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VRTEC
1. VZGOJNO PODROČJE: TELO IN GIBANJE
VSEBINE

KLJUČNE EVROPSKE
KOMPETENCE

VZGOJNI CILJI

DEJAVNOSTI, METODE
IN OBLIKE DELA

- Naravne oblike
gibanja, koordinacija,
skladnost gibov,
ravnotežje ter
orientacija v prostoru in
na listu.
- Prostorska razmerja,
barve, oblike, površine,
količinski izrazi,časovna
razmerja,
protipomenski izrazi.
- Človeško telo: deli
lastnega telesa, telesna
shema, čutila, razlike
med spoloma,
drugačnost, lastne
zmogljivosti in
sposobnosti, uspeh in
neuspeh,
samozaupanje,
samozavest, oblike
neverbalne
komunikacije.
- Osebna higiena,
preoblačenje,preobuvan
je, prehranjevanje,
zdrava prehrana,

Sporazumevanje v
materinem jeziku
Učenje učenja
Socialne in
državljanske
kompetence
Kultura, zavest in
izražanje

- Razvijanje pridobivanje in urjenje osnovnih
gibalnih spretnosti,
koordinacije in skladnosti, preizkušanje merjenje
moči in zmogljivosti, vaje za pridobivanje
ravnotežja ter orientacije v prostoru in na listu.
- Krepitev in urjenje telesnih sposobnosti in
spretnosti ob razgibavanju in telovadnih vajah v
zaprtih in odprtih prostorih. Spodbujanje
spontanega gibanja v prostoru in v naravi.
- Postopno posredovanje novih pojmov in
izrazov, ki so vezani na usvajanje prostorskih
razmerij, barv, površin...
- Spoznavanje in odkrivanje lastnega telesa,
spoznavanje ter pridobivanje izkušenj in novega
znanja preko čutil, usvajanje telesne sheme,
ugotavljanje razlik med spoloma, spoznavanje in
spoštovanje drugačnosti, spoznavanje lastnih
zmogljivosti in sposobnosti, sprejemanje uspeha
in neuspeha. Razvijanje in krepitev
samozaupanja in samozavesti. Sporočanje in
izražanje preko
telesne govorice, uprizarjanje, posnemanje,
dramatizacija, mimika in kretnje.
- Navajanje na skrb in samostojnost pri osebni
higieni, pri preoblačenju, preobuvanju,
prehranjevanju ter navajanje na zdravo prehrano
in pravilno vedenje pri mizi.

- Vodene in proste
dejavnosti, ki vsestransko
motivirajo in spodbujajo
razvoj gibalnih
sposobnosti in spretnosti
ter spodbujajo usvajanje
naravnih oblik gibanja v
prostoru, na prostem in v
naravi.
- Vodene telovadne igre in
vaje, posnemanje
enostavnih gibov, igre in
dejavnosti v krogu, igre s
pravili, spoznavanje telesa
predmetov in prostorov
preko čutil in čustev, igre
in dejavnosti z žogo,
uporaba najrazličnejših
telovadnih rekvizitov in
orodij, sestava poligonov.
- Upodabljanje lastnega
telesa, razgovor, pogovor,
pripovedovanje,
dramatizacija, branje in
pripovedovanje zgodb,
uprizarjanje zgodb,
dogodkov in situacij v
5
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pravilno vedenje pri
mizi.
- Prijateljstvo,
socializacija, pozitivni
medsebojni odnosi,
iznajdljivost, iskanje
rešitev in športno
obnašanje.
- Redno prosto in
vodeno razgibavanje,
ustvarjalno gibanje,
sprostitev, tedenska
vadba in telovadne igre
v prostoru in na
prostem, bivanje v
naravi.
- Izražanje in
obvladovanje čustev
(žalost, jeza, strah,
veselje, hrepenenje),
telesna govorica.
- Glasbeno-‐gibalne in
plesne igre
- Ročne spretnosti
(groba in fina
motorika).

- Gojenje pozitivnih medsebojnih odnosov ter
obliki verbalne in
navajanje na sprejemanje in spoštovanje pravil v neverbalne komunikacije.
skupini in v igri.
- Umivanje rok,
preoblačenje,
- Navajanje na spoštovanje soigralcev ter učiti
preobuvanje, zapenjanje
se nuditi pomoč mlajšim in šibkejšim. Spodbujati
gumbov, zapiranje zadrg,
iznajdljivost, kreativnost in medsebojno
vezanje.
sodelovanje v igri ter pri delu v skupini.
- Glasbeno-‐gibalne in
- Navajanje na razgovor, pripovedovanje in
plesne igre, ljudski in
izmenjavo lastnih izkušenj. Spoznavanje in
družabni plesi,
obvladovanje čustev, kot so jeza, strah, veselje,
tekmovanja, bibarije,
žalost.
pesmi, posnemovalne
- Premagovanje strahu pred neznanim, pred
igre, simbolne igre,
višino, globino ipd. Pridobivanje uzaveščenosti
mimika, dramatizacija in
glede nevarnosti oziroma previdnem vedenju v
uprizarjanje.
vrtcu in na cesti. Obvladovanje in primerno
- Likovne delavnice,
izražanje čustev pri uspehu oziroma neuspehu
kreativna uporaba
ter sprejemanje graje in pohvale.
najrazličnejših predmetov
- Usvajanje ritma in plesnih dejavnosti preko
in materialov: ustvarjanje,
najrazličnejših glasbeno-‐rajalnih dejavnosti ter
upodabljanje, risanje,
vaje za spodbujanje verbalne in neverbalne
tiskanje trganje ,
komunikacije.
striženje, gnetenje,
- Urjenje najrazličnejših ročnih in prstnih
manipuliranje različnih
spretnosti,
materialov, mečkanje in
ki postopoma vodijo otroke od grobe do
trganje papirja, nizanje,
usvajanja fine motorike. Likovno upodabljanje
vtikanje ter
lastnega telesa ter pridobivanje izkušenj ob stiku
grafomotorične vaje, ki
z različnimi sredstvi in materiali.
pripomorejo k pridobitvi
- Eksperimentiranje, odkrivanje ter spoznavanje
ročnih in prstnih
raznolikih materialov preko pridobivanja
spretnosti.
praktičnih izkušenj in preko telesa, gibanja in
čutil. Dopolnjevanje enostavnih grafomotoričnih
vaj za urjenje prstnih spretnosti,
oziroma vaje za razvoj kooordinacije roka-oko ter
vaje za pridobitev orientacije v prostoru in na
listu.
6
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KOMPETENCE IN USVOJENI CILJI PRI PETEM LETU STAROSTI
• Otrok sproščeno izvaja vse naravne oblike gibanja ter ima primerno razvito koordinacijo oziroma skladnost gibov ter
ravnotežje;
• razume, spoštuje, pozna pravila in navodila pri izvajanju vodenih gibalnih igrah in dejavnostih;
• obvlada osnovne pojme, ki so vezani na spoznavanje prostorskih, količinskih in časovnih razmerij;
• pozna in poimenuje dele lastnega telesa, ga zna tudi likovno upodobiti, sodeluje in uživa pri vseh gibalno-‐motoričnih
dajavnostih;
• sprejema drugačnost, zna biti strpen, obziren do mlajših otrok, je primerno okrepil samozaupanje in samozavest glede na
starostno stopnjo;
• je popolnoma samostojen pri opravljanju higienskih opravil in ima skrb za osebno higieno, urejenost in čistočo;
• pozna zdravo prehrano, pokuša raznoliko hrano, zna uporabljati jedilni pribor in ima primerno vedenje pri mizi;
• je zmožen zbranega poslušanja, zna pripovedovati in obnavljati lastne izkušnje v zvezi z gibalnimi dejavnostmi, rad uprizarja
in dramatizira krajša besedila;
• se primerno odziva na grajo in pohvalo, pozna in zna obvladovati pozitivna in negativna čustva;
• pri športnih dejavnostih ali tekmovanjih zna sprejemati tudi poraz;
• pozna in je primerno uzaveščen glede vsakodnevnih nevarnosti doma, v vrtcu in na cesti;
• je usvojil smisel za ritem in rad sodeluje pri tudi glasbeno-‐plesnih dejavnostih, nastopa, tekmuje in telovadi pred širšo
publiko;
• je usvojil primerno orientacijo v prostoru in na listu;
• je popolnoma usvojil grobo motoriko, ima dobro razvite ročne in prstne spretnosti ter postopoma razvija fino motoriko;
• je zmožen pravilnega sedenja za mizo, primerno drži svinčnik in barvico, rad izvaja grafomotorične vaje, pri delu je
samostojen in ne kaže na težave pri dopolnjevanju posameznih delovnih listov.
OBLIKE OPAZOVANJA, PREVERJANJA IN DOKUMENTACIJA OPRAVLJENEGA DELA
Samopzaovanje, opazovanje s strani druge kolegice ali morebitnega zunanjega izvedenca, fotografije, videoposnetki,
tekmovanje, nastop na športni prireditvi, pisne oblike opazovanja in preverjanja.
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2. VZGOJNO-IZKUSTVENO PODROČJE: LASTNI JAZ IN DRUGI
VSEBINE

Jaz in moj dom, moja
družina.
Skupinske razlike: spol,
kulturno poreklo, narodna
pripadnost.
Jaz in moj vrtec: moji
prijatelji, dobre navade
in lepo vedenje, izražanje
potreb in čustev,
medsebojna pomoč,
sodelovanje in delo v
skupini. Spoštovanje
sovrstnikov in odraslih
oseb.
Nega in higiena telesa,
zdrava prehrana in skrb
za zdravje. Skrb za
predmete in urejenost
prostorov ter spoštovanje
pravil in hišnega reda.
Moj domači kraj: kulturne
navade in običaji, kulturna
in jezikovna pripadnost,
prazniki in praznovanja.

KLJUČNE
EVROPSKE
KOMPETENCE

VZGOJNI CILJI

Sporazumevanje v
materinem jeziku
Učenje učenja

-

Socialne in
državljanske
kompetence

-

Samoiniciativnost
in Podjetnost

-

Kultura, zavest in
izražanje

-

Digitalna
pismenost

-

Nekoč, danes, jutri: naša
zgodovina in tradicionalni
prazniki

Spoznavanje domačega in vrtčevskega okolja
ter spodbujanje interakcije in gojenja pozitivnih
medsebojnih odnosov med sovrstniki in
odraslimi osebami.
Razvijanje občutka socialne pripadnosti, ki
temelji na enakosti in nediskriminaciji.
Razvijanje sposobnosti pravilnega obnašanja v
skupnosti ter navajanje na sprejemanje pravil
tako v igri kot v družbi.
Spoznavanje pojmov, kot so prijateljstvo, mir,
sožitje, medsebojno sodelovanje, spoštovanje,
pomoč in strpnost.
Sprejemanje graje in pohvale. Otroci se učijo
prisluhniti ostalim ter primerjati in spoštovati
tudi potrebe drugih ljudi.
Razvijanje spoštovanja do oseb, stvari in
predmetov ter navajanje na sprejemanje pravil
in dobrih navad.
Razvijanje kritičnega duha, svobode mišljenja
in kreativnosti. Zavzemanje osebnih odločitev
ter razvijanje in pridobitev iti sposobnosti
samostojne presoje.
Navajanje in sprejemanje hišnega reda,
vsakdanjih rutinskih dejavnosti ter imeti skrb
za urejenost. Prepoznavanje in skrb tako za
osebno kot tujo lastnino.

DEJAVNOSTI, METODE
IN OBLIKE DELA

Socializacijske igre in igre v
krogu.
Delo s pomočjo
lutke, knjige in
ilustracije
Pripovedovanje pravljic
in zgodb, pogovor in
razgovor.
Vodeni obiski,
ekskurzije, izleti,
sprehodi v bližnjo
okolico.
Delavnice in
praktični prikazi.
Igra:
vodena, spontana,
interesna, simbolna, z
vlogami, z navodili,
kognitivna in
imitativna.
Gibalno-motorične
dejavnosti;
gibalno-plesnedejavnosti
gibalno-glasbene
dejavnosti,
8
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Predmeti in njihova
uporaba, osebe, poklici
in družbene funkcije.

-

Drugačnost, večjezičnost,
medkulturne in
multikulturne razlike.
Prepoznavanje in izražanje
čustev: premagovanje
negativnih čustev in
občutkov, reševanje
konfliktov, imejmo se radi,
pomagajmo šibkejšim ter
spoštujmo živo in neživo
naravo!

-

-

Prometna vzgoja in
veščine v zvezi z
varnostjo, nezgodami in
nesrečami.

-

-

Razvijati skrb za nego in higieno lastnega
telesa, za zdrav način prehranjevanja ter
pridobiti in uzavestiti skrb za zdravje in zdrav
način življenja.
Spoznavanje bližnje in širše okolice vrtca.
Razvijanje lastne identitete in spoznavanje
lastne kulture. Seznanjanje z našimi in tujimi
kulturnimi tradicijami, spoznavanje navad in
življenja v preteklosti ter vrednotenje kulturnih
običajev.
Otroci naj razvijajo zavedanje, da se ljudje in
družba v času spreminjata, obenem naj
spoznavajo časovno zaporedje dogodkov.
Vzbujanje motivacije za raziskovanje naše
preteklosti, obujanje dogodkov s pomočjo
staršev in starih staršev ter obenem razvijanje
možnosti načrtovanja prihodnjih dogodkov.
Vzgajanje za medsebojno strpnost in
spoštovanje drugačnosti: otroci naj se naučijo
živeti v skupini in v sožitju z otroki, ki so
drugačni ali šibkejši. Zgodnje seznanjanje z
drugimi kulturami in jeziki naj prepreči razvoj
predsodkov o drugačnosti oziroma otroci naj
že v vrtcu razvijejo pozitivno identiteto,
kulturno zavedanje in socialno kompetenco.
Vzgajati in gojiti pozitivna čustva in občutke,
zato, da se bodo otroci razvili v strpne in
tolerantne ljudi, ki bodo znali razumevati in
spoštovati drugačnost.
Dejavnosti naj stremijo k temu, da bodo otroci
v bodočnosti spoštljivi do sebe, do drugih, do
žive in nežive narave ter zmožni interpretacije
različnosti in zmožni sprejemanja različnih
stališč.

gibalno--‐
likovne
dejavnosti.

Vsestransko ustvarjalno
in likovno izražanje.
Glasbene igre,
skupinske igre,
namizne igre,
slikovne karte ipd.
Delavnice:
glasbene,
likovne, plesne,
dramske, kulinarične…
Uporaba fotografskih in
drugih audio--‐vizualnih
sredstev ter uporaba
inovativnih tehnoloških
pripomočkov.

9
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-

Seznanjanje z varnim vedenjem doma, v vrtcu
in na cesti. Učiti se živeti in ravnati varno v
različnih situacijah in okoljih, pa tudi v
prostem času, v igri, na obiskih in izletih, na
družabnih srečanjih, prireditvah in zabavah.

KOMPETENCE IN USVOJENI CILJI PRI PETEM LETU STAROSTI
- Otrok sproščeno izvaja vse naravne oblike gibanja ter ima primerno razvito koordinacijo oziroma skladnost gibov ter
ravnotežje;
- razume, spoštuje, pozna pravila in navodila pri izvajanju vodenih gibalnih igrah in dejavnostih;
- obvlada osnovne pojme, ki so vezani na spoznavanje prostorskih, količinskih in časovnih razmerij;
- pozna in poimenuje dele lastnega telesa, ga zna tudi likovno upodobiti, sodeluje in uživa pri vseh gibalno-‐motoričnih
dajavnostih;
- sprejema drugačnost, zna biti strpen, obziren do mlajših otrok, je primerno okrepil samozaupanje in samozavest glede na
starostno stopnjo;
- je popolnoma samostojen pri opravljanju higienskih opravil in ima skrb za osebno higieno, urejenost in čistočo;
- pozna zdravo prehrano, pokuša raznoliko hrano, zna uporabljati jedilni pribor in ima primerno vedenje pri mizi;
- je zmožen zbranega poslušanja, zna pripovedovati in obnavljati lastne izkušnje v zvezi z gibalnimi dejavnostmi, rad
uprizarja in dramatizira krajša besedila;
- se primerno odziva na grajo in pohvalo, pozna in zna obvladovati pozitivna in negativna čustva;
- pri športnih dejavnostih ali tekmovanjih zna sprejemati tudi poraz;
- pozna in je primerno uzaveščen glede vsakodnevnih nevarnosti doma, v vrtcu in na cesti;
- je usvojil smisel za ritem in rad sodeluje pri tudi glasbeno-‐plesnih dejavnostih, nastopa, tekmuje in telovadi pred širšo
publiko;
- je usvojil primerno orientacijo v prostoru in na listu;
- je popolnoma usvojil grobo motoriko, ima dobro razvite ročne in prstne spretnosti ter postopoma razvija fino motoriko;
- je zmožen pravilnega sedenja za mizo, primerno drži svinčnik in barvico, rad izvaja grafomotorične vaje, pri delu je
samostojen in ne kaže na težave pri dopolnjevanju posameznih delovnih listov.
OBLIKE OPAZOVANJA, PREVERJANJA IN DOKUMENTACIJA OPRAVLJENEGA DELA
Samoopazovanje, fotografije, videoposnetki, dramatizacije, sodelovanje oziroma nastopanje na prireditvah.
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3. VZGOJNO-IZKUSTVENO PODROČJE: SLIKE, ZVOKI IN BARVE
VSEBINE

Likovna
vzgoja
Risanje,
barvanje,
slikanje, odtisovanje,
oblikovanje, gnetenje,
kiparstvo, vsestransko
likovno
in
estetsko
upodabljanje,
ustvarjanje
in
raziskovanje.

Glasbena
vzgoja
Poslušanje, petje, petje
otroških in ljudskih
pesmi,
razvijanje
glasbenih sposobnosti,
izvajanje
enostavnih
melodij, ustvarjanje ob
glasbi,
poslušanje
različnih zvrsti glasbe,
igranje
na
male
instrumente.

KLJUČNE

VZGOJNI CILJI

DEJAVNOSTI,

EVROPSKE

METODE IN OBLIKE

KOMPETENCE

DELA

Sporazumevanje v
materinem jeziku

Učenje učenja

Digitalna
pismenost

Socialne
kompetence
Samoiniciativnost
in podjetnost

Kultura, zavest in
izražanje

Likovna vzgoja
Vzpodbujamo otrokovo naravno nagnenje do
likovnega izražanja in ustvarjanja. Razvijanje
pozitivnega odnosa do likovne umetnosti in
ustvarjanja.
Vsestransko razvijanje in krepitev otrokove
ustavrjalnosti, iznajdljivosti in estetskega čuta.
Seznanjanje,
prepoznavanje,
spoznavanje,
raziskovanje in eksperimentiranje barv ter
najrazličnejših materialov, površin, trdnosti in
orodij, ki jih uporabljamo pri likovnem in
estetskem ustvarjanju.
Razvijanje ročnih spretnosti, spoznavanje
različnih likovnih tehnik in umetnostnih zvrsti.
Spoznavanje vizualnega sveta, odnosov v
prostoru in na listu. Vsestransko urjenje ročnih in
grafomotoričnih spretnosti.
Glasbena vzgoja
Spodbujati veselje do glasbe in razvijati interes po
glasbenem udejstvovanju.
Razvijati glasbeno občutljivost, omogočiti aktivno
poslušanje različnih zvrsti glasbe ter razvijati
glasbene sposobnosti in spretnosti, kot so lahko
petje in igranje na male instrumente. Spodbujati
doživljanje glasbe, razvijati glasbeno ustvarjalnost

Prosto in vodeno risanje,
barvanje,
prstno
barvanje,
slikanje
s
čopiči,
oblikovanje,
odtiskovanje , striženje,
lepljenje,
trganje,
kiparstvo,
gnetenje,
grafomotorične
vaje,
ustvarjanje z odpadnim
materialom.

Poslušanje,
petje,
spremljanje,
reproduciranje,
ustvarjanje in igranje na
glasbila, izmišljanje ali
ponavljanje enostavnih
ritmov
in
melodij,
glasbene igre, izražanje
glasbenih
doživetij
s
pomočjo gibanja, likovne
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Plesna
vzgoja
Elementarne
plesne
igre, ustvarjanje in
usvajanje enostanvih
plesnih ritmov in gibov,
rajalne igre, plesna
dramatizacija, ljudski
in družabni plesi.

Dramska
vzgoja
Simbolna
igra,
posnemanje živali in
ljudi, gibalno‐ govorne
igre,
dramatizacija
zgodb,
poslušanje,
pripovedovanje,
obnavljanje
in
izmišljanje
zgodb,
nastopi,
vaška
in
kulturna praznovanja.
Priprava kostumov in
rekvizitov.

Multimedijska
vzgoja
Otroški film in risanka,
fotografije, snemanje,

ter nadgraditi glasbene dejavnosti v povezavi z
glasbeno‐ rajalno, plesno in likovno vzgojo.
Plesna vzgoja
Spoznavanje in gibanje v ritmu, otroci naj
s plesnim udejstvovanjem izražajo in
sporočajo lastna čustva in občutke, misli in
doživetja.
Omogočamo prosto in vodeno gibanje ob
raznolikih glasbenih spremljavah zato, da otroci
spoznavajo prostor in prostorske razmere.

in
komunikacije.

verbalne

Plesno‐rajalne
igre,
individualni in skupinski
plesi,
pantomima,
posnemanje
različnih
živali ali gibanj iz različnih
življenjskih situacij,

Gibanje brez in ob glasbeni spremljavi,
spoznavanje in reproduciranje različnih
ritmov in tempov.
Vsestransko razvijamo koordinacijo gibov in
urimo gibalne sposobnosti.
Spodbujamo sodelovanje in navajanje na
spoštovanje in upoštevanje navodil in pravil.

rajalne
igre,
plesna
dramatizacija
in
uprizarjanje, ljudski in
družabni
plesi,
družabne plesne igre,
nastopanje.

Dramska vzgoja
Vsestransko spodbujanje verbalne in
neverbalne komunikacije.
Spodbujanje komunikacije preko telesa, gibov,
mimike in telesne govorice. Spodbujanje
simbolne igre in dejavnosti, v katerih otroci
posnemajo, osebe, predmete in živali.
Igranje jezikovnih iger, dramatizacija
krajših besedil, improvizacija.
Spoznavanje
gledališča,
vlogo
gledaliških
igralcev, navajanje na obiskovanje gledaliških in
lutkovnih predstav.

Jezikovne
igre,
poslušanje,
dramatizacija, izmišljanje
besedil,
lutke
in
izdelovanje ranolikih lutk,
pesmi
in
recitacije,
memoriranje
krajših
besedil, igre posnemanja,
simbolne
igre,
preoblačenje
in
izdelovanje
kostumov,
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računalnik,
internet,
projektor,
tablični
računalnik,
multimedijska‐
interaktivna tabla.

Krepiti veselje do uprizarjanja otroških besedil
ter se zelo zgodaj pomeriti z nastopanjem pred
širšo publiko, ob priliki raznih delavnic ali
vrtčevskih prireditev.

Multimedijska vzgoja
Seznanjanje in uporaba IKT pripomočkov ter
spoznavanje osnov dela z računalnikom.
Spoznavanje grafičnih in pisnih simbolov tudi
preko digitalnih učnih pripomočkov, saj ti
omogočajo drugačne, inovativne oblike
učenja.

* Trenutno vrtci niso ustrezno opremljeni s
sodobnimi tehnološkimi pripomočki.

priprava
scenografije,
nastopanje in gledanje
gledaliških in lutkovnih
predstav,
priprava
dramatizacije ali krajšega
gledališkega
prizora,
ogled
gledališča,
nastopanje.

Fotografiranje,
snemanje,
IKT
,
tiskalnik,
računalnik,
internet,
računalniška
grafika
in
risanje,
računalniške igre ter
drugi IKT pripomočki so
v vrtcu uporabni pri vseh
dejavnostih.
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KOMPETENCE IN USVOJENI CILJI PRI PETEM LETU STAROSTI
- Rad sodeluje v igri in vodenih dejavnostih, kaže na razgibano domišljijo, oblikuje, ustavrja in se spontano izraža v
risbi, v oblikovanju, glasbi, petju, plesu ter vseh dramskih dejavnostih.
- Otrok izumlja, ustvarja, odkriva, si izmišlja ter prosto in vodeno oblikuje ali izdela sliko, predmet, lutko, masko,
kostum, sam si izmisli zgodbo, pesem, ples, glasbo ipd.
- Otrok je spontan, ustvarjalen, rad raziskuje in ustvarja ter igrivo in samostojno pristopi k delu ali dejavnosti.
- Je zmožen komunicirati tudi preko umetnosti, plesa, glasbe, risbe, dramatizacije ter pri prostem in vodenem delu zna
biti tudi izviren.
- Pozna slovenske ljudske pesmi in plese, obišče etnografski muzej, spoznava slovenske ljudske običaje, navade in narodno
nošo. ‐ Rad nastopa pred širšo publiko ali kamero.
- Se zna sam zaposliti, je samozavesten, ustvarjalen, sam si tudi izmisli pesem, melodijo, ritem, risbo, ples.
- Rad sledi gledališki predstavi, obišče razstavo, muzej, kino, posluša koncert ali glasbeno predstavo, si ogleda plesno
predstavo ter radovedno spoznava oziroma odkriva poklice, vlogo ustvarjalca, igralca, plesalca, ilustratorja, avtorja,
izvajalca ipd.
- Ima že dobro razvito grobo motoriko ter kaže zanimanje za prepoznavanje znakov in simbolov.
- Pozna in preizkuša različne likovne tehnike, spoznava različne glasbene zvrsti ter spoznava otroške ljudske pesmi in plese
iz naše in drugih kultur.
- Posluša in izvaja enostavne ritme ter jih spremlja z glasbili ali gibanjem.
- Se izraža preko gibanja, komunicira in ustvarja s pomočjo risbe, plesa, glasbe in malimi instrumenti.
- Posnema osebe in živali, rad dramatizira, se igra z lutko, se živo zanima za dogajanje v zgodbi ali v gledališki predstavi.
- Spoznava raznolike IKT pripomočke , gleda, opazuje, posluša ter razlikuje pripomočke za poslušanje, snemanje in
fotografiranje.
- Gleda animirani, otroški in dokumentarni film, razume dogajanje in zna tudi primerno glede na starost, obnoviti vsebino.
- Spoznava računalnik in druge tehnološke pripomočke ter igra ustrezne oziroma primerne računalniške igre.
OBLIKE
OPAZOVANJA,
PREVERJANJA
IN
DOKUMENTACIJA
OPRAVLJENEGA
DELA
Samoopazovanje, opazovanje s strani zunanjih sodelavcev, staršev, fotografije, AVposnetki, dramatizacija krajših zgodb,
nastopanje pred sovrstniki in širšo publiko, pisne oblike opazovanja in preverjanja.
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4. VZGOJNO PODROČJE: GOVOR IN BESEDE
VSEBINE

Jezik in govor:
govorne, komunikativne,
jezikovne, miselne,
ustvarjalne in
sporazumevalne dejavnosti.
Jezikovne zvrsti: knjižni in
pogovorni jezik, narečje,
tuji jeziki.
Govorne in jezikovne igre,
pripovedovanje, poslušanje,
pogovor, iskanje in
pridobivanje informacij,
razgovor, vprašanje,
odgovor, navodilo, razlaga,
opis, obnavljanje, igra vlog,
razumevanje, pravljica,
rime, besedne igre,
izštevanke, pesmi, uganke,
domišljiske igre, vabilo,
otroška poezija in pesem,
izmišljanje zgodb, pesmic,
memoriranje krajših
besedil, simbolna igra,
dramatizacija in
uprizarjanje krajših besedil.
Verbalna in
neverbalna
komunikacija.

KLJUČNE
EVROPSKE
KOMPETENCE

VZGOJNI CILJI

Sporazumevanje
v materinem
jeziku

-

Sporazumevanje
v tujih jezikih
Učenje učenja
Socialne in
državljansk
e
kompetenc
e

-

Kompetence
v znanosti in
tehnologiji

-

Vsestransko razvijanje govora ter
govornih, komunikativnih in jezikovnih
sposobnosti.
Spodbujanje dejavnosti, ki omogočajo
razvijanje in uporabo verbalne in neverbalne
komunikacije s sovrstniki in odraslimi.
Zavedanje lastnega jezika in kulture,
bogatenje in nadgradnja besedišča ter
spodbujanje oziroma nadgradnja govornih
in jezikovnih sposobnosti in spretnosti.
Spodbujanje ustreznega odzivanja na
reševanje problemov in konfliktov v
procesu jezikovne komunikacije z odraslimi
in sovrstniki.
Spodbujanje ustavrjalnega izražanja ter
samostojnega govora, pogovora, izražanja
in pripovedovanja.
Poslušanje, razumevanje in doživljanje
jezika.
Razvijanje sposobnosti memoriranja in
obnavljanja krajših besedil.
Zavedanje, odkrivanje ter spoznavanje
različnih jezikovnih zvrsti.
Spoznavanje drugih jezikov in drugih kultur.
Razvijanje zmožnosti domišljiske rabe jezika.
Spoznavanje različnih literarnih zvrsti ter
pridobivanje oziroma razvijanje

DEJAVNOSTI, METODE IN
OBLIKE DELA
Glasno branje, samostojno
pripovedovanje, pogovor o
besedilu, obnavljanje,
primerjanje, listanje knjig
in revij, dejavnosti za
zbrano poslušanje, prosti in
vodeni razgovori na različne
teme, individualni in
skupinski pogovori, petje,
ples, likovno ustvarjanje in
upodabljanje, pantomima,
gibalne igre,
pripovedovanje in
obnavljanje ob slikah ali
ilustracijah, jezikovne,
socialne in namizne igre.
Izmišljanje zgodb ali
pravljic, začetek, konec ali
nadaljevanje pravljice,
obnavljanje ob slikah,
dramatizacija krajših
besedil, nastopanje.
Dramatizacija, izmišljanje
in improvizacija besedil.
Besedne igre, ki
spodbujajo slušno
prepoznavanje, npr.
ačetnih ali končnih glasov.
Izdelava recikliranega
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Učenje slovenskega jezika
(neslovenski otroci)
Knjižna , književna vzgoja,
predšolska Bralna značka in Kultura, zavest
gledališka vzgoja (ljudska in in izražanje
avtorska pravljica, poezija,
lutke in lutkovne igre, avtor,
ilustrator, igralec, režiser).
Priprava
gledališkega
prizora ali predstave.
Tisk: slikanica, pravljica,
uganka, poučna knjiga,
ilustracija, revija, strip,
enciklopedija, priročnik,
zemljevid, leksikon ipd.
Slovensko ljudsko izročilo.
Pisni jezik in oblike pisnega
sporočanja: pošta, poštar,
sporočilo, vabilo, pismo,
razglednica,
telefon,
računalnik,
tiskalnik,
fotoaparat,
videokamera,
elektronska pošta.
Računanik in interaktivni
IKT pripomočki
Predbralne in predpismene
sposobnosti in spretnosti,
funkcija branja.

-

-

-

-

-

-

spoštovanja in pozitivnega odnosa do
knjige in branja.
Razvijanje miselnega in čustvenega
sodelovanja v literarnem svetu.
Spoznavanje knjige kot vir ugodja in
veselja, pa tudi kot vir pridobivanja znanja
in informacij.
Usvajanje začetniškega besednjaka ,
postopno usvajanje jezika v igri,
spodbujanje in pridobivanje pozitivnih
izkušenj v novem jezikovnem okolju.
Navajanje na branje, pripovedovanje in
poslušanje književnosti, tudi v obliki
gledaliških in lutkovnih predstav.
Razvijanje bralne kulture.
Zgodnje oblikovanje literarnoestetskega
doživetja.
Vživljanje v literarne junake, vživljanje v
zgodbo, pesem, pravljico, tudi preko
improvizacije oziroma dramatizacije
krajših zgodb ali pesmi.
Vzbujanje radovednosti ob spoznavanju
tiskane besede.
Spoznavanje, odkrivanje in
vrednotenje slovenskega ljudskega
izročila.
Vzbujanje radovednosti po spoznavanju
pisnih znakov in pisnih sporočil.
Spoznavanje in uporaba nekaterih
interaktivno‐ komunikacijskih pripomočkov,
ki lahko smiselno obogatijo dejavnosti
jezikovne vzgoje v vrtcu.

papirja, izdelava knjige,
časopisa, vabila, voščila,
koledarja, plakata,
sodelovanje z otroškimi
revijami ogled ali snemanje
oddaj za radio in televizijo
(slo Rai3). Obisk gledališča,
ogled predstav, obisk
raznolikih muzejev, obisk
redakcije, knjigarne,
tiskarne, knjižnice, šole,
obisk in sodelovanje s
kulturnimi ustanovami,
sodelovanje z vaškimi
organizacijami, in društvi.
Spoznavanje raznovrstnih
oblik besedil, opazovanje ter
opisovanje slik, ilustracij in
fotografij iz raznih knjig.
Gledanje poučnih otroških
oddaj dokumentarnih filmov,
posnetkov iz vrtčevskega
življenja (prireditve, izleti,
praznovanja), vsebinsko
primerne risanke,
računalniške jezikovne igre
in vaje , posušanje zgoščenk
in otroških radijskih oddaj.
Spoznavanje interneta,
elektronske knjige in e‐
časopisa, snemanje z
mikrofonom in poslušanje,
ustvarjanje podcast‐ov in
posnetkov v didaktične
namene.
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KOMPETENCE IN USVOJENI CILJI PRI PETEM LETU STAROSTI
- Otrok govori sproščeno in jasno, pravilno izgovarja vse glasove, njegov besedni zaklad je primeren in
ustrezen glede na njegovo starostno stopnjo.
- Pozna in primerno uporablja tudi neverbalne oblike komunikacije, kot npr. očesni kontakt,
mimika, kretnje, gibi…
- Se zna pogovarjati, se samostojno izraža, komunicira tako s sovrstniki kot z odraslimi osebami.
- Zna samostojno pripovedovati, obnavljati in memorira preprosta oziroma krajša besedila.
- Se prosto in vodeno primerno odziva v raznih govornih, jezikovnih, verbalnih in neverbalnih dejavnostih,
razvija tudi koncept pojmovnega mišljenja.
- Zna reševati konflikte z besedo, sam išče možne rešitve, zna primerjati, zna poiskati pomoč in pomagati mlajšim ali šibkejšim
otrokom.
- Je zmožem koncentracije , njegova sposobnost koncentracije je primerna glede na starostno stopnjo, kaže zanimanje za zbrano
poslušanje.
-

Aktivno sodeluje pri dejavnostih s knjigo, glasbo, petjem, plesom, rad tudi recitira, nastopa, sodeluje v gledališki,
lutkovni ali plesni predstavi.

Ima razvit pozitiven odnos do knjige, razume, da je knjiga tudi vir informacij ter pozna in razlikuje različne oblike tiska
(časopis, revija, enciklopedija, pravljica, poučna knjiga ipd.)
- Je iznajdljiv, radoveden, uživa ob knjigi ter se zna tudi ustvarjalno izražati.
- Kaže razgibano domišljijo, zgodbe si tudi sam izmišlja, oblikuje ali si izmišlja rime, šale, kratke pesmice, se igra z glasovi,
si izmišlja začetek ali konec zgodbe, aktivno sodeluje pri raznolikih glasovnih in besednih igrah.
- Ima razvite predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti ter kaže zanimanje po spoznavanju
pisnih simbolov. ‐ Kaže veselje in ugodje pri spoznavanju drugih jezikov.
Kaže zanimanje in veselje pri uporabi tehnoloških pripomočkov, kot sredstva, ki lahko še dodatno obogatijo in podkrepijo jezikovne
dejavnosti.
-

OBLIKE OPAZOVANJA, PREVERJANJA IN DOKUMENTACIJA OPRAVLJENEGA DELA
Samoopazovanje in samoevalvacija, likovno ustvarjanje in upodabljanje obravnavanih vsebin, opazovanje s strani zunanjih
sodelavcev ali morebitnih pomožnih vzgojiteljic, mnenja in opazovanja s strani staršev, fotografije, videoposnetki, časopisni
prispevki, izdelava lastnega časopisa, sodelovanje na morebitnih otroških televizijskih in radijskih oddajah (slovenski RAI) ter
sodelovanje in nastopanje na prireditvah.
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5. VZGOJNO-IZKUSTVENO PODROČJE: POZNAVANJE SVETA
VSEBINE

Jaz in moj vrtec:
prostori vrtca, osebje,
sovrstniki, igrače in
igrala ter uporaba
potrebščin: različne
barvice, čopiči,
škarje, lepilo…
Jaz in bližnja
okolica: moja vas,
ustanove in objekti,
stiki z OŠ.
Jaz in širša
okolica:
predmestje, mesto,
naselje, prevozna
sredstva, prometni
znaki in osnovna
pravila vedenja na
cesti.
Varnost:
Gasilci, reševalna
služba, redarji, gozdni
čuvaji, orožniki.
NARAVA
Bivanje v naravi,
spoštovanje in
pravilno vedenje.
Letni časi,

KLJUČNE
EVROPSKE
KOMPETENCE

VSE
KOMPETENCE

VZGOJNI CILJI

Spoznavanje vrtčevskega okolja, prostorov in osebja ter
aktivno vključevanje v vrtčevsko življenje.
Navajanje na bivanje v skupnosti ter sprejemanje
osnovnih pravil življenja v skupnosti.
Seznanjanje z uporabo nekaterih potrebščin. Pridobivanje
orientacije v prostoru, pa tudi pridobivanje navade urejanja
in pospravljanja igrač in potrebščin.
Spoznavanje ustanov in objektov v neposredni bližini vrtca:
morebitne jasli, osnovna šola, občina, župnija, policijska
postaja, gasilska postaja, avtobusna postaja, trgovine,
kulturna in športna društva, dvorane, telovadnica, knjižnica,
ambulanta, ipd. Navajanje na pridobivanje orientacije v bližnji
okolici vrtca.
Odkrivanje in spoznavanje širše okolice kot vir
raziskovanja, odkrivanja ter pridobivanja novih izkušenj in
znanja iz več različnih področij.
Uzaveščanje v zvezi z varnostjo:
usvajanje pravilnega vedenja v vrtcu in na cesti.
Seznanjanje z osnovnimi pravili vedenja v slučaju
potresa, požara in nudenja prve pomoči pri morebitnih
najmanjših
nezgodah v vrtcu. Spoznavanje najrazličnejših vozil in
osnovnih prometnih znakov, vsaj tistih, ki se nahajajo v
neposredni bližini vrtca.
Naučiti se in gojiti spoštovanje do narave ter do vseh živih
in neživih bitij. Razviti spoštovanje do naravnega in
umetnega okolja.

DEJAVNOSTI,
METODE IN OBLIKE
DELA
Pogovor,
razgovor,
pripovedovanje,
iskanje informacij.
Sodelovanje s
kulturnimi in drugimi
ustanovami v
neposredni okolici
vrtca. Nastopi in
prireditve.
Sprehodi, izhodi,
ekskurzije in izleti.
Iskanje informacij,
praktični primeri in
prikazi,
Raziskovanje,
ugotavljanje,
primerjanje.
Poslušanje,
spoznavanje,
opazovanje.
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rastlinski in živalski
svet, živa in neživa
bitja.
Vreme in vremenski
pojavi ter nebo: oblaki,
mavrica, snežinke ipd).
Vesolje: sonce,
luna, zvezde,
planeti.
Prostor, čas, zvok, zrak
in svetloba.
Različna naravna
okolja: voda, morje,
gore, jezero, reka,
potok, gozd,
puščava, savana,
džungla…
Življenjski ciklus:
rast človeka, živali in
rastlin.
Preteklost, sedanjost,
prihodnost.
Ločeno zbiranje
odpadkov,
onesnaževanje,
reciklaža, predelava in
ponovna uporaba
različnih materialov.
Stroji, aparati,
tehnološki pripomočki.
Predmeti, materiali,
različne snovi in

Spoznavanje in odkrivanje značilnosti vseh letnih časov.
Raziskovanje in spoznavanje obširnega živalskega
in rastlinskega sveta.
Odkrivanje, opazovanje ter spoznavanje različnih
vremenskih pojavov, tudi glede na spremembe letnih
časov. Poimenovanje vremenskih pojavov ter beleženje
vremena v krajšem časovnem obdobju.
Spodbujanje radovednosti do pridobivanja in razvijanja
znanja v zvezi z vesoljskim svetom. Ugotavljanje imen
nekaterih teles in planetov.
Seznanjanje s prostorskimi in časovnimi pojmi ter odkrivanje
od kod prihajajo in čemu služijo zrak, voda in svetloba.
Spoznavanje različnih naravnih okolij ter spoznavanje
in pridobivanje znanja v zvezi z različnimi vrstami
okolja.
Opazovanje sebe, živalskih mladičev in rastlin v
daljšem časovnem obdobju.
Postopno uzaveščanje v zvezi s časovnim pojmom preteklosti,
(ko sem bil dojenček, ko sem obiskoval jasli, 1. rojstni dan, s
pomočjo fotografij), sedajnjost (npr. jutro, popoldne, večer,
noč), prihodnost (npr. kaj bomo jutri počeli v vrtcu), ipd.
Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa
do žive in nežive narave. Navajanje na ločevanje odpadkov
ter uzaveščanje v zvezi s problemom onesnaževanja.
Ugotavljanje posledic kopičenja odpadkov za okolje in
zdravje, predvsem pa učenje o ponovni predelavi in ponovni
uporabi (iz starega naredimo novo).
Otroci naj spoznajo nekatere stroje, aparate in pripomočke ter
se seznanijo z njihovimi značilnostmi in njih uporabo.
Vzbujanje interesa do ugotavljanja mehanizmov oziroma
načinov delovanja nekaterih preprostih aparatov.
Omogočiti otrokom, da pridejo v stik z različnimi
predmeti, materiali, snovmi in tekočinami. Vzpodbujanje

Pridobivanje
raznolikih informacij
preko enciklopedij,
poučnih knjig,
strokovnih in otroških
revij ter uporaba
medijev, interneta in
drugih tehnoloških
pripomočkov.
Gledanje primernih
otroških risank,
poučnih in
dokumentarnih
filmov, iskanje
ustreznih informacij
tudi preko interneta.
Pridobivanje izkušenj.
Razstavljanje,
sestavljanje,
gradnja, podiranje…
Štetje,
klasifikacija,
razvrščanje,
kvantifikacija,
asociacija,
primerjanje,
pripadnost,
zaporednost,
povezovanje,
združevanje,
ločevanje,
ugotavljanje
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tekočine, poskusi in
eksperimenti.
Predmatematični pojmi
in osnovni geometrijski
liki, grafični prikazi,
spoznavanje simbolov.
Geometrijski liki.
Orientacija v prostoru
in na listu.
Pojmi: prostorski
(spredaj‐zadaj, nad‐
pod, zgoraj‐spodaj…),
časovni, vzročno‐
posledični.
Število, črka
INTERKULTURA IN
MEDKULTURA
Jezikovna in kulturna
pripadnost
Otrokove pravice.
Drugačnost: jezikovna,
kulturna, fizična,
čustvena, kognitivna,
socialna in spolna.
Pomoč šibkejšim,
pomoč manj srečnim,
radodarnost.
Druga ljudstva, drugi
jeziki in kulture, otroci
sveta.
Pomanjkanje‐tratenje
vode, električne
energije.

želje in radovednosti po znanju, raziskovanju in
spoznavanju.
Razvijanje predmatematičnega mišljenja, izražanja in
spretnosti. Seznanjanje z matematičnimi predstavami in
pojmi v vsakdanjem življenju.
Spoznavanje značilnosti osnovnih gometrijskih likov.
Spoznavanje in seznanjanje s prostorskimi pojmi ter
postopno pridobivanje orientacije v prostoru in na listu.
Spoznavanje in seznanjanje s časovnimi pojmi.
Spoznavanje odnosov med vzrokom in
posledico.
Vsestransko spodbujanje in razvijanje logično‐
matematičnega mišljenja.
Razvijanje prdeopismenjevalnih in
predmatematičnih sposobnosti in spretnosti.
Uzaveščanje glede jezikovne in kulturne pripadnosti,
obenem spodbujanje občutka pripadnosti k slovenski
kulturi ter spoznavanje drugih kultur.
Seznanjanje in razmišljanje okrog tematike otrokovih pravic.
Razvijanje spoštljivega, naklonjenega in odgovornega odnosa
do vsakršne oblike drugačnosti.
Navajanje na strpnost, sožitje, prilagodljivost in
razumevanje. Navajanje na ponujanje pomoči šibkejšim.
Vzgajanje k radodarnosti in postopno pridobivanje
sposobnosti medsebojnega sodelovanja.
Spoznavanje in raziskovanje širšega okolja ter vzbujanje
zanimanja in radovednosti do spoznavanja sveta,
različnih ljudstev, drugačnih kultur, drugačnih jezikov ter
odkrivanje nekaterih značilnosti življenja v različnih
predelih našega planeta.
V vrtcu učimo otroke imeti spoštljiv odnos in ceniti vse, kar
je dragoceno za naše življenje. Se učimo kako pravilno
uravnavati uporabo vode in elektrike ter imeti spoštljiv

enakosti oz. razlik,
dolžine, barve in
velikosti.
Predopismenjevan
je in
grafomotorične
vaje ter
dopolnjevanje vaj
iz delovnih
zvezkov za
predšolsko
stopnjo.
Didaktične in namizne
igre.
Listanje knjig,
pripovedovanje
pravljic in zgodb,
pogovor, vezanih na
obravnavano
tematiko.
Enciklopedije, poučne
knjige, delavnice s
straši ali znanci, ki
lahko pripovedujejo
neposredne izkušnje,
pokažejo zanimive
fotografije, krajše
filmske posnetke ali
poučne spletne strani.
Razlage, razgovori,
zbiranje in darovanje
oblačil in igrač v
dobrodelne namene.
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Pomanjkanje‐tratenje
hrane

odnos do hrane in postopno usvajanje pravil pravilnega
vedenja pri mizi.
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KOMPETENCE IN USVOJENI CILJI PRI PETEM LETU STAROSTI
- Otrok že dobro pozna vrtec, prostore, osebje, je seznanjen z dnevno rutino ter je dobro vključen v delo in
življenje otroškega vrtca.
- Pozna bližnjo okolico vrtca in zna povedati kje stanuje, ima že razvito orientacijo ob krajših sprehodih v okolici
vrtca.
- Zna sodelovati v skupini in nuditi pomoč.
- Pozna osnovna pravila vedenja v skupnosti.
- Razvija občutek odgovornosti in daje dober zgled mlajšim otrokom.
- Pozna in obišče nekatere ustanove prisotne na teritoriju (vaška društva ipd).
- Kaže zanimanje in radovednost do spoznavanja in odkrivanja širše okolice.
- Usvaja in sprejema informacije v zvezi z osnovnimi varnostnimi ukrepi (vedenje na cesti, pomoč ob manjši
nezgodi ipd).
- Razlikuje živo in neživo naravo ter pozna in se zna pravilno obnašati v različnih naravnih okoljih.
- Poimenuje 4 letne čase ter pozna bistvene značilnosti posameznih letnih časov.
- Se živo zanima za prostor in okolje, v katerem živi. Je vedoželjen in zna zastavljati vprašanja v zvezi s svetom, ki
ga obdaja.
- Pozna nekatera pravila v zvezi s tematiko ločevanja odpadkov in kako smo lahko v vsakdanjem življenju prijazni
do okolja.
- Postopoma začenja razumevati tudi abstraktne pojme, se začenja spraševati o preteklosti, o njegovem izvoru,
iskati podatke o družini, družinskih članih in družinskih vezeh.
- Kaže zanimanje do spoznavanja števil, šteje do 10 in je usvojil količinske pojme do 10 ter se živo zanima za spoznavanje
pisnih simbolov.
- Začenja razvijati občutek pripadnosti lastnemu materinemu jeziku in kulturi. Se zaveda, da lahko uporablja slovenski jezik tudi
izven vrtčevskega okolja. Obenem začenja razvijati radovednost do spoznavanja drugih jezikov.
- Je spoštljiv, radoveden in je občutljiv do nekaterih problematik, ki so lahko bolj oddaljene od njegovega realnega
sveta (žeja, lakota…) ter ve, da ne sme tratiti s hrano, z z vodo, elektriko ipd.
- Se zaveda in ga zanima vedeti kako to, da so ljudje na svetu lahko drugačni po barvi kože, po
jeziku ipd.
- Rad pomaga in sodeluje pri dobrodelnih pobudah (zbiranje zamaškov, oblačil, igrač…)
OBLIKE OPAZOVANJA, PREVERJANJA IN DOKUMENTACIJA OPRAVLJENEGA DELA
To področje je zelo obširno, pri delu pridejo v poštev vse možne oblike opazovanja in preverjanja opravljenega dela.
Zbrala in uredila vzgojiteljica Ester Derganc
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OSNOVNA ŠOLA
SLOVENŠČINA
1. RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI KAJ PREVERIMO

VSEBINEDEJAVNOSTI

POSLUŠANJE IN USTNO IZRAŽANJE
•
•
•

Posluša in razume dana navodila in
sporočila
Izraža svoja mnenja upoštevajoč
sogovornika
Razume in obnavlja prebrane vsebine

•
•
•

Izvaja naloge po navodilih
Izraža svoje misli jasno in urejeno . Z
dvigom roke upošteva sogovornika
Smiselno odgovarja na dana
vprašanja

•

•
•

Letni časi, praznovanja, gledališke
predstave, ekskurzije, izleti in
priložnostni dogodki.
Pravljice, zgodbe, poezije in pesmi.
Medpredmetna povezava z vsemi
predmeti.

BRANJE IN RAZUMEVANJE
•
•
•
•

Spozna glasove, črke nato jih poveže
v zloge in besede.
Bere besede, krajše povedi in knjige
za BZ
Razume prebrane besede,povedi in
krajša besedila.
Razume in ureja dogajanja po
časovnem zaporedju.

•
•
•
•
•

Bere črke , zloge in besede
Bere preproste povedi in kratka
besedila.
S primernimi izrazi dopolnjuje povedi
Sličice ureja po pravilnem časovnem
zaporedju
Smiselno odgovarja na dana
vprašanja

•
•
•

Glas, črka, zlog, beseda in poved.
Slikopis..pripovedna besedila
Rime, pesmice…

PISNO IZRAŽANJE
23

OSNOVNA ŠOLA
•
•
•

Spozna foneme in grafeme
Pravilno zapisuje črke in besede
Spozna vse velike in male tiskanke

•
•
•
•

Izvaja vaje pregrafizma
Samostojno in po nareku zapisuje
črke in besede
Dopolnjuje besede in krajša besedila
Samostojno zapisuje krajšo poved

•
•
•
•

Grafični znaki, piktogrami, črke, zlogi,
besede
Poimenovanje predmetov na sličicah
in zapis
Sestavljanje kratkih povedi.
Pisanje besed in povedi po nareku.

RAZMIŠLJANJE O JEZIKU
•
•
•
•

Pravilno uporablja veliko začetnico na
začetku povedi.
Pozna rabo pike na koncu povedi.
Prepozna vprašalne in vzklične
povedi.
Bere besede, ki vsebujejo težkoče

•
•
•

Pravilno zapisuje velik začetnico na
začetku povedi.
Postavi piko na koncu povedi.
Podčrta in dopolnjuje vprašalne in
vzklične povedi. Pravilno bere besede,
ki se končujejo na V in L

•
•

Velika začetnica, pika, vprašaj in
klicaj.
Težkoče l in v na koncu besede
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SLOVENŠČINA
2.RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI KAJ PREVERIMO

VSEBINEDEJAVNOSTI

POSLUŠANJE IN USTNO IZRAŽANJE
Posluša in razume dana navodila in
sporočila
Izraža svoja mnenja upoštevajoč
sogovornika
Pripoveduje doživetja in jih časovno
ureja
Razume in obnavlja prebrane vsebine.
Širi besedje in vnaša pridobljene izraze v
različne govorne situacije.

Izvaja naloge po navodilih
Z dvigom roke upošteva sogovornika
Izraža svoje misli in doživetja jasno in
razločno
Pri pripovedovanju upošteva pravilno
časovno zaporedje
Smiselno odgovarja na dana vprašanja
V povedih uporablja nove izraze

Dialogi, igre vlog, uganke,izštevanke
Pogovor
Opis
Doživljaj
Odgovori na vprašanja

BRANJE IN RAZUMEVANJE
Glasno bere velike, male tiskanke in
pisane črke
Bere krajša umetnostna in neumetnostna
besedila
Prepozna čas in kraj dogajanja ter
glavne junake.
Razume globalni pomen besedila
Razume in ureja dogajanje po časovnem
zaporedju.
Prepozna rimano besedilo.Memorira
besedila.

