 

- govori večinoma 

neustrezno 

- odziva se večinoma 

nebesedno, v 

slovenščini ali pa 

samo ponavlja 

učiteljeve besede 

- potrebuje stalne 

spodbude 

- ne govori tekoče, 

prisotni so moteči 

premori ali pa je 

premalo komunikacije 

za ocenjevanje 

BESEDIŠČE 

- je popolnoma 

ustrezno 

- je bogato in raznoliko 

 

- je ustrezno, s 

posameznimi 

primeri 

neustreznosti 

- je primerno 

- je večinoma 

ustrezno, z 

občasnimi primeri 

neustreznosti 

- je omejeno ali se 

ponavlja 

- je pogosto 

neustrezno 

- je skromno in se 

ponavlja 

- je večinoma 

neustrezno, zelo 

skromno in 

ali/ponavljajoče ali pa 

je premalo 

komunikacije za 

ocenjevanje 

SLOVNICA IN 

KOHERENCA 

 

- aktivno uporablja 

ustrezen nabor 

jezikovnih sredstev 

- občasno napravi  

manjše napake, ki jih 

samostojno popravi 

- povedi ustrezno  

povezuje 

- uporablja ustrezen 

nabor jezikovnih 

sredstev 

- pogosto napravi 

manjše napake, ki 

jih na učiteljevo 

pobudo ustrezno 

popravi 

- povedi večinoma 

ustrezno povezuje 

 

- uporablja omejen 

nabor jezikovnih 

sredstev 

- občasno napravi 

večje napake, 

pogosto pa manjše, 

napak tudi na 

učiteljevo pobudo 

ne popravi ali jih 

popravi delno 

- uporablja zelo 

omejen nabor 

jezikovnih sredstev 

- pogosto napravi 

večje in manjše 

napake 

- povedi redko 

povezuje 

- uporablja zelo omejen 

in skoraj izključno 

napačen nabor 

jezikovnih sredstev, 

tudi osnovnih 

- napravi večje napake 

- povedi ne povezuje 

ali pa je premalo 

komunikacije za 

ocenjevanje 



 
- povedi občasno 

neustrezno 

povezuje 

IZGOVORJAVA 

- je popolnoma    

- razumljiva 

- razločna 

- z ustreznim    

- besednim naglasom 

- je razumljiva 

- razločna 

- s posameznimi 

napakami pri 

naglaševanju besed 

- je občasno 

nerazumljiva 

- večinoma razločna 

- s posameznimi 

napakami pri 

naglaševanju besed  

- je pogosto 

nerazumljiva 

- večinoma 

nerazločna 

- s pogostimi 

napakami pri 

naglaševanju besed 

- je pogosto 

nerazumljiva 

- večinoma nerazločna 

- s pogostimi napakami 

pri  naglaševanju 

besed - premalo 

komunikacije za 

ocenjevanje 

0-6 = nzd (1)   7-10 = zad (2)     11-14 = db (3)   15-17 = pdb (4)    18-20 = odl (5)



 

10.2 KRITERIJI  IN  OPISNIKI ZA VREDNOTENJE NALOGE PISNEGA SPORAZUMEVANJA  
 

VSEBINA 

3 Vsebina je primerna. Besedilo popolnoma ustreza zahtevam naloge. Učenec je upošteval navodila in ustrezno razvil vse iztočnice. Besedilo je 

zapisano v povedih in je koherentno.  

2 Vsebina je primerna, vendar skromna. Besedilo ne ustreza zahtevam naloge v celoti. Učenec je izpustil eno od iztočnic ali samo omenil vse, 

ni pa vseh razvil. Besedilo je zapisano v povedih in / ali ni povsem koherentno. 

1 Vsebina je pomanjkljiva. Besedilo le še delno ustreza zahtevam naloge. Učenec je izpustil več kot dve iztočnici ali pa jih nekaj samo omenil. 

Besedilo je delno zapisano v povedih ali pa vključuje naštevanje. 

0 Besedilo ne ustreza zahtevam naloge ali pa je nerazumljivo. Učenec je omenil le eno iztočnico, nobene pa ni razvil.  

Če učenec v besedilu skoraj izključno samo našteva besede, ovrednotimo le besedišče z največ 1 točko. Za vsebino prejme 0 točk. Če je 

besedilo pravopisno zapisano tako, da večino besedila ugibamo ali je celo neberljivo, oziroma učenec piše o drugih temah, mu dodelimo 0 točk 

v celoti.  

 

BESEDIŠČE IN JEZIKOVNE STRUKTURE 

2 Besedišče in večina jezikovnih struktur sta ustrezna glede na vse iztočnice in pravilno rabljena, pravopisne napake se pojavljajo le izjemoma.  

1 Besedišče je skromno/ponavljajoče in/ali občasno nepravilno rabljeno, vendar ustrezno. Napake se pojavljajo tudi pri jezikovnih strukturah.  

Besedilo lahko vsebuje večje število pravopisnih napak. 

0 Besedišče je neustrezno ali preskromno za vrednotenje. Besedilo lahko vsebuje veliko pravopisnih napak, ki (lahko) ovirajo razumevanje. 

Jezikovne strukture so večinoma neustrezne. 

Ponavljajočo napako upoštevamo samo enkrat. 

 