Bere velike, male tiskanke in pisane
črke.
Bere in pri tem upošteva ločila in
intonacijo glasu
Poimenuje junake, dloči čas in kraj
dogajanja
Ustno oobnavljajo besedila s pomočjo
vprašanj.
Ureja povedi in sličice po časovnem
zaporedju.
Memorira pesmice,izštevanke in uganke.

Slikopisi, uganke, krajši
sestavki,umetnostna in neumetostna
besedila
Rime, pesmice…
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PISNO IZRAŽANJE
Usvoji tehniko vezane pisave: črka, zlog,
beseda
Samostojno sestavi povedi
Spozna različne vrste povedi
Piše krajši sestavek z upoštevanjem
časovnega zaporedja
Razume in odgovarja na vprašanja

Izvaja vaje pregrafizma
Samostojno in po nareku zapisuje črke,
besede in povedi.
S pomočjo sličic in besed sestavijo
povedi
Dopolnjuje besede in krajša besedila.
Napišejo zgodbo s pomočjo slikovnega
gradiva
Smiselno odgovarja na vprašanja

Grafični znaki,..
Poimenovanje predmetov na sličicah in
zapis
Sestavljanje kratkih povedi.
Pisanje besed in povedi po nareku.

RAZMIŠLJANJE O JEZIKU
Pravilno uporablja veliko začetnico na
začetku povedi in pri uporabi lastnih
imen.
Pozna rabo pike,vprašaja in klicaja na
koncu povedi.
Prepozna vprašalne in vzklične povedi.
Bere in zapisuje besede, ki vsebujejo
težkoče
Pozna osnovno pravilo delitev besed

Pravilno zapisuje veliko začetnico na
začetku povedi.Poimenuje imena oseb,
živali in stvari.
Postavi piko, vprašaj in klicaj na koncu
povedi
Napiše in dopolnjuje vprašalne in
vzklične povedi.
Pravilno bere in zapisuje besede z
osnovnimi pravopisnimi težkočami( lj, nj,
l, v)
Besede zloguje

Raba velike začetnice
In končnih ločil.
Vrste povedi
Samostalniki: imena oseb, živali, rastlin,
stvari
Lastna imena
Pravopisne težkoče
Zlogi
Jezikovne vaje, nareki, križanke,
dopolnjevanja, premetanke…
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SLOVENŠČINA
3. RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKIKAJ PREVERIMO

VSEBINEDEJAVNOSTI

POSLUŠANJE IN USTNO IZRAŽANJE
Aktivno posluša učitelja, sošolce in druge
sogovornike
Spoštuje mnenje sogovornika in se
znajde v različnih govornih situacijah
Obdrži raven pozornosti ob poslušanju
Pripoveduje o tem, kar je slišal, prebral
in videl v kronološkem in smiselnem
zaporedju
Širi besedje z novimi izrazi v knjižnem
jeziku
Opisuje osebe, predmete in živali

Izvaja naloge po navodilih.
Vključuje se v razgovore, pri tem
upošteva vsebino,pravilno zaporedje
dogajanj.
Pripoveduje po pravilnem časovnem
zaporedju (uvod-jedro-zaključek)
Sestavlja smiselne povedi in sestavke z
novimi izrazi.Izogiba se ponavljajočih
besed.
Po danem vzorcu opisuje glavne junake,
družinske člane,predmete in živali.

Navodila.
Razgovori na različne teme v povezavi z
vsakdanjim doživljanjem in ostalimi
učnimi področji
Dialogi,
Igra igre vlog
Zgodbe
Besedne družine
Novi izrazi
Sopomenke,protipomene,nadpomenke
Po vzorcu opisuje osebe, predmete in
živali
Opisi oseb, živali in predmetov.
Uganke in mali oglasi.

BRANJE IN RAZUMEVANJE
Tekoče glasno in tiho bere krajša
besedila upoštevajoč ločila in premore.
Izlušči glavne podatke.
Razume in ureja dogajanja po časovnem
zaporedju.

Bere krajša besedila.
Upošteva premore in stavčno intonacijo.
Bere z doživetjem in dramatizira.
Prepozna glavne junake,čas in kraj
dogajanja.

Branje umetnostnih besedil:
Basni, pripovedke, pravljice,legende,
opisi..
Čas in kraj dogajanja. Značilnosti
glavnega junaka in antagonista.
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Pozna značilnosti neumetnostnih besedil
Prepozna rimano besedilo.Memorira
besedila .

Smiselno odgovarja na dana vprašanja .
Ustno obnavlja.
S primernimi izrazi dopolnjuje povedi
Sličice ureja po pravilnem časovnem
zaporedju
Piše razglednico.
Zapiše recept po pravilnem zaporedju.
Sestavi preproste rime
Memorira pesmice,izštevanke in
uganke..

Zgradba besedila.
Obnova in dopolnjevanja.
Zaporedja dogajanj.
Branje neumetnostnih
besedil.(razglednica, recept..) Značilnosti
besedila.
Rime, pesmice.izštevanke,uganke.

PISNO IZRAŽANJE
Piše po nareku.
Samostojno sestavi povedi
Spozna različne vrste povedi
Piše krajši sestavek z upoštevanjem
časovnega zaporedja
Ob nizu slik zna napisati zgodbo z
uvodom, jedrom in zaključkom.
Zna uporabljati odstavke.
Zna preoblikovati besedilo.
Razume in odgovarja na vprašanja
Zna opisati osebe, predmete in živali.
Zna pisati ob premem govoru.

Pravilno zapisuje besede po nareku.
Samostojno sestavi povedi in krajše
sestavke.
S pomočjo sličic in besed sestavijo
povedi
Dopolnjuje besede in krajša besedila.
Napiše zgodbo ob nizu slik.
Samostojno piše zgodbo;pri tem
upošteva zgradbo zgodbe(uvod-jedrozaključek).Piše odstavke.
Zgodbi doda ali spremeni zaključek.
Preoblikuje del besedila.
Smiselno odgovarja na vprašanja
Po vzorcu opiše osebe, predmete in
živali.

Narek
Sestavljanje kratkih povedi, sestavkov.
Pisanje besed in povedi po nareku.
Vaje dopolnjevanja.
Zgodba ob nizu slik. Zgradba besedila.
Sprememba besedila.
Odgovori na vprašanja, obnova po
vzorcu.
Opis , Mali oglasi,uganke.
Dialogi,razgovori,stripi…
Premi govor in raba ločila.
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Piše dialog.Piše v premem govoru z rabo
pravilnega ločila. Piše spremni stavek in
dobesedni navedek.

RAZMIŠLJANJE O JEZIKU
Pozna rabo pike,vprašaja in klicaja na
koncu povedi.
Pozna osnovno pravilo delitev besed
Prepozna in zapisuje
vprašalne,pripovedne in vzklične povedi.
Raba končnih in nekončnih ločil.
Bere in zapisuje besede, ki vsebujejo
težkoče
Pozna značilnosti samostalnika in njihovo
klasifikacijo.
Pravilno uporablja veliko začetnico na
začetku povedi in pri uporabi lastnih
imen.
Pri pisanju zna uporabiti premi govor.
Prepozna besede za dejanja – glagol.
V besedilu loči samostalnik,kakovostni
pridevnik.Pozna značilnosti
kakovostnega pridevnika.

Besede ureja po abecednem vrstnem
redu. S pomočjo uporablja pravopis oz.
slovar.
Pravilno zloguje lažje besede.
Samostojno sestavi različne vrste povedi
s pravilno uporabo končnih ločil.
Pravilno bere in zapisuje besede z
osnovnimi pravopisno težke besede.
Poimenuje osebe, živali in stvari.
V besedilu loči samostalnik.
Pravilno zapisuje veliko začetnico na
začetku povedi in za osebna lastna
imena.
Samostalnikom dolči spol in število.
Sestavi preproste dialoge.Piše v premem
govoru z rabo pravilnega ločila.
Samostalnikom doda kakovostne
pridevnike.

Abecedni vrstni red.
Raba slovarja in pravopisa.
Zlogi in zlogovanje.
Raba velike začetnice
In končnih ločil.
Vrste povedi
Pravopisne težkoče
Jezikovne vaje, nareki, križanke,
dopolnjevanja, premetanke
Lastna imena. Raba velike začetnice.
Samostalniki: imena oseb, živali, rastlin,
stvari.Spol in število.
Premi govor.
Dialog,razgovori,stripi.
Kakovostni pridevniki
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SLOVENŠČINA
4. RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKIKAJ PREVERIMO

VSEBINEDEJAVNOSTI

POSLUŠANJE IN USTNO IZRAŽANJE
Upošteva navodila nalog.Posluša in
razume različna besedila.
Razume različne vrste poslušanih
vsebin.
Vključuje se v razne sporočanjske
situacije.
Upošteva domenjena pravila razgovora.
Pri govoru upošteva osnovna jezikovna
pravila in strukturo besedila Pozna
strukturo pripovedi.
Pozna značilnosti opisa. Opiše po
danem vzorcu.
Izlušči ključne besede, glavne
informacije.Pozna značilnosti obnove.
Pozna osnovne kriterije govornega
nastopa in jih pri govoru upošteva.

Posluša in izvaja naloge po navodilih.
Smiselno odgovarja na vprašanja
zaprtega in odprtega tipa.
Ustno obnavlja poslušano vsebino.
Ustno izraža svoja doživetja ,izkušnje
občutke in mnenja.
Pri tem upošteva sogovornika in temo.
Urejeno pripoveduje, upošteva
zaporedja dogajanj . Izraža se v
smiselne povedi,povezane med seboj.
Uporablja nove izraze in se izogiba
ponavljajočih besed.
Zaveda se in odpravlja interference
med slovenščino in italijanščino ter
narečjem.
Govorno nastopa; pri tem upošteva
dane kriterije : temo, zaporedja,
jezik….

Navodlila,sporočila,razlage,razgovori.
Pripovedovanje.Doživetja.Odgovori na
vprašanja.
Dialogi, dvogovori, jezikovne vaje.
Obnavljanje, preoblikovanje in opisovenje
po vzorcu.
Dramatizacija,igra vlog.
Govorni nastop.
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BRANJE IN RAZUMEVANJE
Obvlada tehniko branja.
Razume različne vrste poslušanih ali
prebranih vsebin, njihovo
namembnost,dojame globalni pomen in
glavne informacije.
Izlušči glavne informacije, ključne
besede iz pisnih besedil.
Pozna strukturo pripovednega besedila.
Obnavlja in preoblikuje besedila.
Pozna različne bralne strategije.
Pozna različne literarne zvrsti in jih
razlikuje.
Opiše po vzorcu.

Bere tekoče in doživeto različne vrste
besedil.Pri tem upošteva ločila in
pravilno intonacijo.
Ustno in pisno odgovarja na vprašanja
z razumevanjem prebrane vsebine.
Iz besedila izlušči glavne junake in
glavna dogajanja.
Ureja dogajanja po pravilnem
časovnem zaporedju.
Preoblikuje besedilo po navodilih(
spremeni zaključek, uvod..)
Sestavi miselne vzorce, tabele
strategije branja.
Opiše glavnega junaka.

Pravljica, pripovedka, pustolovske
zgodbe,fantastična besedila, opisi.
Odgovori na vprašanja, strnjena in
podrobna obnova.
Opis glavnega junaka in njegove vrline.
Zgradba besedila, odstavki in
preoblikovanja.
Miselni vzorci ali različne strategije učenja.
Opisi osebe,živali in predmetov.

PISNO IZRAŽANJE
Slikam postavi podnapise.
Urejeno pripoveduje s pomočjo
slikovnega materiala.
Uporablja premi govor in primerna
ločila.
Sestavi in oblikuje obnovo.
Napiše pripovedno besedilo.
Preoblikuje besedilo.
Spoznajo strategije za sestavo
doživljajskega in domišljijskega
spisa.Uporablja odstavke.

Ob sličicah urejeno pripovedujejo
zgodbo.
Zgodbam dodajo zaklučke. Spremenijo
del besedila.
Pišejo preproste dialoge in dvogovore.
Primerno uporabljajo premi govor.
Slikovno in pisno obnavljajo zgodbo.
Obnovi dodajo manjkajoče podatke.
Po vzorcu in prosto sestavi doživljajski
in domišljijski spis.

Zgodbe ob zaporedju sličic..
Premi govor.
Dvogovor, dialog.
Stripi.
Strnjena in podrobna obnova.
Pripovedno besedilo in
preoblikovanja.Sestavek po ključnih
besedah.
Doživljajski in domišljijski spis.
Opis osebe, živali in predmeta.
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Opiše osebo, žival in predmet.
Piše in rešuje uganke
Zapisovanje,dopolnjevanje črk in zlogov
v besedi...
Spozna strukturo preprostih pesmi,
zlasti v rimi.
Oblikovanje različnih vrst besedil.
Sestava neumetnostnih besedil.

Po danih kriterijih opiše osebo, žival in
predmet. Piše male oglase
Po vzorcu sestavi uganke. Dopolnjuje
uganke. Rešuje križanke
Sestavi rime in rimane pesmi.
Po navodilih piše voščilnico vabilo…

Uganke,križanke,besedne igre.
Mali oglasi.
Rime,pesmi, pesmi v rimah.
Voščilnica,vabilo…
Recept.

RAZMIŠLJANJE O JEZIKU
Pravilno uporablja pravopis.
Prepozna in sestavi različne vrste
povedi po namembnosti.
Pozna rabo ločil in velike začetnice.
Pravilno uporablja pravopisna pravila in
težkoče.
Pravilno uporablja premi govor in
zadevna ločila.
Prepozna, določi vrsto in primerno
uporablja glavne besedne vrste
(samostalnika, pridevnika..)
Smiselno uporablja nove izraze.Pravilno
zapisuje težje besede,ki spadajo v isto
družino.

Besede ureja po abecednem redu.
Poišče besede po pravopisu.
Oblikuje različne vrste povedi in jim
pravilno postavi končna ločila.
Dopolnjuje poved s primernim končnim
ločilom.
Besedilu doda vejice.
Besedilu doda velike začetnice.
Piše premi govor in pri tem pravilno
uporab lja spremni stavek, navedek in
ločila.
Pravilno rešuje pravopisne vaje z rabo
Lj,nj,v/l .Pripoveduje,in dopolnjuje
povedi s pravilno rabo predlogov.
Prepozna in pozna značilnosti
samostalnika. Samostalnik klasificira in
analizira. Sklanja preproste
samostalnike ženskega ,moškega in
srednjega spola.

PRAVOPISJE-Abecedni red. Raba pravopisa
Zlogovanje.
Raba ločil na koncu povedi. Raba vejice.
Velika začetnica na začetku povedi in v
lastnih imenih
Raba vejice,.
Ločila ob premem govoru.
Raba težkoč lj,nj in v/l v besedi.
Raba predlogov s/z, K/h , pri..
OBLIKOSLOVJESamostalnik. Klasifikacija in značilnosti
samostalnika. Moška, ženska in srednja
sklanjatev.Sklanjanje samostalnikov.
Besedna analiza.
Pridevnik.Vrste pridevnika.Stopnjevanje..
Bogatenje besedja- sopomenke,
protipomenke.Besedne družine.
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V besedilu podčrta in doda pridevnike.
Določi vrsto pridevnika.Pridevnike
stopnjuje.
Besedam poišče sopomenke in
protipomenke.
Besedam išče družino.

SLOVENŠČINA
5. RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKIKAJ PREVERIMO

VSEBINEDEJAVNOSTI

POSLUŠANJE IN USTNO IZRAŽANJE
Učenec aktivno posluša in
samostojno zapisuje podatke
Ob poslušanju besedil ugotovi
namen,temo in glavne informacije.
Ustno obnavlja poslušano vsebino
Posega v pogovor upoštevajoč
prednost sogovornika in temo
Ustno pripoveduje doživetja,
dogajanja. Urejeno,jasno
pripoveduje..Izogiba se
ponavljajočih in narečnih
besed.Smiselno uporablja nove
izraze.
Učenec spozna različne oblike
ustnega
sporočanja(pripovedovanje,
poročanje,pojasnjevanje....)

Iz besedila, sporočila izlušči ključne besede.
Govorno nastopa s pomočjo miselnega vzorca,
raziskave, slikovnega materiala..
Prepozna glavno temo in namen besedila.
Umestno poseže v pogovor upoštevajoč
sogovornika
Zna opisati svoja doživetja ;pri tem upošteva
časovno zaporedje dogajanj.
Poroča o izletih in ekskurzijah...
Pripoveduje doživetja in vsebino poslušanih
pripovednih besedil.Ustno obnavlja vsebino
poslušanega in prebranega pripovednega
besedila
Opiše osebo,predmete po danem vzorcu.
Razlaga komaj spoznano učno snov

Ključne besede
Miselni vzorciStruktura besedila in osnovne
informacije
Govorni nastopi,raziskave.
Odgovori na vprašanja.
Ustna strnjena in podrobna obnova.
Preoblikovanje prebranih besedil.
Osebna doživetja.
Pripoveovanje, poročanje..
Opisi oseb, predmetov,živali
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Opiše predmete,osebe in pri tem
uporablja primerno izrazoslovje
Ustno poroča o predelani učni snovi

BRANJE IN RAZUMEVANJE
Obvlada tehniko branja.
Razume različne vrste poslušanih
ali prebranih vsebin, njihovo
namembnost,
Izlušči čas in kraj dogajanja,glavne
in stranske podatke.
Opisuje glavne junake.
informacije
Pozna strukturo pripovednega
besedila.
Obnavlja in preoblikuje besedila.
Pozna različne bralne strategije.
Iz besedil Izlušči glavne, ključne
besede.
Pozna različne literarne zvrsti in
jih razlikuje.
Razlikuje umetnostna in
neumetnostna besedila.
Opiše po vzorcu.
Spozna osnovno strukturo rimane
pesmi.
Bere poezijo in jo s pomočjo
interpretira.

Bere tekoče in doživeto različne vrste
besedil.Pri tem upošteva ločila in pravilno
intonacijo.
Ustno in pisno odgovarja na vprašanja z
razumevanjem prebrane vsebine.
Iz besedila izlušči glavne junake in glavna
dogajanja.
Ureja in veže dogajanja po pravilnem
časovnem zaporedju.
Preoblikuje besedilo po navodilih( spremeni
zaključek, uvod..dodaj nov junak..)
Sestavi miselne vzorce, tabele strategije
branja.
Opiše glavnega junaka.
Memorira in sam sestavi preprosto rimano
pesem.
Doživeto bere pesmi, jih obrazloži.

Pravljica, pripovedka, pustolovske,
zgodbe,kriminalke,fantastična
,informativna besedila, pisma, opisi.
Odgovori na vprašanja, strnjena in
podrobna obnova.
Opis glavnega junaka in njegove vrline.
Zgradba besedila, odstavki in
preoblikovanja.
Umetnostna in neumetnostna besedila.
Miselni vzorci ali različne strategije
učenja.
Opisi osebe,živali in predmetov.
Rimane pesmi,poezije.
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PISNO IZRAŽANJE
Iz informativnega besedila izlušči
ključne besede in samostojno
sestavi miselni vzorec.
V miselni vzorec vstavi manjkajoče
podatke.
Urejeno pripoveduje s pomočjo
slikovnega materiala.
Spoznajo strategije za sestavo
doživljajskega in domišljijskega
spisa. Primerno uporablja
odstavke.
Načrtuje in sestavlja različna
besedila.Pripoveduje doživetja,
Izraža svoje misli , dogajanja
urejeno, in jasno.Izogiba se
ponavljajočih in narečnih
besed.Smiselno uporablja nove
izraze
Uporablja premi govor in primerna
ločila.
Sestavi in oblikuje obnovo.
Napiše pripovedno besedilo.
Preoblikuje besedilo.
Opiše osebo, žival in predmet.
Oblikovanje različnih vrst besedil.
Sestavi neumetnostna besedila.
Zapisovanje,dopolnjevanje črk in
zlogov v besedi...

Iz informativnega besedila izlušči ključne
besede.Dopolnjuje miselni vzorec z
manjkajočimi podatki.
Sam sestavi miselni vzorec.
Po vzorcu in prosto sestavi doživljajski in
domišljijski spis.
Spremenijo del besedila.
Primerno uporabljajo premi govor.
Slikovno in pisno obnavljajo zgodbo. Obnovi
dodajo manjkajoče podatke.
Preoblikujejo obnovo.
Sestavijo pripovedno,kriminalno,pustolovsko
besedilo.Preoblikujejo besedilo po navodilu.
Po danih kriterijih opiše osebo, žival in
predmet. Piše male oglase
Po navodilih piše voščilnico, vabilo,pismo…
Po vzorcu sestavi uganke. Dopolnjuje uganke.
Rešuje križanke
Sestavi rime in rimane pesmi.

Informativno besedilo.
Ključne besede. sestava miselnega
vzorca.
Doživljajski in domišljijski spis.
Premi govor.
Problikovanje in poprava spisa.
Strnjena in podrobna
obnova.Preoblikovanja.
Pismo.
Pripovedno besedilo in
preoblikovanja.Sestavek po ključnih
besedah.
Kriminalka, pustolovska zgodba.
Opis osebe, živali in predmeta.
Uganke,križanke,besedne igre.
Mali oglasi.
Rime,pesmi, pesniško besedilo
Voščilnica,vabilo…
Recept.
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Spozna strukturo preprostih pesmi,
zlasti v rimi.

RAZMIŠLJANJE O JEZIKU
Pozna,upošteva in uporablja
abecedni red. Samostojno
uporablja pravopis
Pravilno uporablja pravila
glasoslovja in pravopisa.
Pravilno uporablja premi govor in
zadevna ločila.
Prepozna in primerno uporablja
glavne besedne vrste(
samostalnika,pridevnika,glagol.)
Smiselno uporablja nove
izraze.Pravilno zapisuje težje
besede,ki spadajo v isto družino.

Besede ureja po abecednem redu. Poišče
besede po pravopisu.
Iz dane besede izpiše glasove in črke.Besede
glaskuje in črkuje.
Iz besed izpiše samoglasnike in
soglasnike.Razločno izgovarja samoglasnike.
Pravilno zapiše soglasniške sklope in
pravopisno težke besede.
Upošteva pravila pri zlogovanju besed.
Piše premi govor in pri tem pravilno uporablja
spremni stavek, navedek in ločila.
.Pripoveduje,in dopolnjuje povedi s pravilno
rabo predlogov.
V besedilu prepozna in analizira glagol,
samostalnik in pridevnik.
Prepozna in pozna značilnosti
glagola,samostalniške in pridevniške besede.
Glagola analizira in sprega.Loči
naklone,glagolske oblike..
Samostalnik klasificira in analizira. Sklanja
preproste samostalnike ženskega ,moškega in
srednjega spola.
V besedilu podčrta in doda pridevnike. Določi
vrsto pridevnika.Pridevnike sklanja,stopnjuje.
Besedam poišče sopomenke in protipomenke.

PRAVOPISJE-Abecedni red. Raba
pravopisa
Glas,črka.zlog
Samoglasniki in soglasniki.Zlogovanjepravila.
Premi govor..
Raba predlogov s/z, K/h , pri..
OBLIKOSLOVJEGlagol ( prepoznavanje, analiza,
spreganje,oblike..)
Samostalniška in pridevniška beseda.
Sklanjatev.
Besedna analiza
Števniki.
Osnovna besedna in stavčna analiza.
Osebek,povedek in predmet
Pomenske zveze med besedami:
sopomenke, protipomenke.
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ITALIJANŠČINA
1. RAZRED
OBIETTIVI

VALUTAZIONE

CONTENUTI

ASCOLTARE, COMPRENDERE E COMUNICARE ORALMENTE
Ascolta il messaggio orale dei coetanei e
degli adulti
Ascolta e comprende consegne
Interviene nel dialogo e nella
conversazione in modo ordinato
Narra brevi esperienze personali
Comprende ricorda e riferisce i contenuti
essenziali di testi ascoltati
Comprende semplici istruzioni su un
gioco e/o attività di uso quotidiano
Racconta brevi storie partendo da
immagini o parole rispettando l’ ordine
cronologico

Svolge attività secondo le istruzioni
Esprime chiaramente i suoi pensieri
Tiene conto dell'interlocutore

Ascolta semplici consegne ,i messaggi
dei compagni, sa prestare attenzione in
situazioni comunicative orali diverse, sa
mantenere l’ attenzione sul messaggio.
Racconta esperienze personali
E brevi storie

LEGGERE E COMPRENDERE TESTI DI VARIO TIPO
Riconosce i suoni ,le lettere dell’
alfabeto, le sillabe e le parole
Leggi brevi e facili testi e ne individua gli
elementi essenziali
Acquisisce certezza nella lettura di
brani sempre più complessi

Riproduce parole partendo dal modello
Collega le parole ad immagini
Legge globalmente semplici parole e
testi e ne coglie il significato

Ascolta e legge i brani proposti e ne sa
cogliere il significato
Legge un testo rispettando le principali
convenzioni ortografiche e i segni di
punteggiatura
Legge e comprende vari testi di uso
quotidiano e semplici poesie tratte dalla
letteratura per l’ infanzia
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PRODURRE E RIELABORARE TESTI SCRITTI
Riconosce i caratteri della scrittura e
organizza graficamente la pagina
Scrive semplici e brevi frasi relativi alla
propria esperienza di vita
Utilizza i seguenti caratteri di scrittura:
stampatello maiuscolo e minuscolo

Scrive autonomamente le parole e brevi
frasi
Convertire le lettere da un carattere
all’altro
Si orienta nello spazio grafico
Scrive autonomamente brevi frasi
Integra le parole

Esercizi di manualità fine per scrivere
correttamente lettere, sillabe e parole
Riconosce e scrive le lettere dell’
alfabeto
Individua e riconosce le lettere già
acquisite
Scrive parole e frasi sotto dettatura e in
autonomia
Completa brevi testi sulla base di
tecniche di facilitazione
Amplia il lessico

RICONOSCERE LE STRUTTURE DELLA LINGUA E ARRICCHIRE IL LESSICO
Comprende e applica gradualmente le
prime regole ortografiche
Riconosce i principali segni di
punteggiatura

Scrive e legge correttamente le difficoltà
ortografiche
Scrive correttamente la lettera
maiuscola
Usa correttamente il punto fermo alla
fine della frase

Riconosce le principali convenzioni
ortografiche( ca, co, cu, sca, sco scu ,ci
ce, cia cio ciu ,chi, che, schi, sche.. ga
go gu, gi ge, gia,gio giu,
ghi,ghe,sce,sci,mp,mb,qua,que,qui,quo,
cqu,qu,cu…
punto fermo, interrogativo,
esclamativo…
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ITALIJANŠČINA
2. RAZRED
OBIETTIVI

VALUTAZIONE

CONTENUTI

ASCOLTARE, COMPRENDERE E COMUNICARE ORALMENTE
Ascolta e comprende le diverse
comunicazioni dell’insegnante e dei
compagni
Si esprime spontaneamente nelle diverse
situazioni comunicative e partecipa nelle
conversazioni rispettando il meccanismo
dei turni
Dimostra capacità di comprensione,analisi
e sintesi
Descrive in modo corretto persone,
animali e cose
Formula e comprende messaggi,
istruzioni, argomenta su problemi di vita
della classe
Interviene in conversazioni e discussioni di
gruppo, riferisce con chiarezza esperienze
personali

Svolge le attività secondo le istruzioni
Esprime chiaramente i suoi pensieri
Tiene conto dell'interlocutore
Si esprime correttamente
Ascolta e interagisce in modo corretto e
pronto. Prendere la parola negli
scambi comunicativi
rispettando i turni di parola

Ascolta semplici consegne, i messaggi dei
compagni, sa prestare attenzione in
situazioni comunicative orali diverse, sa
mantenere l’ attenzione sul messaggio.
Racconta esperienze personali e brevi
storie
Ampia il lessico
Osserva e descrive nuove situazioni
Individua le informazioni essenziali ed
elimina le informazioni secondarie

LEGGERE E COMPRENDERE TESTI DI VARIO TIPO
Legge brevi e facili testi e ne individua gli
elementi essenziali
Comprende l’ argomento centrale dei testi
Acquisisce certezza nella lettura di brani
sempre più complessi

Riproduce parole partendo dal modello
Collega le parole ad immagini
Legge globalmente semplici parole e
testi e ne coglie il significato
Padroneggia la lettura strumentale.
Prevede il contenuto di un testo
semplice in base ad alcuni elementi;

Ascolta e legge i brani proposti e ne sa
cogliere il significato
Legge un testo rispettando le principali
convenzioni ortografiche e i segni di
punteggiatura
Riconoscere la struttura del testo e
rielaborare il contenuto.
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comprendere il significato di parole non
note

Legge e comprende vari testi di uso
quotidiano e semplici poesie tratte dalla
letteratura per l’ infanzia
Leggere in modo corretto ed espressivo.
Rileva gli elementi strutturali del testo, la
sua funzione e lo scopo

PRODURRE E RIELABORARE TESTI SCRITTI
Raccoglie le idee per la scrittura
Riordina le idee raccolte
Riferisce il proprio pensiero per iscritto
Effettua passaggi logici per sintetizzare i
testi
Applica le capacità manuali, percettive e
cognitive necessarie per l’apprendimento
della scrittura.
Scrive sotto dettatura curando in modo
particolare l’ortografia.
Comunica con frasi semplici e compiute,
strutturate in brevi testi che rispettino le
convenzioni ortografiche di interpunzione
Produce semplici testi funzionali, legati a
scopi concreti e connessi con situazioni
quotidiane

Produce semplici testi anche con
l’ausilio di schemi ed immagini
Scrive in modo corretto sotto dettatura
e in autonomia
Risponde a domande relative ai testi
letti

Usa la lingua come comunicazione
Individua e riconosce le lettere già
acquisite
Scrive parole, frasi ,brevi testi sotto
dettatura e in autonomia
Completa brevi testi sulla base di
tecniche di facilitazione
Amplia il lessico

RICONOSCERE LE STRUTTURE DELLA LINGUA E ARRICCHIRE IL LESSICO
Comprende e applica gradualmente le
prime regole ortografiche
Riconosce i principali segni di
punteggiatura
Divide le parole in sillabe
Riconosce le altre convenzioni ortografiche

Scrive e legge correttamente le difficoltà
ortografiche
Scrive correttamente la lettera
maiuscola
Usa correttamente il punto fermo alla
fine della frase, le doppie e l’ apostrofo

Rispetta le principali convenzioni
ortografiche( ca,.co, cu, sca,sco scu ,ci
ce.cia cio ciu ,chi, che, schi, sche.. ga go
gu, gi ge, gia,gio giu,
ghi,ghe,sce,sci,mp,mb,qua,que,qui,qu,
cqu,qu,cu…
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punto fermo, interrogativo, esclamativo…
le doppie, l’ apostrofo

ITALIJANŠČINA
3. RAZRED
OBIETTIVI

VALUTAZIONE

CONTENUTI

ASCOLTARE, COMPRENDERE E COMUNICARE ORALMENTE
Ascolta attivamente e comprende le
diverse comunicazioni dell’insegnante e
dei compagni
Si esprime spontaneamente nelle diverse
situazioni comunicative e partecipa nelle
conversazioni rispettando il meccanismo
dei turni
Formula e comprende messaggi,
istruzioni e argomenta su problemi di vita
della classe
Interviene in conversazioni e discussioni
di gruppo, riferisce con chiarezza
esperienze personali
rrichisce il lessico

Svolge le attività secondo le istruzioni
Sa ascoltare comunicazioni di vario tipo,
individuandone l’ idea centrale
Esprime chiaramente i suoi pensieri
Tiene conto dell'interlocutore
i esprime correttamente
Ascolta e interagisce in modo corretto e
pronto.
Prende la parola negli scambi
comunicativi rispettando i turni

Ascolta semplici consegne ,i messaggi dei
compagni, sa prestare attenzione in
situazioni comunicative orali diverse, sa
mantenere l’ attenzione sul messaggio.
Usa un lessico appropriato
Ampia il lessico
Osserva e descrive nuove situazioni
Individua le informazioni essenziali ed
elimina le informazioni secondarie
Comprende il significato della parola
chiave
Esprime in modo logico e corretto idee,
esperienze e stati d’ animo

LEGGERE E COMPRENDERE TESTI DI VARIO TIPO
Legge con fluidità rispettando i segni di
punteggiatura adeguando l’ intensità, la
velocità il ritmo e il timbro della voce
Comprende l’ argomento centrale dei
testi

Riproduce parole partendo dal modello
Legge globalmente semplici parole e
testi e ne coglie il significato
Padroneggia la lettura strumentale.

Ascolta e legge i brani proposti e ne sa
cogliere il significato
Legge un testo rispettando le principali
convenzioni ortografiche e i segni di
punteggiatura
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Rielabora testi letti con parole proprie
Acquisisce certezza nella lettura di brani
sempre più complessi
Memorizza semplici poesie e filastrocche
tratte dalla letteratura per l’ infanzia

Prevede il contenuto di un testo semplice
in base ad alcuni elementi; comprende il
significato di parole non note

Riconoscere la struttura del testo e
rielaborare il contenuto.
Legge e comprende vari testi di uso
quotidiano e semplici poesie tratte dalla
letteratura per l’ infanzia
Leggere in modo corretto ed espressivo.
Rileva gli elementi strutturali del testo,
la sua funzione e lo scopo

PRODURRE E RIELABORARE TESTI SCRITTI
Raccoglie le idee per la scrittura, riordina
le idee, riferisce il proprio pensiero per
iscritto
Effettua passaggi logici per sintetizzare i
testi
Scrive sotto dettatura curando in modo
particolare l’ortografia.
Comunica con frasi semplici e compiute,
strutturate in brevi testi che rispettino le
convenzioni ortografiche
Produce semplici testi funzionali, legati a
scopi concreti e connessi con situazioni
quotidiane

Produce semplici testi anche con l’ausilio
di schemi ed immagini
Scrive in modo corretto sotto dettatura e
in autonomia
Risponde a domande relative ai testi letti

Compone frasi di senso compiuto con l
‘aiuto di didascalie e/o parole chiave
Completa brevi testi sulla base di
tecniche di facilitazione
Amplia il lessico
Scrive autonomamente per narrare
esperienze personali, narra fatti
inventati..
Prepara schemi e scalette per
organizzare un testo scritto

RICONOSCERE LE STRUTTURE DELLA LINGUA E ARRICCHIRE IL LESSICO
Applica gradualmente le prime regole
ortografiche
Riconosce i principali segni di
punteggiatura
Distingue e usa il nome, gli articoli,
l‘aggettivo e il verbo

Scrive e legge correttamente le difficoltà
ortografiche
Riconosce e usa correttamente il nome,
l’ articolo. L’ aggettivo e il verbo

Rispetta le principali convenzioni
ortografiche( ca,.co, cu, sca,sco scu ,ci
ce.cia cio ciu ,chi, che, schi, sche.. ga go
gu, gi ge, gia,gio giu,
ghi,ghe,sce,sci,mp,mb,qua,que,qui,quo,
cqu,qu,cu…
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Il nome :genere e numero,comune e
proprio,i nomi astratti, concreti, collettivi,
composti.alterati, i falssi alterati…
Uso appropriato dell’articolo
determinativo ed indeterminativo
L’aggettivo qualificativo
Il verbo e i tempi principali

ITALIJANŠČINA
4. RAZRED
OBIETTIVI

VALUTAZIONE

CONTENUTI

ASCOLTARE, COMPRENDERE E COMUNICARE ORALMENTE
è in grado di comprendere consegne,
istruzioni, regole di gioco, comunicazioni
degli altri, messaggi pubblicitari;
è in grado di comprendere il significato di
letture di vario tipo eseguite
dall'insegnante;
interviene con pertinenza nelle
discussioni;
si esprime con chiarezza;
racconta un'esperienza di vita vissuta
rispettando la sequenza cronologica dei
fatti;
sa riferire con parole proprie testi letti e
ascoltati;
interpreta parti in brevi testi teatrali con
buona espressione.

Attività secondo le istruzioni
Esprime chiaramente i suoi pensieri
Tiene conto dell'interlocutore
Usa vocaboli appropriati

Ascolta semplici consegne ,i messaggi dei
compagni, sa prestare attenzione in
situazioni comunicative orali diverse, sa
mantenere l’ attenzione sul messaggio.
Conversa e discute con l’ insegnante e i
compagni di classe, rispettando i turni e
le idee altrui
Racconta esperienze personali e brevi
storie
Riferisce con chiarezza esperienye
personali, precisando la successione
temporale degli avvenimenti
Comprende nuovi termini in base al
contesto
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LEGGERE E COMPRENDERE TESTI DI VARIO TIPO
legge testi silenziosamente e ad alta voce
con una corretta intonazione;
individua in testi di vario tipo le
informazioni e l'argomento principale;
comprende il contenuto principale di un
brano;
esercita gradualmente la capacità di
reperire informazioni da testi di diverso
tipo.

competenza pragmatico-testuale
competenza lessicale
competenza grammaticale

Testi di vario genere: narrativo (racconti,
fiabe, favole, leggende, testi letterari),
descrittivo, poetico, informativo (articoli
giornalistici, testi scientifici), regolativo
Riflessione sul testo (esercizi e note a
margine del brano, analisi collettiva ...)
Uso corretto dell'intonazione,
drammatizzazione, rispetto

PRODURRE E RIELABORARE TESTI SCRITTI
scrive testi di vario tipo espressi
logicamente e ordinatamente;
arricchisce il lessico;
produce varie forme di composizioni con
l'aiuto di schemi;
scrive individualmente o in gruppo testi
di vario tipo, utilizzando un lessico
adeguato e rispettando la struttura
richiesta.

Trattazione completa e adeguata allo
scopo, all’oggetto, al destinatario e alla
tipologia testuale richiesta
Lavoro ricco di considerazioni e
osservazioni personali
Lavoro con alcuni spunti originali

Riassunto breve e conciso
Testi realistici, fantastici e regolativi
(esperienze vissute, racconti di fantasia,
descrizioni, resoconti, istruzioni …)
Analogie, collegamento di informazioni da
contesti e materie diverse ...
Mappe concettuali, schemi, annotazioni,
sottolineature …

RICONOSCERE LE STRUTTURE DELLA LINGUA E ARRICCHIRE IL LESSICO
Ortografia.-cosolidamento-(l'accento,
l'apostrofo, divisione in sillabe,la
punteggiatura...)
arricchisce la conoscenza del nome;
usa correttamente gli articoli
determinativi ed indeterminativi;
arricchisce la conoscenza dell’aggettivo
usa correttamente la punteggiatura nel
discorso diretto;

Rispetta le convenzioni ortografiche
Scrive e legge correttamente le difficoltà
ortografiche
Usa correttamente il nome, gli articoli….

Ortografia: parole e sillabe, accento,
apostrofo, lettera H, punteggiatura
Le congiunzioni
Utilizzo in contesti nuovi e diversi di
vocaboli appresi, di sinonimi e di contrari
Morfologia: nome (nomi primitivi,
composti, derivati, alterati, collettivi,
concreti, astratti),
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usa correttamente le congiunzioni
usa correttamente le preposizioni;

Aggettivo (aggettivi qualificativi,
possessivi, dimostrativi, indefiniti e
numerali; i gradi dell’aggettivo, il genere,
il numero)
Pronomi (personali,relativi)
Utilizzo delle congiunzioni e delle
preposizioni all’interno di una frase.

ITALIJANŠČINA
5. RAZRED
OBIETTIVI

VALUTAZIONE

CONTENUTI

ASCOLTARE, COMPRENDERE E COMUNICARE ORALMENTE
Ascolta comunicazioni sempre più
complesse.
Interviene in conversazioni e discussioni
di gruppo, riferisce con chiarezza
esperienze personali, precisanddo la
successione temporale degli avvenimenti.
Formula e comprende messaggi,
istruzioni, regole, comandi
Legge le tabelle e grafici per ricavarne
informazioni
Analizza la poesia e riconosce le rime( e i
suoi nomi) la similitudine, la metafora
Comprende nuovi vocaboli in base al
contesto
Riferiscw tesrti letti e/o ascoltati e
contenuti di studio

Attività secondo le istruzioni
Esprime chiaramente i suoi pensieri
Tiene conto dell'interlocutore
Usa vocaboli appropriati in nuovi
contesti

Conversazioni e discussioni collettive
organizzate
Racconta esperienze personali e stati d'
animo.
Legge a voce alta e in silenzio.
Legge testi du vario tipo.
Individua gli elementi essenziali dei brani di
vario genere
Comprende il significato del testo e lo riassume
oralmente e per iscritto
Sa riconoscere i personaggi principali e le
informazione esplicite essenziali di un racconto.
Si esercita per la comprensione del significato
globale di testi sempre più complessi.
Compone brevi testi sulla base di tecniche di
facilitazzione.
Risponde alle domande relative ai testi letti.
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Scrive vari testi rispettando lo schema dato.
Compila biglietti, avvisi...
Descrive luoghi, persone, ambienti...

LEGGERE E COMPRENDERE TESTI DI VARIO TIPO
Legge testi silenziosamente e ad alta
voce con una corretta intonazione
Individua in testi di vario tipo le
informazioni e l'argomento principale
Comprende il contenuto principale di un
brano;
Esercita gradualmente la capacità di
reperire informazioni da testi di diverso
tipo.

Competenza pragmatico-testuale
Competenza lessicale
Competenza grammaticale
Forme più comuni di discorso
parlato monologico: il racconto, il
resoconto, la
lezione, la spiegazione, la
spiegazione orale.
Forme comuni di discorso parlato
dialogico: l’interrogazione, la
conversazione il dibattito, la
discussione

Legge ad alta voce in modo corretto
,scorrevole ed espressivo.
Esegue la lettura silenziosa di testi di vario
genere( libri di testo/biblioteca).
Legge poesie e filastrocche in modo
espressivo.
Opera una classificazione dei generi letterari.
Consulta, estrapola dati e parti specifiche da
testi legati a temi di interesse scolastico e/o a
progetti di studio e di ricerca (dizionari,
enciclopedia, atlanti geo-storici, testi
multimediali).
Sintetizza testi mediante strategie diverse:
sottolineature, cancellature, schemi, domande
guida, riduzioni progressive.
Traduce testi discorsivi in grafici, tabelle,
schemi e viceversa.
Individua la struttura di un testo (parte
iniziale, parte centrale, parte finale)..
Rileva le informazioni principali e secondarie
(esplicite e implicite) in testi di diversa
tipologia.
Riconosce alcune tecniche narrative (punti di
vista narrativo esterno/retrospettivo/ discorso
diretto e indiretto)
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PRODURRE E RIELABORARE TESTI SCRITTI
Scrive testi di vario tipo espressi
logicamente e ordinatamente
Arricchisce il lessico;
Produce varie forme di composizioni con
l'aiuto di schemi;
Scrive individualmente o in gruppo testi
di vario tipo, utilizzando un lessico
adeguato e rispettando la struttura
richiesta.

Differenze essenziali fra
orale/scritto.
2. Strategie di scrittura adeguate al
testo da produrre.
3. Operazioni propedeutiche al
riassumere e alla sintesi.

Elabora testi espressivi/narrativi anche
partendo da esperienze personali/collettive.
Produce testi descrittivi anche utilizzando dati
sensoriali.
Produce da solo/in gruppo semplici testi
creativi/poetici.
Produce semplici testi a carattere pratico
/comunicativo (avvisi, relazioni, moduli
diario,telegramma, inviti, lettera).
Opera ludicamente con le parole (inventa e
utilizza codici, risolve rebus, anagrammi,parole
crociate, indovinelli, inventa acrostici…).
Completa storie, scegliendo,
trovando,modificando la parte
iniziale/centrale/finale.
Ripropone per iscritto con parole proprie i
contenuti di testi.
Trasforma semplici testi passando dal discorso
diretto al discorso indiretto e viceversa.
Traduce testi in grafici, tabelle, schemi e
viceversa.

RICONOSCERE LE STRUTTURE DELLA LINGUA E ARRICCHIRE IL LESSICO
Riconosce le parti del discorso e le
categorie grammaticali.
Modalità e procedure per strutturare una
frase semplice e per riconoscere gli
elementi fondamentali della frase
minima.
Amplia del patrimonio lessicale.

Rispetta le convenzioni ortografiche
Scrive e legge correttamente le
difficoltà ortografiche
Usa correttamente il nome, gli
articoli….

Consolida correttamente le norme grafiche ed
ortografiche.
Riconosce e analizza articoli e nomi operando
modificazioni e derivazioni.
Riconosce e analizza i verbi scoprendo funzioni
e variabilità in relazione a modi e tempi.
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Relaziona di significato tra parole
(sinonimia, omonimia,polisemia …)
Punteggiatura come insieme di segni
convenzionali che servono a scandire il
flusso delle parole e della frase in modo
da riprodurre l’intenzione comunicativa.
2. Pause, intonazioni, gestualità come
risorse del parlato

. Riconosce ed analizza gli aggettivi
scoprendone la variabilità e le diverse funzioni
(qualificativi, possessivi, dimostrativi).
Riconosce ed analizza i pronomi.
Riconosce ed analizza avverbi e congiunzioni e
i pronomi relativi;
Riconosce i verbi,le tre coniugazioni, modi del
verbo,il modo indicativo e i suoi tempi,semplici
e composti,
Fa l’analisi grammaticale
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ANGLEŠČINA
1. RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI

VSEBINE/DEJAVNOSTI

POSLUŠANJE (SLUŠNO RAZUMEVANJE)
Poslušanje in razumevanje besed, navodil,
izrazov in povedi iz vsakdanje rabe, ki se
nanašajo na učenca in na osebe iz
njegovega najbližjega okolja (sošolci,
družina).

Učenec:
pozna pomen osnovnih besed.
pozna pomen kratkih navodil in povedi.
posluša in z razumevanjem sledi slikovni
zgodbici.

Učenec:
posluša in razume besede in enostavne
povedi.
posluša in razume enostavna navodila in se
po njih ravna.
posluša in razume kratke dialoge (slikovna
zgodbica).
posluša in memorira enostavne pesmice in
izštevanke.
razvija sposobnosti slušnega razumevanja.

GOVOR (GOVORNO SPOROČANJE IN INTERAKCIJA)
Govorno sporočanje in sporazumevanje z
uporabo osnovnih jezikovnih struktur, ki
se nanašajo na učencu znane predmete,
prostore, osebe, situacije.
Učenec v interakciji s sošolcem uporablja
situaciji primerne izraze, ki je že usvojil z
memoriranjem. Učenec se predstavi, z
uporabo usvojenih jezikovnih struktur
odigra kratke dialoge.

Učenec:
zna pozdraviti in se predstaviti.
odgovarja na enostavna vprašanja.
sodeluje pri zbornem ponavljanju besed.
individualno jasno izreče poznane
besede.
z uporabo enostavnih jezikovnih
struktur opiše predmete in živali.

Učenec:
pozdravi.
odgovarja na enostavna vprašanja.
pove, kako mu je ime.
posluša, razume in ponavlja besede.
posluša, razume in ponavlja enostavne
povedi.
poimenuje barve.
šteje od 1 do 10.
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poimenuje: šolske potrebščine, igrače,
živali.
memorira in s pomočjo gibov izvaja pesmice
in izštevanke.

BRANJE (BRALNO RAZUMEVANJE)
Branje in bralno razumevanje ustno že
Učenec:
usvojenih besed in kratkih sporočil s
s pravilno izgovarjavo bere enostavne
pomočjo nejezikovne podpore (vizualne ali besede.
slušne).
s pravilno izgovarjavo in intonacijo bere
kratke, enostavne povedi.

Učenec:
ob slikovnem gradivu prepozna in prebere
besede, ki jih je govorno že usvojil.
pri branju je pozoren na pravilno
izgovarjavo.
bere in rešuje enostavne naloge (barvanje,
povezovanje, izbiranje pravilnih odgovorov,
..).

PISANJE (PISNO SPROČANJE)
Pisanje in pisno sporočanje ustno že
usvojenih besed in enostavnih povedi iz
vsakdanje rabe, ki se nanašajo na
dejavnosti v razredu, na osebna
zanimanja oz. zanimanja primerna
starostni stopnji.

Učenec:
prepozna in prepisuje posamezne
besede .
prepozna in prepisuje posamezne
enostavne povedi.
rešuje posamezne enostavne pisne
naloge.

Učenec:
ob risbicah prepisuje besede, ki jih je
slušno in govorno že usvojil.
besede postavlja v pravilni red.
dopolnjuje besede in enostavne povedi.
piše in slikovno ponazarja obravnavane
vsebine.
prepisuje krajše povedi.
- rešuje enostavne križanke.
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ANGLEŠČINA
2. RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI

VSEBINE/DEJAVNOSTI

POSLUŠANJE (SLUŠNO RAZUMEVANJE)
Poslušanje in razumevanje besed,
navodil, izrazov in povedi iz vsakdanje
rabe, ki se nanašajo na učenca in na
osebe iz njegovega najbližjega okolja
(sošolci, družina).

Učenec:
posluša in razume osnovna sporočila in
navodila.
posluša in razume pomen obravnavanih
besed.
posluša in z razumevanjem sledi sličicam,
slikovni zgodbici, ipd.

Učenec:
- posluša, razume in izvaja enostavna
navodila.
- posluša in razume enostavna sporočila.
- posluša in razume kratke dialoge
(slikovna zgodbica).
- posluša in memorira števila od 1 do 20.
- posluša in memorira besedišče, ki se
nanaša nanj in na njegovo okolje.
- posluša in memorira enostavne pesmice
in
izštevanke.
- razvija sposobnosti slušnega
razumevanja.

GOVOR (GOVORNO SPOROČANJE IN INTERAKCIJA)
Govorno sporočanje in sporazumevanje z
uporabo osnovnih jezikovnih struktur, ki
se nanašajo na učencu znane predmete,
prostore, osebe, situacije.
Učenec v interakciji s sošolcem uporablja
situaciji primerne izraze, ki je že usvojil z
memoriranjem. Učenec se predstavi, z

Učenec:
zna primerno pozdraviti, se predstaviti,
povedati koliko je star.
odgovrja na enostavna vprašanja.
sodeluje pri zbornem ponavljanju besed.
individualno jasno izreče obravnavane
besede in besedne zveze.

Učenec:
pozdravi, se predstavi
odgovarja na enostavna vprašanja.
posluša, razume in ponavlja besede in
enostavne povedi.
memorira števila, šteje od 1 do 20.
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uporabo usvojenih jezikovnih struktur
odigra kratke dialoge.

z uporabo usvojenih besed tvori kratka
sporočila, ki se nanašajo na družino,
obraz, telo, oblačila, živali, hrano in
pijačo.
na podlagi usvojenih jezikovnih struktur
se v interakciji s sošolci govorno
sporazumeva.

širi besedišče, ki se nanaša na njegovo
okolje.
poimenuje: družinske člane, oblačila,
živali, hrano in pijačo, obraz in telo.
posluša, razume in ponavlja enostavne
povedi.
- memorira in s pomočjo gobov izvaja
pesmice in izštevanke.

BRANJE (BRALNO RAZUMEVANJE)
Branje in bralno razumevanje ustno že
usvojenih besed in kratkih sporočil s
pomočjo nejezikovne podpore (vizualne
ali slušne).

Učenec:
bere in prepozna obravnavano besedišče.
bere in pravilno izgovarja besede, ki jih je
ustno že usvojil.
s pravilno izgovarjavo in intonacijo bere
kratke, enostavne povedi.
bere in razume besede in kratke povedi
ter rešuje dane naloge.

Učenec:
bere ob slikovnem gradivu in je pozoren
na pravilno izgovarjavo že usvojenih
besed in krajših povedi.
bere in razume besedilo v stripu.
bere in rešuje enostavne naloge
(barvanje, povezovanje, risanje,
dopolnjevanje, izbiranje pravilnih
odgovorov, ..).

PISANJE (PISNO SPOROČANJE)
Pisanje in pisno sporočanje ustno že
usvojenih besed in enostavnih povedi iz
vsakdanje rabe, ki se nanašajo na
dejavnosti v razredu, na osebna
zanimanja oz. zanimanja primerna
starostni stopnji.

Učenec:
prepozna in prepisuje posamezne besede
in kratke povedi.
dopolnjuje enostavne povedi.
z danimi besedami sestavlja enostavne
povedi.
odgovarja na enostavna vprašanja.
rešuje enostavne tekstne vaje.

Učenec:
prepisuje besede in enostavne povedi, ki
jih je slušno in govorno že usvojil.
dopolnjuje in ureja besede in enostavne
povedi.
piše in slikovno ponazarja obravnavane
vsebine.
tvori enostavne povedi,rešuje enostavne
vaje (križanke, tabele, ...)
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ANGLEŠČINA
3. RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI

VSEBINE/DEJAVNOSTI

POSLUŠANJE (SLUŠNO RAZUMEVANJE)
Poslušanje in razumevanje besed, navodil,
izrazov in povedi iz vsakdanje rabe, ki se
nanašajo na učenca in na osebe iz
njegovega najbližjega okolja (sošolci,
družina).

Učenec:
posluša in slušno razume besede,
navodila, povedi, ki se nanašajo nanj in
na njegovo okolje.
posluša in intuitivno razume primerna
enostvna sporočila z različnega gradiva
(risanke, spletno gradivo) .

Učenec:
posluša in razume enostavna navodila in
sporočila.
posluša in razume enostavna vprašanja.
posluša in razume obravnavano
besedišče.
poslušan in sledi črkovanju abecede
posluša in memorira števila do 100.
posluša in razume povedi v zvezi z
dejavnostmi.
posluša in razume povedi, ki vsebujejo
predloge kraja.
posluša in memorira pesmice in
Izštevanke.
posluša in razume globalni pomen kratkih
multimedijskih besedil.

GOVOR (TVORJENJE USTNIH SPOROČIL IN INTERAKCIJA)
Govorno sporočanje in sporazumevanje z
uporabo osnovnih jezikovnih struktur, ki
se nanašajo na učencu znane predmete,
prostore, osebe, situacije.
Učenec v interakciji s sošolcem uporablja
situaciji primerne izraze, ki je že usvojil z

Učenec:
sodeluje pri zbornem ponavljanju besed.
se predstavi, črkuje svoje ime, pove od
kod prihaja.

Učenec:
razume in odgovarja na enostavna
vprašanja.
utrjuje in širi besedišče
pozna abecedo.
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memoriranjem. Učenec se predstavi, z
uporabo usvojenih jezikovnih struktur
odigra kratke dialoge.

odgovarja na vprašanja in sam postavlja
vprašanja.
tvori kratka sporočila, ki se nanašajo na
obravnavane vsebine (vreme, čas,
športne aktivnosti, dom, ..).
se zna govorno sporazumevati s tem, da
uporablja slušno že usvojene besede in
kratke, enostavne povedi.
govorno usvojene jezikovne strukture in
vsebine uporablja v kratkih dialogih v
interakciji s sošolci.

šteje do 100.
pove kakšno je vreme.
poimenuje dneve v tednu, mesece, letne
čase.
uporablja nekatere glagole: v zvezi s
športnimi aktivnostmi pove kaj zna in česa
ne zna delati.
poimenuje prostore v hiši in nekatere dele
pohištva.
v kratkih povedih uporablja predloge
kraja.
v kratkih povedih uporablja osebne zaimke
in glagol imeti v 1. in 3. os. ednine.
odigra kratke dialoge.
sam tvori kratke povedi.
s pomočjo gibov poje pesmice in pove
izštevanke.

BRANJE (BRALNO RAZUMEVANJE)
Branje in bralno razumevanje ustno že
Učenec:
usvojenih besed in kratkih sporočil s
bere in prepozna govorno že usvojene
pomočjo nejezikovne podpore (vizualne ali besede in jezikovne strukture.
slušne).
s pravilno izgovarjavo in intonacijo bere
že znane besede in enostavne povedi.
bere in razume besede in enostavne
povedi ter rešuje dane naloge.
bere kratke izštevanke in pesmice.
s pomočjo nejezikovne podpore (sličice,
..) bere in razume kratka, preprosta
sporočila.

Učenec:
bere ob slikovnem gradivu in je pozoren na
pravilno izgovarjavo slušno in govorno že
usvojenih besed in postopno daljših
povedi.
bere in razume besedilo v stripu.
bere in rešuje enostavne naloge (barvanje,
povezovanje, izbiranje, pravilnih
odgovorov,..).
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PISANJE (PISNO SPOROČANJE)
Pisanje in pisno sporočanje ustno že
usvojenih besed in enostavnih povedi iz
vsakdanje rabe, ki se nanašajo na
dejavnosti v razredu, na osebna
zanimanja oz. zanimanja primerna
starostni stopnji.

Učenec:
prepozna in prepisuje posamezne besede
in enostavne povedi.
s podoporo vzorcev in primerov sestavlja
kratke povedi in kratka besedila.
pisno odgovarja na enostavna vprašanja.
rešuje tekstne naloge, ki se nanašajo na
obravnavane vsebine.

Učenec:
prepisuje besede in enostavne povedi, ki
jih je govorno že usvojil.
dopolnjuje besede in enostavne povedi.
piše in slikovno ponazarja usvojene
vsebine.
rešuje enostavne naloge (dopolnjevalne
vaje,križanke, tabele, ..).
v kratkih povedih uporablja predloge
kraja.
- v kratkih povedih uporablja osebne
zaimke in glagol imeti za 1. in 3. os.
ednine.

ANGLEŠČINA
4. RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI

VSEBINE/DEJAVNOSTI

POSLUŠANJE (SLUŠNO RAZUMEVANJE)
Poslušanje in slušno razumevanje
kratkih dialogov, navodil, izrazov in
povedi iz vsakdanje rabe.
Poslušanje in globalno razumevanje
vsebinsko poznanega sporočila.
Poslušanje in globalno razumevanje
kratkih multimedijskih besedil,

Učenec:
posluša in razume besede, navodila in
postopno širše povedi, ki se nanašajo nanj
in na njemu primerna tematska področja.
s poslušanjem in globalnim razumevanjem
različnih gradiv (risanke, krajše
predstavitve poznanih tematskih področij,

Učenec:
posluša in razume sporočila in izvaja
navodila.
posluša in razume obravnavano
besedišče.
posluša in razume različne povedi.
posluša in razume besedila in dialoge v
zvezi s sledečimi temami: osebna
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prepoznavanje in razumevanje ključnih
besed.

spletno gradivo, ..) razvija sposobnosti
slušnega razumevanja.

identiteta, datumi in prazniki, občutki in
značajske značilnosti, čas - ura, televizija
in tv programi, vsakdanje dejavnosti,
šolski predmeti.
posluša in razume enostavne povedi, ki
vsebujejo obravnavane slovnične oblike in
jezikovne strukture.
posluša in memorira pesmice in
izštevanke v zvezi z obravnavanimi
vsebinami.
posluša in razume globalni pomen kratkih
multimedijskih besedil.

GOVOR (TVORJENJE USTNIH SPOROČIL IN INTERAKCIJA)
Govorno sporočanje z uporabo besed in
izrazov, ki jih je u. predhodno spoznal ob
poslušanju in/ali branju.
Opis oseb, predmetov, krajev, ki se
nanašajo na znano okolje.
Tvorjenje enostavnih sporočil, ki se
nanašajo na osebno sfero, s podporo
mimike in kretenj.
Govorno sporazumevanje v interakciji z
sošolci oz. drugimi osebami - uporaba
situaciji primernih izrazov in povedi.

Učenec:
sodeluje pri govornih vajah (zborno in
individualno ponavlajnje besed, pravilno
izgovarjanje specifičnih glasov, pravilna
intonacija povedi).
odgovarja na vprašanja, ki se nanašajo na
obravnavane vsebine in sam postavlja
vprašanja.
se govorno sporazumeva in pri tem
uporablja postopno vedno širše povedi.
govorno usvojene vsebine uporablja v
interakciji s sošolci (dialogi, igranje vlog,
ipd).
uri sposobnosti govornega sporočanja in
sporazumevanja.

Učenec:
širi besedišče in odgovarja na različna
vprašanja v zvezi z osebno identiteto.
se predstavi, pripoveduje o sebi.
zna povedati datum - pozna in uporablja
vrstilne števnike.
pove kako se počuti.
vpraša in pove koliko je ura.
opiše svoj vsakdanjik, uporablja
obravnavane glagole.
poimenuje šolske predmete.
v enostavnih povedih uporablja
obravnavane slovnične oblike in strukture.
zna postavljati enostavna vprašanja
memorira pesmice in izštevanke v zvezi z
obravnavanimi vsebinami.
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zna voščiti ob praznikih in pozna osnovne
besede v zvezi s temi.

BRANJE (BRALNO RAZUMEVANJE)
Branje in razumevanje kratkih in
enostavnih besedil s pomočjo vizualne
podpore (ilustracije, slike, stripi, ..).
Razumevanje globalnega pomena in
prepoznavanje že poznanih besed in
izrazov.

Učenec:
bere in razume krajša in preprosta
besedila, ki se nanašajo na obravnavane
učne vsebine.
s pravilno izgovarjavo in intonacijo bere
že znana krajša besedila.
bere navodila in rešuje tekstne naloge.
bere pesmi in izštevanke.
s pomočjo nejezikovne podpore bere in
razume besede in kratka sporočila.

Učenec:
bere ob slikovnem gradivu in je pozoren
na pravilno izgovarjavo že usvojenih
besed ter postopno širših povedi in
besedil.
bere in rešuje naloge (povezovanje,
dopolnjevanje, izbiranje pravilnih
odgovorov, ..).
smiselno bere (pazi na pravilno
izgovarjavo in intonacijo).

PISANJE (PISNO SPOROČANJE)
Pisanje kratkih in enostavnih sporočil iz
vsakdanje rabe.
U. se pisno opiše, piše voščila ob
praznikih, ..

Učenec:
- pisno uporablja že usvojeno besedišče in
jezikovne strukture.
- s pomočjo vzorcev in primerov sestavlja
kratke povedi in kratka besedila, ki se
nanašajo na obravnavane vsebine.
- pisno odgovarja na zastavljena
vprašanja.
- rešuje dane tekstne naloge.

Učenec:
- prepisuje besede in povedi, ki jih je
govorno že usvojil.
- dopolnjuje povedi.
- odgovarja na različna vprašanja.
- z uporabo jezikovnih vzorcev sestavlja
kratke opise, ki se nanašajo nanj in na
njegovo okolje.
- sestavlja krajša besedila.
- rešuje tekstne naloge (dopolnjevanje,
sestavljanje besed in povedi,..)
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RAZMIŠLJANJE O JEZIKU
Učenec:
- opazuje in ugotavlja posebnosti angleškega jezika - je pozoren na različno izgovarjavo glasov.
- razbira pomen besed in sporočil v kontekstualni rabi in ugotavlja pomenska razmerja.
- je pozoren na pravilno jezikovno strukturo povedi in zna povezovati jezikovna pravila z namenom sporočanja.
- se zaveda pridobljenega znanja in znanja, ki ga mora še usvojiti.

ANGLEŠČINA
5. RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI

VSEBINE/DEJAVNOSTI

POSLUŠANJE (SLUŠNO RAZUMEVANJE)
Poslušanje in slušno razumevanje
kratkih dialogov, navodil, izrazov in
povedi iz vsakdanje rabe.
Poslušanje in globalno razumevanje
vsebinsko poznanega sporočila.
Poslušanje in globalno razumevanje
kratkih multimedijskih besedil,
prepoznavanje in razumevanje
ključnih besed.

Učenec:
posluša in razume vedno širši izbor
besed in povedi, ki se nanašajo nanj in na
njemu primerna tematska področja.
s poslušanjem in globalnim
razumevanjem različnih gradiv (risanke,
krajše predstavitve poznanih tematskih
področij, spletno gradivo, ..) razvija
sposobnosti slušnega razumevanja.

Učenec:
posluša, razume enostavna sporočila in izvaja
navodila.
razvija sposobnosti slušnega razumevanja.
posluša in razume zastavljena vprašanja.
s poslušanjem širi besedišče.
posluša in razume postopno širše povedi.
posluša in memorira pesmi in izštevanke.
z uporabo različnih audiovizualnih pripomočkov
razvija sposobnosti poslušanja in slušnega
razumevanja.
posluša in razume globalni pomen kratkih
multimedijskih besedil.
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GOVOR (GOVORNO SPOROČANJE IN INTERAKCIJA)
Govorno sporočanje z uporabo besed
in izrazov, ki jih je u. predhodno
spoznal ob poslušanju in/ali branju.
Opis oseb, predmetov, krajev, ki se
nanašajo na znano okolje.
Tvorjenje enostavnih sporočil, ki se
nanašajo na osebno sfero, s podporo
mimike in kretenj.
Govorno sporazumevanje v
interakciji z sošolci oz. drugimi
osebami - uporaba situaciji
primernih izrazov in povedi.

Učenec:
sodeluje pri govornih vajah (zborno in
individualno ponavljanje besed, pravilno
izgovarjanje specifičnih glasov, pravilna
intonacija povedi).
odgovarja na vprašanja, ki se nanašajo
na obravnavane vsebine in sam postavlja
vprašanja.
se govorno sporazumeva in pri tem
uporablja širše povedi.
pridobljeno znanje uporablja v interakciji
s sošolci (dialogi, igranje vlog, ipd).
uri sposobnosti govornega sporočanaj in
sporazumevanja.

Učenec:
se predstavi, pripoveduje o sebi.
odgovarja na zastavljena vprašanja in sam
postavlja vprašanja.
v govoru uporablja širše besedišče in postopno
bogatejše povedi.
zna povedati datum, pove kdaj ima rojstni dan,
kdaj so določeni prazniki.
ustno opiše osebe in njihove poklice.
uporablja obravnavane glagole.
odgovarja na enostavna vprašanja v zvezi z
divjimi živalmi.
poimenuje različne trgovine, pozna angleško
valuto, zna odigrati vlogo kupca oz. prodajalca.
poimenuje prevozna sredstva, pove katera
uporablja.
vpraša za smer (pot) in zna opisati pot do
določene točke (npr. v mestu).
poje pesmice in izštevanke.
zna voščiti ob praznikih in pozna besedišče v
zvezi s temi.

BRANJE (BRALNO RAZUMEVANJE)

Branje in razumevanje kratkih in
enostavnih besedil s pomočjo
vizualne podpore (ilustracije, slike,
stripi, ..). Razumevanje globalnega

Učenec:
bere in razume postopno širša besedila,
ki se nanašajo na obravnavane učne
vsebine.

Učenec:
bere enostavna besedila, prepozna znane
besede in izraze, razume globalni pomen.
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pomena in prepoznavanje že
poznanih besed in izrazov.

s pravilno izgovarjavo in intonacijo bere
že znana besedila.
bere navodila in rešuje tekstne naloge.
bere pesmi in izštevanke.
s pomočjo nejezikovne podpore bere in
razume besede in kratka sporočila.

bere ob slikovnem gradivu in je pozoren na
pravilno izgovarjavo že usvojenega besedišča
ter postopno širših povedi in besedil.
bere in rešuje naloge (povezovanje,
dopolnjevanje, izbiranje pravilnih odgovorov,.).
bere in je pozoren na pravilno izgovarjavo in
intonacijo.

PISANJE ( PISNO SPOROČANJE))
Pisanje kratkih in enostavnih sporočil
iz vsakdanje rabe.
U. se pisno opiše, piše voščila ob
praznikih, ..

Učenec:
s podporo vzorcev in primerov pisno
uporablja že usvojeno besedišče in
jezikovne strukture.
s pomočjo vzorcev in primerov sestavlja
kratke povedi in kratka besedila, ki se
nanašajo na obravnavane vsebine.
pisno odgovarja na zastavljena vprašanja.
rešuje dane tekstne naloge.

Učenec:
prepisuje besede in povedi, ki jih je govorno že
usvojil.
piše in na različne načine ponazarja usvojene
vsebine (ilustracije, miselni vzorci, tabele).
v pisni obliki odgovarja na različna vprašanja.
z enostavnimi povedmi sestavlja kratke opise.
rešuje različne tekstne vaje.
s pomočjo primernih vzorcev piše krajša
besedila.

RAZMIŠLJANJE O JEZIKU
Učenec:
opazuje in ugotavlja posebnosti angleškega jezika - je pozoren na različno izgovarjavo glasov.
razbira pomen besed in sporočila v kontekrtualni rabi in ugotavlja pomenska razmerja.
je pozoren na pravilno jezikovno strukturo povedi in zna povezovati jezikovna pravila z namenom sporočanja.
se zaveda pridobljenega znanja in znanja, ki ga mora še usvojiti.
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ZGODOVINA
1. RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI

VSEBINE/DEJAVNOSTI

Določa časovno zaporedje dogodkov;
uporablja časovne indikatorje.

Razvijejo časovno orientacijo: določajo
časovno zaporedje, soča-snost dogajanj,
vzročno-posledične odnose.
Ugotavljajo cikličnost ponavljanje delov
dneva, mesecev, letnih časov.
Preberejo na koledarju zaželjene podatke,
zapišejo podatke, beležke.
Razlikujejo ure po njihovi obliki in uporabi.
Jih poimenujejo. Preberejo uro (ura,
minuta) na elektronski uri in na uri s
kazalci.
Ugotavljajo in opišejo spremembe, ki jih
povzroča čas na predmetih, živalih,
rastlinah in ljudeh.
Primerjajo predmete iz preteklosti s
sedanjimi.

Izrazi: prej, sedaj, potem; medtem ko,
istočasno; vzrok-posledica
Deli dneva, meseci, letni časi
Moj dan, teden
Vrste koledarjev
Različne ure in njihovi deli
Mere za čas: ura, minuta
Predmeti, šola nekoč in danes
Moja zgodovina, moja družina
Viri

Učinkovito posreduje usvojeno znanje
v ustni in pisni obliki ustrezni za
starostno stopnjo.

Pozna in pravilno uporablja prislovna
določila časa.
Poimenuje dele dneva, mesece, letne čase.
Poimenuje različne ure in pozna izraze
njihovih sestavnih delov.
Poimenuje predmete iz vsakdanje rabe in iz
preteklosti, ki so jih slednji nadomestili.
Poimenuje nekaj poklicev iz preteklosti.
Pozna narečne izraze za nekatere poklice iz
preteklosti.

Prislovna določila časa: prej - sedaj –
potem - na koncu – pozneje – medtem ko
– istočasno – v istem trenutku.
Deli dneva: jutro, dopoldne, , poldne,
popoldne, večer, noč
Meseci, letni časi
Deli ure: veliki in mali kazalec, številčnica
Ure: ročna, budilka, sončna,
elektronska,...
Predmeti in poklici nekoč in danes
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ZGODOVINA
2. RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI

VSEBINE/DEJAVNOSTI

Določa časovno zaporedje dogodkov;
uporablja časovne indikatorje.

Razvijejo časovno orientacijo: določajo
časovno zaporedje, soča-snost dogajanj,
vzročno-posledične odnose.
Ugotavljajo cikličnost ponavljanje delov
dneva, mesecev, letnih časov.
Preberejo na koledarju zaželjene podatke,
zapišejo podatke, beležke.
Razlikujejo ure po njihovi obliki in uporabi.
Jih poimenujejo. Preberejo uro (ura,
minuta) na elektronski uri in na uri s
kazalci.
Ugotavljajo in opišejo spremembe, ki jih
povzroča čas na predmetih, živalih,
rastlinah in ljudeh.
Primerjajo predmete iz preteklosti s
sedanjimi.

Izrazi: prej, sedaj, potem; medtem ko,
istočasno; vzrok-posledica
Deli dneva, meseci, letni časi
Moj dan, teden
Vrste koledarjev
Različne ure in njihovi deli
Mere za čas: ura, minuta
Predmeti, šola nekoč in danes
Moja zgodovina, moja družina
Viri

Učinkovito posreduje usvojeno znanje
v ustni in pisni obliki ustrezni za
starostno stopnjo.

Pozna in pravilno uporablja prislovna
določila časa.
Poimenuje dele dneva, mesece, letne čase.
Poimenuje različne ure in pozna izraze
njihovih sestavnih delov.
Poimenuje predmete iz vsakdanje rabe in iz
preteklosti, ki so jih slednji nadomestili.
Poimenuje nekaj poklicev iz preteklosti.
Pozna narečne izraze za nekatere poklice iz
preteklosti.

Prislovna določila časa: prej - sedaj –
potem - na koncu – pozneje – medtem
ko – istočasno – v istem trenutku.
Deli dneva: jutro, dopoldne, , poldne,
popoldne, večer, noč
Meseci, letni časi
Deli ure: veliki in mali kazalec,
številčnica
Ure: ročna, budilka, sončna,
elektronska,...
Predmeti in poklici nekoč in danes
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ZGODOVINA
3. RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI

VSEBINE/DEJAVNOSTI

ZNA SE ORIENTIRATI V ČASU

Spoznava in časovno urejuje dogodke v
prazgodovini.

Nastanek Zemlje,
Evolucija življenja: razvoj živih bitij na
Zemlji;.nastanek fosilov.
Svet in življenje v različnih obdobjih:
trias, jura in kreda
Različne vrste dinozavrov - razvrščanje.
Teorije o izumrtju dinozavrov

ZNA UPORABLJATI RALIČNE VIRE

Iz različnih virov pridobiva informacije o
preteklosti.

Ogleduje ter zbira fotografije in
ilustracije okostij in fosilnih ostankov
različnih vrst dinozavrov.
Arheološke najdbe

ZNA UPORABLJATI SPECIFIČNO
IZRAZOSLOVJE

Poimenuje strokovnjake, ki so v pomoč
zgodovinarju, in usvaja nove termine v
zvezi s prazgodovinsko snovjo.
Poimenuje prazgodovinska obdobja in
nekatere vrste dinozavrov.

Fosili
Arheolog, paleontolog, paleobotanik,
geolog
Trilobit, amonit, …
Geološke dobe: trias, jura, kreda,
mezozoik
Dinozavri: tiranozaver, stegozaver,
diplodok, pterozaver, pleziozaver,...

ZNA USTNO IN PISNO POROČATI

Posreduje predelano snov.

Razporeja zgodovinske dogodke na
časovnem traku.
Izdela časovni trak, risbe, miselne
vzorce, pisne izdelke.
Opisuje dinozavre
Pisno in ustno odgovarja na vprašanja.
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ZNA SE ORIENTIRATI V ČASU

Spoznava in časovno urejuje dogodke v
prazgodovini.
Razvršča obdobja v prazgodovini.

Evolucija človeka in njegovih prednikov:
avstralopitek, homo habilis, homo
erectus, homo sapiens, homo sapiens
sapiens, pračlovekovo orodje in orožje,
prva bivališča
Raziskuje in spozna življenje v
neolitiku:poljedelstvo, živinoreja,
tkanje, lončarstvo, prva naselja,
izmenjava blaga, oblikovanje kovin.

ZNA UPORABLJATI RAZLIČNE VIRE

Iz različnih virov pridobi informacije o
preteklosti

Spozna najpomembnejše arheološka
odkritja
Najpomembnejše arheološkje najdbe in
odkritja v naših krajih, po svetu
Arheološke najdbe v Sloveniji
Zbira slikovno gradivo v zvezi s snovjo.

ZNA UPORABLJATI SPECIFIČNO
IZRAZOSLOVJE

Poimenuje različna prazgodovinska
obdobja, stopnje v človekovi evoluciji,
bivališča, orodje in orožje v
prazgodovini.
Usvaja termine v zvezi z odkritjem in
uporabo kovin v neolitiku.

Predzgodovinske dobe: mlajša in
starejša kamena doba, paleolitik in
neolitik
Pestnjak, kopje,...
Jama, mostišče, gradišče,...
Kovine in kovinske dobe
Izmenjava in trgovina

ZNA USTNO IN PISNO POROČATI

Posreduje predelano snov.

Razporeja zgodovinske dogodke na
časovni trak,
Izdela risbe, miselne vzorce, pisne
izdelke.
Pisno in ustno odgovarja na vprašanja.
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ZGODOVINA
4. RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI

VSEBINE/DEJAVNOSTI

PREPOZNAVANJE IN RAZUMEVANJE
ZGODOVINSKIH DOGODKOV IN
SPREMEMB
• prepozna različne vrste virov;
• bere in uporablja zgodovinski
zemljevid;
• dogodke zna prostorsko določiti in
poiskati zna povezavo med
zgodovinskimi dogodki in
zemljepisnimi značilnostmi
nekega področja;
• pozna glavne elemente antičnih
civilizacij in jih med seboj
primerja;
• dopolnjuje, nariše, sestavi časovni
trak;
• prepozna elemente antičnih
civilizacij v svetovni kulturni
dediščini.

PREPOZNAVANJE IN RAZUMEVANJE
ZGODOVINSKIH DOGODKOV IN SPREMEMB
• ugotovi, kateri so bili vzroki in pogoji za
nastanek prvih stalnih naselbin, mest in
držav;
• pozna življenje, družbeno ureditev, vero
in iznajdbe Sumercev;
• pozna življenje, družbeno ureditev, vero
in iznajdbe Babiloncev;
• pozna življenje, družbeno ureditev, vero
in iznajdbe Asircev;
• pozna življenje, družbeno ureditev, vero
in iznajdbe Feničanov;
• pozna življenje, družbeno ureditev in
vero Izraelcev;
• pozna življenje, družbano ureditev, vero
in iznajdbe Egipčanov;
• pozna življenje, družbeno ureditev, vero
in iznajdbe civilizacij v Indiji in na
Kitajskem;
• ugotovi pomen pojmov, kot so trgovanje
in družbena ureditev ter posledice stikov
med narodi;
• odkrije zgodovinske korenine v krajevni
stvarnosti.
ZBIRANJE, RAZVRŠČANJE, RAZISKOVANJE
IN POZNAVANJE USTREZNE TERMINOLOGIJE
 razporeja dogodke po pravilnem

PREPOZNAVANJE IN RAZUMEVANJE
ZGODOVINSKIH DOGODKOV IN
SPREMEMB
Pogoji za nastanek prvih stalnih naselbin,
mest in držav;
pojem civilizacija in kultura;
prehod iz prazgodovine v zgodovino
(pisava);
časovni trak;
Začetek civilizacije v Sredozemlju;
življenje, družbena ureditev, vera in
iznajdbe Sumercev;
življenje, družbena ureditev, vera in
iznajdbe Babiloncev;
življenje, družbena ureditev, vera in
iznajdbe Asircev;
življenje, družbena ureditev, vera in
iznajdbe Feničanov;
življenje, družbena ureditev, vera in
iznajdbe Izraelcev;
življenje, družbena ureditev, vera in
iznajdbe Egipčanov;
življenje, družbena ureditev, vera in
iznajdbe civiljizacij v Indiji in na
Kitajskem.
Prva vodeno izdelana raziskava
Zgodovinski viri v krajevni stvarnosti
Beleženje pomembnih dogodkov med
šolskim letom (kronika)
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časovnem zaporedju;
nariše, sestavi in dopolni časovni trak;
določi na časovnem traku, kdaj so se
razvile civilizacije ob Sredozemskem
morju in v Mezopotamiji;
določi na zemljevidu, kje so se razvile
omenjene civilizacije in zna prikazati
njihove trgovske poti;
usvoji zgodovinske dogodke preko
različnih virov in dokumentov;
poišče elemente sočasnosti, časovnega
razvoja in trajanja preučenih civilizacij v
okviru določenega zgodovinskega
obdobja;
ugotovi in beleži spremembe v času v
bližnji okolici;
uporablja primerno
terminologijo; postavlja hipoteze.

ZGODOVINA
5. RAZRED
UČNI SMOTRI
ZNA SE ORIENTIRATI V ČASU
ZNA UPORABLJATI RAZLIČNE VIRE
ZNA UPORABLJATI SPECIFIČNO
IZRAZOSLOVJE
ZNA USTNO IN PISNO POROČATI

OPISNIKI
Učenec spozna prvotne prebivalce Grčije
in razvoj grške kulture
Si razvija znanje, pridobiva nove izraze
in nove pojme, jih usvaja in razvija.
Spozna besede
mestna državica,
demokracija,…
Iz različnih virov pridobi informacije o
preteklosti.

VSEBINE/DEJAVNOSTI
nastanek grških mest
družbena ureditev in življenje v grških
mestih
vera in bogovi na Olimpu
vojaška osvajanja
razvoj grške kulture in znanosti
olimpijske igre
grška pisava
zbira slikovno gradivo
branje odlomkov antičnih pisnih virov
branje grških bajk in mitov
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ZNA SE ORIENTIRATI V ČASU
ZNA UPORABLJATI RAZLIČNE VIRE
ZNA UPORABLJATI SPECIFIČNO
IZRAZOSLOVJE
ZNA USTNO IN PISNO POROČATI

ZNA SE ORIENTIRATI V ČASU
ZNA UPORABLJATI RAZLIČNE VIRE
ZNA UPORABLJATI SPECIFIČNO
IZRAZOSLOVJE
ZNA USTNO IN PISNO POROČATI

ZNA SE ORIENTIRATI V ČASU
ZNA UPORABLJATI RAZLIČNE VIRE
ZNA UPORABLJATI SPECIFIČNO
IZRAZOSLOVJE
ZNA USTNO IN PISNO POROČATI

Učenec spozna prvotne prebivalce
italskega polotoka.
Primerja prvotna imena dežel z
današnjimi in išče podobnosti.
Si razvija znanje, pridobiva nove izraze
in nove pojme, jih usvaja in razvija.
Učenec spozna življenje prvotnih
prebivalcev mesta Rim.
Spozna besede
kraljevina,
republika, demokracija
Razume razliko med življenjem patricijev
in plebejcev
Razume osnovne človekove pravice
Iz različnih virov pridobi informacije o
preteklosti.
Spozna življenje, dosežke in konec Julija
Cezarja
Primerja pojma vojna – mir ter razume
njune posledice.
Učenec širi svoje znanje in primerja
življenje v starem Rimu z današnjim;
Učenec spozna tedanje življenje, navade,
zabave in običaje;
Ugotovi, da so bili stari Rimljani
mnogobožci kot stari Grki
Iz različnih virov pridobi informacije o
preteklosti.
Spozna in analizira vzroke in posledice
razpada velike rimske države.
Iz različnih virov pridobi informacije o
preteklosti.

Poselitev italskega polotoka.
Prvotna imena prvih prebivalcev v
različnih predelih polotoka.
Izvor imena Italija.
Etruščani: bivalni prostor, način
življenja, navade, izumi.
Začetki mesta Rima
Prvotno naselje ob reki Tiberi se razvije
na sedmih gričih.
Vlada kraljev in ustanovitev republike.
Patriciji in plebejci: razlike v življenju.
zbira slikovno gradivo
branje odlomkov antičnih pisnih virov
prebiranje bajk in pripovedk
Rim – gospodar Sredozemlja.
Julij Cezar
Življenje v antičnem Rimu.
Zabave in igre.
Vera starih Rimljanov in rimski bogovi.

propad rimskega cesartva.
Prvi znaki propada velike rimske države
– vzroki in posledice
zbira slikovno gradivo
branje odlomkov antičnih pisnih virov
branje bajk, legend in pripovedk
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ZEMLJEPIS
1. RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI (KAJ PREVERJAMO)

VSEBINE/DEJAVNOSTI

Se orientira v prostoru,
določa lego predmetov in ga grafično
prikaže s pomočjo simbolov.

Se premika po prostoru in ugotavlja lego
predmetov.
Opisuje hišne prostore, pozna njihovo
namembnost in si predstavlja možna
premikanja med njimi.
V prostoru se premika s pomočjo poti in
orientacijskih točk; prostor in možne poti
grafično prikaže.
S simboli grafično prikaže okolje, ki ga
obdaja.

Prostori doma in v šoli: pohištvo, njihova
uporaba, namembnost
Premični in nepremični predmeti
Mreža, koordinate
Orientacijske točke
Bližnja okolica in njene zemljepisne
značilnosti

Pozna in zna pravilno uporabljati
strokovno specifično izrazoslovje.
Učinkovito posreduje usvojeno znanje v
primerni grafični in govroni obliki.

Primerno uporablja prislove kraja.
Poimenuje prostore domače hiše,
stanovanja, šole...
Pri ustnem sporočanju pravilno uporablja
naučene nove izraze.
Ustno opisuje različna zemljepisna okolja
(gorski/gričevnat svet, nižina, morje) in
usvaja novo izrazoslovje.

Spredaj/zadaj, levo/desno,
zgoraj/spodaj, daleč/blizu, naprej/nazaj,
notri/zunaj
Doma: kuhinja, spalnica, dnevna soba...
V šoli: razred, telovadnica, knjižnica ...
Pot, start, cilj, orientacijske točke
Zmanjšano/povečano, obris, tloris,
simetrija
Simboli, legenda
Umetna in naravna okolja

Opazuje, razlikuje, primerja in opiše
različna okolja.
Opiše namembnost hišnih prostorov,
javnih in zasebnih objektov.

Razvije geometrijsko predstavo območij,
jih opazuje in opiše.
Poimenuje in grafično predstavi odprte in
zaprte prostore.
Razvršča prostore in objekte glede na
njihovo namembnost; razlikuje med

Meja, notranje in zunanje območje;
odprti in zaprti prostori
Zasebni in javni prostori
Namembnost javnih prostorov, storitve
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Pozna pravila varnega obnašanja in se
po njih ravna.

javnim in zasebnim prostorom,
objektom.
Grafično s simboli in brez prikaže
predmete in prostore.
Ugotavlja, s katere smeri je prikazan
narisani/fotografirani predmet.
Bere legendo.
Poimenuje različna zemljepisna okolja,
njihove naravne in umetne prvine.

Naravna, zmanjšana in povečana
velikost
Zorni kot: pogled na predmet iz različnih
strani
Tloris
Legenda
Vas, mesto; morje, obala; gore, travnik,
polje

ZEMLJEPIS
2. RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI (KAJ PREVERJAMO)

VSEBINE/DEJAVNOSTI

Se orientira v prostoru,
določa lego predmetov in ga grafično
prikaže s pomočjo simbolov.

Se premika po prostoru in ugotavlja lego
predmetov.
Opisuje hišne prostore, pozna njihovo
namembnost in si predstavlja možna
premikanja med njimi.
V prostoru se premika s pomočjo poti in
orientacijskih točk; prostor in možne poti
grafično prikaže.
S simboli grafično prikaže okolje, ki ga
obdaja.

Prostori doma in v šoli: pohištvo, njihova
uporaba, namembnost
Premični in nepremični predmeti
Mreža, koordinate
Orientacijske točke
Bližnja okolica in njene zemljepisne
značilnosti

Pozna in zna pravilno uporabljati
strokovno specifično izrazoslovje.
Učinkovito posreduje usvojeno znanje v
primerni grafični in govroni obliki.

Primerno uporablja prislove kraja.
Poimenuje prostore domače hiše,
stanovanja, šole...
Pri ustnem sporočanju pravilno uporablja
naučene nove izraze.

Spredaj/zadaj, levo/desno,
zgoraj/spodaj, daleč/blizu, naprej/nazaj,
notri/zunaj
Doma: kuhinja, spalnica, dnevna soba...
V šoli: razred, telovadnica, knjižnica ...
Pot, start, cilj, orientacijske točke
69

OSNOVNA ŠOLA

Opazuje, razlikuje, primerja in opiše
različna okolja.
Opiše namembnost hišnih prostorov,
javnih in zasebnih objektov.
Pozna pravila varnega obnašanja in se
po njih ravna.

Ustno opisuje različna zemljepisna okolja
(gorski/gričevnat svet, nižina, morje) in
usvaja novo izrazoslovje.

Zmanjšano/povečano, obris, tloris,
simetrija
Simboli, legenda
Umetna in naravna okolja

Razvije geometrijsko predstavo območij,
jih opazuje in opiše.
Poimenuje in grafično predstavi odprte in
zaprte prostore.
Razvršča prostore in objekte glede na
njihovo namembnost; razlikuje med
javnim in zasebnim prostorom,
objektom.
Grafično s simboli in brez prikaže
predmete in prostore.
Ugotavlja, s katere smeri je prikazan
narisani/fotografirani predmet.
Bere legendo.
Poimenuje različna zemljepisna okolja,
njihove naravne in umetne prvine.

Meja, notranje in zunanje območje;
odprti in zaprti prostori
Zasebni in javni prostori
Namembnost javnih prostorov, storitve
Naravna, zmanjšana in povečana
velikost
Zorni kot: pogled na predmet iz različnih
strani
Tloris
Legenda
Vas, mesto; morje, obala; gore, travnik,
polje

ZEMLJEPIS
3. RAZRED
UČNI SMOTRI
ZNA SE ORIENTATI V PROSTORU

OPISNIKI (KAJ PREVERJAMO)
Razlikuje družbeno in naravno okolje
Uporablja kompas ter prepoznava
dogovorjene znake pri orientaciji
Se orientira z zemljevidom in pozna
dogovorjene znake in barve
Raziskuje gorski in gričevnati svet

VSEBINE/DEJAVNOSTI
Družbene in naravne prvine
Posegi človeka v okolje
Smeri neba v bližnji okolici
Kompas in sončna uro
Načrt šole
Branje kart in zemljevidov
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Vzpetine: gore, hribe, griči, vulkani
Živalstvo in rastlinstvo v različnih okoljih
Športne dejavnosti v gorah
ZNA UPORABLJATI RAZLIČNE VIRE

Iz različnih virov pridobi geografske
informacije

Raziskuje po zemljevidih
Zbira fotografije in ilustracije o raznih
okoljih

ZNA UPORABLJATI SPECIFIČNO
IZRAZOSLOVJE

Spoznajo tehnične izraze v zvezi s snovjo

Strokovni delavci: geograf,
vremenoslovec, geolog, zoolog, botanik
Izrazoslovje: vrh, preval, prelaz,
pobočje, vznožje, ledenik, predor,
planoto, pašnike in planine

ZNA USTNO IN PISNO POROČATI

So sposobni uprizoriti naravno in
družbeno okolje

Izdelajo risbe, miselne vzorce, pisne
izdelke
Uporabljajo audiovizuelna sredstva
Dopolnjevanje po navodilih različnih risb
in tabel v zvezi s snovjo.

ZNA SE ORIENTATI V PROSTORU

Razlikuje družbeno in naravno okolje
Se orientira z zemljevidom
Raziskuje ravninski svet in mesto
Problem onesnaževanja

Ravninski svet in njen nastanek
Živalstvo in rastlinstvo v ravninskem
svetu, človekov poseg
Družbene prvine v mestu in vasi
Tekoče in stoječe vode: reka, jezero,
mlaka in morje
Živalstvo in rastlinstvo ob reki, jezeru,
mlaki in morju
Pomemnost vode
Problem onesnaževanja v ravninskem
svetu, ločevanje odpadkov

ZNA UPORABLJATI RAZLIČNE VIRE

Iz različnih virov pridobi geografske
informacije

Branje zemljevidov
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Zbiranje fotografije in ilustracij o
ravninskem svetu, velikih in malih
mestih ter vasi, o vodovju
ZNA UPORABLJATI SPECIFIČNO
IZRAZOSLOVJE

Spoznajo tehnične izraze v zvezi s snovjo

Umetne prvine ravninskega sveta:
poljedelstvo, živinoreja, namakalni
sistem, železnica, letališče, tovarna
Izrazoslovje: REKA: izvir, struga, desni
in levi breg, pritok, sotočje, glavno reka
in vrste izlivov; MORJE: otok, polotok,
zaliv, rtič, preliv, ožina, obala in plaža
Izvor jezer

ZNA USTNO IN PISNO POROČATI

So sposobni uprizoriti ravninski svet,
živalstvo in rastlinstvo, ki tu živi
Ločujejo mesto in vas

risbe, miselni vzorci, pisni izdelki
Dopolnjujevanje različnih risb po
navodilih, tabel, nemih zemljevidov s
tehničnimi imeni.
Uporaba audiovizuelnih sredstev

ZEMLJEPIS
4. RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI (KAJ PREVERJAMO)

VSEBINE/DEJAVNOSTI

ZNA SE ORIENTIRATI V
PROSTORU

- znajo se orientirati na zemljevidu
- spoznajo zgodovino kartografije

- legenda, merilo, strani neba
- ugotavljanje razdalj med točkami na
zemljevidu
- koordinatna mreža

ZNA UPORABLJATI SPECIFIČNO
IZRAZOSLOVJE

- uporabljajo geografsko terminologijo

- kartografija, legenda, merilo,
koordinatna mreža, politični in fizični,
tematski zemljevid

ZNA PREPOZNATI RAZLIČNE
ZEMLJEPISNE

- znajo opazovati in opisati razna
območja

- politični in fizični, tematski zemljevid
- veter, vlaga, zračni, pritisk
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KRAJINE

- spoznavajo in razlikujejo različne vrste
zemljevidov
- spoznavajo vremenske pojave in
značilnosti podnebnih področij

- vpliv morja in nadmorske višine

ZNA SE ORIENTIRATI V
PROSTORU

- znajo se orientirati na zemljevidu

- iskanje podatkov s pomočjo fizičnega
zemljevida
- barvanje in dopolnjevanje fizičnih
zemljevidov

ZNA UPORABLJATI SPECIFIČNO
IZRAZOSLOVJE

- znajo uporabljati geografsko
terminologijo

Vrh, grič, hrib, gora, prelaz, sedlo,
ledenik, deltasti in lijasti izliv

ZNA PREPOZNATI RAZLIČNE
ZEMLJEPISNE
KRAJINE

- spoznajo naravno-geografske
značilnosti Italije
- ugotavljajo značilnosti gorskega in
nižinskega sveta
- spoznavajo in primerjajo gospodarski
razvoj v gorskem in v nižinskem svetu

- Alpe: najvišji vrhovi
- hribovje v predalpskem svetu
- kmetijstvo, turizem, industrija, obrt
- Apenini: najvišji vrhovi, vulkani
- nižinski svet
- kmetijstvo, turizem, industrija, obrt v
nižinskem svetu
- vodovje

DRŽAVLJANSKA VZGOJA

- prometna vzgoja
- državni ustroj

- cestno in železniško omrežje
- parlament, zbornica, senat

ZNA SE ORIENTIRATI V
PROSTORU

- znajo se orientirati na zemljevidu FJK

- lega dežele FJK
iskanje podatkov s pomočjo fizičnega in
političnega zemljevida
- barvanje in dopolnjevanje nemih
zemljevidov FJK

ZNA UPORABLJATI SPECIFIČNO
IZRAZOSLOVJE

- znajo uporabljati geografsko
terminologijo

-Primarne in sekundarne dejavnosti v
gospodarstvu in industriji
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-dežela, pokrajina, občina, župan,
občinski-deželni-pokrajinski svet
ZNA PREPOZNATI RAZLIČNE
ZEMLJEPISNE
KRAJINE

- spoznajo naravno-geografske
značilnosti naše dežele
- spoznavajo živalstvo in rastlinstvo v
gorskem in nižinskem svetu ter v
obrežnem pasu
- spoznajo gospodarstvo v naši deželi

-

predalpski in alpski svet, najvišji vrhovi
nižina
reke, jezera, obrežni pas, lagune
Kras in kraški pojavi
kmetijstvo, turizem, industrija, obrt
mesto Trst
naravni rezervati in parki v deželi FJK

DRŽAVLJANSKA VZGOJA

- spoznajo ureditev dežele
- spoznajo ljudsko arhitekturo na Krasu

-

dežela, pokrajina, občina
pokrajine v FJK
slovenska manjšina v Italiji
občine s slovenskim prebivalstvom
občine na Tržaškem
Kraška hiša

ZNA SE ORIENTIRATI V
PROSTORU

- znajo se orientirati na zemljevidu
Slovenije
- vrednotijo razdalje

- lega in meje Slovenije
- iskanje podatkov s pomočjo fizičnega in
političnega zemljevida
- barvanje in dopolnjevanje nemih
zemljevidov Slovenije

ZNA UPORABLJATI SPECIFIČNO
IZRAZOSLOVJE

- znajo uporabljati geografsko
terminologijo

- republika, državna himna, ustava,
parlament

ZNA PREPOZNATI RAZLIČNE
ZEMLJEPISNE
KRAJINE

- spoznajo naravno-geografske
značilnosti Slovenije
- spoznavajo živalstvo in rastlinstvo v
gorskem in nižinskem svetu

- gorovja in najvišji vrhovi
- reke in jezera
- glavno mesto in večja mesta
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DRŽAVLJANSKA VZGOJA

- spoznajo gospodarstvo in industrijo

-kmetijstvo, turizem, industrija, obrt
- naravni rezervati v Sloveniji

- spoznajo politično ureditev Slovenije

- državna ureditev
- manjšine v Sloveniji

ZEMLJEPIS
5. RAZRED
UČNI SMOTRI
DRŽAVLJANSKA VZGOJA

OPISNIKI (KAJ PREVERJAMO)
Spozna politično ureditev Italije.
Našteva celine.

VSEBINE/DEJAVNOSTI
-

Država, dežela, pokrajina
Vlada, parlament, senat, poslanska
zbornica
Predsednik republike in predsednik
vlade
Državna himna
Dežele Severne Italije
Na spletu in s pomočjo drugih virov
poišče slikovni material, podatke o
prebivalstvu in gospodarstvu,
turistične zanimivosti. Pripravi
raziskavo.

ZNA SE ORIENTIRATI V PROSTORU

Se orientira na zemljevidu Italije in
določi lego posamezne dežele.
Uporablja različne vrste zemljevidov,
tematske zemljevide, stenske zemljevide
idr.

ZNA USTNO IN PISNO SPOROČATI

Zna posredovati izsledke svojih raziskav
učitelju in sošolcem.

- Predstavi dežele Severne Italije.

ZNA UPORABLJATI SPECIFIČNO
IZRAZOSLOVJE

Spozna specifično izrazoslovje in ga
ustrezno uporablja.

-

Gospodarstvo, industrija, obrt,
trgovina.

DRŽAVLJANSKA VZGOJA

Spozna politično ureditev Italije

-

Dopolnjuje politični zemljevid Severne
Italije
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ZNA SE ORIENTIRATI V PROSTORU

Se orientira na zemljevidu Italije in
določi lego posamezne dežele.
Uporablja različne vrste zemljevidov,
tematske zemljevide, stenske zemljevide
idr.

-

Dežele Srednje Italije
Na spletu in s pomočjo drugih virov
poišče slikovni material, podatke o
prebivalstvu in gospodarstvu,
turistične zanimivosti. Pripravi
raziskavo.

ZNA USTNO IN PISNO POROČATI

Posreduje izsledke svojih raziskav
učitelju in sošolcem

-

Predstavi dežele Srednje Italije.

ZNA UPORABLJATI SPECIFIČNO
IZRAZOSLOVJE

Spozna specifično izrazoslovje in ga
ustrezno uporablja

DRŽAVLJANSKA VZGOJA

Spozna politično ureditev Italije

-

ZNA SE ORIENTIRATI V PROSTORU

Se orientira na zemljevidu Italije in
določi lego posamezne dežele.
Uporablja različne vrste zemljevidov,
tematske zemljevide, stenske zemljevide
idr.

-

ZNA USTNO IN PISNO POROČATI

Posreduje izsledke svojih raziskav
učitelju in sošolcem.

-

Cestni in železniški promet
Letalske povezave
Pomorske proge
Dopolnjuje politični zemljevid Srednje
Italije.
Dežele Južne Italije
Na spletu in s pomočjo drugih virov
poišče slikovni material, podatke o
prebivalstvu in gospodarstvu,
turistične zanimivosti. Pripravi
raziskavo.
Predstavi dežele Južne Italije.

ZNA UPORABLJATI SPECIFIČNO
IZRAZOSLOVJE

Spozna specifično izrazoslovje in ga
ustrezno uporablja.

-

Evropski parlament, evro, države
članice

DRŽAVLJANSKA VZGOJA

Spozna Evropsko unijo.

-

Države Evropske unije
Zastava, denarna enota
Značilnosti držav članic

76

OSNOVNA ŠOLA

MATEMATIKA
1.

RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI (KAJ PREVERJAMO)

VSEBINE/DEJAVNOSTI

ŠTEVILA
Ustno in pisno izvajati računske
operacije z naravnimi številiX

Bere, piše in poimenuje števila do 20.
Razvršča števila po velikosti.
Razume potek seštevanja in odštevanja
ter dopolnjevanja brez in s prehodom.

Reševanje vaj iz delovnih zvezkov
učencev ali učiteljevih učnih listov na
podlagi vsebin navedenih v opisnikih.

PROSTOR IN FIGURE
V prostoru in na papirju določati lego
predmetov v odnosu do sebe ali do
drugih oseb in predmetov.
Načrtovati in opisovati poti; prepoznati in
poimenovati osnovne geometrijske like
in telesa.
Načrtovati in poimenovati različne črte.

Pravilno uporablja izraze: spredaj/za-daj,
desno/ levo, blizu/daleč, notri/zu-naj, ...
Premika se po poteh, predpisanimi z
ustreznimi ustnimi in pisnimi navodili ter
grafičnimi prikazi.
V predmetih, ki ga obkrožajo prepozna in
poimenuje geometrijske telesa in like;
ugotavlja simetrije.
Načrtuje črte.

Reševanje vaj iz delovnih zvezkov
učencev ali učiteljevih učnih listov na
podlagi vsebin navedenih v opisnikih.

OBDELAVA PODATKOV
Uvajati v racionalno mišljenje (v
povezavi z vsemi drugimi predmeti,
predvsem pri enotnih vzgojnih in
didaktičnih dejavnostih).

Zbere podatke in informacije ter jih s
slikovnimi prikazi piktogrami primerno
uredi.

Reševanje vaj iz delovnih zvezkov
učencev ali učiteljevih učnih listov na
podlagi vsebin navedenih v opisnikih.
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Razvrščati in primerjati predme, ki se
med seboj razlikujejo.
Reševati enostavne primere slikovnega
ponazarjanja po modalnosti razvrščenih
podatkov.

MATEMATIKA
2. RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI (KAJ PREVERJAMO)

VSEBINE/DEJAVNOSTI

ŠTEVILA
Poznati števila do 100 in odnose
med njimi.
Ustno in pisno izvajati računske
operacije z naravnimi števili v
obsegu do 100.

Šteje naprej in nazaj, bere in piše, primerja in ureja (tudi
z uporabo znakov =, <, >) števila do 100; jih razčleni na
mestne vrednosti.
Razume potek seštevanja in odšteva-nja ter
dopolnjevanja brez in s preho-dom v obsegu do 100.
Hitro in natančo rešuje na pamet račune seštevanja,
odštevanja, množenja in deljenja v obsegu do 100.
Razume potek množenja in deljenja; obvlada poštevanke
od 1 do 10.
S primernim številom predmetov računa
dvakratnik/polovico; trikratnik/tretjino;
štirikratnik/četrtino itd.

Reševanje vaj iz delovnih
zvezkov učencev ali
učiteljevih učnih listov na
podlagi vsebin navedenih v
opisnikih.
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PROSTOR IN FIGURE
V prostoru in na papirju določati
lego predmetov v odnosu do sebe
ali do drugih oseb in predmetov;
Načrtovati in opisati poti;
prepoznati in poimenovati osnovne
geometrijske like in telesa.
Načrtovati črte.

Pravilno uporablja izraze: spredaj/za-daj, desno/ levo,
blizu/daleč, notri/zu-naj, ...
Premika se po poteh, predpisanimi z ustreznimi ustnimi in
pisnimi navodili ter grafičnimi prikazi.
V predmetih, ki ga obkrožajo prepozna in poimenuje
geometrijske telesa in like; ugotavlja simetrije. Načrtuje
črte.
Pozna osnovne merske enote ter z njimi operira (mere za
dolžino, tekočino, težo in čas)

Reševanje vaj iz delovnih
zvezkov učencev ali
učiteljevih učnih listov na
podlagi vsebin navedenih v
opisnikih.

OBDELAVA PODATKOV
Uvajati v racionalno mišljenje (v
povezavi z vsemi drugimi
predmeti, predvsem pri enotnih
vzgojnih in didaktičnih
dejavnostih)
Poznati in uporabljati jezik
sporazumevanja: terminologijo v
zvezi s števili, geometrijskimi
objekti in relacjami.
Poznati in razbrati temeljne pojme
v statističnih raziskavah
Reševati preproste kombinatorične
situacije.

Z ustreznim izrazjem (čeprav ne specifičnim) pripoveduje
o lastnih izkušnjah z različnimi problemi, opiše poti
reševanja ter pove svoje razmišljanje in sklepe.
Zbere, uredi, predstavi ter prebere preproste podatke s
preglednico, s figurnim prikazom, s stolpci in vrsticami.
Nastavi in prešteje vse možne izide pri najpreprostejših
kombinatornih situacijah

Reševanje vaj iz delovnih
zvezkov učencev ali
učiteljevih učnih listov na
podlagi vsebin navedenih v
opisnikih.

MATEMATIKA
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3. RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI (KAJ PREVERJAMO)

VSEBINE/DEJAVNOSTI

ŠTEVILA
Poznati števila do 1000 in odnose med
njimi.
Ustno in pisno izvajati računske
operacije z naravnimi števili v obsegu do
1000.

Učenec bere, piše in poimenuje števila do
1000.
Razvršča števila po velikosti v obsegu do
1000 in jih razčleni na mestne vrednosti.
Sešteva in odšteva v obsegu do 1000.
Množi in deli v obsegu do 1000 z
enomestnim množiteljem oz. deljiteljem.
Razdeli celoto na dele in jih zapiše v obliki
ulomka.

• Reševanje vaj iz delovnih zvezkov
učencev ali učiteljevih učnih listov na
podlagi vsebin navedenih v opisnikih.

PROSTOR IN FIGURE
Izdelati in sestaviti modele nekaterih
osnovnih ravninskih likov in teles.
Načrtovati osnovne like, jih poimenovti
in opisati.
Opisati sestavne elemente lika ali telesa
ter prepoznati njihovo simetrijo.
Določiti lego premic in daljic v ravnini.
Poiskati kote v raznih likih in drugih
primerih.
Oceniti in izmeriti velikost količin
(dolžine, teže, tekočine in časa) ter jo
izraziti v standardnih merskih enotah.

Pozna osnovne ravninske geometrijski liki
(krog, trikotnik, štirikotnik in večkotnik) in
telesa (valj, kvader, kocka, piramida,
stožec in krogla).
Somernosti lika.
Vzporedne in pravokotne premice in
daljice; sečnice
Uvajanje pojma kota preko konkretnih
primerov.
Merski sistem: merjenje dolžine (km, m,
dm, cm, mm), mase (g, dag, kg, t),
prostornine ( dl, l, hl) in časa (sek, min,
h)

Reševanje vaj iz delovnih zvezkov
učencev ali učiteljevih učnih listov na
podlagi vsebin navedenih v opisnikih.
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OBDELAVA PODATKOV
Uvajati v racionalno mišljenje (v
povezavi z vsemi drugimi predmeti,
predvsem pri enotnih vzgojnih in
didaktičnih dejvnostih).
Uporabljati jezik sporazumevanja:
terminologijo v zvezi s števili,
geometrijskimi objekti in relacijami.
Poznati in razbrati temeljne pojme v
statističnih raziskavah.
Reševati preproste kombinatorične
situacije.

Z ustreznim izrazjem (čeprav ne
specifičnim) pripoveduje o lastnih
izkušnjah z različnimi problemi, opiše poti
reševanja ter pove svoje razmišljanje in
sklepe.
Zbere, uredi, predstavi ter prebere
preproste podatke s preglednico, s
figurnim prikazom, s stolpci in vrsticami.
Nastavi, prešteje in predstavi preproste
kombinatorične situacije grafično, s
preglednico in kombinatoričnim drevesom.

Reševanje vaj iz delovnih zvezkov
učencev ali učiteljevih učnih listov na
podlagi vsebin navedenih v opisnikih.

MATEMATIKA
4. RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI (KAJ PREVERJAMO)

VSEBINE/DEJAVNOSTI

ŠTEVILA
Razumeti, brati in zapisovati števila v
obsegu do milijona.
Poznati in imenovati dele celote, jih
zapisovati z ulomki in decimalnimi števili.
Ustno in pisno računati z naravnimi števili
in ulomki.

Bere, piše in poimenuje števila do 1.000.000.
Razvršča števila po velikosti v obsegu do
1.000.000 in jih razčleni na mestne vrednosti.
Prepozna in poimenuje decimalne ulomke ter jih
spremeni v decimalna števila.
Ustno in pisno sešteva in odšteva z naravnimi in
decimalnimi števili v obsegu do
1.000.000.

Reševanje vaj iz delovnih
zvezkov učencev ali
učiteljevih učnih listov na
podlagi vsebin navedenih v
opisnikih.
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Množi in deli v obsegu z dvomestnim množiteljem
oz. deljiteljem v obsegu do
1.000.000.

PROSTOR IN FIGURE
V danih predmetih ali oblikah ugotavljati
simetrije ter značilnosti.
V enostavnih primerih določiti obseg in
ploščino znanih geometrijskih likov.
Razumeti "koristnost" uporabe
standardnih merskih enot in se privajati
na decimalni merski sistem.
V preprostih konkretnih primerih
pretvarjati merske enote.
Dojeti, da so dejanski merski postopki
lahko le do določene mere natančni, ter se
zavedati, da je natančnost meritve
odvisna od izbire enote in merske
naprave.
V konkretnih primerih uporabiti pojem
kota.
Raziskovati modele geometrijskih likov in
teles; sestaviti in narisati raziskane
osnovne like in telesa.
Na podlagi stvarnega opazovanja
prepoznati osnovne elemente nekaterih
likov in teles (npr. liki z enakim obsegom,
toda z različno ploščino ali obratno).

Utrjevanje pojma kota na operativni ravni.
Preučitev pomembnih sestavnih delov osnovnih
geometrijskih likov (stranice, koti...).
Poimenovanje trikotnikov in štirikotnikov glede na
simetrije, dolžino stranic in velikost kotov.
Pojem enakosti obsega ali ploščine na osnovi
konkretnih primerov.
Prepoznavanje simetrij.
Merski sistem

Reševanje vaj iz delovnih
zvezkov učencev ali
učiteljevih učnih listov na
podlagi vsebin navedenih v
opisnikih.
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OBDELAVA PODATKOV
Uvajati v racionalno mišljenje (v povezavi
z vsemi drugimi predmeti, predvsem pri
enotnih vzgojnih in didaktičnih dejvnostih)
Uporabljati jezik sporazumevanja:
terminologijo v zvezi s števili,
geometrijskimi objekti in relacijami.
Poznati in razbrati temeljne pojme v
statističnih raziskavah.
Reševati preproste kombinatorične
situacije.

Z ustreznim izrazjem (čeprav ne specifičnim)
pripoveduje o lastnih izkušnjah z različnimi
problemi, opiše poti reševanja ter pove svoje
razmišljanje in sklepe.
Zbere, uredi, predstavi ter prebere preproste
podatke s preglednico, s figurnim prikazom, s
stolpci in vrsticami.
Nastavi, prešteje in predstavi preproste
kombinatorične situacije grafično, s preglednico in
kombinatoričnim drevesom.

Reševanje vaj iz delovnih
zvezkov učencev ali
učiteljevih učnih listov na
podlagi vsebin navedenih v
opisnikih.

MATEMATIKA
5. RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI (KAJ PREVERJAMO)

VSEBINE/DEJAVNOSTI

ŠTEVILA
Razumeti, brati in zapisovati števila preko
milijona.
Ustno in pisno računati z naravnimi in
decimalnimi števili, z ulomki.

Bere, piše in poimuje naravna in decimalna
števila.
Razvršča naravna in decimalna števila po
velikosti ter jih razčleni na mestne vrednosti.
Prepozna in poimenuje decimalne ulomke ter
jih spremeni v decimalna števila.
Ustno in pisno sešteva, odšteva, množi in deli
z naravnimi in decimalnimi števili.

Reševanje vaj iz delovnih
zvezkov učencev ali
učiteljevih učnih listov na
podlagi vsebin navedenih v
opisnikih.
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PROSTOR IN FIGURE
V konkretnih primerih uporabiti pojem kota.
Raziskovati modele geometrijskih likov in teles;
sestaviti in narisati raziskane osnovne like in
telesa.
Na podlagi opazovanja prepoznati pomembne
lastnosti nekaterih likov in teles (npr. liki z
enakim obsegom, toda z različno ploščino ali
obratno).
V danih predmetih ali oblikah ugotavljati simetrije
ter njihove značilnosti.
Izmeriti dolžine daljic.
V enostavnih primerih določiti in izračunati obseg,
ploščino, površino in prostonino znanih
geometrijskih likov in teles.
Operirati s standardnimi merskimi enotami in pri
tem uporabljati naravna in decimalna števila.
Pretvarjati merske enote (težnih, dolžinskih,
prostorninskih in ploščinskih mer).
Dojeti, da so dejanski merski postopki lahko le do
določene mere natančni; zavedati se, da je
natančnost meritve odvisna od izbire enote in
merske naprave.
Ugotavljati najprimernejšo mersko enoto za
različne meritve.

Utrjevanje pojma kota na operativni ravni.
Preučitev sestavnih delov osnovnih
geometrijskih likov (stranice, koti...).
Poimenovanje trikotnikov in štirikotnikov glede
na simetrije, dolžino stranic in velikost kotov.
Pojem enakosti obsega ali ploščine na osnovi
konkretnih primerov
Ugotavljanje merljivih lastnosti predmetov ter
izbira ustreznih merskih postopkov, merskih
sistemov in enot.
Merski sistem: merjenje dolžine (km,hm, dam,
m, dm, cm, mm), mase (g, dag, hg, kg, q, t),
prostornine ( ml, cl, dl, l, hl) in časa (sek, min,
h)
Ploščinske in prostorninske mere.

Reševanje vaj iz delovnih
zvezkov učencev ali
učiteljevih učnih listov na
podlagi vsebin navedenih v
opisnikih.
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OBDELAVA PODATKOV
Uvajati v racionalno mišljenje (v povezavi z
vsemi drugimi predmeti, predvsem pri enotnih
vzgojnih in didaktičnih dejvnostih)
Uporabljati jezik sporazumevanja: terminologija v
zvezi s števili, geometrijskimi objekti in
relacijami.
Poznati inr azbrati temeljni pojme v statističnih
raziskavah.
Reševati preproste kombinatorične situacije.

Z ustreznim izrazjem (čeprav ne specifičnim)
pripoveduje o lastnih izkušnjah z različnimi
problemi, opiše poti reševanja ter pove svoje
razmišljanje in sklepe.
Zbere, uredi, predstavi ter prebere preproste
podatke s preglednico, s figurnim prikazom, s
stolpci in vrsticami.
Nastavi, prešteje in predstavi preproste
kombinatorične situacije grafično, s
preglednico in kombinatoričnim drevesom.

Reševanje vaj iz delovnih
zvezkov učencev ali
učiteljevih učnih listov na
podlagi vsebin navedenih v
opisnikih.
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NARAVOSLOVJE
2.

RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI

VSEBINE

Poimenuje letne čase in našteje njihove
značilnosti.

Učenec opiše spremembe v naravi in jih
zna povezovati z značilnostmi letnih
časov

Okno letnih časov

S pomočjo čutil razvršča jesensko sadje
in poimenuje sadno drevje.

S pomočjo čutil prepozna in poimenuje
žive dele narave.

Trgatev
Jesensko sadje
V sadovnjaku

Razlikuje listavce od iglavcev in
poimenuje njihove plodove.
Poimenuje gozdne živali in opiše njihovo
obnašanje v zimskem času.
Pozna glavne dele pomladanskih cvetic.
Poimenuje domače živali in opiše njihovo
koristnost.

Razlikuje in razvršča rastline in živali.

Drevesa: listavci in iglavci
Gozdne živali
Zvonček, trobentica, vijolica
Čebele, domače živali

Prepozna znake in različne vremenske
pojave.

Zna prepoznati in poiskati vremenske
informacije na spletnih straneh ter
razume sinergijo med človekom in
naravo

Vreme
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NARAVOSLOVJE
2.

RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI

VSEBINE

Spozna različne vrste materialov in jih
med seboj primerja.

Ugotovi, da različni materiali se različno
odražajo

Papir, plastika, steklo, les

Poimenuje različna orodja in posode, ki
jih kmet uporablja pri delu in jih razvršča
glede na njihove lastnosti.
Opiše pomladanske cvetice, določi
njihovo rastišče, pozna njihove
posebnosti (koristnost in užitnost)

Razlikuje in razvršča rastline , živali in
predmete.

V vinogradu: orodje in posoda.
Gozdne živali
Znanilke pomladi: zvonček, trobentica in
vijolica.

S pomočjo čutil ugotavlja iz katere snovi
je orodje in posoda, ki jo kmet uporablja
v kleti.
Ugotavlja, kaj lahko prelivamo in kaj
režemo.
Ugotavlja, kateri predmeti v vodi
potonejo, lebdijo ali plavajo.

S pomočjo poskusov spozna in opiše
značilnosti in zakonitosti žive in nežive
narave. Postavlja hipoteze in jih
preverja.

Posode v kleti.
Značilnosti vode

Beleži spreminjanje vremena in bere
vremenske napovedi.
Zna se pravilno obnašati v primeru
požara v naravi in zaprtem prostoru.

V vsakdanjem življenju uporabi fizikalna
in kemijska spoznanja, ki jih je
sperimentalno dojel. Izdela pripomočke,
s katerimi meri in beleži podatke iz
narave.

Pozor požar!
Številke za prvo pomoš.
Vremenski koledar
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NARAVOSLOVJE
3.

RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI

VSEBINE

Spozna življenje rastlin v štirih letnih
časih: drevesa, cvetice, zelenjava ...

Zna obrazložiti spreminjanje okolja v
teku štirih letnih časov.

Predelava sadja
Ali se zelenjava lahko spreminja?
Drevesni plodovi
Vremenski koledar
Vpliv svetlobe na rast

Spozna življenjske prostore (v povezavi z
zemljepisom)
Ptice selivke in stalnice

Ugotovi vpliv okolja na življenje rastlin in
živali.

Primerno okolje za živali in rastline.
Poimenovanje članov živalskih družin.

Spozna soodvisnost velikosti padala s
časom padanja.
Spozna , kako zmaj leti.

Preko poskusov ugotovi pomen zraka.

Izdela padalo.
Izdela papirnatega zmaja.

Opazuje, kako iz semen, čebulic in
gomoljev zraste rastlina, se razvija in
odmre.

Ugotovi, katere so spremembe v
različnih letnih časih.

Sajenje rastlin.
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NARAVOSLOVJE
4.

RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI

VSEBINE

Spozna značilnosti snovi.
Spozna, da se snovi razvrščajo po njihovih
lastnostih.
Spozna, da se pri mešanju snovi lahko
spreminjajo lastnosti sestavin - zmesi.

Ugotovi, da je je vse narejeno iz
snovi in, da se snovi spreminjajo.

Izdelovanje izdelkov iz različnih snovi.
Poskusi mešanja različnih snovi.

Preko poskusov spozna, da je snov lahko v
različnih agregatnih stanjih.

Ugotoviti razlike pri agregatnih
stanjih snovi.

Agregatna stanja vode: trdo, tekoče in
plinasto.

Spozna značilnosti zraka.

Ugotovi, katere so posledice
onesnaževanja zraka.
Razmišlja, kako naj bi človek to
preprečil.

Iz česa je sestavljen.
Ozračje ali atmosfera. Ozon.
Zračni tlak.
Onesnaževanje zraka.

Spozna značilnosti vode in njeno
pomembnost za življenje.

Ugotovi, da je voda vir življenje in ,
da jo moramo skrbno varovati ter z
njo varčevati.

Različna stanja vode. Brez vode ni
življenja.
Kroženje vode.
Onesnaževanje voda.
Varčuj z vodo!

Spozna lastnosti živih bitij.
Spozna živalski in rastlinsko celico.
Spozna kraljestva živali, rastlin, gliv in
bakterij.

Ugotovi, v čem se človek razlikuje od
ostalih živih bitij.
Primerja značilnosti vsake skupine.

Razvrščanje živih bitij v skupine.
Sestava živalske in rastlinske celice.
Kraljestvo živali, rastlin, gliv in bakterij.
Kako se razmnožujejo, dihajo in
prehranjujejo.

Spozna razlike med naravnim in umetnim
ekosistemom.

Ugotovi razliko med naravnim in
umetnim ekosistemom.
Vpliv onesnaževanja na ekosistem.

Značilnosti naravnega ekosistema.
Značilnosti umetnega ekosistema.
Prilagajanje živih bitij.
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NARAVOSLOVJE
5.

RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI

VSEBINE

Spozna zgradbo človeškega telesa,
organe in njihovo delovanje.

Ugotovi, da je človeško telo čudovit
stroj, kar jih je kdaj ustvarila narava.

Organski sistemi in njihova delovanja:
gibala, prebavila, dihala,krvožilje, sečila,
koža,živčevje in čutila,hormonske žleze
in spolovila.

Spozna različne načine premikanja teles.
Spozna podobnosti in razlike med
gibanjem
nekaterih živali in gibanjem človeka.

Ugotovi vzroke za gibanje teles.

Gibanje Zemlje.

Zna pojasniti spremembe dneva in noči z
gibanjem Zemlje okoli svoje osi.
Zna pojasniti spremembe letnih časov z
gibanjem Zemlje okoli Sonca.

Ugotovi pomen rotacije, relovucije
Zemlje.

Povezanost nastanka dneva in noči z
vrtenjem Zemlje okoli njene osi.
Povezanost nastanka letnih časov z
vrtenjem Zemlje okoli Sonca.

Spozna lastnosti in oblike energije.
Pozna lastnosti magnetov (privlačnost,
odbojnost).

Ugotovi, da življenje je prehajanje iz ene
energije v drugo.

Energija ( elektrika, toplota,
temperatura).
Neobnovljivi in obnovljivi viri.
Magnetizem.
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TEHNOLOGIJA
1., 2. 3. 4. IN 5. RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI

VSEBINE

Uporablja različne materiale in
pripomočke ter njihovo namembnost.
S pomočjo tabel, map, diagramov in risb
predstavi različne podatke, ki jih je zbral
s pomočjo raziskav ali opazovanj.
Izbere sestavine in pripravi določen
recept.

V okolju prepozna in poimenuje
elemente in pojave.
S prebiranjem nalepk, prospektov in
drugih virov, razbere uporabnost in
koristnost predmetov.

Različna ročna dela.
Statistika.
Sadna kupa,...

Določa približno težo in mero predmetov
iz šolskega okolja.
Predvideva posledice lastnih odločitev in
obnašanj pri razrednem vzdušju.

Izhajajoč iz opazovanja okolja in
dogodkov zna predvideti možne
posledice in si predstavljati možne
rešitve ali nadgradnjo problema.

Mere za dolžino, prostornino in težo.
Pravilno vedenje doma, v šoli in v javnih
prostorih: v gledališču, v bazenu, v
telovadnici,...
Hišni red doma, v šoli.
Prometni znaki in cestna vzgoja.

Med danimi predmeti in pripomočki
izbere tiste, ki jih potrebuje pri izdelavi
rekvizita.
Izdela ročno delo z uporabo različnih
materialov.
Spozna glavne funkcije računalniške
aplikacije.

Zna uporabljati različne pripomočke in
pozna njihovo strukturo.

Izdela različna ročna dela.
Uporablja računalnički program za
pisanje in risanje.
Didaktične vaje in igre na CD-romih, na
spletu in s pomočjo e-table.
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TELO, GIBANJE, ŠPORT
1.

RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI

VSEBINE/DEJAVNOSTI

TELO V PROSTORU IN ČASU
Usklajevati in uporabljati v začetku med
seboj povezane in kasneje simultane
razne gibalne sheme (tek/skakanje,
met/prijem itd.).
Prepoznati parabole, razdalje, ritme in
zaporedja gibov.
Prilagoditi gibanje v prostoru z ozirom na
sebe, na predmete in na druge osebe.

Učenec:
- prepozna in poimenuje dele telesa v
različnih položajih (hoja, tek, skok,
plazenje …);
- usklajeno giblje roke in noge (naprej,
nazaj, gor, dol, ...);
- uskljajuje in uporablja razne med seboj
povezane gibalne sheme (tek/skakanje,
met/ prijem, ...);
- pravilno izvaja enostavne gibe,
raznovrstne igre in se orientira v
prostoru (postavljanje v kolono, v vrsto,
…);
- obdrži ravnotežje v različnih držah
(posnemanje živali, predmetov, poklicev
…)
- vodi in odbija žogo;
- usmerja žogo proti določenemu cilju;
- nadzira in uravnava svoje telo glede na
glavne prostorske in časovne koordinate
(sočasnost, zaporedje in ponavljanje
gibov) ter ritem.

Enostavne oblike gibanja: hoja, tek,
skok, poskok, preskakovanje, plazenje,
kotaljenje, valjanje, …
Pojmi: naprej, nazaj, gor, dol, vstran,
desno, levo, …
Uvrščanje v vrsto, kolono, po eden, po
dva, …
Vodenje in odbijanje žoge; žoganje kot
priprava na igre z žogo.
Elementarne igre.
Uporaba športnih rekvizitov.
Štafetna tekmovanja: poligon z lažjimi
nalogami s premagovanjem ovir.
Enostavne skupinske igre.
Preskakovanje razdalje z zaletom,
enonožnim odrivom, skok v daljino z
mesta s sonožnim odrivom.
Podajanje žoge v dvojicah, žoganje v
teku, vodenje in podajanje žoge.
Preval naprej z mesta.
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GOVORICA TELESA KOT OBLIKA SPROŠČANJA IN IZRAŽANJA
Uporabljati telesne izrazne zmožnosti
tudi v dramskih in plesnih nastopih;
izvajati enostavne ritmične sekvence ter
preproste skupinske koreografije.

Učenec:
- se harmonično giblje ob ukazih, glasbi,
ritmu;
- prepozna in izvaja enostavne ritmične
sekvence s telesom ali orodjem;
- uporablja telo in gibanje na izviren
način, da izrazi svoja razpoloženja,
emocije in čustva tudi v obliki dramskega
prizora in plesa;
- zavzame in zavestno nadzira raznolike
telesne drže z namenom, da nekaj izrazi.

Otroške plesne igre.
Igre posnemanja.
Gibanje ob glasbi.
Priprava na nastope (dramske in plesne).

IGRE, ŠPORT, PRAVILA IN FAIR PLAY
Poznati in pravilno izvajati tehnične
elemente športnega igranja.
Poznati številne ljudske igre ter jih
opremiti z navodili in pravili.
Aktivno se udeleževati športnih iger
tekmovalnega in netekmovalnega
značaja; sodelovati z drugimi.
V tekmovanju spoštovati pravila,
umirjeno sprejemati poraz, doživljati
zmago v spoštovanju do poražencev,
sprejemati drugačnost, imeti čut
odgovornosti.

Učenec:
- pozna in spoštuje pravila enostavnih
športnih iger;
- izvaja tehnične elemente enostavnih
športnih iger;
- pozna nekatere ljudske igre in
upošteva njihova pravila;
- sodeluje s soigralci in jim zaupa;
- spoštuje nasprotnike;
- izkazuje tovariški odnos, strpnost in
prijateljsko vedenje v skupini.

Elementarne igre.
Igre z žogo.
Enostavne skupinske igre.
Ljudske igre.
Štafetna tekmovanja: poligon z lažjimi
nalogami s premagovanjem ovir in z
uporabo različnega orodja.

ZDRAVJE, DOBRO POČUTJE, PREVENTIVA IN VARNOST
Ravnati v skladu s preprečevanjem
nezgod in zagotavljanjem varnosti v
različnih življenjskih okoljih.

Učenec:
- pozna ter pravilno in prikladno
uporablja telovadno orodje in prostor;

Telovadno orodje.
Gibanje v telovadnici.
Vaje za evakuacijo.
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Prepoznati razmerje med prehrano,
telesno vadbo in zdravjem; obnašati se
temu primerno in voditi zdrav življenjski
slog.

- se ravna po pravilih v primeru
evakuacije;
- zaznava in prepoznava dobro počutje v
zvezi z igralno in gibalno dejavnostjo;
- obvlada svoje telo, tako da skrbi za
pravilno držo;
- skrbi za nego telesa in upošteva
osnovna načela higiene;
- ločuje med koristnimi in škodljivimi
živili.

Pravilna drža.
Vaje za raztegovanje telesa.
Skrb za telesno nego in higieno.
Zdrava prehrana: zajtrk, malica, kosilo,
večerja – uravnovešeno uživanje hrane.
Živila, ki škodujejo zdravju.

TELO, GIBANJE, ŠPORT
2.

RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI

VSEBINE/DEJAVNOSTI

TELO V PROSTORU IN ČASU
Usklajevati in uporabljati v začetku med
seboj povezane in kasneje simultane
razne gibalne sheme (tek/skakanje,
met/prijem itd.).
Prepoznati parabole, razdalje, ritme in
zaporedja gibov.
Prilagoditi gibanje v prostoru z ozirom na
sebe, na predmete in na druge osebe.

Učenec:
- prepozna in poimenuje dele telesa v
različnih položajih (hoja, tek, skok,
plazenje, …);
- usklajeno giblje roke in noge (naprej,
nazaj, gor, dol, ...);
- uskljajuje in uporablja razne med seboj
povezane gibalne sheme (tek/skakanje,
met/prijem, ...);
- pravilno izvaja enostavne gibe,
raznovrstne igre in se orientira v
prostoru (postavljanje v kolono, vrsto,
…);

Vaje za razvijanje koordinacije.
Vaje za raztegovanje telesa.
Navajanje na ogrevanje.
Uporaba raznega telovadnega orodja in
malih rekvizitov.
Tekalne igre posamezno, v dvojicah in
skupinah.
Tradicionalne igre.
Štafetne igre s skoki, poskoki.
Preskakovanje nizkih ovir.
Premagovanje orodij kot ovira.
Igre z žogo: metanje in lovljenje žoge z
eno ali obema rokama – na mestu in v
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- obdrži ravnotežje v različnih držah
(posnemanje živali, predmetov, poklicev,
…);
- vodi in odbija žogo;
- usmerja žogo proti določenemu cilju;
- nadzira in uravnava statično-dinamično
ravnotežje lastnega telesa;
- usmerja in uravnava svoje telo glede
na glavne prostorske in časovne
koordinate (sočasnost, zaporedje in
ponavljanje gibov) ter ritem.

teku, nošenje in kotaljenje žog na
različne načine, poigravanje z baloni in
žogami z roko, nogo, glavo, palico ali
loparjem, uporaba različno težkih žog,
Plezanje preko ovir, plazenje, valjanje.
Preskakovanje nizkih ovir z enonožnim
odrivom.
Vaje z drobnim orodjem.
Preskakovanje določene razdalje s
kratkim zaletom, enonožnim odrivom in
sonožnim odskokom.
Poligoni z uporabo različnega orodja.
Spretnostne igre.
Orientacija in obvladovanje
koncentracije.
Osnove akrobatike: valjanje, zibanje,
poskoki v oporo z rokami.

GOVORICA TELESA KOT OBLIKA SPROŠČANJA IN IZRAŽANJA
Uporabljati telesne izrazne zmožnosti
tudi v dramskih in plesnih nastopih;
izvajati enostavne ritmične sekvence ter
preproste skupinske koreografije.

Učenec:
- se harmonično giblje ob ukazih, glasbi,
ritmu;
- prepozna in izvaja enostavne ritmične
sekvence s telesom ali orodjem;
- uporablja telo in gibanje na izviren
način, da izrazi svoja razpoloženja,
emocije in čustva tudi v obliki dramskega
prizora in plesa;
- zavzame in zavestno nadzira raznolike
telesne drže z namenom, da nekaj izrazi
.

Podoživljanje dogodkov, predmetov,
odnosov.
Ponazarjanje predmetov, živali, rastlin,
pravljičnih junakov s pantomimo (ob
glasbeni in ritmični spremljavi).
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IGRE, ŠPORT, PRAVILA IN FAIR PLAY
Poznati in pravilno izvajati tehnične
elemente športnega igranja.
Poznati številne ljudske igre ter jih
opremiti z navodili in pravili.
Aktivno se udeleževati športnih iger
tekmovalnega in netekmovalnega
značaja; sodelovati z drugimi.
V tekmovanju spoštovati pravila,
umirjeno sprejemati poraz, doživljati
zmago v spoštovanju do poražencev,
sprejemati drugačnost, imeti čut
odgovornosti.

Učenec:
- pozna in pravilno izvaja, sam ali v
skupini, številne gibalne in predšportne
igre;
- pozna in spoštuje pravila nekaterih
športnih iger;
- pozna nekatere ljudske igre in
upošteva njihova pravila;
- vrednoti svoje sposobnosti;
- sodeluje s soigralci in jim zaupa;
- spoštuje nasprotnike;
- izkazuje tovariški odnos, strpnost in
prijateljsko vedenje v skupini.

Elementarne igre.
Igre z žogo.
Skupinske igre.
Ljudske igre (tudi po pripovedi starejših).
Štafetna tekmovanja: poligon s
premagovanjem ovir in z uporabo
različnega orodja.

ZDRAVJE, DOBRO POČUTJE, PREVENTIVA IN VARNOST
Ravnati v skladu s preprečevanjem
nezgod in zagotavljanjem varnosti v
različnih življenjskih okoljih.
Prepoznati razmerje med prehrano,
telesno vadbo in zdravjem; obnašati se
temu primerno in voditi zdrav življenjski
slog.

Učenec:
- pozna ter pravilno in prikladno
uporablja telovadno orodje in prostor;
- se ravna po pravilih v primeru
evakuacije;
- zaznava in prepoznava dobro počutje v
zvezi z igralno in gibalno dejavnostjo;
- obvlada svoje telo, tako da skrbi za
pravilno držo;
- skrbi za nego telesa in upošteva
osnovna načela higiene;
- ločuje med koristnimi in škodljivimi
živili.

Telovadno orodje.
Gibanje v telovadnici.
Vaje za evakuacijo.
Pravilna drža.
Vaje za raztegovanje telesa.
Skrb za telesno nego in higieno.
Zdrava prehrana: zajtrk, malica, kosilo,
večerja – uravnovešeno uživanje hrane.
Zdravju škodljiva živila in zdrava
prehrana.
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TELO, GIBANJE, ŠPORT
3.

RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI

VSEBINE/DEJAVNOSTI

TELO V PROSTORU IN ČASU
Usklajevati in uporabljati v začetku med
seboj povezane in kasneje simultane
razne gibalne sheme (tek/skakanje,
met/prijem itd.).
Prepoznati in oceniti parabole, razdalje,
ritme in zaporedja gibov.
Prilagoditi gibanje v prostoru z ozirom
na sebe, na predmete in na druge
osebe.

Učenec:
- prepozna in poimenuje dele telesa v
različnih položajih (hoja, tek, skok,
plazenje, …);
- usklajeno giblje roke in noge (naprej,
nazaj, gor, dol, ...);
- uskljajuje in uporablja razne med
seboj povezane gibalne sheme
(tek/skakanje, met/prijem, ...);
- pravilno izvaja enostavne gibe,
raznovrstne igre in se orientira v
prostoru (postavljanje v kolono, vrsto,
…);
- obdrži ravnotežje v različnih držah
(posnemanje živali, predmetov,
poklicev, …);
- vodi in odbija žogo;
- usmerja žogo proti določenemu cilju;
- ocenjuje razdaljo do cilja
- nadzira in uravnava statičnodinamično ravnotežje lastnega telesa;
- usmerja in uravnava svoje telo glede
na glavne prostorske in časovne
koordinate (sočasnost, zaporedje in
ponavljanje gibov) ter ritem;

Vaje za razvijanje koordinacije.
Vaje za raztegovanje telesa.
Navajanje na ogrevanje.
Uporaba raznega telovadnega orodja in
malih rekvizitov
Tekalne igre posamezno, v dvojicah in
skupinah.
Tradicionalne igre.
Štafetne igre s skoki, poskoki.
Preskakovanje nizkih ovir.
Premagovanje orodij kot ovira.
Igre z žogo: metanje in lovljenje žoge z
eno ali obema rokama – na mestu in v
teku, nošenje in kotaljenje žog na različne
načine, poigravanje z baloni in žogami z
roko, nogo, glavo, palico ali loparjem,
uporaba različno težkih žog, ...
Plezanje preko ovir, plazenje, valjanje.
Preskakovanje nizkih ovir z enonožnim
odrivom.
Vaje z drobnim orodjem.
Preskakovanje določene razdalje s kratkim
zaletom, enonožnim odrivom in sonožnim
odskokom.
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- prepozna in izvaja enostavne ritmične
sekvence s telesom ali orodjem.

Poligoni z uporabo različnega orodja.
Spretnostne igre.
Orientacija in obvladovanje koncentracije.
Osnove akrobatike: valjanje, zibanje,
poskoki v oporo z rokami.

GOVORICA TELESA KOT OBLIKA SPROŠČANJA IN IZRAŽANJA
Uporabljati telesne izrazne zmožnosti
tudi v dramskih in plesnih nastopih;
izvajati enostavne ritmične sekvence ter
preproste skupinske koreografije

Učenec:
- se harmonično giblje ob ukazih, glasbi,
ritmu;
- prepozna in izvaja ritmične sekvence s
telesom ali orodjem;
- uporablja telo in gibanje na izviren
način, da izrazi svoja razpoloženja,
emocije in čustva tudi v obliki
dramskega prizora in plesa;
- zavzame in zavestno nadzira raznolike
telesne drže z namenom, da nekaj
izrazi.

Podoživljanje dogodkov, predmetov,
odnosov.
Ponazarjanje predmetov, živali, rastlin,
pravljičnih junakov s pantomimo (ob
glasbeni in ritmični spremljavi).

IGRE, ŠPORT, PRAVILA IN FAIR PLAY
Poznati in pravilno izvajati tehnične
elemente športnega igranja.
Poznati številne ljudske igre ter jih
opremiti z navodili in pravili.
Aktivno se udeleževati športnih iger
tekmovalnega in netekmovalnega
značaja; sodelovati z drugimi.
V tekmovanju spoštovati pravila,
umirjeno sprejemati poraz, doživljati
zmago v spoštovanju do poražencev,

Učenec:
- pozna in pravilno izvaja, sam ali v
skupini, številne gibalne in predšportne
igre;
- pozna in spoštuje pravila nekaterih
športnih iger;
- pozna najbolj znane ljudske igre in
upošteva njihova pravila;
- vrednoti svoje sposobnosti in ceni
sposobnosti drugih;
- sodeluje s soigralci in jim zaupa;

Igre z žogo.
Skupinske igre.
Ljudske igre (tudi po pripovedi starejših).
Štafetna tekmovanja: poligon s
premagovanjem ovir in z uporabo
različnega orodja.
Ekipne igre.
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sprejemati drugačnost, imeti čut
odgovornosti.

- spoštuje nasprotnike;
- izkazuje tovariški odnos, strpnost in
prijateljsko vedenje v skupini.

ZDRAVJE, DOBRO POČUTJE, PREVENTIVA IN VARNOST
Ravnati v skladu s preprečevanjem
nezgod in zagotavljanjem varnosti v
različnih življenjskih okoljih.
Prepoznati razmerje med prehrano,
telesno vadbo in zdravjem; obnašati se
temu primerno in voditi zdrav življenjski
slog.

Učenec:
- pozna ter pravilno in prikladno
uporablja telovadno orodje in prostor;
- se ravna po pravilih v primeru
evakuacije;
- zaznava in prepoznava dobro počutje v
zvezi z igralno in gibalno dejavnostjo;
- obvlada svoje telo, tako da skrbi za
pravilno držo;
- skrbi za nego telesa in upošteva
osnovna načela higiene;
- ločuje med koristnimi in škodljivimi
prehrambenimi stili.

Ustrezna uporaba telovadnega orodja.
Gibanje v telovadnici.
Vaje za evakuacijo.
Pravilna drža.
Vaje za raztegovanje telesa.
Skrb za telesno nego in higieno.
Zdrava prehrana: zajtrk, malica, kosilo,
večerja – uravnovešeno uživanje hrane.
Zdravju škodljiva živila in zdrava
prehrana.
Prehrambena piramida

TELO, GIBANJE, ŠPORT
4.

IN 5. RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI

VSEBINE/DEJAVNOSTI

TELO V PROSTORU IN ČASU
Usklajevati in uporabljati v začetku
med seboj povezane in kasneje
simultane razne gibalne sheme
(tek/skakanje, met/prijem itd.).

Učenec:
- zavestno obvlada lastno telo v mirovanju in
v gibanju tudi pri zahtevnejših vajah;
- razvija ravnotežje v različnih držah;

Enostavne motorične kombinacije: hoja,
tek, skok, lahkoten in hitri tek, skok v
višino, met, obrati, prevali naprej in
nazaj, …
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Prepoznati in oceniti parabole,
razdalje, ritme in zaporedja gibov.
Prilagoditi gibanje v prostoru z
ozirom na sebe, na predmete in na
druge osebe.

- pozna in krepi osnove gibalnih sposobnosti;
- opravlja zahtevne gibalne vaje, tako da
sočasno in zaporedno prepleta razne gibalne
sheme;
- prepozna in oceni parabole, razdalje, ritme
in zaporedja gibalnih akcij;
- uredi svoje gibanje v prostoru z ozirom na
sebe, na predmete in na druge osebe;
- uravnava obremenitve glede na fiziološke
spremembe, ki nastajajo ob izvajanju gibov.

Zahtevnejše vaje - motorične
kombinacije s sočasnim in zaporednim
prepletanjem raznih gibalnih shem.
Skok v daljino, preskakovanje ovir.
Vodenje žoge z roko in nogo, žoganje v
teku.
Tek, skok, premagovanje orodij in drugih
ovir.
Talna telovadba.
Vaje na orodju.
Metanje na koš, vodenje in podajanje.
Gibanje ob ritmu.
Vaje za koordinacijo, reaktivnost in moč.
Tekmovanja v skupinskih igrah in na
poligonu.
Štafetna tekmovanja z najrazličnejšim
orodjem.
Ekipne in individualne igre.
Merjenje in vrednotenje zmogljivosti
preko igre.

GOVORICA TELESA KOT OBLIKA SPROŠČANJA IN IZRAŽANJA
Izvirno in ustvarjalno uporabljati
telesne izrazne zmožnosti tudi v
dramskih in plesnih nastopih; znati
pri tem posredovati čustvene
vsebine.
Analizirati in izvajati enostavne
ritmične sekvence ter preproste
individulane ali skupinske
koreografije.

Učenec:
- izvirno in ustvarjalno uporablja telesne
izrazne možnosti tudi med dramskimi
nastopi;
- z gibanjem telesa posreduje čustvene
vsebine; izdela enostavne koreografije in
ritmične sekvence ob glasbi.

Izvajanje že poznanih koreografij ob
glasbi.
Nastopi na prireditevah.
Ustvarjanje gibov, ritmičnih sekvenc in
koreografij na glasbeni podlagi.
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IGRE, ŠPORT, PRAVILA IN FAIR PLAY
Poznati in pravilno izvajati tehnične
elemente športnega igranja.
Poznati številne ljudske igre ter jih
opremiti z navodili in pravili.
Aktivno se udeleževati športnih iger
tekmovalnega in netekmovalnega
značaja; sodelovati z drugimi.
V tekmovanju spoštovati pravila,
umirjeno sprejemati poraz, doživljati
zmago v spoštovanju do poražencev,
sprejemati drugačnost, imeti čut
odgovornosti.

Učenec:
- pozna glavne tehnične elemente športnih
iger in športnih disciplin;
- pozna in uporablja športno terminologijo;
- pozna pravila nekaterih ljudskih in športnih
iger ter se po njih ravna;
- podaja navodila in pravila iger;
- rešuje gibalne probleme z učinkovitimi
akcijami ob nasvetu učitelja;
- aktivno sodeluje pri igrah tekmovalnega in
netekmovalnega značaja;
- posluša in upošteva navodila pri športni
vzgoji;
- ima razvit čut za medsebojne odnose;
- sprejme poraz;
- dokazuje čut odgovornosti in pripadnost
skupini;
- spoštuje drugačne;
- izkazuje strpnost in se tovariško vede v
skupini.

Tehnični elementi nekaterih športnih
iger in disciplin.
Sporazumevanje ob uporabi športne
terminologije.
Ljudske igre: navodila in pravila.
Vaje za izboljšavo lastnih gibalnih
sposobnosti.
Igre tekmovalnega in ne tekmovalnega
značaja ob upoštevanju pravil farplaya.

ZDRAVJE, DOBRO POČUTJE, PREVENTIVA IN VARNOST
Ravnati v skladu s preprečevanjem
nezgod in zagotavljanjem varnosti v
različnih življenjskih okoljih.
Prepoznati razmerje med prehrano,
telesno vadbo in zdravjem; obnašati
se temu primerno in voditi zdrav
življenjski slog.

Učenec:
- ravna v skladu s preprečevanjem nezgod in
zagotavljanjem varnosti v različnih
življenjskih okoljih;
- se ravna po pravilih v primeru notranje in
zunanje evakuacije;

Ustrezna uporaba telovadnega orodja.
Gibanje v telovadnici in drugih
prostorih.
Notranja in zunanja evakuacija.
Pravilna telesna drža.
Vaje za raztegovanje telesa.
Skrb za osebno higieno.
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- obvlada svoje telo, tako da skrbi za
pravilno držo;
- skrbi za lastno higieno;
- prepozna razmerje med prehrano, telesno
vadbo in zdravjem;
- pozna prehrambeno piramido in skrbi za
zdravo prehrano, ki mu omogoča dobro
psihofizično počutje.

Zdrava prehrana: zajtrk, malica,
kosilo, večerja – uravnovešeno
uživanje hrane.
Zdravju škodljiva živila in zdrava
prehrana.
Prehrambena piramida.

VEROUK
1.

RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI – KAJ PREVERIMO

VSEBINE/DEJAVNOSTI

BOG IN ČLOVEK
Spoznati, da je za krščanstvo Bog
Stvarnik in Oče, ki je že od začetkov
vzpostavil zavezo med njim in človekom.
Poznati Jezusa Nazarečana, Emanuela in
Mesijo, križanega in vstalega, kot o njem
pričajo kristjani.
Spoznati bistvo Cerkve in njeno
poslanstvo.
Prepoznati molitev kot pogovor med
človekom in Bogom ter ovrednotiti pomen
molitve Oče naš.

Učenec
doume, da je stvarstvo za kristjane božji
dar;
dojame, da smo ustvarjeni po božji
podobi;
spozna, da je Jezus najdragocenejši božji
dar za vse nas;
opiše okolje, kjer je Jezus živel z vidika
vsakdanjega,
družbenega, socialnega ter verskega
življenja;
pozna glavne dogodke Jezusove Velike
noči.

Bog Stvarnik je Oče vseh.
Jezus iz Nazareta, Emanuel - Bog z nami.
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SVETO PISMO IN DRUGI VIRI
Poznati strukturo in sestavo Svetega
pisma
Poslušati, brati in poročati važnejše
odlomke, med katerim odlomek o
Stvarjenju, dogodke in osebnosti
izraelskega naroda, važnejše odlomke
Evangelijev in Apostolskih del.

Učenec
posluša nekatere odlomke iz Svetega
Pisma - Stare zaveze in Nove zaveze;
bere Sveto pismo in zgodovino odrešenja
kot zgodovino zaveze Boga s človekom;
pozna Jezusovo otroštvo in vsakdanje
življenje;
pozna rojstvo prve Cerkve.

Spoznavanje svetopisemskih odlomkov
iz Stare zaveze in Evangelijev.

VERSKA GOVORICA
Spoznati krščanske simbole, predvsem
simbole Božiča in Velike noči v okolju,
obredih in ljudskih običajih.
Poznati pomen izrazov in simbolov
katoliške vere (načini molitve, obredov
itd.)

Učenec
odkrije v svojem vsakdanjem okolju
osnovna krščanska znamenja ter pomen
Božiča kot praznika Jezusovega rojstva;
odkrije v svojem vsakdanjem okolju
pomen Velike noči kot praznika božje
ljubezni in novega življenja.

Božična luč.

Velikonočni dogodek.

ETIČNE IN VERSKE VREDNOTE
Spoznati, da sloni krščanska morala na
zapovedi Božje ljubezni in ljubezni do
bližnjega kot je učil Jezus.
Spoznati prizadevnost krščanske
skupnosti, ki gradi medčloveške odnose
na temeljih pravičnosti in usmiljenja.

Učenec
spozna, da je Jezusovo sporočilo,
sporočilo ljubezni in sprejemanja.

Jezusovo sporočilo.
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VEROUK
2.

RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI – KAJ PREVERIMO

VSEBINE/DEJAVNOSTI

BOG IN ČLOVEK
Spoznati, da je za krščanstvo Bog Stvarnik
in Oče, ki je že od začetkov vzpostavil
zavezo med njim in človekom.
Poznati Jezusa Nazarečana, Emanuela in
Mesijo, križanega in vstalega, kot o njem
pričajo kristjani.
Spoznati bistvo Cerkve in njeno poslanstvo.
Prepoznati molitev kot pogovor med
človekom in Bogom ter ovrednotiti pomen
molitve Oče naš.

Učenec
doume, s pomočjo svetopisemskih zgodb
o stvarjenju, da je svet ustvaril Bog in ga
odgovorno zaupal človeku;
doume, po zgledu sv. Frančiška,
dragocenost spoštovanja naravnega in
človeškega okolja:
spozna evangeljsko božično zgodbo;
odkriva z evangeljskimi besedili, kako
Jezus izpolnjuje pričakovanje
odpuščanja, pravičnosti in večnega
življenja;
spozna, da je molitev Oče naš temeljna
krščanska molitev.

Izvor sveta in človeka v krščanstvu.
Jezus - Mesija, izpolnitev božje
obljube.
Cerkev, njena izpoved vere in
poslanstvo.
Molitev, odraz vernosti.

SVETO PISMO IN DRUGI VIRI
Poznati strukturo in sestavo Svetega
pisma
Poslušati, brati in poročati važnejše
odlomke, med katerim odlomek o
Stvarjenju, dogodke in osebnosti
izraelskega naroda, važnejše odlomke
Evangelijev in Apostolskih del.

Učenec
posluša, bere in prepozna nekatere
temeljne biblične zgodbe - Stare in nove
zaveze;
spoznava pomembne svetopisemske
osebnosti.

Spoznavanje svetopisemskih
odlomkov in ilustracij.
Svetopisemske osebnosti.
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VERSKA GOVORICA
Spoznati krščanske simbole, predvsem
simbole Božiča in Velike noči v okolju,
obredih in ljudskih običajih.
Poznati pomen izrazov in simbolov katoliške
vere (načini molitve, obredov itd.)

Učenec
spozna, da je advent čas pričakovanja in
priprave na Božič;
pozna izvor in tradicijo jaslic ter drugih
prazničnih običajev;
odkrije krščanske navade in običaje v
Velikem tednu in liturgični pomen
praznovanja nedelje;
odkrije v veri in zakramentih, kaj gradi
krščansko skupnost.

Božič.
Velika noč.
Cerkev, njena izpoved vere in
poslanstvo.

ETIČNE IN VERSKE VREDNOTE
Spoznati, da sloni krščanska morala na
zapovedi Božje ljubezni in ljubezni do
bližnjega kot je učil Jezus.
Spoznati prizadevnost krščanske
skupnosti, ki gradi medčloveške odnose
na temeljih pravičnosti in usmiljenja.

Učenec
odkriva v Jezusovem življenju, dejanjih in
učenju zapoved Božje ljubezni.
prepozna Cerkev kot božjo družino, ki se
spominja Jezusa in njegovega sporočila.

Jezusovo sporočilo ljubezni po čudežih
in prilikah.
Cerkev, skupnost kristjanov, odprta
vsem narodom.
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VEROUK
3.

RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI – KAJ PREVERIMO

VSEBINE/DEJAVNOSTI

BOG IN ČLOVEK
Spoznati, da je za krščanstvo Bog
Stvarnik in Oče, ki je že od začetkov
vzpostavil zavezo med njim in človekom.
Poznati Jezusa Nazarečana, Emanuela in
Mesijo, križanega in vstalega, kot o njem
pričajo kristjani.
Spoznati bistvo Cerkve in njeno
poslanstvo.
Prepoznati molitev kot pogovor med
človekom in Bogom ter ovrednotiti
pomen molitve Oče naš.

Učenec
doume, s pomočjo svetopisemskih zgodb o
stvarjenju, da je svet ustvaril Bog in ga odgovorno
zaupal človeku;
doume, da vera vodi človeka k odkritju smisla
življenja;
spozna v zgodovini izraelskih očakov začetek zaveze
med Bogom in ljudmi;
odkriva z Jožefovo svetopisemsko zgodbo božji načrt
za svoje ljudstvo;
pozna Mojzesovo svetopisemsko zgodbo in bistvo
zaveze, ki je Bog sklenil na gori Sinaj;
pozna zgodovino prvih judovskih kraljev in verski
pomen templja.

Izvor sveta in človeka v
krščanstvu.
Zgodbe znanih svetopisemskih
oseb Stare Zaveze.

SVETO PISMO IN DRUGI VIRI
Poznati strukturo in sestavo Svetega
pisma
Poslušati, brati in poročati važnejše
odlomke, med katerim odlomek o
Stvarjenju, dogodke in osebnosti
izraelskega naroda, važnejše odlomke
Evangelijev in Apostolskih del.

Učenec
pozna strukturo, vsebino in kulturno vrednost
Svetega pisma;
odkrije, v nekaterih svetopisemskih odlomkih, odnos
Boga s človekom.

Sveto pismo - sveta knjiga
kristjanov.
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VERSKA GOVORICA
Spoznati krščanske simbole, predvsem
simbole Božiča in Velike noči v okolju,
obredih in ljudskih običajih.
Poznati pomen izrazov in simbolov
katoliške vere (načini molitve, obredov
itd.)

Učenec
spozna razliko med judovsko in krščansko Pasho;
spozna različna znamenja in njihov pomen.

Praznik judovske Pashe in
krščanske Velike noči.
Govorica znamenj - sedem
velikih znamenj krščanske
skupnosti.

ETIČNE IN VERSKE VREDNOTE
Spoznati, da sloni krščanska morala na
zapovedi Božje ljubezni in ljubezni do
bližnjega kot je učil Jezus.
Spoznati prizadevnost krščanske
skupnosti, ki gradi medčloveške odnose
na temeljih pravičnosti in usmiljenja.

Učenec

Vrednote prijateljstva, zvestobe, veselja,
miru in ljubezni.

pozna različne dimenzije človeške
osebnosti;
odkriva duhovno dimenzijo;

Jezusov zgled.

VEROUK
4.

RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI – KAJ PREVERIMO

VSEBINE/DEJAVNOSTI

BOG IN ČLOVEK
Opisati glavne vsebine katoliške vere.
Spoznati, da je za kristjane Jezus - Gospod, ki
človeku razodeva podobo Očeta in oznanja božje
kraljestvo z dejanji in besedo.
Dojeti pomen cerkvenih zakramentov, v katerih
prepoznajo Jezusovo odrešenje in delovanje
Svetega Duha.
Spoznati dogodke, osebnosti in temeljno
strukturo katoliške Cerkve od začetkov do danes
in jih primerjati z drugimi krščanskimi

Učenec
pozna Jezusovo sporočilo v prilikah in v
Jezusovih dejanjih;
razume, da je oznanilo Božjega
kraljestva za vse ljudi vseh časov;
pozna pomen daru Svetega Duha od
Binkošti dalje;
pozna nastanek prvih krščanskih
skupnosti in obhajanje zakramentov;

Jezus, Gospod, ki nam razkrije
Božje kraljestvo v besedi in z
dejanji.

IZVOR IN RAZVOJ
KRŠČANSTVA.
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veroizpovedmi ter poiskati skupno pot do
ekumenizma.
Poznati začetke in razvoj krščanstva ter drugih
velikih verstev in prepoznati važnejše poglede
medverskega dialoga.

odkrije po življenju sv. Petra in Pavla,
kako se Jezusovo sporočilo razširja po
vsej zemlji;

POZNA GLAVNE ZGODOVINSKE
DOGODKE, KI SO VODILI K
UVELJAVITVI KRŠČANSKE VERE.
SVETO PISMO IN DRUGI VIRI

Brati svetopisemske odlomke in spoznati njihovo
knjižno zvrst in glavno sporočilo.
Poznati glavne dogodke Jezusovega življenja.
Primerjati Sveto pismo z verskimi teksti drugih
veroizpovedi.
Razbrati glavne simbole krščanske ikonografije.
Poznati sporočila katoliške vere tudi preko
življenja svetnikov in Marije, Jezusove matere.

Učenec
pozna kraje in okolje, kjer je nastajalo
Jezusovo sporočilo;
pozna socialne in verske skupnosti, ki so
bile prisotne v Palestini v Jezusovem
času;
pozna nastanek in strukturo Evangelijev;
pozna evangeliste in njihova sporočila;
prepozna pomenljivo izražanje krščanske
umetnosti, kako so umetniki izrazili vero
v teku stoletij.

Jezus, njegovo ljudstvo in njegova
zemlja.
Evangeliji.
Znamenja in simboli krščanstva v
umetnosti.

VERSKA GOVORICA
Prepoznati verski pomen Božiča in Velike noči
preko evangeljskih pripovedi in življenja Cerkve.
Ovrednotiti "tišino" kot trenutek srečanja s samim
seboj, z drugim in z Bogom.
Prepoznati krščansko umetnost (ki je prisotna tudi
v naši okolici) in spoznati, kako so umetniki
posredovali vero v teku stoletij.
Zavedati se, da izraža krščanska skupnost vero in
odprtost do drugega preko različnih poslanstev.

Učenec
dojame smisel pričevanja mučeništva
krščanske vere;
razume bistvo tišine kot pravi in
pomemben trenutek "dialoga";
pozna izvor meništva, temelj kulturnih in
religioznih sprememb.

Mučenci.
Meništvo .
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ETIČNE IN VERSKE VREDNOTE
Spoznati odgovore Svetega pisma na temeljna
človeška vprašanja in jih primerjati z odgovori
drugih nekrščanskih verstev.
Prepoznati v Jezusovem življenju in nauku
predloge odgovornih izbir v luči osebnega
življenjskega načrta.

Učenec
razvija solidarnost in spoštovanje s
posnemanjem Jezusovega zgleda.

Jezusov nauk kot življenjski zgled,
model.

VEROUK
5.

RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI – KAJ PREVERIMO

VSEBINE/DEJAVNOSTI

BOG IN ČLOVEK
Opisati glavne vsebine katoliške vere.
Spoznati, da je za kristjane Jezus Gospod, ki človeku razodeva podobo
Očeta in oznanja božje kraljestvo z dejanji
in besedo.
Dojeti pomen cerkvenih zakramentov, v
katerih prepoznajo Jezusovo odrešenje in
delovanje Svetega Duha.
Spoznati dogodke, osebnosti in temeljno
strukturo katoliške Cerkve od začetkov do
danes in jih primerjati z drugimi
krščanskimi veroizpovedmi ter poiskati
skupno pot do ekumenizma.
Poznati začetke in razvoj krščanstva ter
drugih velikih verstev in prepoznati
važnejše poglede medverskega dialoga.

Učenec
pozna temeljne vidike krščanstva;
pozna in primerja različne krščanske
veroizpovedi;
pozna liturgično leto, hierarhično zgradbo
in delovanje zakramentov v katoliški
Cerkvi;
pozna temelje velikih verstev, judovstva,
islama, hinduizma in budizma;
razvija spoštovanje in ceni druga verstva,
s poudarkom na miroljubnem sožitju,
utemeljenem na dialogu.

Krščanstvo in ostala velika verstva.
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SVETO PISMO IN DRUGI VIRI
Brati svetopisemske odlomke in spoznati
njihovo knjižno zvrst in glavno sporočilo.
Poznati glavne dogodke Jezusovega
življenja.
Primerjati Sveto pismo z verskimi teksti
drugih veroizpovedi.
Razbrati glavne simbole krščanske
ikonografije.
Poznati sporočila katoliške vere tudi preko
življenja svetnikov in Marije, Jezusove
matere.

Učenec
prepozna, da je Sveto pismo knjiga, ki
govori o odnosu Boga s človekom;
pozna in primerja svete knjige velikih
verstev s Svetim pismom;
pozna Marijin lik, prisoten v Jezusovem
življenju in v življenju Cerkve;
prepozna v svetnikih in mučencih, tudi
današnjega časa, zgledno pričevanje
krščanskega življenja.

Sveto pismo in svete knjige drugih religij.
Svetniki in Marija, Jezusova mati.

VERSKA GOVORICA
Prepoznati verski pomen Božiča in Velike
noči preko evangeljskih pripovedi in
življenja Cerkve.
Ovrednotiti "tišino" kot trenutek srečanja
s samim seboj, z drugim in z Bogom.
Prepoznati krščansko umetnost (ki je
prisotna tudi v naši okolici) in spoznati,
kako so umetniki posredovali vero v teku
stoletij.
Zavedati se, da izraža krščanska skupnost
vero in odprtost do drugega preko
različnih poslanstev.

Učenec
spoznava s pomočjo Evangelijev pravi
pomen Božiča in Velike noči;
pozna začetke in razvoj krajev molitve
kristjanov, tudi z umetnostnega vidika.

Verski pomen Božiča in Velike noči.
Umetnost v Cerkvi.
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ETIČNE IN VERSKE VREDNOTE
Spoznati odgovore Svetega pisma na
temeljna človeška vprašanja in jih
primerjati z odgovori drugih nekrščanskih
verstev.
Prepoznati v Jezusovem življenju in
nauku predloge odgovornih izbir v luči
osebnega življenjskega načrta.

Učenec
pozna krščanski odgovor in odgovore
ostalih velikih verstev, na vprašanje
smisla življenja, ki si ga postavlja človek.

Vprašanja o smislu življenja.

KOMPETENCE OB ZAKLJUČKU OŠ
Učenec razmišlja o Bogu Stvarniku in Očetu, pozna Jezusovo življenje in zna povezovati Jezusov nauk s krajevnimi običaji in
navadami; prepozna pomen Božiča in Velike noči in se na osebni ravni, v družini in okolju, sprašuje o vrednotah teh praznikov.
Prepozna Sveto pismo kot sveto knjigo Kristjanov in Judov, temeljni dokument naše kulture; knjigo razlikuje od drugih knjižnih
zvrsti in knjig drugih verstev; ugotovi glavne značilnosti besedil Svetega pisma in s pomočjo veroučitelja razčleni njemu primerne
odlomke in jih uporabi v življenju.
Sooča se z versko izkušnjo in prepozna važnost Odrešenja v krščanski veri; prepozna Cerkev kot skupnost vernikov, ki verjamejo
v Jezusa Kristusa in si prizadevajo širjenje njegovega nauka; razume pomen zakramentov in ugotavlja njihove vrednote v
krščanskem življenju.
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SREDNJA ŠOLA
SLOVENŠČINA
1. RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI (KAJ PREVERJAMO)

VSEBINE/DEJAVNOSTI

POSLUŠANJE IN USTNO IZRAŽANJE
poslušati različna besedila, tudi medijska, in v
njih prepoznati vir, namen, temo, ključne
informacije;
vključuje se v pogovor, počakati na besedo in
nuditi pozitiven osebni prispevek;
pri poslušanju besedil pomagati si z metodami
za boljše razumevanje in poslušanje
(zapisovanje, ključne besede) urediti zapiske;
ob poslušanju prepoznati nekatere ritmične in
zvočne značilnosti poezije;
pripovedovati o lastnih izkušnjah, drugih
dogodkih in različnih vsebinah ter pri tem
izbirati informacije glede na namen sporočanja
in glede na logično-kronološko zaporedje;
izražati informacije jasno in izčrpno ter
uporabljati jezikovne prvine primerne določeni
situaciji in obravnavani temi;
opisati ljudi, književne osebe, postopke in
izbirati pomembne informacije glede na namen
sporočanja ter uporabljati jezikovne prvine
primerne določeni situaciji in obravnavani temi;

Učenec:
posluša besedila in prepozna vir,
namen, temo, ključne informacije;
sega v pogovor, ko je na vrsti, in nudi
pozitiven osebni prispevek;
pri poslušanju si vodeno zapisuje in
zapiske uredi;
prepozna nekatere ritmične in zvočne
značilnosti poezije;
pripoveduje o različnih vsebinah ter
koherentno izbira informacije;
informacije izraža dovolj jasno in
izčrpno ter jezikovno primerno;
v glavnem opisuje jasno, izčrpno in
jezikovno primerno;
ustno poroča (jasno, izčrpno in
koherentno.

POSLUŠANJE UČITELJEVIH
NAVODIL IN RAZLAGE;
POSLUŠANJE PRIPOVEDI
SOŠOLCEV;
SODELOVANJE PRI RAZGOVORU;
PRIPOVEDOVANJE, POROČANJE IN
SODELOVANJE PRI POGOVORU O
VSAKDANJIH IZKUŠNJAH,
NOTRANJIH DOŽIVETJIH IN
AKTUALNIH VPRAŠANJIH/TEMAH.
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ustno poročati (tudi z uporabo tabel, grafov,
zemljevidov ...) o učni vsebini na jasen način:
vnaprej določiti ustrezen vrstni red, po katerem
razporediti informacije, izbrati primerne
jezikovne prvine, preveriti točnost strokovnih
izrazov in navesti vire.

BRANJE
brati doživeto znana besedila, pravilno
povezovati besede, primerni intonacija
in premori;
pomagati si pri razumevanju besedila z
različnimi metodami (podčrtovanje,
zapiski ob robu, beležke);
uporabljati različna funkcijska besedila
za spoznavanje različnih vsakdanjih
situacij;
pridobivati informacije iz različnih delov
učbenika: kazal, poglavij, naslovov,
povzetkov, okvirčkov, slikovnega
gradiva, didaskalij;
razčleniti umetnostno besedilo, določiti
okolje in čas, v katero je postavljeno;
iz preprostih razlagalnih besedil izluščiti
glavno trditev in določiti ustreznost
dokazov, ki jo podpirajo;
ugotoviti zunanjo obliko, temo, namen,
dogajalni kraj in čas različnih literarnih
zvrsti (povesti, romanov, novel, pesmi,
dramskih del), prepoznati junake,

Učenec:
bere doživeto s premori in pravilno
intonacijo;
pri branju si pomaga (podčrtuje, si
zapisuje …);
uporabi različna funkcijska besedila za
spoznavanje različnih vsakdanjih situacij;
pridobiva informacije iz različnih delov
učbenika;
razčleni umetnostno besedilo;
iz besedil izlušči temo;
ugotavlja zunanjo obliko, temo, namen,
dogajalni kraj in čas, junake in njihove
značilnosti.

NA GLAS IN POTIHO BRATI
NEUMETNOSTNA IN NEUMETNOSTNA
BESEDILA;
INTERPRETATIVNO BRATI LITERARNA
DELA TER PREBRANO RAZUMETI,
DOŽIVLJATI IN VREDNOTITI;
GOTOVITI POSAMEZNE KNJIŽEVNE
PRVINE
(dogajalni prostor in čas, književne
osebe,
SREDNJA ŠOLA
motive in teme);
PREPOZNATI BISTVENE ZNAČILNOSTI
PESNIŠKEGA BESEDILA (verz, kitica,
rime, asonance in konsonance,
glasovne figure);
BRANJE PROZNIH BESEDIL IN
PODČRTOVANJE DELOV VSEBINE;
BRANJE PESNIŠKIH BESEDIL IN
UGOTAVLJANJE POSEBNOSTI
PESNIŠKEGA IZRAŽANJA;
BRANJE NEUMETNOSTNIH BESEDIL IN
DOLOČANJE FUNKCIJSKIH,
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njihove značilnosti, vloge, njihove
odnose in vzroke za dejanja.

LEKSIKALNIH, SINTAKTIČNIH IN
VSEBINSKIH ZNAČILNOSTI;
BRANJE IN ANALIZA NEKATERIH
LITERARNIH ZVRSTI (legenda, mit,
basen, pravljica, epska pesnitev,
odlomki romanov in povesti).
DOMAČE BRANJE.

PISANJE
na podlagi navodil pisne naloge
uporabljati postopke za snovanje,
načrtovanje, razvoj ter pregled besedila;
uporabljati pripomočke za organizacijo
misli (miselne vzorce, sheme), za
pregled besedila in spoštovati grafične
zakonitosti;
pisati različne vrste besedil (pripovedna,
razlagalna, opisna, utrjevalna);
ustvarjati skladenjsko koherentna
besedila, ki so primerna naslovniku in
namenu;
na podlagi nudenih modelov pisati
oblikovno primerna funkcijska besedila
(navodila, zasebna pisma, dnevnike,
dialoge, članke); prilagati jih vsebini,
namenu in naslovniku;
pisati povzetke prebranih ali poslušanih
besedil v obliki shem;
pisati besedila v digitalni obliki in jih
grafično oblikovati;

Učenec:
pisne naloge piše na podlagi načrta;
piše miselne vzorce, sheme;
piše pripovedna, razlagalna, opisna, utrjevalna
besedila;
besedila so skladenjsko koherentna in
primerna naslovniku in namenu;
piše funkcijska besedila primerna vsebini,
namenu in naslovniku;
piše povzetke tudi v obliki shem;
piše besedila v digitalni obliki;
govorne nastope in podpre z digitalnimi
besedili;
piše različne oblike besedil tako v prozi kot v
verzih.

Učenci pišejo:
PROSTE, DOŽIVLJAJSKE in
DOMIŠLIJSKE SPIS
PISMA
OPISE
PESMI
OBNOVE
POROČILA
SREDNJA ŠOLA
POPRAVE
MISELNE VZORCE
SHEME
POVZETKEIZVIRNE PESMI, BASNI,
PRAVLJICE, LEGENDE
PREOBLIKUJEJO PREBRANA
BESEDILA
VSE TUDI V E-OBLIKI

114

SREDNJA ŠOLA
pisati besedila za govorne nastope in jih
podpreti z digitalnimi besedili;
pisati različne oblike kreativnega pisanja
tako v prozi kot v verzih.

USVAJANJE IN ŠIRJENJE PRODUKTIVNEGA IN RECEPTIVNEGA BESEDIŠČA
širiti besedni zaklad z branjem ter s
šolskimi in izvenšolskimi izkušnjami in
drugimi dejavnostmi;
razumeti in uporabljati nekatere besede
v prenesenem pomenu;
razumeti in ustrezno uporabljati
nekatere osnovne strokovne izraze učnih
predmetov in okolij osebnih interesov;
glede na situacijo sporočanja, na
sogovorce in na vrsto besedila izbirati
primerno besedje;
pri razumevanju pomena neznanih
besed določenega besedila uporabljati
znanje o pomenskih vezavah med
besedami in o besedotvorju;
uporabljati različne vrste slovarja.

Učenec:
širi besedni zaklad z raznimi dejavnostmi;
razume in uporablja nekatere besede v
prenesenem pomenu;
razume in ustrezno uporablja nekatere
osnovne strokovne izraze;
glede na situacijo sporočanja izbira primerno
besedišče;
pri razumevanju pomena neznanih besed
uporablja znanje o pomenskih vezavah;
uporablja različne vrste slovarja.

BRANJE POLJUDNOZNANSTVENIH
IN
LITARARNIH REVIJ ZA ŠOLE,
(GEA,
PROTEUS, GALEB, PASTIRČEK
...);
REŠEVANJE IN SESTAVLJANJE
KRIŽANK, UGANK, AFORIZMOV;
ZBIRANJE REKOV IN PREGOVOR;
DELO RAZLIČNIMI SLOVARJI,
TUDI ELEKTRONSKIMI.

RAZMIŠLJANJE O JEZIKU
spoznati in navajati primere raznolikosti
jezika;
povezovati komunikacijske situacije,
sogovornike in jezikovne registre,

Učenec:
spozna in navaja primere raznolikosti jezika;
povezuje komunikacijske situacije, uporablja
temu primeren jezik;

PRAVOPIS: pregled pravopisnih
pravil ter pravilna raba ločil.
OBLIKOSLOVJE: abeceda in
glasovi slovenskega jezika;
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območja pogovora, besedilne oblike in
strokovni jezik;
prepoznati značilnosti in strukturo
nekaterih besedilnih vrst (pripovedne,
opisne, razlagalne, utemeljevalne);
prepoznati glavne povezave med
pomeni besed (sinonim, protipomenka,
nadpomenka, podpomenka);
organizirati besedišče v pomenske
skupine in besedne družine;
poznati glavna pravila besedotvorja:
izpeljava in sestava;
v povedi prepoznati besedne vrste in
njihove značilnosti;
razmišljati o napakah, ki mu jih
izpostavi profesor, da se nauči
samopopravljanja.

prepozna značilnosti in strukturo
nekaterih besedilnih vrst;
prepozna glavne povezave med pomeni besed;
organizira besedišče v pomenske skupine in
besedne družine;
pozna glavna pravila besedotvorja:
v povedi prepozna besedne vrste in njihove
značilnosti;
razmišlja o napakah, ki mu jih izpostavi
profesor, da se nauči samopopravljanja.

SKLADNJA: osebek, povedek,
predmet, prislovno določilo;
BESEDOSLOVJE: pomeni besed,
prevzete besede, stalne besedne
zveze.

SLOVENŠČINA

2. RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI (KAJ PREVERJAMO)

VSEBINE/DEJAVNOSTI

POSLUŠANJE IN GOVOR
poslušati različna besedila, tudi
medijska, in v njih prepoznati vir,
namen, temo, ključne informacije;

Učenec:

- STRATEGIJE AKTIVNEGA IN
POZORNEGA POSLUŠANJA SPOROČIL;

posluša besedila, ključne informacije;
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primerno segati v pogovor in nuditi
pozitiven osebni prispevek;
uporabiti znanje o besednih zvrsteh in na
podlagi tega izbirati primernejše
strategije za slušno razumevanje;
pri poslušanju besedil pomagati si z
metodami za boljše razumevanje in
poslušanje (zapisovanje, ključne besede,
konvencijski znaki ...), urejati zapiske in
razlagati ključne besede ...
ob poslušanju prepoznati nekatere
ritmične in zvočne značilnosti poezije;
pripovedovati o lastnih izkušnjah, drugih
dogodkih in različnih vsebinah ter pri
tem izbirati informacije glede na namen
sporočanja in glede na logičnokronološko zaporedje. Izražati
informacije jasno in izčrpno ter
uporabljati jezikovne prvine, ki so
primerne določeni situaciji in
obravnavani temi;
opisovati predmete, kraje, ljudi,
književne osebe, postopke in izbirati
pomembne informacije glede na namen
sporočanja; uporabljati jezikovne prvine,
ki so primerne za določeno situacijo in
obravnavano temo;
ustno poročati (tudi z uporabo tabel,
grafov, zemljevidov ...) o učni vsebini na
jasen način: vnaprej določiti ustrezen
vrstni red, po katerem razporediti
informacije, izbrati primerne jezikovne

ustrezno sega v pogovor;
uporabi strategije za slušno
razumevanje;
pri poslušanju si pomaga z metodami za
boljše razumevanje;
ob poslušanju prepozna nekatere
ritmične in zvočne značilnosti poezije;
pripoveduje in izraža informacije jasno in
izčrpno;
opišuje in izbira pomembne informacije
ter jezikovne prvine glede situacijo
sporočanja;
ustno poroča o učni vsebini na jasen
način;
s podatki in dodatnimi razlagami podpre
in utemelji lastno trditev.

BELEŽENJE POMEMBNEJŠIH PODATKOV
SPOROČILA;
NAVAJANJE NA DOJEMANJE BISTVA;
RAZLIKOVANJE MED USTNIM IN PISNIM
SPOROČANJEM;
STRATEGIJE POMNJENJA;
PRIPOVEDOVANJE, POROČANJE IN
SODELOVANJE PRI POGOVORIH IN
DEBATAH;
GOVORNI NASTOPI;

SREDNJA ŠOLA

RAZLIKOVANJE MED PRIPOVEDJO,
OPISOM, POGOVOROM ...;
PREPOZNAVANJE PESNIŠKIH PRVIN;
PODAJANJE PREDELANIH VSEBIN IN
KRAJŠIH RAZISKAV.
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prvine, preveriti točnost strokovnih
izrazov in navesti vire.

BRANJE
brati znana besedila doživeto, povezovati
pravilno besede, s primernimi
intonacijami in premori;
pri tihem branju različnih besedil
pomagati si z različnimi metodami za
razumevanje besedila (podčrtovanje,
zapiski ob robu, beležke);
uporabljati različna funkcijska besedila
za spoznavanje različnih vsakdanjih
situacij;
črpati notranje in zunanje informacije iz
besedil in jih uporabi za pridobivanje
podatkov ali za določeno nalogo;
pridobivati informacije iz različnih delov
učbenika: kazal, poglavij, naslovov,
povzetkov, okvirčkov, slikovnega
gradiva, didaskalij, grafikonov ...
informacije o vsebini pridobivati iz
različnih virov ter izluščiti primernejše in
verodostojnejše; podatke strniti ter
preoblikovati na oseben način (izpiski,
obnove, miselni vzorci, tabele ...);
razčleniti umetnostno besedilo, določati
okolje, v katero je postavljeno;
iz preprostih razlagalnih besedil izluščati
glavno trditev in določati ustreznost
dokazov, ki jo podpirajo;

Učenec:
bere znana besedila doživeto;
pri tihem branju različnih besedil si
pomaga z različnimi metodami in
strategijami za razumevanje besedila;
uporabi različna funkcijska besedila;
črpa informacije iz besedil in jih uporabi;
pridobiva informacie iz različnih delov
učbenika;
informacije pridobiva iz različnih virov ter
izlušči primernejše in verodostojnejše;
razčleni in analizira umetnostno
besedilo;
iz besedil izlušči glavno trditev in določi
verodostojnost;
ob branju različnih literarnih zvrsti
ugotavlja zunanjo obliko in druge prvine.

NA GLAS IN POTIHO BRATI
NEUMETNOSTNA BESEDILA;
INTERPRETATIVNO BRATI LITERARNA
DELA TER PREBRANO RAZUMETI,
DOŽIVLJATI IN VREDNOTITI;
GOTOVITI POSAMEZNE KNJIŽEVNE
PRVINE
(dogajalni prostor in čas, književne
osebe,
motive in teme);
PREPOZNATI BISTVENE ZNAČILNOSTI
PESNIŠKEGA BESEDILA (rime, asonance,
onomatopeja, glasovne figure in
pomenski obrati);
BRANJE PROZNIH BESEDIL IN
PODČRTOVANJE DELOV VSEBINE;
BRANJE PESNIŠKIH BESEDIL IN
UGOTAVLJANJE POSEBNOSTI
PESNIŠKEGA IZRAŽANJA;
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ob branju različnih literarnih zvrsti
(povesti, romanov, novel, pesmi,
dramskih del) ugotavljati zunanjo obliko,
temo, namen, dogajalni kraj in čas,
prepoznati junake, njihove značilnosti,
vloge, njihove odnose in vzroke za
dejanja.

BRANJE NEUMETNOSTNIH BESEDIL IN
DOLOČ DOLOČANJE FUNKCIJSKIH,
LEKSIKALNIH, SINTAKTIČNIH IN
VSEBINSKIH ZNAČILNOSTI;
BRANJE IN ANALIZA NEKATERIH
LITERARNIH ZVRSTI (kriminalke,
pustolovske, komične povesti in romani,
dnevnik, biografija in avtobiografija).

PISANJE
na podlagi navodil pisnih nalog uporabljti
postopke za snovanje, načrtovanje,
razvoj ter pregled besedila;
uporabljati pripomočke za organizacijo
misli (miselne vzorce, sheme), za
pregled besedila in spoštovati grafične
zakonitosti;
pisati skladenjsko koherentna ter
naslovniku in namenu primerna besedila
(pripovedna, razlagalna, opisna,
utrjevalna);
pisati oblikovno primerna funkcijska
besedila (navodila, zasebna pisma,
dnevnike, dialoge, članke) na podlagi
nudenih modelov; prilagajati jih vsebini,
namenu in naslovniku;
v obliki navedka vključevati v svoja
besedila dele besedil, ki so jih napisali
drugi in ki izhajajo iz različnih virov;

Učenec:
na podlagi navodil pisne naloge učenec
sestavi besedila;
uporablja pripomočke za organizacijo
misli in za pregled besedila;
piše različne vrste besedil ;
besedila so skladenjsko koherentna in
primerna namenu;
piše funkcijska besedila;
vključuje v svoja besedila dobesedne
navedke in navaja vire;
piše povzetke, besedil, tudi v obliki
shem;
piše besedila v digitalni obliki;
govorne nastope podpre z digitalnimi
besedili;

UPORABA POMOŽNIH ZNAMENJ,
OKRAJŠAV, KRATIC,
PISANJE POVZETKOV, MISELNIH
VZORCEV;
PISANJE RAZLIČNIH BESEDIL
(informativna, opisovalna, normativna,
pesniška);
PISANJE OBNOV, strnjenih in razširjenih,
tudi z vnašanjem novih prvin in
dopolnjevanjem;
PISANJE RAZLIČNIH VRST SPISOV;
PISANJE OPISA IN OZNAKE OSEBE,
ŽIVLJENJEPISA;
PISANJE POROČIL;
PISANJE ANKET;
SPREMINJANJE PESEMSKEGA BESEDILA
V PROZO.
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pisati povzetke, prebranih ali poslušanih
besedil tudi v obliki shem;
pisati besedila v digitalni obliki in jih
grafično oblikovati;
pisati besedila za govorne nastope in jih
podpreti z digitalnimi besedili;
(vodeno) pisati različne oblike
kreativnega pisanja tako v prozi kot v
verzih; pisati krajša dramska besedila za
nastope.

piše različne oblike kreativnega pisanja.

USVAJANJE IN ŠIRJENJE RECEPTIVNEGA TER PRODUKTIVNEGA BESEDIŠČA
širiti besedni zaklad z branjem ter s
šolskimi in izvenšolskimi izkušnjami in
drugimi dejavnostmi, razumeti in
uporabljati celotno besedišče tudi v
drugih situacijah;
razumeti in uporabljati besede v
prenesenem pomenu;
razumeti in ustrezno uporabljati
nekatere osnovne strokovne izraze učnih
predmetov in okolij osebnih interesov;
glede na situacijo sporočanja, na
sogovorce in na vrsto besedila izbirati
primerno besedje;
pri razumevanju pomena neznanih besed
določenega besedila uporabljati znanje o
pomenskih vezavah med besedami in o
besedotvorju;
uporablja različne vrste slovarja.

Učenec:
širi besedni zaklad z branjem ter drugimi
dejavnostmi;
razume in uporablja besede v
prenesenem pomenu;
razume in ustrezno uporablja nekatere
osnovne strokovne;
izbira primerno besedišče glede na
situacijo sporočanja;
povezuje pomens različnih besed za
razumevanje novih izrazov;
uporablja različne vrste slovarjev.

BRANJE POLJUDNOZNANSTVENIH IN
LITARARNIH REVIJ ZA ŠOLE, (GEA,
PROTEUS, GALEB, PASTIRČEK ...);
REŠEVANJE IN SESTAVLJANJE KRIŽANK,
UGANK, AFORIZMOV;
ZBIRANJE REKOV IN PREGOVOR
DELO RAZLIČNIMI SLOVARJI, TUDI
ELEKTRONSKIMI.
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ELEMENTI EKSPLICITNE SLOVNICE IN METAJEZIKOVNO RAZMIŠLJANJE
spoznati in navajati primere raznolikosti
jezika;
povezovati komunikacijske situacije,
sogovornike in jezikovne registre,
območja pogovora, besedilne oblike in
strokovni jezik;
prepoznati značilnosti in strukturo
nekaterih besedilnih vrst (pripovedne,
opisne, razlagalne, utemeljevalne);
prepoznati glavne povezave med pomeni
besed (sinonim, protipomenka,
nadpomenka, podpomenka);
organizirati besedišče v pomenske
skupine in besedne družine;
poznati glavna pravila besedotvorja:
izpeljava in sestava;
prepoznati skladnjo enostavčne povedi;
v povedi prepoznati stavčne člene,
besedne vrste in njihove značilnosti;
razmišljati o napakah, za
samopopravljanje.

spozna in navaja primere raznolikosti
jezika;
povezuje komunikacijske situacije,
besedilne oblike in strokovni jezik;
prepozna značilnosti glavnih besedilnih
vrst;
prepozna povezave med pomeni besed;
organizira;
pozna glavna pravila besedotvorja:
izpeljava in sestava;
prepozna skladnjo enostavčne in
večstavčne povedi;
prepozna stavčne člene, besedne vrste in
njihove značilnosti;
razmišlja o napakah da se nauči
samopopravljanja.

PRAVOPIS: glasovi slovenskega jezika,
ločila, ločila pri premem govoru,
okrajšave;
OBLIKOSLOVJE: samostalnik, glagol,
števniki, zaimki, predlog;
SKLADNJA: poved, stavek, stavčni členi,
poročani in odvisni govor;
BESEDOSLOVJE: slogovno zaznamovane
in nezaznamovane besede; besedne
zveze, sopomenka, protipomenka,
nadpomenka in podpomenka.
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SLOVENŠČINA
3. RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI (kaj preverjamo)

VSEBINE/DEJAVNOSTI

POSLUŠANJE IN GOVOR
poslušati različna besedila, tudi medijska,
in v njih prepoznati vir, namen, temo,
ključne informacije in zorni kot
sporočevalca;
ustrezno segati v pogovor in nuditi
pozitiven osebni prispevek;
uporabljati znanje o besednih zvrsteh in na
podlagi tega izbirati primernejše strategije
za slušno razumevanje;
pri poslušanju besedil pomagati si z
metodami za boljše razumevanje in
poslušanje (zapisovanje, ključne besede,
konvencijski znaki ...), zapiske urediti in
razložiti ključne besede ...
ob poslušanju prepoznati nekatere ritmične
in zvočne značilnosti poezije;
pripovedovati o lastnih izkušnjah, drugih
dogodkih in različnih vsebinah ter pri tem
izbirati informacije glede na namen
sporočanja in glede na logično-kronološko
zaporedje. Informacije izraža jasno in
izčrpno ter uporablja jezikovne prvine
primerne določeni situaciji in obravnavani
temi;

Učenec:
posluša besedila, ključne informacije;
ustrezno sega v pogovor;
uporabi strategije za slušno
razumevanje;
pri poslušanju si pomaga z metodami
za boljše razumevanje;
ob poslušanju prepozna nekatere
ritmične in zvočne značilnosti poezije;
pripoveduje in izraža informacije jasno
in izčrpno;
opišuje in izbira pomembne
informacije ter jezikovne prvine glede
situacijo sporočanja;
ustno poroča o učni vsebini na jasen
način;
s podatki in dodatnimi razlagami
podpre in utemelji lastno trditev.

STRATEGIJE AKTIVNEGA IN POZORNEGA
POSLUŠANJA ZAHTEVNEJŠIH SPOROČIL;
BELEŽENJE POMEMBNEJŠIH PODATKOV
SPOROČILA;
NAVAJANJE NA DOJEMANJE BISTVA;
RAZLIKOVANJE MED USTNIM IN PISNIM
SPOROČANJEM;
STRATEGIJE POMNJENJA;
PRIPOVEDOVANJE, POROČANJE IN
SODELOVANJE PRI POGOVORIH IN
DEBATAH;
GOVORNI NASTOPI;
RAZLIKOVANJE MED PRIPOVEDJO,
OPISOM, POGOVOROM ...;
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opiše predmete, kraje, ljudi, književne
osebe, postopke in izbirati pomembne
informacije glede na namen sporočanja ter
uporabljati jezikovne prvine primerne
določeni situaciji in obravnavani temi;
ustno poročati (tudi z uporabo tabel,
grafov, zemljevidov ...) o učni vsebini na
jasen način: vnaprej določiti ustrezen vrstni
red, po katerem razporediti informacije,
izbrati primerne jezikovne prvine, preveriti
točnost strokovnih izrazov in navesti vire;
s podatki in dodatnimi razlagami podpreti
in utemeljiti lastno trditev o obravnavani
učni temi.

PREPOZNAVANJE PESNIŠKIH PRVIN.

BRANJE
znana besedila brati doživeto, s
pravilnim povezovanjem besed in
primernimi intonacijo in premori;
pri tihem branju različnih besedil
pomagati si z različnimi metodami za
razumevanje besedila (podčrtovanje,
zapiski ob robu, beležke) in strategijami
(selektivno branje, preletavanje
besedila, analitično branje);
uporabljati različna funkcijska besedila
za spoznavanje različnih vsakdanjih
situacij;
črpati notranje in zunanje informacije iz
besedil in jih uporabljati za pridobivanje
podatkov ali za določeno nalogo;

Učenec:
bere znana besedila doživeto;
pri tihem branju različnih besedil si
pomaga z različnimi metodami in
strategijami za razumevanje besedila;
uporabi različna funkcijska besedila;
črpa informacije iz besedil in jih uporabi;
pridobiva informacie iz različnih delov
učbenika;
informacije pridobiva iz različnih virov
ter izlušči primernejše in
verodostojnejše;

NA GLAS IN POTIHO BRATI
NEUMETNOSTNA BESEDILA;
INTERPRETATIVNO BRATI LITERARNA
DELA TER PREBRANO RAZUMETI,
DOŽIVLJATI IN VREDNOTITI;
GOTOVITI POSAMEZNE KNJIŽEVNE
PRVINE
(dogajalni prostor in čas, književne osebe,
motive in teme);
PREPOZNATI BISTVENE ZNAČILNOSTI
PESNIŠKEGA BESEDILA (rime, asonance,
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pridobivati informacije iz različnih delov
učbenika: kazal, poglavij, naslovov,
povzetkov, okvirčkov, slikovnega
gradiva, didaskalij, grafikonov ...
pridobivati informacije o vsebini iz
različnih virov ter izluščiti primernejše in
verodostojnejše;
strniti ter preoblikovati podatke na
oseben način (izpiski, obnove, miselni
vzorci, tabele ...);
razčleniti umetnostno besedilo, določiti
okolje, v katero je postavljeno, in
upoštevati zorni kot poročevalca;
iz preprostih razlagalnih besedil izluščiti
glavno trditev in določi verodostojnost
ter ustreznost dokazov, ki jo podpirajo;
ob branju različnih literarnih zvrsti
(povesti, romanov, novel, pesmi,
dramskih del) ugotavljati zunanjo
obliko, temo, namen, dogajalni kraj in
čas, prepozna junake, njihove
značilnosti, vloge, njihove odnose in
vzroke za dejanja.

razčleni in analizira umetnostno
besedilo;
iz besedil izlušči glavno trditev in določi
verodostojnost;
ob branju različnih literarnih zvrsti
ugotavlja zunanjo obliko in druge
prvine.

onomatopeja, glasovne figure in
pomenski obrati);
BRANJE PROZNIH BESEDIL IN
PODČRTOVANJE DELOV VSEBINE;
BRANJE PESNIŠKIH BESEDIL IN
UGOTAVLJANJE POSEBNOSTI
PESNIŠKEGA IZRAŽANJA;
BRANJE NEUMETNOSTNIH BESEDIL IN
DOLOČ DOLOČANJE FUNKCIJSKIH,
LEKSIKALNIH, SINTAKTIČNIH IN
VSEBINSKIH ZNAČILNOSTI;
BRANJE IN ANALIZA NEKATERIH
LITERARNIH ZVRSTI (srhljivke,
znanstvena fantastika, zgodovinski,
socialni in psihološki romani);
KRATEK PREGLED ZGODOVINE
SLOVENSKEGA SLOVSTVA.

PISANJE
uporabljati postopke za snovanje,
načrtovanje, razvoj ter pregled besedila
na podlagi navodil pisne naloge;

Učenec:

UPORABA POMOŽNIH ZNAMENJ,
OKRAJŠAV, KRATIC,
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uporabljati pripomočke za organizacijo
misli (miselne vzorce, sheme), za
pregled besedila in spoštovati grafične
zakonitosti;
pisati različnih skladenjsko koherentnih,
naslovniku in namenu primernih besedil
(pripovednih, razlagalnih, opisnih,
utrjevalnih);
pisati oblikovno primerna funkcijska
besedila (navodila, zasebna in javna
pisma, dnevnike, dialoge, članke,
recenzije, komentarje, utemeljitve) na
podlagi nudenih modelov učenec;
prilagajati jih vsebini, namenu in
naslovniku;
v obliki navedka vključiti v lastna
besedila dele besedil, ki so jih napisali
drugi in ki izhajajo iz različnih virov;
pisati povzetke prebranih ali poslušanih
besedil tudi v obliki shem;
pisati besedila v digitalni obliki in jih
grafično oblikuje;
pisati besedila za govorne nastope in jih
podpreti z digitalnimi besedili;
pisati različne oblike kreativnega pisanja
tako v prozi kot v verzih;
pisati dramska besedila za nastope.

na podlagi navodil pisne naloge učenec
sestavi besedila;
uporablja pripomočke za organizacijo
misli in za pregled besedila;
piše različne vrste besedil ;
besedila so skladenjsko koherentna in
primerna namenu;
piše funkcijska besedila;
vključuje v svoja besedila dobesedne
navedke in navaja vire;
piše povzetke, besedil, tudi v obliki
shem;
piše besedila v digitalni obliki;
govorne nastope podpre z digitalnimi
besedili;
piše različne oblike kreativnega pisanja.

PISANJE POVZETKOV, MISELNIH
VZORCEV;
PISANJE RAZLIČNIH BESEDIL
(informativna, opisovalna, normativna,
pesniška);
PISANJE OBNOV, strnjenih in razširjenih,
tudi z vnašanjem novih prvin in
dopolnjevanjem;
PISANJE RAZLIČNIH VRST SPISOV;
PISANJE OPISA IN OZNAKE OSEBE,
ŽIVLJENJEPISA;
PREOBLIKOVANJE PREBERANIH BESEDIL
PISANJE POROČIL
PISANJE ANKET
SPREMINJANJE PESEMSKEGA BESEDILA V
PROZO.

USVAJANJE IN ŠIRJENJE RECEPTIVNEGA TER PRODUKTIVNEGA BESEDIŠČA
širiti besedni zaklad z branjem ter s
šolskimi in izvenšolskimi izkušnjami in

Učenec:
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drugimi dejavnostmi, razumeti in
uporabljati celotno besedišče tudi v drugih
situacijah;
razumeti in uporabljati besede v
prenesenem pomenu;
razumeti in ustrezno uporabljati osnovne
strokovne izraze različnih učnih predmetov
in okolij osebnih interesov;
glede na situacijo sporočanja, na sogovorce
in na vrsto besedila izbirati primerno
besedišče;
pri razumevanju pomena neznanih besed
določenega besedila uporabljati znanje o
pomenskih vezavah med besedami in o
besedotvorju;
uporabljati različne vrste slovarja; v geslu v
slovarju prepoznati potrebne informacije za
reševanje jezikovnih dvomov.

širi besedni zaklad z branjem ter
drugimi dejavnostmi;
razume in uporablja besede v
prenesenem pomenu;
razume in ustrezno uporablja
nekatere osnovne strokovne;
izbira primerno besedišče glede na
situacijo sporočanja;
povezuje pomens različnih besed za
razumevanje novih izrazov;
uporablja različne vrste slovarja.

BRANJE POLJUDNOZNANSTVENIH IN
LITARARNIH REVIJ ZA ŠOLE, (GEA,
PROTEUS, GALEB, PASTIRČEK ...);
REŠEVANJE IN SESTAVLJANJE KRIŽANK,
UGANK, AFORIZMOV;
ZBIRANJE REKOV IN PREGOVOR
DELO RAZLIČNIMI SLOVARJI, TUDI
ELEKTRONSKIMI.

ELEMENTI EKSPLICITNE SLOVNICE IN METAJEZIKOVNO RAZMIŠLJANJE
spoznati in navajati primere raznolikosti
jezika;
povezovati komunikacijske situacije,
sogovornike in jezikovne registre, območja
pogovora, besedilne oblike in strokovni
jezik;
prepoznati značilnosti in strukturo
glavnih besedilnih vrst (pripovedne, opisne,
razlagalne, utemeljevalne);

spozna in navaja primere raznolikosti
jezika;
povezuje komunikacijske situacije,
besedilne oblike in strokovni jezik;
prepozna značilnosti glavnih
besedilnih vrst;
prepozna povezave med pomeni
besed;
organizira;

ZVRSTNOST JEZIKA: knjižni – neknjižni
jezik, narečje; umetnostni neumetnostni jezik; jezikovne družine;
PRAVOPIS IN PRAVOREČJE: ponovitev
nekaterih pravil; domače in prevzete
besede, raba nekaterih ločil, glasovi
slovenskega jezika;
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prepoznati glavne povezave med pomeni
besed (sinonim, protipomenka,
nadpomenka, podpomenka);
organizirati besedišče v pomenske skupine
in besedne družine;
poznati glavna pravila besedotvorja:
izpeljava in sestava;
prepoznati skladnjo enostavčne povedi;
prepoznati strukturo in skladnjo večstavčne
povedi: priredja in podredja;
v povedi prepoznati stavčne člene, besedne
vrste in njihove značilnosti;
razmišljati o napakah, ki jih izpostavi
profesor za samopopravljanje.

pozna glavna pravila besedotvorja:
izpeljava in sestava;
prepozna skladnjo enostavčne in
večstavčne povedi;
prepozna stavčne člene, besedne
vrste in njihove značilnosti;
razmišlja o napakah da se nauči
samopopravljanja.

OBLIKOSLOVJE: glagol (osebna in
neosebna oblika, vid), besedne vrste in
njihovo
pregibanje; nepregibne besedne vrste:
prislov, predlog, veznik, medmet;
SKLADNJA: stavek – poved; vrste
povedi, večstavčna poved; podredno in
priredno zložena poved;
RABA JEZIKOVNIH PRIROČNIKOV.
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ITALIJANŠČINA
1. RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI (KAJ

VSEBINE/DEJAVNOSTI

PREVERJAMO)
POSLUŠANJE IN USTNO IZRAŽANJE
poslušati različna besedila, tudi medijska, in v
njih prepoznati vir, namen, temo, ključne
informacije;
vključuje se v pogovor, počakati na besedo in
nuditi pozitiven osebni prispevek;
pri poslušanju besedil pomagati si z metodami
za boljše razumevanje in poslušanje
(zapisovanje, ključne besede) urediti zapiske;
ob poslušanju prepoznati nekatere ritmične in
zvočne značilnosti poezije;
pripovedovati o lastnih izkušnjah, drugih
dogodkih in različnih vsebinah ter pri tem
izbirati informacije glede na namen sporočanja
in glede na logično-kronološko zaporedje;
izražati informacije jasno in izčrpno ter
uporabljati jezikovne prvine primerne določeni
situaciji in obravnavani temi;
opisati ljudi, književne osebe, postopke in
izbirati pomembne informacije glede na namen
sporočanja ter uporabljati jezikovne prvine
primerne določeni situaciji in obravnavani temi;
ustno poročati (tudi z uporabo tabel, grafov,
zemljevidov ...) o učni vsebini na jasen način:
vnaprej določiti ustrezen vrstni red, po katerem
razporediti informacije, izbrati primerne

Učenec:
posluša besedila in prepozna
vir, namen, temo, ključne
informacije;
sega v pogovor, ko je na
vrsti, in nudi pozitiven osebni
prispevek;
pri poslušanju si vodeno
zapisuje in zapiske uredi;
prepozna nekatere ritmične in
zvočne značilnosti poezije;
pripoveduje o različnih
vsebinah ter koherentno
izbira informacije;
informacije izraža dovolj
jasno in izčrpno ter jezikovno
primerno;
v glavnem opisuje jasno,
izčrpno in jezikovno
primerno;
ustno poroča (jasno, izčrpno
in koherentno.

POSLUŠANJE UČITELJEVIH NAVODIL IN
RAZLAGE;
POSLUŠANJE PRIPOVEDI SOŠOLCEV;
SODELOVANJE PRI RAZGOVORU;
PRIPOVEDOVANJE, POROČANJE IN
SODELOVANJE PRI POGOVORU O
VSAKDANJIH IZKUŠNJAH, NOTRANJIH
DOŽIVETJIH IN AKTUALNIH
VPRAŠANJIH/TEMAH;
PODAJANJE PREDELANIH VSEBIN IN KRAJŠIH
RAZISKAV.
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jezikovne prvine, preveriti točnost strokovnih
izrazov in navesti vire.

BRANJE
brati doživeto znana besedila, pravilno
povezovati besede, primerni intonacija in
premori;
pomagati si pri razumevanju besedila z
različnimi metodami (podčrtovanje, zapiski ob
robu, beležke);
uporabljati različna funkcijska besedila za
spoznavanje različnih vsakdanjih situacij;
pridobivati informacije iz različnih delov
učbenika: kazal, poglavij, naslovov, povzetkov,
okvirčkov, slikovnega gradiva, didaskalij;
razčleniti umetnostno besedilo, določiti okolje
in čas, v katero je postavljeno;
iz preprostih razlagalnih besedil izluščiti glavno
trditev in določiti ustreznost dokazov, ki jo
podpirajo;
ugotoviti zunanjo obliko, temo, namen,
dogajalni kraj in čas različnih literarnih zvrsti
(povesti, romanov, novel, pesmi, dramskih
del), prepoznati junake, njihove značilnosti,
vloge, njihove odnose in vzroke za dejanja.

Učenec:
bere doživeto s premori in
pravilno intonacijo;
pri branju si pomaga
(podčrtuje, si zapisuje …);
uporabi različna funkcijska
besedila za spoznavanje
različnih vsakdanjih situacij;
pridobiva informacije iz
različnih delov učbenika;
razčleni umetnostno besedilo;
iz besedil izlušči temo;
ugotavlja zunanjo obliko,
temo, namen, dogajalni kraj
in čas, junake in njihove
značilnosti.

NA GLAS IN POTIHO BRATI NEUMETNOSTNA
BESEDILA;
INTERPRETATIVNO BRATI LITERARNA DELA
TER PREBRANO RAZUMETI, DOŽIVLJATI IN
VREDNOTITI;
GOTOVITI POSAMEZNE KNJIŽEVNE PRVINE
(dogajalni prostor in čas, književne osebe,
motive in teme);
PREPOZNATI BISTVENE ZNAČILNOSTI
PESNIŠKEGA BESEDILA (verz, kitica, rime,
asonance in konsonance, glasovne figure);
BRANJE PROZNIH BESEDIL IN
PODČRTOVANJE DELOV VSEBINE;
BRANJE PESNIŠKIH BESEDIL IN
UGOTAVLJANJE POSEBNOSTI PESNIŠKEGA
IZRAŽANJA;
BRANJE NEUMETNOSTNIH BESEDIL IN
DOLOČANJE FUNKCIJSKIH, LEKSIKALNIH,
SINTAKTIČNIH IN VSEBINSKIH
ZNAČILNOSTI;
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BRANJE IN ANALIZA NEKATERIH LITERARNIH
ZVRSTI (legenda, mit, basen, pravljica, epska
pesnitev, fantastični in mladinski romani in
povesti).
DOMAČE BRANJE

PISANJE
na podlagi navodil pisne naloge uporabljati
postopke za snovanje, načrtovanje, razvoj ter
pregled besedila;
uporabljati pripomočke za organizacijo misli
(miselne vzorce, sheme), za pregled besedila in
spoštovati grafične zakonitosti;
pisati različne vrste besedil (pripovedna,
razlagalna, opisna, utrjevalna);
ustvarjati skladenjsko koherentna besedila, ki
so primerna naslovniku in namenu;
na podlagi nudenih modelov pisati oblikovno
primerna funkcijska besedila (navodila,
zasebna pisma, dnevnike, dialoge, članke);
prilagati jih vsebini, namenu in naslovniku;
pisati povzetke prebranih ali poslušanih besedil
v obliki shem;
pisati besedila v digitalni obliki in jih grafično
oblikovati;
pisati besedila za govorne nastope in jih
podpreti z digitalnimi besedili;
pisati različne oblike kreativnega pisanja tako v
prozi kot v verzih.
skrbeti za primerno obliko pisnega izdelka

Učenec:
pisne naloge piše na podlagi
načrta;
piše miselne vzorce, sheme;
piše pripovedna, razlagalna,
opisna, utrjevalna besedila;
besedila so skladenjsko
koherentna in primerna
naslovniku in namenu;
piše funkcijska besedila
primerna vsebini, namenu in
naslovniku;
piše povzetke tudi v obliki
shem;
piše besedila v digitalni
obliki;
govorne nastope in podpre z
digitalnimi besedili;
piše različne oblike besedil
tako v prozi kot v verzih.

Učenci pišejo:
DOŽIVLJAJSKE in DOMIŠLIJSKE SPIS
OPISE
OBNOVE
POROČILA
POPRAVE
MISELNE VZORCE
SHEME
POVZETKE
IZVIRNE PESMI, BASNI, PRAVLJICE, LEGENDE
PREOBLIKUJEJO PREBRANA BESEDILA
VSE TUDI V E-OBLIKI
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USVAJANJE IN ŠIRJENJE PRODUKTIVNEGA IN RECEPTIVNEGA BESEDIŠČA
širiti besedni zaklad z branjem ter s šolskimi in
izvenšolskimi izkušnjami in drugimi
dejavnostmi;
razumeti in uporabljati nekatere besede v
prenesenem pomenu;
razumeti in ustrezno uporabljati nekatere
osnovne strokovne izraze učnih predmetov in
okolij osebnih interesov;
glede na situacijo sporočanja, na sogovorce in
na vrsto besedila izbirati primerno besedišče;
pri razumevanju pomena neznanih besed
določenega besedila uporabljati znanje o
pomenskih vezavah med besedami in o
besedotvorju;
uporabljati različne vrste slovarja.

Učenec:
širi besedni zaklad z raznimi
dejavnostmi;
razume in uporablja nekatere
besede v prenesenem
pomenu;
razume in ustrezno uporablja
nekatere osnovne strokovne
izraze;
glede na situacijo sporočanja
izbira primerno besedišče;
pri razumevanju pomena
neznanih besed uporablja
znanje o pomenskih vezavah;
uporablja različne vrste
slovarja.

REŠEVANJE IN SESTAVLJANJE KRIŽANK,
UGANK, AFORIZMOV;
ZBIRANJE REKOV IN PREGOVOR;
BRANJE IN SESTAVLJANJE UMETNOSTNIH IN
NEUMETNOSTNIH BESEDIL;
DELO Z RAZLIČNIMI SLOVARJI, TUDI
ELEKTRONSKIMI.

RAZMIŠLJANJE O JEZIKU
spoznati in navajati primere raznolikosti jezika;
povezovati komunikacijske situacije,
sogovornike in jezikovne registre, območja
pogovora, besedilne oblike in strokovni jezik;
prepoznati značilnosti in strukturo
nekaterih besedilnih vrst (pripovedne, opisne,
razlagalne, utemeljevalne);
prepoznati glavne povezave med pomeni besed
(sinonim, protipomenka, nadpomenka,
podpomenka);

Učenec:
spozna in navaja primere
raznolikosti jezika;
povezuje komunikacijske
situacije, uporablja temu
primeren jezik;
prepozna značilnosti in
strukturo
nekaterih besedilnih vrst;

PRAVOPIS: pregled pravopisnih pravil ter
pravilna raba akcenta,apostrofa in ločil.
GLASOSLOVJE: zakonitosti fonetike.
OBLIKOSLOVJE: člen, samostalnik, pridevnik,
delno predlog, zaimek in glagol.
SKLADNJA: prepoznava osebka in povedka.
BESEDOSLOVJE: pomeni besed, prevzete
besede,stalne besedne zveze.
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organizirati besedišče v pomenske skupine in
besedne družine;
poznati glavna pravila besedotvorja: izpeljava
in sestava;
v povedi prepoznati besedne vrste in njihove
značilnosti;
razmišljati o napakah, ki mu jih izpostavi
profesor, da se nauči samopopravljanja;
poznati pravopisna pravila in zakonitosti
glasoslovja.

prepozna glavne povezave
med pomeni besed;
organizira besedišče v
pomenske skupine in
besedne družine;
pozna glavna pravila
besedotvorja:
v povedi prepozna predelane
besedne vrste in njihove
značilnosti;G
razmišlja o napakah, ki mu
jih izpostavi profesor, da se
nauči samopopravljanja;
pozna in pravilno uporablja
pravopisna pravila;
pozna glavne značilnosti
glasoslovja.

BESEDOTVORJE: tvorjene in netvorjene
besede, podstava in obrazilo.

ITALIJANŠČINA
1. RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI (KAJ PREVERJAMO)

VSEBINE/DEJAVNOSTI

POSLUŠANJE IN GOVOR
poslušati različna besedila, tudi medijska, in v
njih prepoznati vir, namen, temo, ključne
informacije;
primerno segati v pogovor in nuditi pozitiven
osebni prispevek;

Učenec:
posluša besedila, ključne informacije;
ustrezno sega v pogovor;
uporabi strategije za slušno
razumevanje;

STRATEGIJE AKTIVNEGA IN
POZORNEGA POSLUŠANJA
ZAHTEVNEJŠIH SPOROČIL;
BELEŽENJE POMEMBNEJŠIH
PODATKOV SPOROČILA;
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uporabiti znanje o besednih zvrsteh in na
podlagi tega izbirati primernejše strategije za
slušno razumevanje;
pri poslušanju besedil pomagati si z metodami
za boljše razumevanje in poslušanje
(zapisovanje, ključne besede, konvencijski
znaki ...), urejati zapiske in razlagati ključne
besede ...
ob poslušanju prepoznati nekatere ritmične in
zvočne značilnosti poezije;
pripovedovati o lastnih izkušnjah, drugih
dogodkih in različnih vsebinah ter pri tem
izbirati informacije glede na namen
sporočanja in glede na logično-kronološko
zaporedje. Izražati informacije jasno in
izčrpno ter uporabljati jezikovne prvine, ki so
primerne določeni situaciji in obravnavani
temi;
opisovati predmete, kraje, ljudi, književne
osebe, postopke in izbirati pomembne
informacije glede na namen sporočanja;
uporabljati jezikovne prvine, ki so primerne za
določeno situacijo in obravnavano temo;
ustno poročati (tudi z uporabo tabel, grafov,
zemljevidov ...) o učni vsebini na jasen način:
vnaprej določiti ustrezen vrstni red, po
katerem razporediti informacije, izbrati
primerne jezikovne prvine, preveriti točnost
strokovnih izrazov in navesti vire.

pri poslušanju si pomaga z metodami
za boljše razumevanje;
ob poslušanju prepozna nekatere
ritmične in zvočne značilnosti poezije;
pripoveduje in izraža informacije jasno
in izčrpno;
opišuje in izbira pomembne informacije
ter jezikovne prvine glede situacijo
sporočanja;
ustno poroča o učni vsebini na jasen
način.

NAVAJANJE NA DOJEMANJE BISTVA;
RAZLIKOVANJE MED USTNIM IN
PISNIM SPOROČANJEM;
STRATEGIJE POMNJENJA;
PRIPOVEDOVANJE, POROČANJE IN
SODELOVANJE PRI POGOVORU O
VSAKDANJIH IZKUŠNJAH,
NOTRANJIH DOŽIVETJIH IN
AKTUALNIH VPRAŠANJIH/TEMAH;
PREPOZNAVANJE PESNIŠKIH PRVIN;
PODAJANJE PREDELANIH VSEBIN IN
KRAJŠIH RAZISKAV.

BRANJE
brati znana besedila doživeto, povezovati
pravilno besede, s primernimi intonacijami in
premori;

Učenec:

NA GLAS IN POTIHO BRATI
NEUMETNOSTNA BESEDILA;
133

SREDNJA ŠOLA
pri tihem branju različnih besedil pomagati si
z različnimi metodami za razumevanje
besedila (podčrtovanje, zapiski ob robu,
beležke);
uporabljati različna funkcijska besedila za
spoznavanje različnih vsakdanjih situacij;
črpati notranje in zunanje informacije iz
besedil in jih uporabi za pridobivanje
podatkov ali za določeno nalogo;
pridobivati informacije iz različnih delov
učbenika: kazal, poglavij, naslovov,
povzetkov, okvirčkov, slikovnega gradiva,
didaskalij, grafikonov ...
informacije o vsebini pridobivati iz različnih
virov ter izluščiti primernejše in
verodostojnejše; podatke strniti ter
preoblikovati na oseben način (izpiski,
obnove, miselni vzorci, tabele ...);
razčleniti umetnostno besedilo, določati
okolje, v katero je postavljeno;
iz preprostih razlagalnih besedil izluščati
glavno trditev in določati ustreznost dokazov,
ki jo podpirajo;
ob branju različnih literarnih zvrsti (povesti,
romanov, novel, pesmi, dramskih del)
ugotavljati zunanjo obliko, temo, namen,
dogajalni kraj in čas, prepoznati junake,
njihove značilnosti, vloge, njihove odnose in
vzroke za dejanja.

bere znana besedila doživeto;
pri tihem branju različnih besedil si
pomaga z različnimi metodami in
strategijami za razumevanje besedila;
uporabi različna funkcijska besedila;
črpa informacije iz besedil in jih
uporabi;
pridobiva informacie iz različnih delov
učbenika;
informacije pridobiva iz različnih virov
ter izlušči primernejše in
verodostojnejše;
razčleni in analizira umetnostno
besedilo;
iz besedil izlušči glavno trditev in določi
verodostojnost;
ob branju različnih literarnih zvrsti
ugotavlja zunanjo obliko in druge
prvine.

INTERPRETATIVNO BRATI
LITERARNA DELA TER PREBRANO
RAZUMETI, DOŽIVLJATI IN
VREDNOTITI;
GOTOVITI POSAMEZNE KNJIŽEVNE
PRVINE
(dogajalni prostor in čas, književne
osebe,
motive in teme);
PREPOZNATI BISTVENE
ZNAČILNOSTI PESNIŠKEGA
BESEDILA ((verz, kitica, rime,
asonance in konsonance, glasovne
figure);
BRANJE PROZNIH BESEDIL IN
PODČRTOVANJE DELOV VSEBINE;
BRANJE PESNIŠKIH BESEDIL IN
UGOTAVLJANJE POSEBNOSTI
PESNIŠKEGA IZRAŽANJA;
BRANJE NEUMETNOSTNIH BESEDIL
IN DOLOČANJE FUNKCIJSKIH,
LEKSIKALNIH, SINTAKTIČNIH IN
VSEBINSKIH ZNAČILNOSTI;
BRANJE IN ANALIZA NEKATERIH
LITERARNIH ZVRSTI ( kriminalke,
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pustolovske, komične povesti in
romani, dnevnik, biografija in
avtobiografija).
IZBRANA POGLAVJA ITALIJANSKE
KNJIŽEVNOSTI

PISANJE
na podlagi navodil pisnih nalog uporabljti
postopke za snovanje, načrtovanje, razvoj ter
pregled besedila;
uporabljati pripomočke za organizacijo misli
(miselne vzorce, sheme), za pregled besedila
in spoštovati grafične zakonitosti;
pisati skladenjsko koherentna ter naslovniku
in namenu primerna besedila (pripovedna,
razlagalna, opisna, utrjevalna);
pisati oblikovno primerna funkcijska besedila
(navodila, zasebna pisma, dnevnike, dialoge,
članke) na podlagi nudenih modelov;
prilagajati jih vsebini, namenu in naslovniku;
v obliki navedka vključevati v svoja besedila
dele besedil, ki so jih napisali drugi in ki
izhajajo iz različnih virov;
pisati povzetke, prebranih ali poslušanih
besedil tudi v obliki shem;
pisati besedila v digitalni obliki in jih grafično
oblikovati;
pisati besedila za govorne nastope in jih
podpreti z digitalnimi besedili;
pisati različne oblike kreativnega pisanja tako
v prozi kot v verzih; pisati krajša dramska
besedila za nastope;

Učenec:
na podlagi navodil pisne naloge učenec
sestavi besedila;
uporablja pripomočke za organizacijo
misli in za pregled besedila;
piše različne vrste besedil ;
besedila so skladenjsko koherentna in
primerna namenu;
piše funkcijska besedila;
vključuje v svoja besedila dobesedne
navedke in navaja vire;
piše povzetke, besedil, tudi v obliki
shem;
piše besedila v digitalni obliki;
govorne nastope podpre z digitalnimi
besedili;
piše različne oblike kreativnega pisanja.

UPORABA POMOŽNIH ZNAMENJ,
OKRAJŠAV, KRATIC,
PISANJE POVZETKOV, MISELNIH
VZORCEV;
PISANJE PESNIŠKIH BESEDIL ;
PREOBLIKOVANJE PREBRANIH
BESEDIL;
PISANJE OBNOV, strnjenih in
razširjenih, tudi z vnašanjem novih
prvin in dopolnjevanjem;
PISANJE RAZLIČNIH VRST SPISOV;
PISANJE OPISA IN OZNAKE OSEBE,
DNEVNIKA, ŽIVLJENJEPISA, PISMA;
PISANJE POROČIL;
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skrb za obliko pisnih izdelkov.

SPREMINJANJE PESEMSKEGA
BESEDILA V PROZO.

USVAJANJE IN ŠIRJENJE RECEPTIVNEGA TER PRODUKTIVNEGA BESEDIŠČA
širiti besedni zaklad z branjem ter s šolskimi
in izvenšolskimi izkušnjami in drugimi
dejavnostmi, razumeti in uporabljati celotno
besedišče tudi v drugih situacijah;
razumeti in uporabljati besede v prenesenem
pomenu;
razumeti in ustrezno uporabljati nekatere
osnovne strokovne izraze učnih predmetov in
okolij osebnih interesov;
glede na situacijo sporočanja, na sogovorce in
na vrsto besedila izbirati primerno besedišče;
pri razumevanju pomena neznanih besed
določenega besedila uporabljati znanje o
pomenskih vezavah med besedami in o
besedotvorju;
uporablja različne vrste slovarja.

Učenec:
širi besedni zaklad z branjem ter
drugimi dejavnostmi;
razume in uporablja besede v
prenesenem pomenu;
razume in ustrezno uporablja nekatere
osnovne strokovne;
izbira primerno besedišče glede na
situacijo sporočanja;
povezuje pomens različnih besed za
razumevanje novih izrazov;
uporablja različne vrste slovarjev.

REŠEVANJE IN SESTAVLJANJE
KRIŽANK, UGANK, AFORIZMOV;
ZBIRANJE REKOV IN PREGOVOROV;
BRANJE UMETNOSTNIH IN
NEUMETNOSTNIH BESEDIL;
DELO RAZLIČNIMI SLOVARJI, TUDI
ELEKTRONSKIMI.

ELEMENTI EKSPLICITNE SLOVNICE IN METAJEZIKOVNO RAZMIŠLJANJE
spoznati in navajati primere raznolikosti
jezika;
povezovati komunikacijske situacije,
sogovornike in jezikovne registre, območja
pogovora, besedilne oblike in strokovni jezik;
prepoznati značilnosti in strukturo
nekaterih besedilnih vrst (pripovedne, opisne,
razlagalne, utemeljevalne);

Učenec:
spozna in navaja primere raznolikosti
jezika;
povezuje komunikacijske situacije,
besedilne oblike in strokovni jezik;
prepozna povezave med pomeni besed;

PRAVOPIS: utrjevanje pravopisnih
pravil ;
OBLIKOSLOVJE: zaimek, glagol,
nepremične besedne vrste; besedna
analiza;
SKLADNJA: poved, stavek, glavni
stavčni členi; stavčna analiza.
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prepoznati glavne povezave med pomeni
besed (sinonim, protipomenka, nadpomenka,
podpomenka);
organizirati besedišče v pomenske skupine in
besedne družine;
poznati glavna pravila besedotvorja: izpeljava
in sestava;
prepoznati skladnjo enostavčne povedi;
v povedi prepoznati stavčne člene, besedne
vrste in njihove značilnosti;
razmišljati o napakah, za samopopravljanje.

pozna glavna pravila besedotvorja:
izpeljava in sestava;
prepozna skladnjo enostavčne povedi;
prepozna predelane stavčne člene,
besedne vrste in njihove značilnosti;
pozna in pravilno uporablja pravopisna
in pravorečna pravila;
razmišlja o napakah da se nauči
samopopravljanja.
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ITALIJANŠČINA
2. RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI (KAJ

VSEBINE/DEJAVNOSTI

PREVERJAMO)
POSLUŠANJE IN GOVOR
poslušati različna besedila, tudi medijska, in v
njih prepoznati vir, namen, temo, ključne
informacije in zorni kot sporočevalca;
ustrezno segati v pogovor in nuditi pozitiven
osebni prispevek;
uporabljati znanje o besednih zvrsteh in na
podlagi tega izbirati primernejše strategije za
slušno razumevanje;
pri poslušanju besedil pomagati si z metodami
za boljše razumevanje in poslušanje
(zapisovanje, ključne besede, konvencijski
znaki ...), zapiske urediti in razložiti ključne
besede ...
ob poslušanju prepoznati nekatere ritmične in
zvočne značilnosti poezije;
pripovedovati o lastnih izkušnjah, drugih
dogodkih in različnih vsebinah ter pri tem
izbirati informacije glede na namen sporočanja
in glede na logično-kronološko zaporedje.
Informacije izraža jasno in izčrpno ter
uporablja jezikovne prvine primerne določeni
situaciji in obravnavani temi;
opiše predmete, kraje, ljudi, književne osebe,
postopke in izbirati pomembne informacije
glede na namen sporočanja ter uporabljati

Učenec:
posluša besedila, ključne
informacije;
ustrezno sega v pogovor;
uporabi strategije za slušno
razumevanje;
pri poslušanju si pomaga z
metodami za boljše razumevanje;
ob poslušanju prepozna nekatere
ritmične in zvočne značilnosti
poezije;
pripoveduje in izraža informacije
jasno in izčrpno;
opisuje in izbira pomembne
informacije ter jezikovne prvine
glede situacijo sporočanja;
ustno poroča o učni vsebini na
jasen način;
s podatki in dodatnimi razlagami
podpre in utemelji lastno trditev.

STRATEGIJE AKTIVNEGA IN POZORNEGA
POSLUŠANJA ZAHTEVNEJŠIH SPOROČIL;
BELEŽENJE POMEMBNEJŠIH PODATKOV
SPOROČILA;
NAVAJANJE NA DOJEMANJE BISTVA;
RAZLIKOVANJE MED USTNIM IN PISNIM
SPOROČANJEM;
STRATEGIJE POMNJENJA;
PRIPOVEDOVANJE, POROČANJE IN
SODELOVANJE PRI POGOVORIH IN
DEBATAH;
GOVORNI NASTOPI;
PODAJANJE PREDELANIH VSEBIN IN
RAZISKAV;
PREPOZNAVANJE PESNIŠKIH PRVIN.
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jezikovne prvine primerne določeni situaciji in
obravnavani temi;
ustno poročati (tudi z uporabo tabel, grafov,
zemljevidov ...) o učni vsebini na jasen način:
vnaprej določiti ustrezen vrstni red, po katerem
razporediti informacije, izbrati primerne
jezikovne prvine, preveriti točnost strokovnih
izrazov in navesti vire;
s podatki in dodatnimi razlagami podpreti in
utemeljiti lastno trditev o obravnavani učni
temi.

BRANJE
znana besedila brati doživeto, s
pravilnim povezovanjem besed in
primernimi intonacijo in premori;
pri tihem branju različnih besedil
pomagati si z različnimi metodami za
razumevanje besedila (podčrtovanje,
zapiski ob robu, beležke) in strategijami
(selektivno branje, preletavanje
besedila, analitično branje);
uporabljati različna funkcijska besedila
za spoznavanje različnih vsakdanjih
situacij;
črpati notranje in zunanje informacije iz
besedil in jih uporabljati za pridobivanje
podatkov ali za določeno nalogo;
pridobivati informacije iz različnih delov
učbenika: kazal, poglavij, naslovov,
povzetkov, okvirčkov, slikovnega
gradiva, didaskalij, grafikonov ...

Učenec:
bere znana besedila doživeto;
pri tihem branju različnih besedil si
pomaga z različnimi metodami in
strategijami za razumevanje besedila;
uporabi različna funkcijska besedila;
črpa informacije iz besedil in jih uporabi;
pridobiva informacie iz različnih delov
učbenika;
informacije pridobiva iz različnih virov
ter izlušči primernejše in
verodostojnejše;
razčleni in analizira umetnostno
besedilo;
iz besedil izlušči glavno trditev in določi
verodostojnost;

NA GLAS IN POTIHO BRATI
NEUMETNOSTNA BESEDILA;
INTERPRETATIVNO BRATI LITERARNA DELA
TER PREBRANO RAZUMETI, DOŽIVLJATI IN
VREDNOTITI;
GOTOVITI POSAMEZNE KNJIŽEVNE PRVINE
(dogajalni prostor in čas, književne osebe,
motive in teme);
PREPOZNATI BISTVENE ZNAČILNOSTI
PESNIŠKEGA BESEDILA (rime, asonance,
onomatopeja, glasovne figure in pomenski
obrati);
BRANJE PROZNIH BESEDIL IN
PODČRTOVANJE DELOV VSEBINE;
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pridobivati informacije o vsebini iz
različnih virov ter izluščiti primernejše in
verodostojnejše;
strniti ter preoblikovati podatke na
oseben način (izpiski, obnove, miselni
vzorci, tabele ...);
razčleniti umetnostno besedilo, določiti
okolje, v katero je postavljeno, in
upoštevati zorni kot poročevalca;
iz preprostih razlagalnih besedil izluščiti
glavno trditev in določi verodostojnost
ter ustreznost dokazov, ki jo podpirajo;
ob branju različnih literarnih zvrsti
(povesti, romanov, novel, pesmi,
dramskih del) ugotavljati zunanjo
obliko, temo, namen, dogajalni kraj in
čas, prepozna junake, njihove
značilnosti, vloge, njihove odnose in
vzroke za dejanja.

ob branju različnih literarnih zvrsti
ugotavlja zunanjo obliko in druge
prvine.

BRANJE PESNIŠKIH BESEDIL IN
UGOTAVLJANJE POSEBNOSTI PESNIŠKEGA
IZRAŽANJA;
BRANJE NEUMETNOSTNIH BESEDIL IN
DOLOČANJE FUNKCIJSKIH, LEKSIKALNIH,
SINTAKTIČNIH IN VSEBINSKIH
ZNAČILNOSTI;
BRANJE IN ANALIZA NEKATERIH
LITERARNIH ZVRSTI ( srhljivke,
znanstvena fantastika, zgodovinski, socialni
in psihološki romani);
IZBRANA POGLAVJA ITALIJANSKE
KNJIŽEVNOSTI.
.

PISANJE
uporabljati postopke za snovanje,
načrtovanje, razvoj ter pregled besedila
na podlagi navodil pisne naloge;
uporabljati pripomočke za organizacijo
misli (miselne vzorce, sheme), za
pregled besedila in spoštovati grafične
zakonitosti;
pisati različnih skladenjsko koherentnih,
naslovniku in namenu primernih besedil
(pripovednih, razlagalnih, opisnih,
utrjevalnih);

Učenec:
na podlagi navodil pisne naloge učenec
sestavi besedila;
uporablja pripomočke za organizacijo
misli in za pregled besedila;
piše različne vrste besedil ;
besedila so skladenjsko koherentna in
primerna namenu;
piše funkcijska besedila;

UPORABA POMOŽNIH ZNAMENJ,
OKRAJŠAV, KRATIC,
PISANJE POVZETKOV, MISELNIH
VZORCEV;
PISANJE RAZLIČNIH BESEDIL
(informativna, opisovalna, normativna,
pesniška, utemeljevalna, članki);
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pisati oblikovno primerna funkcijska
besedila (navodila, zasebna in javna
pisma, dnevnike, dialoge, članke,
recenzije, komentarje, utemeljitve) na
podlagi nudenih modelov učenec;
prilagajati jih vsebini, namenu in
naslovniku;
v obliki navedka vključiti v lastna
besedila dele besedil, ki so jih napisali
drugi in ki izhajajo iz različnih virov;
pisati povzetke prebranih ali poslušanih
besedil tudi v obliki shem;
pisati besedila v digitalni obliki in jih
grafično oblikuje;
pisati besedila za govorne nastope in jih
podpreti z digitalnimi besedili;
pisati različne oblike kreativnega pisanja
tako v prozi kot v verzih;
pisati dramska besedila za nastope;
skrbeti za obliko pisnega izdelka.

vključuje v svoja besedila dobesedne
navedke in navaja vire;
piše povzetke, besedil, tudi v obliki
shem;
piše besedila v digitalni obliki;
govorne nastope podpre z digitalnimi
besedili;
piše različne oblike kreativnega pisanja.

PISANJE OBNOV, strnjenih in razširjenih,
tudi z vnašanjem novih prvin in
dopolnjevanjem;
PISANJE RAZLIČNIH VRST SPISOV;
PISANJE OPISA IN OZNAKE OSEBE,
ŽIVLJENJEPISA;
PREOBLIKOVANJE PREBRANIH BESEDIL;
PISANJE POROČIL;
SPREMINJANJE PESEMSKEGA BESEDILA V
PROZO.

USVAJANJE IN ŠIRJENJE RECEPTIVNEGA TER PRODUKTIVNEGA BESEDIŠČA
širiti besedni zaklad z branjem ter s šolskimi in
izvenšolskimi izkušnjami in drugimi
dejavnostmi, razumeti in uporabljati celotno
besedišče tudi v drugih situacijah;
razumeti in uporabljati besede v prenesenem
pomenu;
razumeti in ustrezno uporabljati osnovne
strokovne izraze različnih učnih predmetov in
okolij osebnih interesov;
glede na situacijo sporočanja, na sogovorce in
na vrsto besedila izbirati primerno besedišče;

Učenec:
širi besedni zaklad z branjem ter
drugimi dejavnostmi;
razume in uporablja besede v
prenesenem pomenu;
razume in ustrezno uporablja
nekatere osnovne strokovne;
izbira primerno besedišče glede na
situacijo sporočanja;

REŠEVANJE IN SESTAVLJANJE KRIŽANK,
UGANK, AFORIZMOV;
ZBIRANJE REKOV IN PREGOVOR;
BRANJE UMETNOSTNIH IN
NEUMETNOSTNIH BESEDIL;
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pri razumevanju pomena neznanih besed
določenega besedila uporabljati znanje o
pomenskih vezavah med besedami in o
besedotvorju;
uporabljati različne vrste slovarja; v geslu v
slovarju prepoznati potrebne informacije za
reševanje jezikovnih dvomov.

povezuje pomens različnih besed za
razumevanje novih izrazov;
uporablja različne vrste slovarja.

DELO RAZLIČNIMI SLOVARJI, TUDI
ELEKTRONSKIMI.

ELEMENTI EKSPLICITNE SLOVNICE IN METAJEZIKOVNO RAZMIŠLJANJE
spoznati in navajati primere raznolikosti jezika;
povezovati komunikacijske situacije,
sogovornike in jezikovne registre, območja
pogovora, besedilne oblike in strokovni jezik;
prepoznati značilnosti in strukturo
glavnih besedilnih vrst (pripovedne, opisne,
razlagalne, utemeljevalne);
prepoznati glavne povezave med pomeni besed
(sinonim, protipomenka, nadpomenka,
podpomenka);
organizirati besedišče v pomenske skupine in
besedne družine;
poznati glavna pravila besedotvorja: izpeljava
in sestava;
prepoznati skladnjo enostavčne povedi;
prepoznati strukturo in skladnjo večstavčne
povedi: priredja in podredja;
v povedi prepoznati stavčne člene, besedne
vrste in njihove značilnosti;
razmišljati o napakah, ki jih izpostavi profesor
za samopopravljanje.

Učenec:
spozna in navaja primere
raznolikosti jezika;
povezuje komunikacijske situacije,
besedilne oblike in strokovni jezik;
prepozna značilnosti glavnih
besedilnih vrst;
prepozna povezave med pomeni
besed;
pozna glavna pravila besedotvorja:
izpeljava in sestava;
prepozna skladnjo enostavčne in
večstavčne povedi;
prepozna stavčne člene, besedne
vrste in njihove značilnosti;
razmišlja o napakah da se nauči
samopopravljanja.

ZVRSTNOST JEZIKA: knjižni – neknjižni
jezik, narečje; umetnostni neumetnostni jezik; jezikovne družine;
PRAVOPIS IN PRAVOREČJE: utrjevanje
pravopisnih pravil.
OBLIKOSLOVJE: pregled vseh besednih
vrst; besedna analiza.
SKLADNJA: stavek – poved; stavčni členi
in stavčna analiza;
podredno in priredno zložena
poved,stopnja odvisnikov.
RABA JEZIKOVNIH PRIROČNIKOV.
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ANGLEŠČINA
1. RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI

VSEBINE/DEJAVNOSTI

POSLUŠANJE (SLUŠNO RAZUMEVANJE)
Poslušanje in slušno razumevanje
besedila, pod pogojem, da se uporablja
jasen jezik in da je govora o znanih
vsebinah kot je npr. šola, prosti čas itd.
Poslušanje in globalno razumevanje
radijskega ali televizijskega programa o
aktualnih vsebinah ali o vsebinah, ki se
tičejo učenčevih zanimanj, pod pogojem,
da govornik izgovarja jasno.
Poslušanje in globalno razumevanje
terminov in informacij, ki se tičejo vsebin
drugih šolskih predmetov.

Učenec/učenka:
posluša in razume vedno širši izbor besed
in povedi, ki se nanašajo nanj in na njemu
primerna tematska področja.
s poslušanjem in globalnim
razumevanjem različnih gradiv, ki so
prisotna v digitalni knjigi, razvija
sposobnosti slušnega razumevanja.

Učenec/učenka:
posluša, razume enostavna sporočila in
izvaja navodila.
razvija sposobnosti slušnega
razumevanja.
posluša in razume zastavljena vprašanja.
s poslušanjem širi besedišče.
posluša in razume postopno širše povedi.
posluša in memorira nove besede, ki se
tičejo držav, narodnosti,družine, hiše in
pohištva, najljubših predmetov,
vsakodnevnih dejavnosti, šolskih
predmetov, športov, oblek in cen.
z uporabo različnih audiovizualnih
pripomočkov razvija sposobnosti
poslušanja in slušnega razumevanja.
posluša in razume globalni pomen
kratkihmultimedijskih besedil.

GOVOR (GOVORNO SPOROČANJE IN INTERAKCIJA)
Opis ali predstavitev oseb, življenskih in
študijskih pogojev, vsakodnevnih

Učenec/učenka:

Učenec/učenka:
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dejavnosti, izražanje preferenc ter mnenja
z utemeljitvijo in uporabo preprostih
izrazov in skladnje.
Interakcija z enim ali več govorniki,
globalno razumevanje pogovora in
izražanje svojih idej na jasen in razumljiv
način.
Rutinski pogovor z vprašanji ter z
izmenjavo idej in informacij v vsakdanjih
situacijah.

sodeluje pri govornih vajah (zborno in
individualno ponavljanje besed, pravilno
izgovarjanje specifičnih glasov, pravilna
intonacija povedi).
odgovarja na vprašanja, ki se nanašajo
naobravnavane vsebine in sam postavlja
vprašanja.
se govorno sporazumeva in pri tem
uporablja širše povedi.
pridobljeno znanje uporablja v interakciji s
sošolci (dialogi, igranje vlog, ipd).
- uri sposobnosti govornega sporočanja in
sporazumevanja.

se predstavi, pripoveduje o sebi.
odgovarja na zastavljena vprašanja in sam
postavlja vprašanja.
v govoru uporablja širše besedišče in
postopnobogatejše povedi.
zna se predstaviti in govoriti o sebi,
opisati svoj dom, spraševati sošolca o
njegovi/njeni družini ter najljubših
predmetih, govoriti o svojih vsakdanjih
dejanjih, spraševati in odgovarjati o
športu, opisati zunanjost sošolca ali
sošolke.
zna pozdraviti, spraševati in odgovarjati,
koliko je ura, opisati, kje je kaj, govoriti o
datumih, predlagati, spraševati in
odgovarjati glede osebnih podatkov,
govoriti o pogostosti določenih dejanj,
pogovarjati se s prodajalko ali
prodajalcem v trgovini oblek.
bere s pravilno izgovarjavo in intonacijo.

BRANJE (BRALNO RAZUMEVANJE)
Branje in iskanje glavnih podatkov v
kratkih vsakdanjih besedilih ter v osebnih
pismih.
Globalno razumevanje daljših besedil in
iskanje specifičnih podatkov, ki so vezani
na lastna zanimanja in na vsebine drugih
šolskih predmetov.
Branje navodil za uporabo določenega
predmeta, za igre in skupinske dejavnosti.

Učenec/učenka:
bere in razume postopno širša besedila,
ki se nanašajo na obravnavane učne
vsebine.
s pravilno izgovarjavo in intonacijo bere
žeznana besedila.
bere navodila in rešuje tekstne naloge.
uporablja tehnike za razumevanje daljših
besedil (iskanje ključnih besed ipd.)

Učenec/učenka:
bere enostavna besedila, prepozna znane
besede in izraze, razume globalni pomen.
bere in rešuje naloge (povezovanje,
dopolnjevanje, izbiranje pravilnih
odgovorov,.).
-bere besedila, ki se tičejo držav,
narodnosti,družine, hiše in pohištva,
najljubših predmetov, vsakodnevnih
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Branje kratkih zgodb, preprostih
življenjepisov in daljših poenostavljenih
knjig.

s pomočjo nejezikovne podpore bere in
razume besede in kratka sporočila.

dejavnosti, šolskih predmetov, športov,
oblek in cen.

PISANJE ( PISNO SPOROČANJE))
Izpolnjevanje vprašalnikov in pisanje
vprašanj na osnovi besedil.
Opisovanje lastnih izkušenj ter izražanje
občutkov in mnenj v enostavnih povedih.
Pisanje kratkih osebnih pisem, ki so
primerna prejemniku, ter spisov z uporabo
ustreznega besedišča in preproste
skladnje.

Učenec/učenka:
s podporo vzorcev in primerov pisno
uporablja že usvojeno besedišče in
jezikovne strukture.
s pomočjo vzorcev in primerov sestavlja
povedi in besedila, ki se nanašajo na
obravnavane vsebine.
pisno odgovarja na zastavljena vprašanja.
rešuje dane tekstne naloge.
- na preprost način opiše razne elemente
svojega življenja, okolja, v katerem živi,
ter doživljanja svojih izkušenj.

Učenec/učenka:
piše in na različne načine ponazarja
usvojene vsebine (ilustracije, miselni
vzorci, tabele).
v pisni obliki odgovarja na različna
vprašanja.
z enostavnimi povedmi sestavlja opise.
rešuje različne tekstne vaje.
s pomočjo primernih vzorcev piše krajša
ali daljša besedila, ki se tičejo držav,
narodnosti,družine, hiše in pohištva,
najljubših predmetov, vsakodnevnih
dejavnosti, šolskih predmetov, športov,
oblek in cen.

RAZMIŠLJANJE O JEZIKU
Učenec/učenka:
opazuje in ugotavlja podobnosti in razlike med vsakodnevnimi besedili v angleščini in slovenščini.
primerja besede in strukture dveh različnih besednih kodov.
je pozoren/pozorna na podobnosti in razlike v obnašanju in navadah, ki so vezani na dva različna jezika.
se zaveda, kako usvaja pridobljeno znanje, in kako lahko premosti morebitne ovire.
prepoznava jezikovne funkcije kot so pozdravi, spraševanje in odgovarjanje, koliko je ura, opisovanje kje je kaj, govorjenje o
datumu, predlaganje, spraševanje in odgovarjanje glede osebnih podatkov, govorjenje o pogostosti dejanj, kupovanje oblek.
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prepoznava, vadi in uporablja slovnične strukture kot so: časa Present Simple in Present Continuous glagola biti, imeti in ostalih
glagolov, obliki there is/there are, modalni glagol can, velelnik v trdilni in nikalni obliki, vprašanja z why in odgovore z because.

ANGLEŠČINA
2. RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI

VSEBINE/DEJAVNOSTI

POSLUŠANJE (SLUŠNO RAZUMEVANJE)
Poslušanje in slušno razumevanje
besedila, pod pogojem, da se uporablja
jasen jezik in da je govora o znanih
vsebinah kot je npr. šola, prosti čas itd.
Poslušanje in globalno razumevanje
radijskega ali televizijskega programa o
aktualnih vsebinah ali o vsebinah, ki se
tičejo učenčevih zanimanj, pod pogojem,
da govornik izgovarja jasno.
Poslušanje in globalno razumevanje
terminov in informacij, ki se tičejo vsebin
drugih šolskih predmetov.

Učenec/učenka:
Učenec/učenka:
posluša in razume vedno širši izbor
posluša, razume enostavna sporočila in
besed in povedi, ki se nanašajo nanj in na izvaja navodila.
njemu primerna tematska področja.
razvija sposobnosti slušnega
s poslušanjem in globalnim
razumevanja.
razumevanjem različnih gradiv, ki so
posluša in razume zastavljena vprašanja.
prisotna v digitalni knjigi, razvija
s poslušanjem širi besedišče.
sposobnosti slušnega razumevanja.
posluša in razume postopno širše povedi.
posluša in memorira nove besede, ki se
tičejo glasbe in glasbil, opisovanja osebe,
vremena, filmov, hrane in pijače, stavb in
krajev v mestu, domačih opravil,
prevoznih sredstev.
z uporabo različnih audiovizualnih
pripomočkov razvija sposobnosti
poslušanja in slušnega razumevanja.
- posluša in razume globalni pomen
kratkih multimedijskih besedil.
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GOVOR (GOVORNO SPOROČANJE IN INTERAKCIJA)
Opis ali predstavitev oseb, življenskih in
študijskih pogojev, vsakodnevnih
dejavnosti, izražanje preferenc ter mnenja
z utemeljitvijo in uporabo preprostih
izrazov in skladnje.
Interakcija z enim ali več govorniki,
globalno razumevanje pogovora in
izražanje svojih idej na jasen in razumljiv
način.
Rutinski pogovor z vprašanji ter z
izmenjavo idej in informacij v vsakdanjih
situacijah.

Učenec/učenka:
sodeluje pri govornih vajah (zborno in
individualno ponavljanje besed, pravilno
izgovarjanje specifičnih glasov, pravilna
intonacija povedi).
odgovarja na vprašanja, ki se nanašajo na
obravnavane vsebine in sam postavlja
vprašanja.
se govorno sporazumeva in pri tem
uporablja širše povedi.
pridobljeno znanje uporablja v interakciji
s sošolci (dialogi, igranje vlog, ipd).
- uri sposobnosti govornega sporočanja in
sporazumevanja.

Učenec/učenka:
povabi prijatelja/prijateljico na zmenek,
opisuje ljudi, govori o počitnicah, kupuje
vstopnico z kino, naroča hrano in pijačo v
restavraciji, sprašuje za navodila v mestu,
prosi za dovoljenje, kupuje vozovnico za
vlak.
odgovarja na zastavljena vprašanja in sam
postavlja vprašanja.
v govoru uporablja širše besedišče in
postopno bogatejše povedi.
bere s pravilno izgovarjavo in intonacijo.
primerja različne predmete, osebe,
dejavnosti in kraje.

BRANJE (BRALNO RAZUMEVANJE)
Branje in iskanje glavnih podatkov v
kratkih vsakdanjih besedilih ter v osebnih
pismih.
Globalno razumevanje daljših besedil in
iskanje specifičnih podatkov, ki so vezani
na lastna zanimanja in na vsebine drugih
šolskih predmetov.
Branje navodil za uporabo določenega
predmeta, za igre in skupinske dejavnosti.
Branje kratkih zgodb, preprostih
življenjepisov in daljših poenostavljenih
knjig.

Učenec/učenka:
bere in razume postopno širša besedila,
ki se nanašajo na obravnavane učne
vsebine.
s pravilno izgovarjavo in intonacijo bere
žeznana besedila.
bere navodila in rešuje tekstne naloge.
uporablja tehnike za razumevanje daljših
besedil (iskanje ključnih besed ipd.)
s pomočjo nejezikovne podpore bere in
razume besede in kratka sporočila.

Učenec/učenka:
bere enostavna besedila, prepozna znane
besede in izraze, razume globalni pomen.
bere in rešuje naloge (povezovanje,
dopolnjevanje, izbiranje pravilnih
odgovorov,.).
-bere besedila, ki se tičejo glasbe in
glasbil, opisovanja osebe, vremena,
filmov, hrane in pijače, stavb in krajev v
mestu, domačih opravil, prevoznih
sredstev.
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PISANJE ( PISNO SPOROČANJE))
Izpolnjevanje vprašalnikov in pisanje
vprašanj na osnovi besedil.
Opisovanje lastnih izkušenj ter izražanje
občutkov in mnenj v enostavnih povedih.
Pisanje kratkih osebnih pisem, ki so
primerna prejemniku, ter spisov z uporabo
ustreznega besedišča in preproste
skladnje.

Učenec/učenka:
s podporo vzorcev in primerov pisno
uporablja že usvojeno besedišče in
jezikovne strukture.
s pomočjo vzorcev in primerov sestavlja
povedi in besedila, ki se nanašajo na
obravnavane vsebine.
pisno odgovarja na zastavljena vprašanja.
rešuje dane tekstne naloge.
na preprost način opiše razne elemente
svojega življenja, okolja, v katerem živi,
ter doživljanja svojih izkušenj.

Učenec/učenka:
piše in na različne načine ponazarja
usvojene vsebine (ilustracije, miselni
vzorci, tabele).
v pisni obliki odgovarja na različna
vprašanja.
z enostavnimi povedmi sestavlja opise.
rešuje različne tekstne vaje.
s pomočjo primernih vzorcev piše krajša
ali daljša besedila, ki se tičejo glasbe in
glasbil, opisovanja osebe, vremena,
filmov, hrane in pijače, stavb in krajev v
mestu, domačih opravil.

RAZMIŠLJANJE O JEZIKU
Učenec/učenka:
opazuje in ugotavlja podobnosti in razlike med vsakodnevnimi besedili v angleščini in slovenščini.
primerja besede in strukture dveh različnih besednih kodov.
je pozoren/pozorna na podobnosti in razlike v obnašanju in navadah, ki so vezani na dva različna jezika.
se zaveda, kako usvaja pridobljeno znanje, in kako lahko premosti morebitne ovire.
prepoznava jezikovne funkcije kot so povabilo na zmenek, opisovanje ljudi, govorjenje o počitnicah, kupovanje vstopnice za kino,
naročanje hrane in pijače v restavraciji, spraševanje navodil v mestu, prošnja za dovoljenje, kupovanje vozovnice za vlak.
prepoznava, vadi in uporablja slovnične strukture kot so: čas Past Simple glagola biti in ostalih pravilnih in nepravilnih glagolov v
trdilni, nikalni in vprašalni obliki, števni in neštevni samostalniki ter oblike some/any/much/many/a little /a few, modalna glagola
must in have to v trdilni in nikalni obliki, primernik in presežnik pridevnikov.
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ANGLEŠČINA
3. RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI

VSEBINE/DEJAVNOSTI

POSLUŠANJE (SLUŠNO RAZUMEVANJE)
Poslušanje in slušno razumevanje
besedila, pod pogojem, da se uporablja
jasen jezik in da je govora o znanih
vsebinah kot je npr. šola, prosti čas itd.
Poslušanje in globalno razumevanje
radijskega ali televizijskega programa o
aktualnih vsebinah ali o vsebinah, ki se
tičejo učenčevih zanimanj, pod pogojem,
da govornik izgovarja jasno.
Poslušanje in globalno razumevanje
terminov in informacij, ki se tičejo vsebin
drugih šolskih predmetov.

Učenec/učenka:
posluša in razume vedno širši izbor besed
in povedi, ki se nanašajo nanj in na njemu
primerna tematska področja.
s poslušanjem in globalnim
razumevanjem različnih gradiv, ki so
prisotna v digitalni knjigi, razvija
sposobnosti slušnega razumevanja.

Učenec/učenka:
posluša, razume enostavna sporočila in
izvaja navodila.
razvija sposobnosti slušnega
razumevanja.
posluša in razume zastavljena vprašanja.
s poslušanjem širi besedišče.
posluša in razume postopno širše povedi.
posluša in memorira nove besede, ki se
tičejo poklicev, važnih življenskih
trenutkov, raznih zanimivih izkušenj,
dejanj vezanih na medmrežje, zločinov in
prekrškov, bolezni, različnih materialov,
občutkov in čustev.
z uporabo različnih audiovizualnih
pripomočkov razvija sposobnosti
poslušanja in slušnega razumevanja.
posluša in razume globalni pomen
kratkihmultimedijskih besedil.

GOVOR (GOVORNO SPOROČANJE IN INTERAKCIJA)
Opis ali predstavitev oseb, življenskih in
Učenec/učenka:
študijskih pogojev, vsakodnevnih
sodeluje pri govornih vajah (zborno in
dejavnosti, izražanje preferenc ter mnenja individualno ponavljanje besed, pravilno

Učenec/učenka:
govori na letališču, na avtobusni postaji, v
hotelu, v turističnem uradu, na policijski
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z utemeljitvijo in uporabo preprostih
izrazov in skladnje.
Interakcija z enim ali več govorniki,
globalno razumevanje pogovora in
izražanje svojih idej na jasen in razumljiv
način.
Rutinski pogovor z vprašanji ter z
izmenjavo idej in informacij v vsakdanjih
situacijah.

izgovarjanje specifičnih glasov, pravilna
intonacija povedi).
odgovarja na vprašanja, ki se nanašajo na
obravnavane vsebine in sam postavlja
vprašanja.
se govorno sporazumeva in pri tem
uporablja širše povedi.
pridobljeno znanje uporablja v interakciji s
sošolci (dialogi, igranje vlog, ipd).
- uri sposobnosti govornega sporočanja in
sporazumevanja.

postaji, pri zdravniku in v trgovini
spominčkov.
odgovarja na zastavljena vprašanja in sam
postavlja vprašanja.
v govoru uporablja širše besedišče in
postopno bogatejše povedi.
bere s pravilno izgovarjavo in intonacijo.
izraža svoje namene, govori o svojih
izkušnjah, svetuje, išče potrditev in
poroča o govoru drugih, opisuje, čigavo je
kaj.

BRANJE (BRALNO RAZUMEVANJE)
Branje in iskanje glavnih podatkov v
kratkih vsakdanjih besedilih ter v osebnih
pismih.
Globalno razumevanje daljših besedil in
iskanje specifičnih podatkov, ki so vezani
na lastna zanimanja in na vsebine drugih
šolskih predmetov.
Branje navodil za uporabo določenega
predmeta, za igre in skupinske dejavnosti.
Branje kratkih zgodb, preprostih
življenjepisov in daljših poenostavljenih
knjig.

Učenec/učenka:
bere in razume postopno širša besedila,
ki se nanašajo na obravnavane učne
vsebine.
s pravilno izgovarjavo in intonacijo bere že
znana besedila.
bere navodila in rešuje tekstne naloge.
uporablja tehnike za razumevanje daljših
besedil (iskanje ključnih besed ipd.)
- s pomočjo nejezikovne podpore bere in
razume besede in kratka sporočila.

Učenec/učenka:
bere enostavna besedila, prepozna znane
besede in izraze, razume globalni pomen.
bere in rešuje naloge (povezovanje,
dopolnjevanje, izbiranje pravilnih
odgovorov,.).
-bere besedila, ki se tičejo poklicev, važnih
življenskih trenutkov, raznih zanimivih
izkušenj, dejanj vezanih na medmrežje,
zločinov in prekrškov, bolezni, različnih
materialov, občutkov in čustev.

PISANJE ( PISNO SPOROČANJE))
Izpolnjevanje vprašalnikov in pisanje
vprašanj na osnovi besedil.

Učenec/učenka:

Učenec/učenka:
piše in na različne načine ponazarja
usvojene
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Opisovanje lastnih izkušenj ter izražanje
občutkov in mnenj v enostavnih povedih.
Pisanje kratkih osebnih pisem, ki so
primerna prejemniku, ter spisov z uporabo
ustreznega besedišča in preproste
skladnje.

s podporo vzorcev in primerov pisno
uporablja že usvojeno besedišče in
jezikovne strukture.
s pomočjo vzorcev in primerov sestavlja
povedi in besedila, ki se nanašajo na
obravnavane vsebine.
pisno odgovarja na zastavljena vprašanja.
rešuje dane tekstne naloge.
- na preprost način opiše razne elemente
svojega življenja, okolja, v katerem živi,
ter doživljanja svojih izkušenj.

vsebine (ilustracije, miselni vzorci,
tabele).
v pisni obliki odgovarja na različna
vprašanja.
z enostavnimi povedmi sestavlja opise.
rešuje različne tekstne vaje.
s pomočjo primernih vzorcev piše krajša
ali daljša besedila, ki se tičejo poklicev,
važnih življenskih trenutkov, raznih
zanimivih izkušenj, dejanj vezanih na
medmrežje, zločinov in prekrškov, bolezni,
različnih materialov, občutkov in čustev.
piše o svojih namenih za bodočnost.

RAZMIŠLJANJE O JEZIKU
Učenec/učenka:
opazuje in ugotavlja podobnosti in razlike med vsakodnevnimi besedili v angleščini in slovenščini.
primerja besede in strukture dveh različnih besednih kodov.
je pozoren/pozorna na podobnosti in razlike v obnašanju in navadah, ki so vezani na dva različna jezika.
se zaveda, kako usvaja pridobljeno znanje, in kako lahko premosti morebitne ovire.
prepoznava jezikovne funkcije kot so pogovor na letališču, na avtobusni postaji, v hotelu, v turističnem uradu, na policijski
postaji, pri zdravniku in v trgovini spominčkov.
- prepoznava, vadi in uporablja slovnične strukture kot so: časi Present Perfect, will future in Past Continuous v trdilni, nikalni in
vprašalni obliki, oblika going to, modalni glagoli should, may in might, besede just, yet, already, for, since, svojilni zaimki,
pogojni odvisniki 1. in 2.tipa, trpnik, odvisni govor.
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NEMŠČINA
Cilji za razvijanje osebnih kompetenc ob koncu nižje srednje šole
•
•
•
•
•
•
•

Učenec bo razumel enostavna ustna in pisna sporočila v okviru predelanih vsebin.
Bo zmožen izmenjave enostavnih ustnih sporočil na temo.
Znal bo opisati v ustni in pisni obliki dogodke in izkušnje iz vsakdana.
Preko znanih bralnih strategij bo spoznal nove informacije.
V tujem jeziku bo razumel navodila in znal izpolniti dane naloge.
Povezoval bo jezikovne informacije in gradil ter bogatil znanje kulture drugega naroda.
Vzpostavil bo povezavo med jeziki, primerjal informacije ter aktiviral pridobljene učne strategije za avtonomno učenje.

Specifični učni cilji
RAZUMEVANJE USTNEGA SPOROČILA: Učenec razume jasne in kratke izraze in povedi iz vsakdanjega življenja.
BRANJE: Učenec razume globalno in podrobno krajše tekste (osebno pismo, sporočilo, elektronko).
USTNO IZRAŽANJE: Učenec sestavi krajše sporočilo v vsakdanji situaciji, rabi situaciji in sogovorniku primerno besedišče, ki je
lahko občasno tudi oblikoslovno nepopolno, a še vedno razumljivo. Aktivno se vključi v pogovor na temo: prijatelji, šola, prosti čas.
Zna se prilagoditi situaciji.
PISNO SPOROČANJE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Učenec sestavi kratka in enostavna sporočila (elektronke, razglednice, voščilnice, pisma), kjer izrazi svoje izkušnje na osnovi
usvojenega znanja.
Učenec razvije sposobnosti poslušanja in razumevanja različnih sporočil.
Pozna stavčna in besedna pravila, potrebna za dosego jezikovnega standarda A1.
Učenec bere tekoče in razumljivo in zna izluščiti glavne podatke.
Upošteva intonacijo tujega jezika.
Zbira informacije o nemško govorečih deželah.
Primerja različne kulture.
Rabi ustrezno besedišče.
Vpraša in posreduje informacije.
Učenec napiše oblikoslovno urejena besedila in rabi ustrezno besedišče.
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ZGODOVINA
1. RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI (KAJ PREVERIMO)

- orientirati se na časovnem traku;
- samostojno in kritično uporabljati podatke
iz raznovrstnih virov za razumevanje
zgodovinskih pojavov;
- dojemati zgodovinsko dogajanje na podlagi
literarnih besedil;

Učenec ...
- se orientira na časovnem traku;
- samostojno in kritično uporablja podatke iz
raznovrstnih virov za razumevanje
zgodovinskih pojavov;
- dojema zgodovinsko dogajanje na podlagi
literarnih besedil;

- smiselno razbirati, povezovati, primerjati
in uporabljati zgodovinske podatke;
- uokvirjati zgodovinske dogodke znotraj
političnih, gospodarskih, družbenih, kulturnih
in tehnoloških zgodovinskih procesov;
- ugotavljati vzročno in posledično
soodvisnost različnih zgodovinskih dogodkov
in dejavnikov;
- povezovati in primerjati različne
zgodovinske pojave in obdobja;
- povezovati in primerjati zgodovinsko
dogajanje znotraj različno širokih prostorskih
okvirov krajevne, narodne oz. državne,
evropske in svetovne zgodovine;

- smiselno razbira, povezuje, primerja in
uporablja zgodovinske podatke;
- uokvirja zgodovinske dogodke znotraj
političnih, gospodarskih, družbenih, kulturnih
in tehnoloških zgodovinskih procesov;
- ugotavlja vzročno in posledično soodvisnost
različnih zgodovinskih dogodkov in
dejavnikov;
- povezuje in primerja različne zgodovinske
pojave in obdobja;
- povezuje in primerja zgodovinsko dogajanje
znotraj različno širokih prostorskih okvirov
krajevne, narodne oz. državne, evropske in
svetovne zgodovine;

- uporabljati, tudi s tehnološkimi pripomočki,
zgodovinske karte, grafe, tabele, časovne
trakove in miselne vzorce za pisno in ustno
samostojno obravnavo, tolmačenje in
predstavljanje zgodovinskih pojavov;
- uporabljati specifično izrazoslovje;

- uporablja, tudi s tehnološkimi časovne
trakove in miselne vzorce za pisno in ustno
samostojno obravnavo, tolmačenje in
predstavljanje zgodovinskih pojavov;
pripomočki, zgodovinske karte, grafe, tabele,
-uporablja specifično izrazoslovje;

VSEBINE
- srednji vek;
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- uporabljati zgodovinsko znanje in
zgodovinski spomin za razumevanje
sodobnosti in za pridobivanje zavesti o
svojem položaju in vlogi v sedanjih
družbenih razmerah v okolju, v katerem živi,
ter v svetu;
-uporabljati zgodovinsko znanje in spomin
pri dojemanju različnih kultur in mišljenj ter
pri soočanju z medkulturnimi problemi in
sploh s problemi družbenega sožitja.

- uporablja zgodovinsko znanje in zgodovinski
spomin za razumevanje sodobnosti in za
pridobivanje zavesti o svojem položaju in
vlogi v sedanjih družbenih razmerah v okolju,
v katerem živi, ter v svetu;
-uporablja zgodovinsko znanje in spomin pri
dojemanju različnih kultur in mišljenj ter pri
soočanju z medkulturnimi problemi in sploh s
problemi družbenega sožitja.

ZGODOVINA
2. RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI (KAJ PREVERIMO)

- orientirati se na časovnem traku;
- samostojno in kritično uporabljati podatke
iz raznovrstnih virov za razumevanje
zgodovinskih pojavov;
- dojemati zgodovinsko dogajanje na podlagi
literarnih besedil;

Učenec ...
- se orientira na časovnem traku;
- samostojno in kritično uporablja
podatke iz raznovrstnih virov za
razumevanje zgodovinskih pojavov;
- dojema zgodovinsko dogajanje na
podlagi literarnih besedil;

- smiselno razbirati, povezovati, primerjati
in uporabljati zgodovinske podatke;
- uokvirjati zgodovinske dogodke znotraj
političnih, gospodarskih, družbenih, kulturnih
in tehnoloških zgodovinskih procesov;
- ugotavljati vzročno in posledično
soodvisnost različnih zgodovinskih dogodkov
in dejavnikov;

- smiselno razbira, povezuje, primerja in
uporablja zgodovinske podatke;
- uokvirja zgodovinske dogodke znotraj
političnih, gospodarskih, družbenih,
kulturnih in tehnoloških zgodovinskih
procesov;
- ugotavlja vzročno in posledično
soodvisnost različnih zgodovinskih
dogodkov in dejavnikov;

VSEBINE
- novi vek;
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- povezovati in primerjati različne
zgodovinske pojave in obdobja;
- povezovati in primerjati zgodovinsko
dogajanje znotraj različno širokih prostorskih
okvirov krajevne, narodne oz. državne,
evropske in svetovne zgodovine;

- povezuje in primerja različne
zgodovinske pojave in obdobja;
- povezuje in primerja zgodovinsko
dogajanje znotraj različno širokih
prostorskih okvirov krajevne, narodne oz.
državne, evropske in svetovne zgodovine;

- uporabljati, tudi s tehnološkimi pripomočki,
zgodovinske karte, grafe, tabele, časovne
trakove in miselne vzorce za pisno in ustno
samostojno obravnavo, tolmačenje in
predstavljanje zgodovinskih pojavov;
- uporabljati specifično izrazoslovje;

- uporablja, tudi s tehnološkimi
pripomočki, zgodovinske karte, grafe,
tabele, časovne trakove in miselne vzorce
za pisno in ustno samostojno obravnavo,
tolmačenje in predstavljanje zgodovinskih
pojavov;
-uporablja specifično izrazoslovje;

- uporabljati zgodovinsko znanje in
zgodovinski spomin za razumevanje
sodobnosti in za pridobivanje zavesti o
svojem položaju in vlogi v sedanjih
družbenih razmerah v okolju, v katerem živi,
ter v svetu;
-uporabljati zgodovinsko znanje in spomin
pri dojemanju različnih kultur in mišljenj ter
pri soočanju z medkulturnimi problemi in
sploh s problemi družbenega sožitja.

- uporablja zgodovinsko znanje in
zgodovinski spomin za razumevanje
sodobnosti in za pridobivanje zavesti o
svojem položaju in vlogi v sedanjih
družbenih razmerah v okolju, v katerem
živi, ter v svetu;
-uporablja zgodovinsko znanje in spomin
pri dojemanju različnih kultur in mišljenj
ter pri soočanju z medkulturnimi problemi
in sploh s problemi družbenega sožitja.
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ZGODOVINA
3. RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI (KAJ PREVERIMO)

- orientirati se na časovnem traku;
- samostojno in kritično uporabljati podatke iz
raznovrstnih virov za razumevanje
zgodovinskih pojavov;
- dojemati zgodovinsko dogajanje na podlagi
literarnih besedil;

Učenec ...
- se orientira na časovnem traku;
- samostojno in kritično uporablja podatke iz
raznovrstnih virov za razumevanje zgodovinskih
pojavov;
- dojema zgodovinsko dogajanje na podlagi
literarnih besedil;

- smiselno razbirati, povezovati, primerjati in
uporabljati zgodovinske podatke;
- uokvirjati zgodovinske dogodke znotraj
političnih, gospodarskih, družbenih, kulturnih
in tehnoloških zgodovinskih procesov;
- ugotavljati vzročno in posledično soodvisnost
različnih zgodovinskih dogodkov in
dejavnikov;
- povezovati in primerjati različne zgodovinske
pojave in obdobja;
- povezovati in primerjati zgodovinsko
dogajanje znotraj različno širokih prostorskih
okvirov krajevne, narodne oz. državne,
evropske in svetovne zgodovine;

- smiselno razbira, povezuje, primerja in
uporablja zgodovinske podatke;
- uokvirja zgodovinske dogodke znotraj
političnih, gospodarskih, družbenih, kulturnih in
tehnoloških zgodovinskih procesov;
- ugotavlja vzročno in posledično soodvisnost
različnih zgodovinskih dogodkov in dejavnikov;
- povezuje in primerja različne zgodovinske
pojave in obdobja;
- povezuje in primerja zgodovinsko dogajanje
znotraj različno širokih prostorskih okvirov
krajevne, narodne oz. državne, evropske in
svetovne zgodovine;

- uporabljati, tudi s tehnološkimi pripomočki,
zgodovinske karte, grafe, tabele, časovne
trakove in miselne vzorce za pisno in ustno

- uporablja, tudi s tehnološkimi pripomočki,
zgodovinske karte, grafe, tabele, časovne
trakove in miselne vzorce za pisno in ustno

VSEBINE
- novejša zgodovina;
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samostojno obravnavo, tolmačenje in
predstavljanje zgodovinskih pojavov;
- uporabljati specifično izrazoslovje;

samostojno obravnavo, tolmačenje in
predstavljanje zgodovinskih pojavov;
-uporablja specifično izrazoslovje;

- uporabljati zgodovinsko znanje in
zgodovinski spomin za razumevanje
sodobnosti in za pridobivanje zavesti o svojem
položaju in vlogi v sedanjih družbenih
razmerah v okolju, v katerem živi, ter v svetu;
-uporabljati zgodovinsko znanje in spomin pri
dojemanju različnih kultur in mišljenj ter pri
soočanju z medkulturnimi problemi in sploh s
problemi družbenega sožitja.

- uporablja zgodovinsko znanje in zgodovinski
spomin za razumevanje sodobnosti in za
pridobivanje zavesti o svojem položaju in vlogi v
sedanjih družbenih razmerah v okolju, v
katerem živi, ter v svetu;
-uporablja zgodovinsko znanje in spomin pri
dojemanju različnih kultur in mišljenj ter pri
soočanju z medkulturnimi problemi in sploh s
problemi družbenega sožitja.
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ZEMLJEPIS
1.

RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI

VSEBINE/DEJAVNOSTI

ORIENTACIJA
Orientirati se v prostoru s pomočjo
topoloških napotkov in strani neba ter
stopinjske mreže.

Učenec se z uporabo zemljevida orientira Orientiranje, stopinjska mreža,
v prostoru.
zemljevidi, busola.

PRIDOBIVANJE SPLOŠNIH ZEMLJEPISNIH POJMOV
Ugotavljati položaj Zemlje v vesolju in
njegov vpliv na življenjske pogoje na
njej.

Učenec dojema Zemljo in življenje na
njej celovito in v okviru vesoljskega
prostora.

Zemlja in gibanja v vesolju, stopinjska
mreža, toplotni pasovi, časovni pasovi.

UPORABA ZEMLJEVIDOV IN DRUGIH ZEMLJEPISNIH VIROV
-Uporabljati jezik geografičnosti za
tolmačenje zemljevidov in za skiciranje
enostavnih kartogramov in tematskih
kart;
- črpati in tolmačiti zemljepisne podatke
iz raznovrstnih virov (učbenika, razne
literature, statističnih podatkov,
zemljevidov, satelitskih posnetkov,
fotografij, tudi z uporabo interneta in
drugih računalniških programov).
- s samostojno uporabo raznovrstnih
zemljepisnih virov in ustreznim
zemljepisnim izrazoslovjem podajati
zemljepisno znanje.

Učenec
Vrste in merila zemljevidov.
- obvlada uporabo zemljevidov in izdelavo Obravnavano območje: Slovenija.
enostavnih zemljevidov;
- samostojno uporablja zemljepisne vire;
- Samostojno in terminološko ustrezno
podaja svoje zemljepisno znanje.
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SPOZNAVANJE NARAVNEGA IN DRUŽBENEGA OKOLJA
- Ugotavljati, tolmačiti in opišati krajino:
njene naravne prvine (površje,
vodovje...) in človeške posege vanjo
(mesta , infrastrukture ...); soodvisnost
med naravnimi značilnostmi
obravnavanega območja in človeško
prisotnostjo ter delovanjem v njem.

Učenec
- aktivno spoznava naravno krajino in
človeške posege vanjo;
- dojema soodvisnost med naravnim
okoljem in človeško prisotnostjo ter
delovanjem v njem.

Obravnavano območje:Slovenija.

RAZUMEVANJE POMENA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
- V krajini prepoznati naravne prvine ter
zgodovinske in umetniške objekte kot
naravno in kulturno dediščino, ki jo je
treba varovati in vrednotiti;
- ugotavljati potrebo po trajnostnem
razvoju in presojati možnosti tudi v
namen premoščanja družbenogospodarskih razlik v svetu;
- soočati se z družbeno in kulturno
raznolikostjo v ožjem in širšem okolju ter
ugotavljati potrebo po enakopravnem
sožitju in sodelovanju med narodi.

Učenec
Obravnavano območje:Slovenija.
- pridobiva zavest o pomenu ohranjanja
naravne in kulturne dediščine;
- pridobiva zavest o potrebi po
premoščanju družbenogospodarskih razlik
v svetu;
- pridobiva zavest o potrebi po
medsebojni strpnosti in enakopravnem
sožitju ter sodelovanju med narodi.
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ZEMLJEPIS
2.

RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI

VSEBINE/DEJAVNOSTI

ORIENTACIJA
Orientirati se v prostoru s pomočjo
topoloških napotkov in strani neba ter
stopinjske mreže.

Učenec se z uporabo zemljevida orientira Orientiranje, stopinjska mreža,
v prostoru.
zemljevidi, busola.

PRIDOBIVANJE SPLOŠNIH ZEMLJEPISNIH POJMOV
Ugotavljati položaj Zemlje v vesolju in
njegov vpliv na življenjske pogoje na
njej.

Učenec dojema Zemljo in življenje na
njej celovito in v okviru vesoljskega
prostora.

Stopinjska mreža, toplotni pasovi,
časovni pasovi.

UPORABA ZEMLJEVIDOV IN DRUGIH ZEMLJEPISNIH VIROV
-Uporabljati jezik geografičnosti za
tolmačenje zemljevidov in za skiciranje
enostavnih kartogramov in tematskih
kart;
- črpati in tolmačiti zemljepisne podatke
iz raznovrstnih virov (učbenika, razne
literature, statističnih podatkov,
zemljevidov, satelitskih posnetkov,
fotografij, tudi z uporabo interneta in
drugih računalniških programov).
- s samostojno uporabo raznovrstnih
zemljepisnih virov in ustreznim
zemljepisnim izrazoslovjem podajati
zemljepisno znanje.

Učenec
Obravnavano območje: Evropa.
- obvlada uporabo zemljevidov in izdelavo
enostavnih zemljevidov;
- samostojno uporablja zemljepisne vire;
- Samostojno in terminološko ustrezno
podaja svoje zemljepisno znanje.
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SPOZNAVANJE NARAVNEGA IN DRUŽBENEGA OKOLJA
- Ugotavljati, tolmačiti in opišati krajino:
njene naravne prvine (površje,
vodovje...) in človeške posege vanjo
(mesta , infrastrukture ...); soodvisnost
med naravnimi značilnostmi
obravnavanega območja in človeško
prisotnostjo ter delovanjem v njem.

Učenec
- aktivno spoznava naravno krajino in
človeške posege vanjo;
- dojema soodvisnost med naravnim
okoljem in človeško prisotnostjo ter
delovanjem v njem.

Obravnavano območje:Evropa.

RAZUMEVANJE POMENA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
- V krajini prepoznati naravne prvine ter
zgodovinske in umetniške objekte kot
naravno in kulturno dediščino, ki jo je
treba varovati in vrednotiti;
- ugotavljati potrebo po trajnostnem
razvoju in presojati možnosti tudi v
namen premoščanja družbenogospodarskih razlik v svetu;
- soočati se z družbeno in kulturno
raznolikostjo v ožjem in širšem okolju ter
ugotavljati potrebo po enakopravnem
sožitju in sodelovanju med narodi.

Učenec
Obravnavano območje:Evropa.
- pridobiva zavest o pomenu ohranjanja
naravne in kulturne dediščine;
- pridobiva zavest o potrebi po
premoščanju družbenogospodarskih razlik
v svetu;
- pridobiva zavest o potrebi po
medsebojni strpnosti in enakopravnem
sožitju ter sodelovanju med narodi.
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ZEMLJEPIS
3.

RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI

VSEBINE/DEJAVNOSTI

ORIENTACIJA
Orientirati se v prostoru s pomočjo
topoloških napotkov in strani neba ter
stopinjske mreže.

Učenec se z uporabo zemljevida orientira Orientiranje, stopinjska mreža,
v prostoru.
zemljevidi, busola.

PRIDOBIVANJE SPLOŠNIH ZEMLJEPISNIH POJMOV
Ugotavljati položaj Zemlje v vesolju in
njegov vpliv na življenjske pogoje na
njej.

Učenec dojema Zemljo in življenje na
njej celovito in v okviru vesoljskega
prostora.

Stopinjska mreža, toplotni pasovi,
časovni pasovi.

UPORABA ZEMLJEVIDOV IN DRUGIH ZEMLJEPISNIH VIROV
-Uporabljati jezik geografičnosti za
tolmačenje zemljevidov in za skiciranje
enostavnih kartogramov in tematskih
kart;
- črpati in tolmačiti zemljepisne podatke
iz raznovrstnih virov (učbenika, razne
literature, statističnih podatkov,
zemljevidov, satelitskih posnetkov,
fotografij, tudi z uporabo interneta in
drugih računalniških programov).
- s samostojno uporabo raznovrstnih
zemljepisnih virov in ustreznim
zemljepisnim izrazoslovjem podajati
zemljepisno znanje.

Učenec
Obravnavano območje: svet.
- obvlada uporabo zemljevidov in izdelavo
enostavnih zemljevidov;
- samostojno uporablja zemljepisne vire;
- Samostojno in terminološko ustrezno
podaja svoje zemljepisno znanje.
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SPOZNAVANJE NARAVNEGA IN DRUŽBENEGA OKOLJA
- Ugotavljati, tolmačiti in opišati krajino:
njene naravne prvine (površje,
vodovje...) in človeške posege vanjo
(mesta , infrastrukture ...); soodvisnost
med naravnimi značilnostmi
obravnavanega območja in človeško
prisotnostjo ter delovanjem v njem.

Učenec
- aktivno spoznava naravno krajino in
človeške posege vanjo;
- dojema soodvisnost med naravnim
okoljem in človeško prisotnostjo ter
delovanjem v njem.

Obravnavano območje:svet.

RAZUMEVANJE POMENA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
- V krajini prepoznati naravne prvine ter
zgodovinske in umetniške objekte kot
naravno in kulturno dediščino, ki jo je
treba varovati in vrednotiti;
- ugotavljati potrebo po trajnostnem
razvoju in presojati možnosti tudi v
namen premoščanja družbenogospodarskih razlik v svetu;
- soočati se z družbeno in kulturno
raznolikostjo v ožjem in širšem okolju ter
ugotavljati potrebo po enakopravnem
sožitju in sodelovanju med narodi.

Učenec
Obravnavano območje:svet.
- pridobiva zavest o pomenu ohranjanja
naravne in kulturne dediščine;
- pridobiva zavest o potrebi po
premoščanju družbenogospodarskih razlik
v svetu;
- pridobiva zavest o potrebi po
medsebojni strpnosti in enakopravnem
sožitju ter sodelovanju med narodi.
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MATEMATIKA
1.

RAZRED

UČNI SMOTRI

OPISNIKI (KAJ PREVERIMO)

VSEBINE/DEJAVNOSTI

ŠTEVILA
Opraviti štiri osnovne operacije v
množici naravnih in decimalnih števil.
Sposoben biti podajanja približne ocene
rezultata dane operacije, tudi zato da bi
preveril sprejemljivost rezultata.
Upodobiti števila na premici.
Ugotoviti večkratnike in delitelje danega
števila, skupne večkratnike dveh ali več
naravnih števil.
Dojeti pomen najmanjšega skupnega
večkratnika in največjega skupnega
delitelja ter njuno uporabo.
Uporabljati lastnosti desetiških potenc pri
računanju.
Opraviti na pamet enostavne račune ob
upoštevanju asociativnih in distributivnih
lastnosti.
Zavedati se pomena oklepajev ter
dogovora o prednosti računskih operacij.
Izračunati enostavne številske izraze.
Zapisati številski izraz za rešitev danega
problema.

Učenec računa v množici naravnih in
decimalnih števil.
Uporablja računske zakone.
Oceni rezultat računa.
Reši številske izraze v množici naravnih
in decimalnih števil.
Izračuna vrednost potence.
Uporablja pravila pri računanju s
potencami.
Napiše števila kot potenco števila 10.
Uporablja pravila za deljivost.
Ugotovi skupne večkratnike in delitelje
dveh ali več naravnih števil.
Ugotovi najmanjši skupni večkratnik in
največji skupni delitelj.
Razcepi število na prafaktorje.
Uporablja ulomek kot del celote.
Primerja ulomke.
Poišče ekvivalentne ulomke.
Krajša in razširja ulomke.

Štiri osnovne operacije in njihove
lastnosti.
Ponazoritev naravnih in decimalnih števil
na številski premici.
Pravila za reševanje številskih izrazov.
Potence in njihove lastnosti.
Zapisovanje velikih in majhnih števil s
potencami št.10.
Večkratniki in delitelji in pravila za
deljivost.
Praštevila in sestavljena števila.
Razcep na prafaktorje.
Pomen ulomka in ponazoritev ulomka.
Ekvivalentni ulomki.
Razširjanje in krajšanje ulomkov.
Primerjanje ulomkov.
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Upodobiti ulomke na številski premici, ga Grafično ponazori ulomke na številski premici.
primerjati z naravnim številom, urejati
ulomke po velikosti, jih razširjati in
krajšati.

RELACIJE IN FUNKCIJE
Komunikacija in uporaba simbolnega,
formalnega in tehničnega jezika.
Reševanje problemov, tudi z enačbami
prve stopnje.
Preverjanje rezultatov in utemeljevanje.

Učenec
uporablja
pojem
množice,
podmnožice, elementa, preseka, unije.
Razume in pravilno uporablja ustrezno
simboliko.
Analizira besedilno nalogo in izdela načrt
za rešitev.

Osnovni pojmi množic (element, prazna
množica, presek, unija, podmnožica).
Vaje o logično-matematičnem postopku
za reševanje besedilnih nalog.

GEOMETRIJSKE OBLIKE
Učenec riše daljice, poltrake, premice,
vzporednice in pravokotnice ter pazljivo
uporabi ustrezno orodje.
Pri
zapisovanju
odnosov
med
geometrijskimi
elementi
uporablja
simboliko.
Nariše kote, primerja kote po velikosti.
Računa s koti.
Pri načrtovanju uporablja lastnosti
simetrale daljice in kota, kote riše s
šestilom.
Prepozna in določi vrsto transformacije,
opiše lastnosti zrcaljenja, uporablja
simboliko.

Učenec prepozna in nariše osnovne
geometrijske elemente.
Rešuje geometrijske vaje z uporabo
ustreznega orodja in razvija načrtovalne
spretnosti.
Uporablja ustrezno simboliko.
Oceni, nariše in izmeri kote.
Načrta pravokotnice in vzporednice.
Načrta simetralo daljice in kota.
Zrcali
geometrijske
elemente
čez
premico in čez točko.
Opiše preslikave s katerimi se skladna
lika prekrijeta.
Določi simetrale likom in predmetom.

Osnovni geometrijski pojmi.
Lastnosti premic, poltrakov, daljic in
kotov.
Koti, vrste kotov in kotne mere.
Medsebojne lege premic.
Transformacije: zrcaljenje, zasuk in
vzporedni premik.
Osnovni pojmi simetrije.
Zrcaljenje čez premico in čez točko.
Vaje za prepoznavanje skladnosti likov in
opisi preslikav s katerimi se skladna lika
prekrijeta.
Določanje simetral likov in predmetov.
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Načrta geometrijske risbe in like na
podlagi opisa in simbolike.
Pozna lastnosti trikotnikov, prepozna
podobnosti in razlike in opis posreduje
drugim.
Pozna uporabo koordinatne mreže v
matematiki in drugih kontekstih.
Z uporabo obrazcev in brez njih izračuna
obseg ter pološčino pravokotnika in
kvadrata, površino in prostornino kocke
in kvadra.

Nariše trikotnike z uporabo ustreznega
orodja.
Nariše koordinatni sistem in prikaže
točke, daljice in like.
Uporablja obrazce za ploščino, obseg,
površino in prostornino pri reševanju
besedilnih nalog.

Trikotniki: lastnosti, znamenite točke
trikotnika.
Načrtovanje trikotnikov, skladnost.
Kvadratna mreža: prikazovanje točk,
daljic in likov v koordinatnem sistemu.
Računanje obsega in ploščine pri
kvadratu in pravokotniku, površine in
prostornine kocke in kvadra.

MERE, PODATKI IN NAPOVEDI
Prikazati množico podatkov, tudi s
pomočjo elektronske razpredelnice.
Oceniti, meriti, pretvarjati, primerjati,
računati s količinami.

Učenec razbere podatke iz tabele.
Nanese podatke v diagram ali tabelo.
Uporablja merske enote mednarodnega
merskega sistema.

Razbiranje in nanašanje podatkov iz ali v
tabelo ali diagram.
Mednarodni
sistem
merskih
enot:
dolžinske, ploščinske, prostorninske,
kotne, časovne, mere za maso.
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MATEMATIKA
2.

RAZRED

UČNI SMOTRI

OPISNIKI (KAJ PREVERIMO)

VSEBINE/DEJAVNOSTI

ŠTEVILA
Usvojiti pojem ulomka,
ulomek Učenec primerja, krajša in razširja
primerjati z naravnim številom, urejati ulomke.
ulomke po velikosti, jih razširjati in
Grafično ponazarja ulomke na številski
krajšati.
premici.
Označiti eno in isto racionalno število s
pomočjo ekvivalentnih ulomkov in Pretvarja ulomke v decimalna števila in
obratno.
decimalnih števil.
Razstavljati
prafaktorje.

naravna

števila

na Primerno zaokroži decimalna števila.

Pregledna
razreda.

ponovitev

snovi

prvega

Ulomki in decimalna števila. Decimalni
zapis ulomka.
Pravila za računanje z ulomki in
decimalnimi števili. Potenca ulomka in
decimalnega števila.

Besedilne naloge z ulomki.
Izvaja vse številske operacije z ulomki in
Izrazi z ulomki in decimalnimi števili.
Poznati uporabnost takega razcepa za z decimalnimi števili.
različne namene.
Odstotki in njihov zapis v obliki ulomka in
Izračuna vrednost številskega izraza v
Uporabljati
lastnosti
potenc
za katerem nastopajo tudi ulomki in decimalnega števila.
poenostavljanje računov in zapisov.
Številske
množice:
naravna,
cela,
decimalna števila.
Razumeti pomen
odstotka
in
ga
Reši besedilne naloge z ulomki.
izračunati z uporabo različnih strategij.
Računa z odstotki.
Reševati besedilne naloge z odstotki in
oceniti rezultat.
Operira v okviru različnih številskih
Opraviti osnovne računske operacije in množic. Izvaja vse računske operacije z
reševati izraze v množici naravnih, celih negativnimi celimi in racionalnimi števili
in reši številske izraze.
in racionalnih števil.

racionalna, iracionalna in realna.

Pravila za računanje z negativnimi števili,
tudi v številskih izrazih.
Pravila za računanje potenc, tudi z
negativnim eksponentom.
Osnovni pojmi korenjenja.
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Zapisati številski izraz za rešitev danega Zapisuje majhna števila kot potenco št. Določanje kvadratnega korena celega in
problema.
decimalnega števila, raba tablic.
10.
Predstaviti znana števila na premici.
Določi kvadratne korene števil na različne Pravila za računanje s kvadratnimi koreni.
Zapisovati velika in majhna števila kot načine.
potenco št.10.
Uporablja pravila pri računanju s
Poznati kvadratni koren kot inverzni kvadratnimi koreni.
operator kvadriranja.
Uporablja številske tablice.
Oceniti kvadratni koren.
Grafično ponazarja realna števila na
številski premici.

RELACIJE IN FUNKCIJE
Izdelati,
interpretirati
in
pretvoriti Učenec
izrazi
enostavne
formule s črkami za posplošeno izražanje (formule) s črkami.
relacij in lastnosti.
Raziskovati in reševati probleme z
enačbami 1. stopnje.

relacije Besedilne naloge

GEOMETRIJSKE OBLIKE
Načrtati geometrijske elemente in like na Učenec
prepozna
štirikotnike
in
podlagi opisa in simbolike ter ob tem večkotnike, jih nariše in opiše njihove
pravilno in natančno uporabiti ustrezno značilnosti.
orodje.
Prepozna in uporablja lastnosti kotov v
Poznati pomembne lastnosti in definicije večkotnikih.
osnovnih ravninskih likov.
Računa s koti v večkotnikih.
Opisati in klasificirati like na podlagi
Pravilno uporablja obrazce za računanje
njihovih lastnosti.
obsegov in ploščin obravnavanih likov.
Reševati probleme z uporabo lastnosti
Oceni obseg in ploščino krivočrtnih
geometrijskih likov.
ravninskih oblik.

Lastnosti in značilnosti štirikotnikov in
pravilnih večkotnikov.
Pravila za načrtovanje štirikotnikov in
pravilnih večkotnikov.
Notranji koti v trikotnikih, štirikotnikih in
večkotnikih.
Obrazci za računanje obsegov in ploščin
obravnavanih likov, ploščinska enakost.
Reševanje besedilnih nalog.
Pitagorov izrek.
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Izračunati ploščino sestavljenih likov Razume navodila uporabnih nalog, vaje Uporaba Pitagorovega izreka pri vseh
tako, da jih učenec razstavi na osnovne grafično prikaže, nastavi in logično obravnavanih likih.
like.
izpelje postopek.
Oceniti vrednost ploščine lika, ki je Pozna in pravilno uporablja Pitagorov
omejen s krivimi črtami.
izrek.
Poznati Pitagorov izrek in njegovo Analizira nalogo, jo grafično prikaže in iz
uporabo v različnih likih in konkretnih risbe
razbere
primerno
rabo
situacijah.
Pitagorovega izreka.

MERE, PODATKI IN NAPOVEDI
Prikazati množico podatkov, tudi
pomočjo elektronske razpredelnice.

s Učenec
uporablja
merske
enote Mednarodni sistem merskih enot.
mednarodnega merskega sistema.
Zbiranje in prikazovanje podatkov.
Primerjati
podatke
v
pomembnih Ustrezno
prikaže
podatke
s
Proučevanje
stolpičnega,
tortnega
situacijah za sprejem odločitev.
preglednicami in različnimi diagrami.
diagrama, piktograma.
Ustrezno prebere različno predstavljene
podatke.
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MATEMATIKA
3. RAZRED
ŠTEVILA
Učenec pozna razne množice števil ter Številske množice Z, Q in R.
zna znotraj njih operirati.
Realna števila na številski premici.
Grafično ponazarja realna števila na
Predstaviti znana števila na premici.
Računske operacije v množici realnih
številski premici.
Opraviti osnovne računske operacije in
števil.
vse
računske
operacije
z
reševati izraze v množici naravnih, celih Izvaja
negativnimi celimi in racionalnimi števili Osnove algebrskega računanja: izrazi s
in racionalnih števil.
spremenljivkami, enočleniki in veččleniki.
in reši številske izraze.
Uporabljati
lastnosti
potenc
za
Izračuna
vrednost
izraza
s Enačbe in neenačbe prve stopnje.
poenostavljanje računov in zapisov.
Ugotavljati odnose med množicami Z, Q
in R.

Poenostaviti
preproste
spremenljivkami.

izraze

s

probleme

z

Rešiti linearne enačbe.
Raziskovati in reševati
enačbami prve stopnje.

spremenljivkami.

Pravila za določanje neznanke v enačbah
Uporablja osnovne računske operacije pri prve stopnje.
računanju z enočleniki in veččleniki.
Reši enačbe
neznanko.

prve

Uporablja
enačbe
besedilnih nalog.

stopnje
pri

z

eno

reševanju

RELACIJE IN FUNKCIJE
Upodobiti množico točk na realni osi in v Učenec določi lego poljubne točke v Koordinatni sistem v ravnini.
koordinatnem sistemu.
koordinatnem sistemu.
Razmerja in sorazmerja.
Izdelati,
interpretirati
in
pretvoriti Nariše točke z danimi koordinatami v
Premo in obratno sorazmerne količine.
formule s črkami za posplošeno izražanje koordinatnem sistemu.
relacij in lastnosti.
Uporablja Pitagorov izrek v koordinatnem Uporaba sorazmerja pri računanju
odstotkov.
Opisati
odvisnost
dveh
količin
s sistemu.
Pojem funkcije.
funkcijskim zapisom, s tabelo in grafom. Ponazarja odvisnost dveh količin.
Grafi premice, hiperbole in parabole.
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Izraziti relacijo sorazmerja z enakostjo Bere nastale grafe in iz njih poišče Relacije in funkcije v
podatke.
ulomkov in obratno.
koordinatnem sistemu.

kartezijskem

Uporabiti
kartezijsko
ravnino
za Razlikuje premo in obratno sorazmerne
prikazovanje relacij in funkcij ter za količine in v zvezi s tem rešuje naloge.
raziskavo funkcij vrste y = ax in y = a/x Prepozna linearno funkcijo.
ter njihovih grafov.
Določi smerni koeficient in začetno
Povezovati enačbi y=ax in y = a/x s vrednost linearne funkcije.
pojmom sorazmerja.
Grafično in računsko določi presečišče
Razumeti pomen koeficientov pri linearni dveh premic.
funkciji in to uporabljati v konkretnih
nalogah.

GEOMETRIJSKE OBLIKE
Poznati Pitagorov izrek in njegovo Učenec uporablja Pitagorov izrek v
uporabo v različnih likih in konkretnih različnih likih.
situacijah.
Pozna značilnosti kroga in njegovih
Razumeti, da je število π razmerje med delov.
obsegom in premerom kroga.
Rešuje naloge v zvezi s krogom.
Poznati obrazce za računanje ploščine in
Rešuje vaje s krogu včrtanimi in
obsega kroga in njegovih delov.
očrtanimi štirikotniki.
Ustvariti
si
sliko
tridimenzionalnih
Opisuje dano geometrijsko telo.
predmetov
na
osnovi
ravninskih
Nariše mrežo in sestavi model telesa.
predstavitev.

Pitagorov izrek in njegova uporaba pri
obravnavanih likih.
Krog in deli kroga.
Obseg in ploščina kroga in njegovih
delov.
Podobnost likov.
Geometrijska telesa in njihove lastnosti.
Površina in prostornina geometrijskih
teles.

Poznati
obrazce
za
površino
in Izračuna plašč, površino in prostornino Povezava med
prostornino.
prostornino geometriskih teles ter oceniti telesa.
prostornino običajnih predmetov.
Uporablja Pitagorov izrek v prostoru.
Reševati probleme z uporabo lastnosti Povezuje pojme masa, gostota in
geometrijskih likov in teles.
prostornina telesa ter rešuje naloge.

maso,

gostoto

in
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MERE, PODATKI IN NAPOVEDI
Prikazati množico podatkov, tudi
pomočjo elektronske razpredelnice.

s Učenec uporablja merske enote sistema Mednarodni sistem merskih enot.
mks.
Prikazovanje podatkov.
Primerjati
podatke
v
pomembnih Prikaže podatke s preglednicami in
Osnovni pojmi verjetnostnega računa:
situacijah za sprejem odločitev.
diagrami.
dogodek, frekvenca, relativna frekvenca.
Prepoznati pare nasprotnih, nezdružljivih Ustrezno prebere predstavljene podatke.
Osnovni pojmi statistike: aritmetična
in neodvisnih dogodkov.
Ugotovi kdaj je dogodek slučajen, gotov sredina, modus, mediana.
Izbirati in uporabljati srednje vrednosti in nemogoč.
(aritmetično sredino, modus ali mediano)
Določi verjetnost dogodka.
glede
na
tipologijo
podatkov
na
Iz danih podatkov določi aritmetično
razpolago.
sredino, modus in mediano.
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NARAVOSLOVJE
1.

RAZRED

UČNI SMOTRI

OPISNIKI (KAJ PREVERIMO)

VSEBINE/DEJAVNOSTI

ŽIVA BITJA
Ugotavljati podobnosti in razlike v
strukturah in funkcijah živih bitij.
Sestaviti model celice, opazovati
rastlinske celice pod mikroskopom,
saditi semena in opazovati razlike v
razvoju rastlin.
Razumeti pomen rastlin in fotosinteze
za življenje drugih organizmov.
Razumeti povezavo med organizmi in
njihovim življenjskim okoljem.
Pri osebnih izbirah vedeti se okolju
prijazno, spoštovati in ohranjati
biološko raznolikost v ekosistemih.

Učenec opiše značilnosti žive in nežive
narave.
Opiše prehrambeno verigo in prepozna
proizvajalce, potrošnike in razkrojevalce.
Opiše odnose med človekom, živalstvom
in rastlinstvom v danih okoljih.
Razlikuje avtotrofna in heterotrofna živa
bitja.
Opiše glavne dele celice.
Navede reaktante in produkte pri
fotosintezi in celičnem dihanju.
Razlikuje različne dele rastlinskih organov
in našteje njihove funkcije.
Razlikuje med žužkocvetkami in
vetrocvetkami.
Našteje različne načine razširjanja semen.

Živa in neživa narava, lastnosti živih
bitij.
Prehrambene verige, proizvajalci,
potrošniki in razkrojevalci, avtotrofna in
heterotrofna bitja.
Fotosinteza in ciklus ogljika. Celično
dihanje.
Celica kot osnovna enota organizmov.
Rastline: zgradba in funkcije rastlinskih
organov.
Razmnoževanje rastlin, spolno in
nespolno.
Razvrščanje in poimenovanje rastlin.

PLANET ZEMLJA
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Poznati zemeljsko
notranja gibanja.

sestavo

in

njena Učenec opiše notranjo zgradbo Zemlje.

Opiše kamninski krog.
Na terenu in s konkretnimi izkušnjami
Po opazovanju ločuje med apnencem in
poglabljati
poznavanje
kamnin
in
granitom, marmorjem in peščenjakom.
geoloških procesov, po katerih so
Razloži prisotnost fosilov v nekaterih
nastale.
kamninah.
Razumeti pomen fosilov pri ugotavljanju
sprememb, ki so se vrstila v okolju in v Opiše nastanek prsti.
evoluciji živečih vrst.
Opiše sestavo atmosfere.

Zgradba Zemlje.
Minerali in kamnine: sedimentne,
magmatske, metamorfne.
Fosili.
Nastanek in vloga prsti.
Sestava atmosfere.

SNOV IN ENERGIJA
Razumeti, da so viri snovi in energije v Učenec našteje vire snovi v naravi.
naravi omejeni.
Utemelji uporabo snovi na podlagi njenih
Opraviti
eksperimente
z
veznimi lastnosti.
posodami, spremembami agregatnega
Opravi meritve za maso in prostornino teles.
stanja vode in jih povezati s pojavi in s
praktičnimi uporabami v vsakdanjem Določi gostoto danega predmeta.
življenju.
Našteje oblike energije in njene vire.

Snov: viri snovi, lastnosti, uporaba
snovi.

Rzumeti razliko med kemijsko reakcijo Razlikuje med temperaturo in toploto.
in fizikalno spremembo.
Uporablja različne temperaturne lestvice.
Opraviti enostavne kemijske reakcije,
tudi s snovmi, ki jih dobimo doma (npr. Opiše prehode agregatnega stanja snovi.
raztopine v vodi, gorenje sveče, natrijev Napiše formule nekaterih molekul in nariše
bikarbonat in kis) in jih razložiti na njihove modele.
podlagi preprostih modelov o strukturi
Opiše pojave, ki so posledica kemijskih in
materije.
fizikalnih lastnosti vode.
Opazovati in opisati potek reakcij in
Navede primere kemijskih reakcij in
pridobljene produkte.
fizikalnih sprememb.

Temperaturne lestvice.

Masa, prostornina
značilnost snovi.

in

gostota

kot

Energija in viri energije.
Temperatura in toplota.
Agregatna stanja snovi in prehodi.
Sestava snovi: atomi in molekule.
Simboli
nekaterih
formule molekul.

elementov

in

Kemijske in fizikalne lastnosti vode.
Kemijske
reakcije
spremembe.

in

fizikalne

Kisline, baze in indikatorji.

Razlikuje kisline in baze glede na njihove
lastnosti ali s pomočjo indikatorjev.
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EKSPERIMENTALNA METODA
Posluževati
se
osnovnih
fizikalnih Učenec pretvarja merske enote z uporabo
pojmov na raznih izkustvenih področjih: predpon.
tlak, hitrost, teža, temperatura.
Uporablja merilne instrumente.
Zbirati
podatke,
prepoznati
Opazuje in opiše naravne pojave.
spremenljivke pri različnih pojavih,
poiskati odvisnosti med količinami in Opazuje in si zapisuje potek enostavnih
eksperimentov.
izvajati različne formalne upodobitve.

Mednarodni merski sistem SI.
Eksperimentalna metoda: opazovanje
in zapisovanje podatkov, postavitev
hipoteze,
organizacija
preizkusa,
analiza
rezultatov,
potrditev
ali
zavračanje hipoteze.

Utemeljiti določene izbire pri izvajanju
eksperimentov,
predstaviti rezultate in o njih debatirati.
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NARAVOSLOVJE
2.

RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI (KAJ PREVERIMO)

VSEBINE/DEJAVNOSTI

SNOV IN ENERGIJA
Razumeti
razliko
elementom in spojino.

med

zmesjo, Učenec
razlikuje
homogene
in Zgradba snovi: zmesi in čiste snovi,
heterogene zmesi, elemente in spojine.
elementi in spojine.

Uporabiti
pridobljena
znanja
pri Utemelji izbiro metode ločevanja zmesi
ločevanju zmesi na podlagi fizikalnih na podlagi fizikalnih lastnosti snovi.
lastnosti sestavin.
Poišče elemente v periodnem sistemu.
Razumeti, da je valovanje povezano z
Razlikuje med valovno dolžino in
energijo.
frekvenco valovanja.
Izvajati eksperimente, ki pokažejo, da
Razlikuje med prečnim in vzdolžnim
eno obliko energije lahko pretvorimo v
valovanjem.
drugo (npr. dinamo, vrteči propeler na
grelcu).

Ločevanje zmesi.
Periodni sistem elementov, vrstno in
masno število.
Snovi in energija. Gorenje in celično
dihanje.
Valovanja.
Elektromagnetno valovanje.
Zvok.

PLANET ZEMLJA
Poznati teorije o nastanku Zemlje in o Učenec navede splošno sprejete teorije o
pojavu življenja.
nastanku Zemlje in o pojavu življenja na
Zemlji.
Poznati zemeljsko sestavo in njena
notranja gibanja; Spoznati potresno, Našteje različne oblike premikanja
vulkansko in hidrogeološko tveganje tektonskih plošč.
določenega območja
ter razumeti

Teorije o nastanku Zemlje.
Teorije o pojavu življenja na Zemlji.
Osnove tektonike plošč.
Vulkanizem in potresi, nastajanje gorstev
in oceanskega dna.
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nujnost okoljskega načrtovanja
zaščito prebivalstva in teritorija.

za Učenec opiše vulkanske pojave, potrese,
nastajanje gorstev in oceanskega dna.

EKSPERIMENTALNA METODA
Posluževati se osnovnih fizikalnih pojmov Učenec pretvarja merske enote z
na raznih izkustvenih področjih: tlak, uporabo predpon.
hitrost, teža, temperatura.
Uporablja merilne instrumente.
Zbirati
podatke,
prepoznati
Opazuje in opiše naravne pojave.
spremenljivke pri različnih pojavih,
poiskati odvisnosti med količinami in Opazuje in si zapisuje potek enostavnih
eksperimentov.
izvajati različne formalne upodobitve.

Mednarodni merski sistem SI.
Eksperimentalna metoda: opazovanje in
zapisovanje
podatkov,
postavitev
hipoteze, organizacija preizkusa, analiza
rezultatov, potrditev ali zavračanje
hipoteze.

Utemeljiti določene izbire pri izvajanju
eksperimentov,
predstaviti rezultate in o njih debatirati.

ŽIVA NARAVA
Razumeti povezavo med organizmi in Učenec navede žive in nežive dejavnike Ekosistemi: živi in neživi dejavniki okolja.
njihovim življenjskim okoljem.
okolja.
Odnosi med organizmi v določenem
Pri osebnih izbirah vedeti se okolju Opiše in imenuje odnose med organizmi ekosistemu.
prijazno, spoštovati in ohranjati biološko v ekosistemu.
Prehranjevalne verige in spleti.
raznolikost v ekosistemih.
Opiše prehranjevalno verigo ali splet.
Kroženje
elementov
in
snovi
v
Razumeti, da snovi v ekosistemu krožijo
Opiše kroženje snovi in pretakanje ekosistemu.
in energija se pretaka.
energije v ekosistemu.
Celica kot osnovna enota organizmov.
Razložiti
pojem
mikroskopske
Našteje podobnosti in razlike živalske,
Značilnosti živalske, rastlinske, glivne in
organizacije živih bitij na ravni celice
rastlinske, glivne in bakterijske celice.
bakterijske celice.
(npr. povezati dihanje s celičnim
Navede
reaktante
in
produkte
pri
dihanjem,
Procesi celičnega dihanja in fotosinteze.
fotosintezi in celičnem dihanju.
dihanje z gorenjem, rast rastlin s
Ogljikovi
hidrati:
glukoza,
škrob,
Našteje kriterije za razvrščanje.
fotosintezo ).
celuloza.
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Razumeti pomen in uporabo klasifikacije. Navede značilnosti raznih živalskih Osnove in pomen razvrščanje živih bitij.
skupin.
Primerjati
zgradbo
in
delovanje
Razdelitev živega v štiri kraljestva:
organskih sistemov pri človeku in drugih Opiše sestavo organskih sistemov, bakterije, glive, rastline in živali.
živalskih skupinah.
organov in tkiv.
Skupine mnogoceličnih živali.
Razumeti
prednosti
spolnega
in Opiše zgradbo in delovanje organskih
Celice, tkiva, organi in organski sistemi.
nespolnega razmnoževanja.
sistemov:
prebavil,
dihal,
krovnih
struktur, obtočil, gibal, izločal, živčevja in Primerjanje organskih sistemov pri
Ugotoviti podobne faze embrionalnega
organizmih:
krovne
hormonalnega sistema, pri človeku in mnogoceličnih
razvoja
pri
različnih
skupinah
strukture, prebavila, dihala, obtočila,
drugih živalskih skupinah.
vretenčarjev in pri človeku.
gibala, izločala, čutila, živčevje in
Našteje oblike spolnega in nespolnega
hormonalni sistem.
razmnoževanja.
Spolno in nespolno razmnoževanje.
Opiše
različne oblike
razvoja pri
nekaterih živalskih skupinah in pri Rast in razvoj osebka.
človeku.
Razvoj s preobrazbo.
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NARAVOSLOVJE
3.

RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI (KAJ PREVERIMO)

VSEBINE/DEJAVNOSTI

SNOV IN ENERGIJA
Razviti enostavne shematizacije,
modelizacije ter logične in matematične
formalizacije dejstev in pojavov;
uporabiti jih tudi pri vsakdanjih pojavih.
Razumeti, da je znanstveni napredek
povezan s človeškim napredkom.
Poznati glavne probleme povezane z
rabo znanosti na področju tehnološkega
razvoja in vedoželjno in z zanimanjem
debatirati o tem.
Na življenjsko okolje, krajevno in
globalno, gledati kot na dinamičen
sistem živečih vrst, ki so v medsebojni
interakciji in spoštujejo omejitve, ki
urejajo strukture neorganskega sveta;
razumeti vlogo človeške skupnosti v
sistemu; razumeti, da so viri končni in
da je dostop do njih neenak ter se
glede na način in rabo virov odgovorno
obnašati.

Učenec opiše zgradbo atoma.
Razlikuje med masnim in vrstnim številom.
Na podlagi zgradbe atoma uvrsti element v
PSE.
Razloži nastanek ionske in kovalentne vezi.
Navede primere fizikalnih sprememb in
kemijskih reakcij.
Razlikuje med endotermnimi in
eksotermnimi reakcijami, med popolnim in
nepopolnim gorenjem.
Opiše silo, grafično ponazori silo, izračuna
rezultanto.
Razlikuje med maso in težo, gostoto in
specifično težo.
Uporablja enote za tlak in reši vaje s
tlakom in vzgonom.
Ponazori vzvod, uporabi zakon vzvoda in
oceni, kdai je koristen ali nekoristen.
Učenec meri čas in pot, ponazori podatke,
opisuje in reši vaje glede na pot, čas in
hitrost.
Našteje različne oblike energije in učinke
na telesa, opiše, kako je energija povezana
z delom in obratno.

Zgradba atoma, jedro, protoni, nevtroni
in elektroni.
Vrstno in masno število, izotopi.
Elektronska ovojnica, elektronska
razporeditev.
Periodni sistem elementov – PSE, periode
in skupine.
Ionska in kovalentna vez, kovine in
nekovine.
Fizikalne spremembe in kemijske
reakcije.
Eksotermne in endotermne reakcije.
Popolno in nepopolno gorenje.
Sile: opredelitev, opis, grafična
ponazoritev, rezultanta.
Teža in masa, specifična teža in gostota.
Tlak, zračni tlak, tlak v tekočinah;
gostota in vzgon.
Ravnotežje sil, vzvod, primeri vzvodov,
zakon vzvoda.
Gibanje: pot, čas, hitrost; vrste gibanja,
pospešek.
Spremembe in energija, energija in delo.
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NAŠ PLANET V VESOLJU
Opazovati nebesna telesa in pojave na
nebu, jih razložiti in sestaviti modele s
pomočjo računalniških simulacij.
Razumeti, da so gibanja Zemlje povezana z
menjavo dneva in noči ter z letnimi časi.
Razložiti, tudi s pomočjo računalniških
simulacij, mehanizem sončnega in luninega
mrka.
Sestaviti modele, na primer sončne ure in za
beleženje sončne poti ter njegove višine
skozi celo šolsko leto.

Učenec navede teorije o nastanku
Vesolja, od antike do danes.
Uporablja merske enote za razdalje
v vesolju.
Opiše glavne značilnosti zvezd,
galaksij, našega osončja in teles v
njem.
Opiše rotacijo in revolucijo Zemlje
in našteje posledice teh gibanj.
Razloži pojav luninih men, sončnega
in luninega mrka.

Vesolje in teorije o nastanku vesolja.
Merske enote za razdalje v vesolju.
Zvezde, galaksije, meglice. Nastanek
zvezd.
Sonce, planeti, sateliti in druga telesa v
našem osončju.
Vrtenje Zemlje in posledice vrtenja.
Luna in lunine mene.
Lunin in sončni mrk.

ŽIVA BITJA
Razložiti pojem mikroskopske organizacije
živih bitij na ravni celice (npr. povezati
dihanje s celičnim dihanjem, prehranjevanje
s celično presnovo, rast in razvoj s celičnim
razmnoževanjem).
Poznati biološke osnove prenašanja dednih
lastnosti.
Pridobiti pravilne informacije o puberteti in
spolnosti.
Poznati posledice uživanja alkohola, mamil in
kajenja.
Uporabiti znanje o higieni in poskrbeti za
svoje zdravje.
Imeti celovit pogled na lastno telo kot na
identiteto, ki niha med stalnostjo in
spreminjanjem, med makroskopskimi in
mikroskopskimi nivoji, med zmogljivostjo in
omejitvami.

Učenec opiše celico in njene delce
ter njihove funkcije.
Razlikuje med mitozo in mejozo,
med spolnim in nespolnim
razmnoževanjem.
Navede spremembe, tako duševne
kot telesne, ki so značilne za
mladostništvo.
Opiše Mendlove poskuse in križanja;
zgradbo DNK.
Razloži vlogo genov pri prenašanju
dednih lastnosti, tudi z enostavnimi
primeri križanja.
Razloži razlike pri spolno vezanem
dedovanju.
Opiše zgradbo in delovanje
obravnavanih organskih sistemov.

Celica: osnovna enota živega,
značilnosti in funkcije.
Delitev celice, mitoza in mejoza.
Razmnoževanje: spolno in nespolno.
Telesne spremembe pri mladostnikih,
spolni znaki.
Genetika: Mendlovi poizkusi in križanja.
Kromosomi in geni ter prenašanje
dednih lastnosti.
Zgradba molekule DNK.
Dedne bolezni, dedovanje vezano na
spol.
Človeška anatomija in fiziologija - organi
in organski sistemi: gibala, dihala,
živčevje, endokrine žleze, prebavila in
prehrana, izločala, obtočila.
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EKSPERIMENTALNA METODA
Obvladati tehnike eksperimentiranja,
zbiranja in analiziranja podatkov, bodisi v
situacijah opazovanja in monitoraže, bodisi v
nadziranih laboratorijskih situacijah.
V različnih kontekstih uporabiti isti
matematični ali informacijski instrument in
več instrumentov skupaj v istem kontekstu.
Opisati, obdelati in rešiti problematične
situacije, razložiti potek okoljskih ali
eksperimentalno nadziranih pojavov.
Razmišljati o opravljenem poteku izkustva, o
usvojenih veščinah, o izbranih strategijah in
o novih izbirah.

Učenec pretvarja merske enote z
uporabo predpon.
Uporablja merilne instrumente.
Opazuje in opiše naravne pojave.
Opazuje in si zapisuje potek
enostavnih eksperimentov.

Mednarodni merski sistem SI.
Eksperimentalna metoda: opazovanje in
zapisovanje podatkov, postavitev
hipoteze, organizacija preizkusa, analiza
rezultatov, potrditev ali zavračanje
hipoteze.
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TEHNOLOGIJA
1. RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI (KAJ PREVERIMO/ KAJ

VSEBINE/DEJAVNOSTI

UČENEC DELA)
GLEDATI, OPAZOVATI IN EKSPERIMENTIRATI
Opraviti izmere ali fotografske posnetke v
šolskem ali domačem okolju.
Razbirati in tolmačiti preproste tehnične
načrte, iz katerih pridobiti kvalitativne in
kvantitativne informacije.
Uporabljati inštrumente in pravila
tehničnega risanja pri upodobitvi
predmetov ali postopkov.
Izvajati enostavne preizkuse in raziskave o
fizičnih, kemijskih, mehanskih in
tehnoloških lastnosti raznih materialov.
Spoznavati in dojeti smisel informacijske in
komunikacijske tehniologije v današnjem
svetu.

Učenec se izraža in komunicira s pravilno
uporabo tehničnih pripomočkov in
sredstev (fotoaparat, filmska kamera,
diaprojektor, videokamera, avdio ter
videorekorder, računalnik, multimedijska
interaktivna tablai.t.d.);
Razume in smiselno uporablja digitalno
tehnologijo;
Uporablja ravninsko geometrijo
(pravokotne projekcije) za določanje oblik
in dimenzij predmetov v prostoru;
Se izraža in komunicira s pomočjo jezika,
ki je specifičen za tehnologijo (tehnična
risba, grafična skica, sheme, tabele,
grafikoni);

Fotografiranje, digitaliziranje ter nato
predelovanje fotografije.
Uporaba avdiovizualnih sredstev na
različnih področjih.
S pomočjo risarskih pripomočkov
skiciranje ter nato izdelava tehnične risbe
predmeta.
Meritve in analiza napak.
Primerjanje različnih merskih sistemov:
prednosti in slabosti.
Pregled spletnih tehnologij in dejavnosti s
posebnim povdarkom na varnost in
zasebnost.

PREDVIDEVATI, ZAMIŠLJATI SI IN PROJEKTIRATI
Oceniti osnovne fizične velikosti, ki se
nanašajo na materiale in predmete v
šolskem okolju.
Ocenjevati posledice izbir in odločitev v
zvezi s problematičnimi situacijami.
Predstavljati si spremembe na običajnih
predmetih in izdelkih za nove potrebe.

Učenec dojema osnovna pravila in
smiselno uporablja izsledke za nadaljnje
delo.
formulira hipoteze;
zbira in obdeluje podatke;
oceni in vrednoti rezultate;
primerja pojave, ki se dajo zreducirati na
isti model.

Pogovor, prikazovanja, pojasnjevanja,
načrtovanja, razlage, opazovanja. Pisni in
grafični izdelki ter izdelki v digitalni obliki
(referati, tihe vaje, raziskave, animacije,
avdio in videoposnetki).
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Z uporabo običajnih predmetov načrtovati
postopne faze za oblikovanje novega
predmeta.

POSEGATI, PREOBLIKOVATI IN IZDELOVATI
Razstaviti in ponovno sestavtii preproste
predmete in običajne pripomočke.
Posluževati se preprostih postopkov za
eksperimentiranje na raznih področjih
tehnologije (na primer priprava in kuhanje
hrane).
Izmeriti in načrtovati svoje stanovanje ali
druge prostore
tudi s specifično programsko opremo.
Opraviti manjša popravila in vzdrževalne
posege na šolski ali domači opremi.
Na osnovi lastnih potreb izdelati predmete
iz preprostih materialov.

Učenec opazuje in sistematsko analizira
tehnološko stvarnost;
uporablja ravninsko geometrijo
(pravokotne projekcije) za določanje oblik
in dimenzij predmetov v prostoru;
dojema osnovna pravila in smiselno
uporablja izsledke za nadaljnje delo;
formulira hipoteze;
zbira in obdeluje podatke;
oceni in vrednoti rezultate;
primerja pojave, ki se dajo zreducirati na
isti model.

Pogovor, prikazovanja, pojasnjevanja,
načrtovanja, razlage, opazovanja. Pisni in
grafični izdelki ter izdelki v digitalni obliki
(referati, tihe vaje, raziskave, animacije,
avdio in videoposnetki).

TEHNOLOGIJA
2. RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI (KAJ PREVERIMO/ KAJ

VSEBINE/DEJAVNOSTI

UČENEC DELA)
GLEDATI, OPAZOVATI IN EKSPERIMENTIRATI
Opraviti izmere ali fotografske posnetke v šolskem
ali domačem okolju.
Razbirati in tolmačiti preproste tehnične načrte, iz
katerih pridobiti kvalitativne in kvantitativne
informacije.

Učenec se izraža in komunicira s pravilno
uporabo tehničnih pripomočkov in sredstev
(fotoaparat, filmska kamera, diaprojektor,
videokamera, avdio ter videorekorder,
računalnik, multimedijska interaktivna
tablai.t.d.);

Fotografiranje, digitaliziranje ter
nato predelovanje fotografije ali
videoposnetka.
Uporaba avdiovizualnih sredstev
na različnih področjih
človekovega ustvarjanja.
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Uporabljati inštrumente in pravila tehničnega
risanja pri upodobitvi predmetov ali postopkov.
Izvajati enostavne preizkuse in raziskave o
fizičnih, kemijskih, mehanskih in tehnoloških
lastnosti raznih materialov.
Spoznavati in dojeti smisel informacijske in
komunikacijske tehniologije v današnjem svetu.

Razume in smiselno uporablja digitalno
tehnologijo;
Uporablja ravninsko geometrijo (pravokotne
projekcije ter aksonometrijo) za določanje
oblik in dimenzij predmetov v prostoru;
Se izraža in komunicira s pomočjo jezika, ki
je specifičen za tehnologijo (tehnična risba,
grafična skica, sheme, tabele, grafikoni);

S pomočjo risarskih pripomočkov
skiciranje ter nato izdelava
tehnične risbe predmeta.
Meritve, analiza sistemskih in
naključnih napak.
Primerjanje različnih merskih
sistemov: prednosti in slabosti.
Pregled spletnih tehnologij in
dejavnosti s posebnim
povdarkom na varnost in
zasebnost.

PREDVIDEVATI, ZAMIŠLJATI SI IN PROJEKTIRATI
Oceniti fizične velikosti, ki se nanašajo na
materiale in predmete v šolskem okolju.
Ocenjevati posledice izbir in odločitev v zvezi s
problematičnimi situacijami.
Predstavljati si spremembe na običajnih
predmetih in izdelkih za nove potrebe.
Z uporabo običajnih predmetov načrtovati
postopne faze za realizacijo zahtevnejšega
predmeta.

Učenec dojema osnovna pravila in smiselno
uporablja izsledke za nadaljnje delo;
formulira hipoteze;
zbira in obdeluje podatke;
oceni in vrednoti rezultate;
primerja pojave, ki se dajo zreducirati na isti
model.

Pogovor, prikazovanja,
pojasnjevanja, načrtovanja,
razlage, opazovanja. Pisni in
grafični izdelki ter izdelki v
digitalni obliki (referati, tihe vaje,
raziskave, animacije, avdio in
videoposnetki).

POSEGATI, PREOBLIKOVATI IN IZDELOVATI
Razstaviti in ponovno sestavtii preproste
predmete, enostavne mehanske in električne
stroje in običajne pripomočke.
Posluževati se preprostih postopkov za
eksperimentiranje na raznih področjih tehnologije.

Učenec opazuje in sistematsko analizira
tehnološko stvarnost;
uporablja ravninsko geometrijo (pravokotne
projekcije ter aksonometrijo) za določanje
oblik in dimenzij predmetov v prostoru;

Pogovor, prikazovanja,
pojasnjevanja, načrtovanja,
razlage, opazovanja. Pisni in
grafični izdelki ter izdelki v
digitalni obliki (referati, tihe vaje,
raziskave, animacije, avdio in
videoposnetki).
184

SREDNJA ŠOLA
Izmeriti in načrtovati svoje stanovanje ali druge
prostore
tudi s specifično programsko opremo.
Opraviti manjša popravila in vzdrževalne posege
na šolski ali domači opremi.
Na osnovi lastnih potreb izdelati predmete iz
enostavnih materialov.

dojema osnovna pravila in smiselno
uporablja izsledke za nadaljnje delo.
formulira hipoteze;
zbira in obdeluje podatke;
oceni in vrednoti rezultate;
primerja pojave, ki se dajo zreducirati na isti
model.

TEHNOLOGIJA
3. RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI (KAJ PREVERIMO/ KAJ

VSEBINE/DEJAVNOSTI

UČENEC DELA)
GLEDATI, OPAZOVATI IN EKSPERIMENTIRATI
Opraviti izmere ali fotografske posnetke v
šolskem ali domačem okolju.
Razbirati in tolmačiti preproste in tudi
zahtevnejše tehnične načrte, iz katerih
pridobiti kvalitativne in kvantitativne
informacije.
Uporabljati inštrumente in pravila tehničnega
risanja pri upodobitvi predmetov ali
postopkov.
Izvajati preizkuse in raziskave o fizičnih,
kemijskih, mehanskih in tehnoloških lastnosti
raznih materialov.
Spoznavati novo računalniško programsko
opremo in proučevati funkcije in potencial.
Spoznavati in dojeti smisel informacijske in
komunikacijske tehniologije v današnjem
svetu.

Učenec se izraža in komunicira s pravilno
uporabo tehničnih pripomočkov in sredstev
(fotoaparat, filmska kamera, diaprojektor,
videokamera, avdio ter videorekorder,
računalnik, multimedijska interaktivna
tablai.t.d.);
Razume in smiselno uporablja digitalno
tehnologijo;
Uporablja ravninsko geometrijo
(pravokotne projekcije, aksonometrijio in
perspektivo) za določanje oblik in dimenzij
predmetov v prostoru;
Izraža se in komunicira s pomočjo jezika, ki
je specifičen za tehnologijo (tehnična risba,
grafična skica, sheme, tabele, grafikoni).

Fotografiranje, videosnemanje,
digitaliziranje ter nato predelovanje
fotografije in video posnetkov s
primerno programsko opremo.
Uporaba avdiovizualnih sredstev na
različnih področjih.
S pomočjo risarskih pripomočkov
skiciranje ter nato izdelava tehnične
risbe predmeta.
Meritve, analiza sistemskih in
naključnih napak.
Primerjanje različnih merskih sistemov:
prednosti in slabosti.
Smotrna raba digitalne tehnologije.
Vloga podatkov v današnji družbi.
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Analiza spletnih tehnologij in dejavnosti
s posebnim povdarkom na varnost in
zasebnost.

PREDVIDEVATI, ZAMIŠLJATI SI IN PROJEKTIRATI
Oceniti fizične velikosti, ki se nanašajo na
materiale in predmete v šolskem okolju in
izven njega.
Ocenjevati posledice izbir in odločitev v zvezi
s problematičnimi situacijami.
Predstavljati si spremembe na običajnih
predmetih in izdelkih v smislu nove uporabe.
Z uporabo običajnih predmetov načrtovati
postopne faze za oblikovanje in izdelavo
uporabnega predmeta.
Z uporabo internetne tehnologije načrtovati
šolski izlet, ekskurzijo ali ogled razstave in
tako pridobivati in izbirati koristne
informacije.

Učenec dojema osnovna pravila in smiselno
uporablja izsledke za nadaljnje delo;
formulira hipoteze;
zbira in obdeluje podatke;
oceni in vrednoti rezultate;
primerja pojave, ki se dajo zreducirati na
isti model.

Pogovor, prikazovanja, pojasnjevanja,
načrtovanja, razlage, opazovanja. Pisni
in grafični izdelki ter izdelki v digitalni
obliki (referati, tihe vaje, raziskave,
animacije, avdio in videoposnetki).

POSEGATI, PREOBLIKOVATI IN IZDELOVATI
Razstaviti in ponovno sestavtii preproste
predmete, mehanske, električne in
elektronske stroje ter običajne pripomočke.
Posluževati se preprostih postopkov za
eksperimentiranje na raznih področjih
tehnologije (na primer preikušanje trdote,
trdnosti, elastičnosti, upogljivosti določenih
materialov v vsakdanji rabi).
Izmeriti in načrtovati svoje stanovanje ali
druge prostore tudi s specifično programsko
opremo.

Učenec opazuje in sistematsko analizira
tehnološko stvarnost;
uporablja ravninsko geometrijo
(pravokotne projekcije, aksonometrijio in
perspektivo) za določanje oblik in dimenzij
predmetov v prostoru;
dojema osnovna pravila in smiselno
uporablja izsledke za nadaljnje delo;
formulira hipoteze;
zbira in obdeluje podatke;

Pogovor, prikazovanja, pojasnjevanja,
načrtovanja, razlage, opazovanja. Pisni
in grafični izdelki ter izdelki v digitalni
obliki (referati, tihe vaje, raziskave,
animacije, avdio in videoposnetki).
Prikaz digitalnih simulacij s pomočjo
specifične programske opreme.
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Opraviti manjša popravila in vzdrževalne
posege na šolski ali domači opremi.
Na osnovi lastnih potreb oblikovati in izdelati
predmete, glede na uporabni material.
Uporabiti in razumeti osnovna pravila
računalniškega programiranja.

oceni in vrednoti rezultate;
primerja pojave, ki se dajo zreducirati na
isti model.
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TELESNA VZGOJA
1.

RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI (KAJ PREVERIMO/KAJ

VSEBINE / DEJAVNOSTI

UČENEC DELA)
TELO V RAZMERJU S PROSTOROM IN ČASOM
- razvijati psihomotorične sposobnosti
(moč, hitrost,vzdržljivost,
koordinacijo, gibljivost, ravnotežje,
preciznost) - z različnimi nalogami in
rekviziti in ob glasbeni spremljavi.
- z izbranimi nalogami oblikovati pravilno
telesno držo in oblikovati skladno
postavo.
- razvijati vztrajnost z dalj časa
trajajočimi nalogami (z meritvijo srčnega
utripa)
- oblikovati odgovoren odnos do lastnega
zdravja (higiena, telesna nega, zdrava
prehrana, ravnovesje med učenjem in
športno dejavnostjo, sposobnost
prenašanja naporov).
- oblikovanje pozitivnih vedenjskih
vzorcev.

- pri telesni vzgoji ne ocenjujemo
absolutnih dosežkov, temveč na podlagi
načrtne spremljave ovrednotimo učenca
pri delu, njegov osebni napredek in
napor, ki ga vloži v delo.
Preverjanje telesne zmogljivosti:
- učencem daje informacije o njihovih
zmogljivostih in slabostih.
- preverjanje je neke vrste tekmovanje
in je za vadeče izredno zanimivo, kar jih
motivira k vadbi in večji aktivnosti.
- previrjanje rezultatov, v daljšem
obdobju nam da podatke o prizadevnosti
učenca in tudi o učinkovitosti našega
dela, kar je lahko izhodišče za
individualno delo.
- testiranje

OSNOVNA MOTORIKA
a) Praktične vsebine
- naravne oblike gibanja, naloge in igre
za razvoj skladnosti gibanja, moči,
hitrosti, ravnotežja, gibljivosti ter
vzdržljivosti;
- igre z različnimi vzgojnoizobraževalnimi cilji (razvoj gibalnih in
funkcionalnih sposobnosti, ogrevanje in
umirjanje, spopolnjevanje gibalnih znanj,
razvijanje ustvarjalnosti, medsebojna
pomoč, socializacija, razvedrilo);
ATLETIKA
a) Praktične vsebine
- štafetni teki, predaja štafetne palice v
hoji in teku, starti iz različnih položajev,
hiter tek z visokega in nizkega starta,
daljši tek v naravi v pogovornem tempu,
fartlek, vaje za spopolnjevanje tehnike
teka, skakalni poligoni in štafete, skok v
daljino s krajšim zaletom z odrivne cone,
skok v višino s krajšim zaletom s
prekoračno tehniko čez elastično vrvico ;
met vortexa z mesta in s kratkim
zaletom ; met težke žoge.
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GOVORICA TELESA KOT OBLIKA SPOROČANJA IN IZRAŽANJA
- naučiti se tehnike nekaterih elementov
gimnastike in jih povezati v sestave.
- poznati športna orodja in rekvizite,
njihovo poimenovanje in varno uporabo.
- upoštevati glavna načela varnosti
(medsebojna pomoč).
- pomen in skrb za pravilno držo.
- izbiranje vaj za ogrevanje,
poimenovanje položajev in vaj.

- natančnost in preciznost pri izvajanju
- učenci so medseboj različni, njihove
značilnosti in sposobnosti so odvisne od
lastnih dispozicji, prejšnjih izkušenj in
družbenega okolja v katerem živijo.
- vsak učenec, ki se trudi naj bo
uspešen.

- kompleksi gimnastičnih vaj.
- premagovanje orodij kot ovire,
poligoni, obhodna vadba, štafete.
- drobno orodje (žoge, kolebnice, kiji,
obroči, ovire).
- orodna in talna telovadba.
- akrobatika: prevali, stoja na rokah z
varovanjem, preskoki čez kozo, vaje na
švedski lestvi

IGRE, ŠPORT, PRAVILA IN FAIR PLAY
- razvijanje gibalnih sposobnosti z
izvajanjem športnih iger, urjenje tehnike
in taktičnega mišljenja.
- razvijati odločnost, borbenost in
vztrajnost v različnih igralnih situacijah.
- razvijati pozitivne vzorce športnega
obnašanja, medsebojnega sodelovanja in
pomoči.

- poznavanje osnovnih pravil male
odbojke, košarke, nogometa, in
namiznega tenisa
- prizadevnost:
upoštevamo vloženi napor in
pripravljenost na sodelovanje z drugimi.
- upoštevamo sodelovanje pri rednem
pouku in zunajšolskih dejavnostih.
- športni dosežki.
- pravilno izvajanje osnovnih tehničnih
elementov skupinskih iger.

Mala odbokja:
Elementarne igre, ki vključujejo osnovne
odbojkarske elemente. Zgornji in spodnji
odboj, servis. Igra 2:2, 3.3.
Mala košarka:
spoznavanje osnovnih tehničnih in
taktičnih elementov (vodenje s
spremembo smeri in ritma, podaje,
dvokorak, met. Igre na en koš 1:1, 2:2
ter na dva koša 3:3 ,4:4 .
Mali nogomet:
poigravanja, sprejemanja, vodenja,
sprejemanja, udarjanja. Osnovni tehnični
elementi brez žoge (odkrivanje,
varanje).
Igra 1:1 do 6:6
Igra med dvema ognjema in namizni
tenis.
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ZDRAVJE, DOBRO POČUTJE, PREVENCIJA IN VARNOST
- zavedati se morfoloških sprememb, ki
so značilne za puberteto in s
prizadevnostjo izvajati predlagan
delovni načrt za izboljšanje svojih
dosežkov.
- razporediti lastne moči v skladu z
zahtevano dejavnostjo ter ob zaključku
dela izvesti metodike za kontrolo dihanja
in mišične sprostitve.
- razvrstiti, uporabiti in pospraviti orodja
in biti pri tem pozoren na svojo varnost
in na varnost drugih.
- vesti se primerno tako, da se zagotovi
varnost sebi in sošolcem tudi v
potencialno nevarnih okoliščinah.

- vrednotimo učenčevo sodelovanje pri
rednem pouku telesne vzgoje, športno
obnašanje, fair-play, odnos do športne
opreme in higijene.
- spoštovanje pravil pri vadbi in
tekmovanjih

- vaje za pravilno telesno držo, pomoč in
varovanje.
- varnost pri pohodništvu, plavanju in
smučanju.
- poznati športna orodja in rekvizite,
njihovo poimenovanje in varno uporabo.
-odzivanje srčnožilnega in dihalnega
sistema na povečan napor pri športni
vadbi.

TELESNA VZGOJA
2.

RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI (KAJ

VSEBINE / DEJAVNOSTI

PREVERIMO/KAJ UČENEC
DELA)
TELO V RAZMERJU S PROSTOROM IN ČASOM
- razvijati psihomotorične sposobnosti
(moč, hitrost,vzdržljivost,

- pri telesni vzgoji ne ocenjujemo
absolutnih dosežkov, temveč na
podlagi načrtne spremljave
ovrednotimo učenca pri delu, njegov

OSNOVNA MOTORIKA
a) Praktične vsebine
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koordinacijo, gibljivost, ravnotežje,
preciznost) - z različnimi nalogami in
rekviziti in ob glasbeni spremljavi.
- z izbranimi nalogami oblikovati pravilno
telesno držo in oblikovati skladno
postavo.
- razvijati vztrajnost z dalj časa
trajajočimi nalogami (z meritvijo srčnega
utripa)
- oblikovati odgovoren odnos do lastnega
zdravja (higiena, telesna nega, zdrava
prehrana, ravnovesje med učenjem in
športno dejavnostjo, sposobnost
prenašanja naporov).
- oblikovanje pozitivnih vedenjskih
vzorcev.

osebni napredek in napor, ki ga vloži v
delo.
Preverjanje telesne zmogljivosti:
- učencem daje informacije o njihovih
zmogljivostih in slabostih.
- preverjanje je neke vrste
tekmovanje in je za vadeče izredno
zanimivo, kar jih motivira k vadbi in
večji aktivnosti.
- previrjanje rezultatov, v daljšem
obdobju nam da podatke o
prizadevnosti učenca in tudi o
učinkovitosti našega dela, kar je lahko
izhodišče za individualno delo.
- testiranje

- naravne oblike gibanja, naloge in igre za
razvoj skladnosti gibanja, moči, hitrosti,
ravnotežja, gibljivosti ter vzdržljivosti;
- igre z različnimi vzgojno-izobraževalnimi
cilji (razvoj gibalnih in funkcionalnih
sposobnosti, ogrevanje in umirjanje,
spopolnjevanje gibalnih znanj, razvijanje
ustvarjalnosti, medsebojna pomoč,
socializacija, razvedrilo);
ATLETIKA
a) Praktične vsebine
- štafetni teki, predaja štafetne palice v
hoji in teku, starti iz različnih položajev,
hiter tek z visokega in nizkega starta, daljši
tek v naravi v pogovornem tempu, fartlek,
vaje za spopolnjevanje tehnike teka,
skakalni poligoni in štafete, skok v daljino s
krajšim zaletom z odrivne cone, skok v
višino s krajšim zaletom s prekoračno
tehniko čez elastično vrvico ; met vortexa z
mesta in s kratkim zaletom ; met težke
žoge.

GOVORICA TELESA KOT OBLIKA SPOROČANJA IN IZRAŽANJA
- naučiti se tehnike nekaterih elementov
gimnastike in jih povezati v sestave.
- poznati športna orodja in rekvizite,
njihovo poimenovanje in varno uporabo.
- upoštevati glavna načela varnosti
(medsebojna pomoč).
- pomen in skrb za pravilno držo.
- izbiranje vaj za ogrevanje,
poimenovanje položajev in vaj.

- natančnost in preciznost pri izvajanju
- učenci so medseboj različni, njihove
značilnosti in sposobnosti so odvisne
od lastnih dispozicji, prejšnjih izkušenj
in družbenega okolja v katerem živijo.

 VSAK UČENEC, KI SE TRUDI
NAJ BO USPEŠEN.

- kompleksi gimnastičnih vaj.
- premagovanje orodij kot ovire, poligoni,
obhodna vadba, štafete.
- drobno orodje (žoge, kolebnice, kiji,
obroči, ovire).
- orodna in talna telovadba.
- akrobatika: prevali, stoja na rokah z
varovanjem, preskoki čez kozo, vaje na
švedski lestvi
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- povezava z glasbeno vzgojo

(SPOZNATI POMEN RITMA IN
TEMPA V GIBANJU)
IGRE, ŠPORT, PRAVILA IN FAIR PLAY
- razvijanje gibalnih sposobnosti z
izvajanjem športnih iger, urjenje
tehnike in taktičnega mišljenja.
- razvijati odločnost, borbenost in
vztrajnost v različnih igralnih situacijah.
- razvijati pozitivne vzorce športnega
obnašanja, medsebojnega sodelovanja
in pomoči.

- poznavanje osnovnih pravil male
odbojke, košarke, nogometa, in
namiznega tenisa
- prizadevnost:
upoštevamo vloženi napor in
pripravljenost na sodelovanje z
drugimi.
- upoštevamo sodelovanje pri rednem
pouku in zunajšolskih dejavnostih.
- športni dosežki.
- pravilno izvajanje osnovnih tehničnih
elementov skupinskih iger.

Odbokja:
Elementarne igre, ki vključujejo osnovne
odbojkarske elemente. Zgornji in spodnji
odboj, servis, blok. Igra 3.3. 4:4
Košarka:
spoznavanje osnovnih tehničnih in taktičnih
elementov (vodenje s spremembo smeri in
ritma, podaje, dvokorak, met. Igre na en
koš 1:1, 2:2 ter na dva koša 3:3 ,4:4 .
Mali nogomet:
poigravanja, sprejemanja, vodenja,
sprejemanja, udarjanja. Osnovni tehnični
elementi brez žoge (odkrivanje, varanje).
Igra 1:1 do 6:6
Igra med dvema ognjema in namizni tenis

.
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ZDRAVJE, DOBRO POČUTJE, PREVENCIJA IN VARNOST
- zavedati se morfoloških sprememb, ki
so značilne za puberteto in s
prizadevnostjo izvajati predlagan
delovni načrt za izboljšanje svojih
dosežkov.
- razporediti lastne moči v skladu z
zahtevano dejavnostjo ter ob zaključku
dela izvesti metodike za kontrolo dihanja
in mišične sprostitve.
- razvrstiti, uporabiti in pospraviti orodja
in biti pri tem pozoren na svojo varnost
in na varnost drugih.
- vesti se primerno tako, da se zagotovi
varnost sebi in sošolcem tudi v
potencialno nevarnih okoliščinah.

- vrednotimo učenčevo sodelovanje pri
rednem pouku telesne vzgoje, športno
obnašanje, fair-play, odnos do športne
opreme in higijene.
- spoštovanje pravil pri vadbi in
tekmovanjih

- vaje za pravilno telesno držo, pomoč in
varovanje.
- varnost pri pohodništvu, plavanju in
smučanju.
- poznati športna orodja in rekvizite,
njihovo poimenovanje in varno uporabo.
-odzivanje srčnožilnega in dihalnega
sistema na povečan napor pri športni
vadbi.

TELESNA VZGOJA
3.

RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI (KAJ

VSEBINE / DEJAVNOSTI

PREVERIMO/KAJ UČENEC DELA)
TELO V RAZMERJU S PROSTOROM IN ČASOM
- razvijati psihomotorične sposobnosti
(moč, hitrost, koordinacijo, gibljivost,
ravnotežje, preciznost) z različnimi

- pri telesni vzgoji ne ocenjujemo
absolutnih dosežkov, temveč na podlagi
načrtne spremljave ovrednotimo

OSNOVNA MOTORIKA
a) Praktične vsebine
- naravne oblike gibanja, naloge in igre
za razvoj skladnosti gibanja, moči,
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nalogami in rekviziti in ob glasbeni
spremljavi.
- z izbranimi nalogami oblikovati pravilno
telesno držo in oblikovati skladno postavo.
- razvijati vztrajnost z dalj časa
trajajočimi nalogami aerobnega značaja.
- spopolnjevati tehniko in taktiko športnih
iger do stopnje, ki omogoča učinkovito
igro.
- ugotavljati in spremljati lastne gibalne in
funkcionalne sposobnosti ter telesne
značilnosti.
- spopolnjevati izvedbo elementov atletike
in gimnastike.
- oblikovati odgovoren odnos do lastnega
zdravja (higiena, telesna nega, zdrava
prehrana, ravnovesje med učenjem in
športno dejavnostjo, sposobnost
prenašanja naporov).
- oblikovanje pozitivnih vedenjskih
vzorcev.

učenca pri delu, njegov osebni
napredek in napor, ki ga vloži v delo.
Preverjanje telesne zmogljivosti:
- učencem daje informacije o njihovih
zmogljivostih in slabostih.
- preverjanje je neke vrste tekmovanje
in je za vadeče izredno zanimivo, kar
jih motivira k vadbi in večji aktivnosti.
- previrjanje rezultatov, v daljšem
obdobju nam da podatke o
prizadevnosti učenca in tudi o
učinkovitosti našega dela.
- preverjanje nam daje podatke o
individualnih slabostih vadečih, oziroma
potrebe posameznih učencev, kar je
lahko izhodišče za idividualno delo.
Testiranje
Teoretične vsebine
- osnovni atletski pojmi:
tekališče, start, cilj, odrivna noga,
odrivno mesto, prestop. Povelja za
visoki in nizki start. Merjenje z metrom
in štoparico. Merjenje srčnega utripa.

hitrosti, ravnotežja, gibljivosti ter
vzdržljivosti;
- igre z različnimi vzgojnoizobraževalnimi cilji (razvoj gibalnih in
funkcionalnih sposobnosti, ogrevanje in
umirjanje, spopolnjevanje gibalnih znanj,
razvijanje ustvarjalnosti, medsebojna
pomoč, socializacija, razvedrilo);
b) Teoretične vsebine
- osnovne gibalne sposobnosti;
- pomen kondicijske pripravljenosti kot
enega od dejavnikov zdravega
življenjskega sloga.
ATLETIKA
Praktične vsebine
- štafetni teki, predaja štafetne palice v
hoji in teku, starti iz različnih položajev,
hiter tek z visokega in nizkega starta,
daljši tek v naravi v pogovornem tempu,
fartlek, vaje za spopolnjevanje tehnike
teka, skakalni poligoni in štafete, skok v
daljino s krajšim zaletom z odrivne cone,
skok v višino s prekoračno tehniko, vaje
za tehniko flop, suvanje težke žogemedicinka (2-3kg) z mesta in prisunskim
korakom.

194

SREDNJA ŠOLA

GOVORICA TELESA KOT OBLIKA SPOROČANJA IN IZRAŽANJA
- naučiti se tehnike nekaterih elementov
gimnastike in jih povezati v sestave.
- poznati športna orodja in rekvizite,
njihovo poimenovanje in varno uporabo.
- upoštevati glavna načela varnosti.
(medsebojna pomoč).
- pomen in skrb za pravilno držo.
-izbiranje vaj za ogrevanje, poimenovanje
položajev in vaj.

- natančnost in preciznost pri izvajanju
- učenci so medseboj različni, njihove
značilnosti in sposobnosti so odvisne od
lastnih dispozicji, prejšnjih izkušenj in
družbenega okolja v katerem živijo.
- vsak učenec, ki se trudi naj bo
uspešen.

- kompleksi gimnastičnih vaj.
- premagovanje orodij kot ovire,
poligoni, obhodna vadba, štafete.
- drobno orodje (žoge, kolebnice, kiji,
obroči, ovire).
- orodna in talna telovadba.
- akrobatika: prevali, stoja na rokah z
varovanjem, preskoki čez kozo, vaje na
švedski lestvi

IGRE, ŠPORT, PRAVILA IN FAIR PLAY
- razvijanje gibalnih sposobnosti z
izvajanjem športnih iger, urjenje tehnike
in taktičnega mišljenja.
- razvijati odločnost, borbenost in
vztrajnost v različnih igralnih situacijah.
- razvijati pozitivne vzorce športnega
obnašanja, medsebojnega sodelovanja in
pomoči.

Poznavanje pravil košarke,
odbojke, nogometa, rokometa in
namiznega tenisa.
Prizadevnost:
- upoštevamo vloženi napor in
pripravljenost na sodelovanje z
drugimi.
- upoštevamo sodelovanje pri rednem
pouku in zunajšolskih dejavnostih.
- športni dosežki.
- pravilno izvajanje osnovnih tehničnih
elementov skupinskih iger.

Odbokja:
- spopolnjevanje servisa, zgornjega in
spodnjega odboja in napadalnega
udarca, blok, servis, pravila: igra 2:2,
3.3, 6:6.
Košarka:
- spoplnjevanje osnovnih tehničnih in
taktičnih elementov (vodenje, dvokorak,
lovljenje, vtekanje, meti, pokrivanje
napadalca, obramba proti metu, prodoru
in vtekanju. Igra na en koš 1:1, 2:2 in
3:3 na en koš ter igra 4:4 in 5:5 na dva
koša.
Nogomet:
- spopolnjevanje osnovnih tehničnih
elementov brez in z žogo, osnovni
taktični elementi. Igra 2:2, 5:5.
- osnove tehnike namiznega tenisa.
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ZDRAVJE, DOBRO POČUTJE, PREVENCIJA IN VARNOST
- zavedati se morfoloških sprememb, ki so
značilne za puberteto in s prizadevnostjo
izvajati predlagan delovni načrt za
izboljšanje svojih dosežkov.
- razporediti lastne moči v skladu z
zahtevano dejavnostjo ter ob zaključku
dela izvesti metodike za kontrolo dihanja
in mišične sprostitve.
- razvrstiti, uporabiti in pospraviti orodja
in biti pri tem pozoren na svojo varnost in
na varnost drugih.
- vesti se primerno tako, da se zagotovi
varnost sebi in sošolcem tudi v
potencialno nevarnih okoliščinah.
- vadba za izboljšanje fizične kondicije in
ohranjanje dobre ravni zdravja.
- poznati in zavedati se škodljivih učinkov
raznih poživil, nedovoljenih snovi, ki
povzročajo oblike odvisnosti (doping,
mamila, alkohol).

- vrednotimo učenčevo sodelovanje
pri rednem pouku telesne vzgoje,
športno obnašanje, fair-play, odnos
do športne opreme in higijene.
- spoštovanje pravil pri vadbi in
tekmovanjih

- vaje za pravilno telesno držo, pomoč in
varovanje.
- varnost pri pohodništvu, plavanju in
smučanju.
- poznati športna orodja in rekvizite,
njihovo poimenovanje in varno uporabo.
-odzivanje srčnožilnega in dihalnega
sistema na povečan napor pri športni
vadbi.
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LIKOVNA VZGOJA
1.

RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI

VSEBINE/DEJAVNOSTI

OPAZOVANJE IN BRANJE PODOB
Opazovati in vodeno opisati podobe in
umetniška dela s pomočjo likovnih
elementov in kompozicijskih pravil
(simetrija, asimetrija, statičnost,
dinamičnost...).
Poznati osnove, kode in funkcije likovnega
sporočanja v umetniških delih in v podobah
multimedijskega sporočanja.

Učenec:
- kritično opazuje in vrednoti likovne
izdelke.
- bogati opazovalne sposobnosti
- razvija sposobnost prepoznavanja
likovne kompozicije
- spozna strokovno besedišče

Kritično opazovanje in vrednotenje
likovnih izdelkov.
Raziskovanje slikovnega in fotografskega
materiala

RAZUMEVANJE IN VREDNOTENJE
Prepoznati in razumeti v glavnih obrisih
pomembnejša umetniška dela iz glavnih
likovnih obdobij preteklosti, moderne ter
sodobne umetnosti, pripadajoča lokalnim in
tujim območjem.
Prepoznati elemente likovnega izražanja
(točka, črta, barva) in vodeno razbrati
njihov pomen ter estetsko vrednost.
Prepoznati in vodeno primerjati pri
pomembnejših umetniških delih stilistične
elemente iz različnih obdobij.
Prepoznati zgodovinsko, umetniško in
kulturno dediščino okolja, v katerem živi.
Razumeti pomen vartsva, ohranjanja in
vrednotenja kulturnega bogastva.

Učenec:
- spozna pomen zgodovine umetnosti
- spozna glavne značilnosti antičnih kultur
- spozna pojem in pomen spomeniškega
varstva in kulturne dediščine

Umetnost v prazgodovini
Egipčanska umetnost
Značilni arhitekturni elementi krasa in
tržaške okolice
Spomeniško varstvo in kulturna dediščina
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LIKOVNO OBLIKOVANJE IN SPOROČANJE
Načrtovati in oblikovati likovni izdelek na
oseben in kreativen način s pomočjo pravil
vizualnega upodabljanja in primernih
likovnih tehnik.
Ustvarjalno preoblikovati običajne
materiale, fotografije, napise, likovne in
vizualne elemente za izdelavo novega
izdelka/upodobitve.
Izbrati najprimernejše tehnike in likovne
kode za ustvarjanje likovnih izdelkov s
praktičnim in sporočilnim namenom.

Učenec:
- spozna značilnosti likovnega izražanja
na risarskem, slikarskem, grafičnem in
kiparskem področju
- razvija sposobnost izražati se s črto
- razvija sposobnost ustvarjanja po
opazovanju, po spominu in po domišljiji
- spozna pomen in učinek različnih vrst
kompozicij
- spozna pomen ralističnega in
stiliziranega načina risanja
- spozna barve in nastanek barv
- spozna pravila prostorskih ključev
- spozna različne vrste kiparstva (kip,
relief) in kiparskih materialov
- seznani se s pojmom grafika (umetniška
in industrijska grafika) in spozna razne
vrste grafike

- Osnova risbe: točka in linija
- Barva: zakonitosti barv, barvni krog,
tople in hladne barve, komplementarne
barve
- Likovne kompozicije
- Realistična in stilizirana podoba
- Risanje po opazovanju, po spominu in po
domišljiji
- Risanje s pomočjo prostorskih planov
- Naravni elementi, narava
- Tehnike: barvni svinčnik, flomaster,
vodene barve, tempera barve črnilo, oljni
pasteli
- Kiparstvo, tehnike in materiali
- Grafika: umetniška in industrijska
grafika, grafične tehnike

OPISNIKI

VSEBINE/DEJAVNOSTI

LIKOVNA VZGOJA
2.

RAZRED
UČNI SMOTRI

OPAZOVANJE IN BRANJE PODOB
Opazovati in opisati podobe in umetniška
dela s primernim izrazoslovjem
upoštevajoč osnovne likovne elemente in
kompozicijska pravila.

Učenec:
- razvija sposobnost opisovanja likovnih
del v pisni in besedni obliki
- bogati opazovalne sposobnosti

Kritično vrednotenje umetniških del.
Kritično vrednotenje likovnih izdelkov.
Sporočati z neverbalno govorico.
Dojemanje svetlobe in sence.
Dojemanje prostora.
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Poznati osnove, kode in funkcije likovnega
sporočanja v umetniških delih in v podobah
multimedijskega sporočanja.
Prepoznati kode in kompozicijska pravila
umetniških del ter statične in gibljive
upodobitve.

- razvija sposobnost razlikovanja
dinamičnih in statičnih kompozicij
- razvija sposobnost razumevanja
sporočilnosti umetniškega dela in
postopno poglablja
- spozna strokovno besedišče

RAZUMEVANJE IN VREDNOTENJE
Prepoznati v umetniškem delu glavne
likovne kode preteklosti, moderne ter
sodobne umetnosti, pripadajoča lokalnim in
tujim območjem.
Prepoznati elemente
likovnega izražanja (točka, črta, barva) in
vodeno razbrati njihov pomen ter estetsko
vrednost.
Prepoznati in vodeno primerjati pri
pomembnejših umetniških delih stilistične
elemente iz različnih obdobij.
Prepoznati zgodovinsko, umetniško in
kulturno dediščino okolja, ki ga obdaja.
Razumeti pomen vartsva, ohranjanja in
vrednotenja kulturnega bogastva.

Učenec:
- spozna glavne značilnosti umetnosti v
antiki in srednjem veku
- poglobi pomen spomeniškega varstva in
kulturne dediščine
- poglobi znanje o kulturni dediščini
našega okolja in lokalnih umetnikov

Grška umetnost v antiki
Rimska umetnost
Starokrščanska umetnost
Bizantinska umetnost
Romanika
Gotika
Kulturna dediščina v našem okolju

LIKOVNO OBLIKOVANJE IN SPOROČANJE
Oblikovati likovni izdelek na oseben in
kreativen način s pomočjo pravil
vizualnega
upodabljanja in primernih likovnih tehnik.
Ustvarjalno preoblikovati običajne
materiale, fotografije, napise, likovne in

Učenec:
- razvija in uri sposobnost ustvarjanja po
opazovanju, po spominu in po domišljiji
- razvija sposobnost za uporabljanje
statičnih in dinamičnih kompozicij

Risanje po opazovanju
Portret
Volumen, senčenje
Statičnost in dinamičnost
Pestre in nepestre barve
Ornament/dekoracija
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vizualne elemente za izdelavo novega
izdelka/upodobitve.
Izbrati najprimernejše tehnike in likovne
kode za ustvarjanje likovnih izdelkov s
praktičnim in sporočilnim namenom, tudi z
vnašanjem več kodov in v povezovanju z
drugimi predmeti.

- spozna razliko med realistično in
stilizirano podobo
- razvija sposobnost oblikovanja
okraskov
- spozna pestre in nepestre barve
- prepozna razliko med kipom in reliefom
- spozna razne vrste grafike
- spozna razne risarske in slikarske
tehnike
- spozna strip in njegove zakonitosti

Kiparstvo: kip in relief
Grafika: vrste tiska
Tehnike: barvni svinčniki, tempera,
akvareli, črnilo, oblikovanje vitraže s
svilenimi papirji, kolaž.
Strip

LIKOVNA VZGOJA
3.

RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI

VSEBINE/DEJAVNOSTI

OPAZOVANJE IN BRANJE PODOB
Opazovati in opisati podobe in umetniška
dela s primernim besediščem upoštevajoč
osnovne likovne elemente, tehniko in
kompozicijska pravila.
Poznati osnove, kode in funkcije likovnega
sporočanja v umetniških delih in v podobah
multimedijskega sporočanja.
Razbirati in interpretirati umetniško delo.
Prepoznati kode in kompozicijska pravila
umetniških del ter statične in gibljive
upodobitve.
V umetniških delih ugotoviti simbole in
sporočilo.

Učenec:
- razvija in bogati sposobnost opazovanja
- rspozna strokovno terminologijo
- poglobljeno opazuje predmete v okolju
in prepoznava kompozicije
- razvija sposobnost razumevanja
sporočilnosti umetniškega dela s
postopnim poglabljanjem
- utrjuje sposobnost kritičnega pristopa

Kritično vrednotenje umetniških del.
Kritično vrednotenje likovnih izdelkov.
Dojemanje dinamične kompozicije.
Dojemanje prostora.
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RAZUMEVANJE IN VREDNOTENJE
Prepoznati v umetniškem delu glavne
likovne kode preteklosti, moderne ter
sodobne umetnosti, pripadajoča lokalnim in
tujim območjem.
Razbrati in kritično komentirati umetniško
delo in ga povezovati z bistvenimi elementi
pripadajočega zgodovinskega in kulturnega
konteksta.
Prepoznati in vodeno primerjati pri
pomembnejših umetniških delih stilistične
elemente iz različnih obdobij.
Prepoznati zgodovinsko, umetniško in
kulturno dediščino okolja, ki ga obdaja.
Razumeti pomen vartsva, ohranjanja in
vrednotenja kulturnega bogastva.

Učenec:
- spozna glavne značilnosti umetnosti od
renesanse do 20. Stoletja
- poglobi znanje o umetnikih in
umetniških delih svojega okolja
- poglobi pomembnost spomeniškega
varstva in kulturne dediščine
- poglobi strokovno besedišče
- razvija sposobnost razumevanja in
kritičnega vrednotenja umetniškega dela
upoštevajoč zgodovinsko obdobje in
kulturni kontekst, v katerem je umetnina
nastala

- Renesansa
- Barok
- Neoklasicizem
- Romantika
- Impresionizem
- Postimpresionizem
- Secesija
- Avantgarde: kubizem, ekspresionizem,
futurizem, abstraktizem, nadrealizem
- Pop art

LIKOVNO OBLIKOVANJE IN SPOROČANJE
Oblikovati likovni izdelek na oseben in
kreativen način s pomočjo pravil
vizualnega
upodabljanja in primernih likovnih tehnik.
Ustvarjalno preoblikovati običajne
materiale, fotografije, napise, likovne in
vizualne elemente za izdelavo novega
izdelka/upodobitve.
Zavestno posluževati se sredstev, likovnih
tehnik (grafičnih, slikarskih, plastičnih) in
pravil vizualnega upodabljanja za
oblikovanje izdelka, ki odraža učenčev okus
in osebni slog.

Učenec:
- razvija spretnost v upodabljanju
prostora
- spozna pravila risanja človeške figure
(proporci)
- spozna učinek senčenja (chiaroscuro)
- pridobiva spretnost v izbiri barv
slikarske perspektive
- razvija sposobnost ustvarjanja po
opazovanju, po spominu in po domišljiji
- spozna kiparske in grafične tehnike

Perspektive: linearna, zračna in barvna
perspektiva
Človeška figura
Kontrast svetlobe in sence (chiaroscuro)
Skiciranje po opazovanju
Kiparstvo in kiparski volumen, tehnike in
materiali
Grafika, tehnike in zvrsti
Figurativno in abstraktno upodabljanje
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Izbirati najprimernejše tehnike in likovne
kode za ustvarjanje likovnih izdelkov s
praktičnim ali sporočilnim namenom, tudi z
vnašanjem več kodov in v povezovanju z
drugimi predmeti.

GLASBA
1.

RAZRED
UČNOVZGOJNI SMOTRI

OPISNIKI

UČNE VSEBINE  DEJAVNOSTI

-Vzbujati veselje in pozitivna čustva do
glasbe ter zanimanje za različne oblike
glasbenega udejstvovanja
-razvijati glasbene sposobnosti in izvajalske
spretnosti
-poznati temeljne značilnosti glasbenih
zapisov in osnovno orientacijo v njih
-oblikovati pozitiven odnos do slovenske in
svetovne glasbene kulture
-peti, igrati ter poustvarjati glasbene
vsebine
-razvijati odgovornost in smisel za
sodelovanje pri skupnem muziciranju
-aktivno poslušati glasbo, jo doživljati in
prepoznavati njene značilnosti

Učenec:
-pozna okvirno orientacijo v notnem
zapisu
-prepozna pevske glasove
-prepoznava glasbila po zvočni barvi in jih
zna razvrščati v družine
-razlikuje vokalne in instrumentalne
sestave
-loči ljudsko od umetnega
-poje pesmi v skupini eno in več- glasno
-s kljunasto flavto izvaja lažje melodije

Osnovna pravila glasbenega
zapisovanja
Enoglasno in dvoglasno petje v obliki
kanona po posluhu in notnem zapisu
Izvajanje lažjih melodij s kljunasto
flavto v obsegu lestvic C-dur, po
posluhu in notnem zapisu
Vokalna glasba in pevski sestavi
Instrumentalna glasba
Orkester in druge inštrumentalne
zasedbe
Enostavčne in večstavčne
inštrumentalne glasbene oblike
Umetna, resna in klasična glasba
Ljudska, zabavna in popularna glasba

202

SREDNJA ŠOLA

GLASBA
2.

RAZRED
UČNOVZGOJNI SMOTRI

-Vzbujati veselje in pozitivna
čustva do glasbe ter zanimanje
za različne oblike glasbenega
udejstvovanja
-razvijati glasbene sposobnosti in
izvajalske spretnosti
-poznati temeljne značilnosti
glasbenih zapisov in osnovno
orientacijo v njih
-oblikovati pozitiven odnos do
slovenske in svetovne glasbene
kulture
-peti, igrati ter poustvarjati
glasbene vsebine
-razvijati odgovornost in smisel
za sodelovanje pri skupnem
muziciranju
-aktivno poslušati glasbo, jo
doživljati in prepoznavati njene
značilnosti

OPISNIKI
Učenec:
-pozna okvirno orientacijo v
notnem zapisu,kar mu
omogoča samostojnejše
izvajanje in zanesljivejšo
prestavo o poteku ritma,
melodije in posameznih glasov
pri dvo- in večglasju
-razlikuje vokalne in
instrumentalne sestave
-loči ljudsko od umetnega
-poje pesmi v skupini eno in
več- glasno
-s kljunasto flavto izvaja lažje
melodije

UČNE VSEBINE  DEJAVNOSTI
Začetki glasbe
Glasba starih zunajevropskih kultur
Antična glasbena kultura
Glasba v srednjem veku: gregorijanski koral in
trubadurska pesem; začetki večglasja-polifonije.
Srednjeveška glasbila
Glasba v obdobju humanizma in renesanse;
Orlando di Lasso, Giovanni Pierluigi da
Palestrina, Jacobus Gallus; značilna glasbila.
Glasba v baroku: baročne glasbene oblike,
italijanski baročni skladatelji (Corelli, Vivaldi,
Tartini, Monteverdi)
Največja ustvarjalca glasbenega baroka: G.
F.Haendel in J.S.Bach
Glasbeno življenje na slovenskem v 17. stoletju
Enoglasno in dvoglasno petje v obliki kanona po
posluhu in notnem zapisu.
Repertoar pesmi vsako leto dopolnjujemo,
ponavljamo in ohranjamo za prihodnost.
Izvajanje lažjih melodij s kljunasto flavto v
obsegu lestvic C-dur, F-dur in G-dur po posluhu
in notnem zapisu
Poslušanje glasbenih primerov iz zgoraj
omenjenih obdobij.
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GLASBA
3.

RAZRED
UČNOVZGOJNI
SMOTRI

-Vzbujati veselje in
pozitivna čustva do
glasbe ter zanimanje za
različne oblike
glasbenega
udejstvovanja
-razvijati glasbene
sposobnosti in izvajalske
spretnosti
-poznati temeljne
značilnosti glasbenih
zapisov in osnovno
orientacijo v njih
-oblikovati pozitiven
odnos do slovenske in
svetovne glasbene
kulture
-peti, igrati ter
poustvarjati glasbene
vsebine
-razvijati odgovornost in
smisel za sodelovanje
pri skupnem muziciranju
-aktivno poslušati
glasbo, jo doživljati in
prepoznavati njene
značilnosti

OPISNIKI
Učenci:
-obvladajo temeljno tehniko petja
in igranja glasbil
-se orientirajo v prirejenih in
klasičnih glasbenih zapisih
-improvizirajo ritmične in
melodične vsebine
-znajo doživeto in estetsko izvajati
spored instrumentalnih in vokalnoinstrumentalnih skladb
prepoznajo glasbila po zvočni barvi
in jih znajo razvrščati v družine
razlikujejo vokalno, vokalnoinstrumentalno in instrumentalno
glasbo
poznajo ustvarjalce in
poustvarjalce posameznih slogov
iz svetovne in slovenske glasbene
zakladnice
razvijajo sposobnosti aktivnega
poslušanja daljših glasbenih del
poznajo glasbo kot sestavino
drugih umetnostnih področij

UČNE VSEBINE  DEJAVNOSTI

Dunajska klasika: Haydn, Mozart in Beethoven
Večstavčne instrumentalne glasbene
oblike: sonata, simfonija , koncert, godalni trio in
godalni kvartet
Glasba na slovenskih tleh ob sklepu
18.stoletja
Skladatelji starih in novih glasbenih oblik v
romantiki: samospev, rapsodija in simfonična
pesnitev
Opera v romantiki
Opereta in zabavna glasba
Nordijska glasba
Ruska glasba
Češka glasba
Slovenska glasba v 19. stol.
Impresionizem in glasba20.stol.
Jazz, zabavna-popularna in sodobna glasba
Enoglasno in dvoglasno petje v obliki kanona po
posluhu in po notnem zapisu. Repertoar pesmi vsako
leto dopolnjujemo in ponavljamo.
Izvajanje lačjih melodij s kljunasto flavto v obsegu
lestvice C-dur, F-dur in G-dur po posluhu in po
notnem zapisuPoslušanje glasbenih odlomkov iz
zgoraj omenjenih obdobij.
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VEROUK
1.

RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI – KAJ PREVERIMO

VSEBINE/DEJAVNOSTI

BOG IN ČLOVEK
Dojeti v človeških vprašanjih in v mnogih
njegovih izkušnjah sledi religioznega
iskanja že od začetka človeštva.
Soočiti se s krščanskim predlogom
življenja, ki je lahko prispevek k
svobodnemu in odgovornemu
življenjskemu načrtu.
Razumeti, da se ob vprašanju po
preživetju pojavi takoj vprašanje o
presežnem.
Razumeti, da ob tolikih vprašanjih in
izkušnjah človek išče tudi svojo religiozno
plat.
Izluščiti središčne tematike Svetega Pisma
in pri tem uporabljati vse potrebne
informacije za pristno interpretacijo
zgodovine religioznosti človeka.
Znati primerjati krščansko vero, ki je iz
oznanjevanja z rezultati, ki jih ponuja
znanost o človeku in svetu.
Prepoznati v vprašanjih o bivanju, ki si jih
postavlja človek, njegovo neutrudno
iskanje odgovorov o zadnjih resnicah,
iskanju Boga.

Učenec
pozna osnovne značilnosti religije in
smisel verovanja v različnih verstvih;
spozna, da je verski čut vpisan v
človekovo naravo in da religija odgovarja
na vprašanja smisla življenja;
spozna nekatere glavne značilnosti
judovstva in krščanstva in jih zna
primerjati z ostalimi verstvi sveta;
prepozna Jezusa Kristusa kot Boga, ki je
postal človek in je Odrešenik sveta;
pozna glavne dogodke iz Jezusovega
življenja in oznanjevanja;
vidi v Cerkvi nadaljevanje Jezusovega
delovanja;
odkrije po življenju apostolov, kako je
potrebno z življenjem dokazati
pripadnost Jezusu Kristusu.
poskuša razumeti etične osnove
krščanske vere in o njih razmišlja kot o
merilih pri lastnem načrtovanju življenja.
Sooča se s kompleksnostjo bivanja in se
nauči vrednotiti svoje odzive, svoje
odnose v harmoniji s samim sabo, z
drugimi in s svetom.

Religija in vera.
Človekov odnos do presežnega.
Razumevanje pojma »vera« v različnih
religijah.
Smisel in razlog verovanja.
Značilnosti judovstva in zapovedi.
Jezus - zgodovinska osebnost.
Stil in program Jezusovega delovanja.
Poglobitev katoliške veroizpovedi.
Prvi apostoli - Jezusovi prijatelji.
Cerkev nadaljuje Jezusovo delo.
Značilnosti in preoblikovanje
predzgodovinskih verstev. Temeljne
značilnosti Sumerske, Egiptovske in
grško- rimske vere.
Struktura, značilnosti in pomen
mitološkega jezika.
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VEROUK
2.

RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI – KAJ PREVERIMO

VSEBINE/DEJAVNOSTI

BOG IN ČLOVEK
Dojeti v človeških vprašanjih in v mnogih
njegovih izkušnjah sledi religioznega iskanja.
Razumeti nekatere temeljne značilnosti
judovske - krščanske vere ( razodetje,
obljuba, zaveza, Mesija (Odrešenik),
vstajenje, milost, Božje kraljestvo,
odrešenje…) in jih primerjati z odgovori in
utemeljitvami neverujočih in drugače
verujočih.
Poglobiti Jezusovo zgodovinsko identiteto,
njegovo oznanjevanje in delo v
medsebojnem odnosu s krščansko vero, v
vstajenjski luči (trpljenje, smrt in vstajenje);
prepoznati v njem Božjega sina, ki se je
učlovečil in Odrešenika sveta, ki pošilja
Cerkev v svet in zgodovino.
Poznati zgodovinski razvoj in pot
ekumenskega gibanja, stvarnost, ki jo je Bog
želel, vesoljna in lokalna, razčlenjena po
karizmah in službah in jo postaviti v odnos s
katoliško vero, ki prepozna delovanje
Svetega Duha.
Poznati zgodovinski trenutek in pot Cerkve v
posameznih obdobjih zgodovine od začetkov
Cerkve preko srednjega veka, do obdobja
revolucij in moderne dobe.

Učenec
pozna osnovne značilnosti krščanske
skupnosti, ki je odprta za dialog s
svetom;
Razume dogodke v prvi Cerkvi v luči
poslanstva, ki ga zaupa Jezus Kristus.
Pozna težave okolja, v katerem se
znajdejo prvi kristjani, ki se soočajo s
preizkušnjami in izzivi poganskega in
judovskega sveta.
Pozna zgodovino in ekumensko pot
Cerkve v srednjem veku, tako svetle
kot temne trenutke.
Pozna zgodovinski trenutek in pot
Cerkve v obdobju razkolov
(protestantizma) in koncilske prenove.
Pozna vzroke, ki pripeljejo do velikih
vprašanj in potreb po pravičnejši
družbi in spremembi družbenih
odnosov v obdobju revolucij.
prepozna izzive 20. stoletja na
področju vere in odnosa z Bogom.
Razume v človekovih vprašanjih sledi
iskanja Boga in verske odgovore.

Različni pogledi na nastanek sveta in
človeka.
Stvarjenje sveta in človeka ter božje
razodetje.
Monoteizem in politeizem.
Cerkev, skupnost verujočih v dialogu s
svetom.
Ekumensko gibanje in druge krščanske
vere.
Dejstva rojstva prve Cerkve in prvi
zgodovinski dogodki.
Vesoljna odprtost prve Cerkve.
Fenomen preganjanja kristjanov v prvih
treh stoletjih.
Posebnosti in razlike med vzhodno in
zahodno Cerkvijo od VII. Do IX stoletja,
ko se pojavi Sveto rimsko cesarstvo.
Osebnost Lutra: življenje in misel.
Zahteve protestantske reforme. Principi
in bistveni elementi protestantizma.
Druge reforme tedanjega časa
(Kalvinizem, Anglikanizem…).
Glavni elementi reforme katoliške Cerkve
in Tridentinskega koncila.
Izzivi, ki jih je doživljala Cerkev ob
razsvetljenstvu in francoski revoluciji.
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pozna zgodovinski razvoj
ekumenskega gibanja.
je odprt za iskreno iskanje v življenju
in se zna spraševati tudi o presežnem
in o smislu. Pri tem prepozna tudi sledi
vere in kulture.
pozna osnovne poteze zgodovine
krščanstva.

Osnovni elementi Prvega Vatikanskega
koncila.
Kulturna in socialna situacija v Evropi in v
Cerkvi v dvajsetem stoletju.

SVETO PISMO IN DRUGI VIRI
Znati uporabljati Sveto pismo kot
zgodovinsko- kulturni dokument in
razumevati, da je v veri Cerkve sprejeta kot
Božja beseda.
Odkriti in določiti bistvo vsebine nekaterih
svetopisemskih besedil upoštevajoč vse
potrebne informacije in dosledno uporabo
ustreznih razlagalnih metod.
Odkriti in določiti svetopisemske odlomke, ki
so navdihnili glavna italijanska in evropska
umetniška dela v (literaturi, glasbi,
slikarstvu…).

Učenec
pozna odlomke iz Svetega pisma, ki
govorijo o začetku Cerkve in njenem
poslanstvu:
najde biblične osnove za italijanska in
evropska umetniška dela v literaturi,
glasbi, slikarstvu…);
zna najti odlomke iz Svetega pisma, ki
govorijo o skupnosti, ljubezni, molitvi,
službah, darovih…).

Pomen Svetega pisma za vsakdanje
življenje.
Razlaga nekaterih svetopisemskih besedil.
Svetniki v življenju Cerkve in njeni
umetnosti.

VERSKA GOVORICA
Razumeti glavni pomen verskih simbolov,
liturgičnih obredov in cerkvenih
zakramentov.
Prepoznati krščansko sporočilo v umetnosti
in kulturi v Italiji in Evropi v pozno-antičnem
obdobju, srednjem veku, moderni in sodobni
dobi.

Učenec

Krščanska molitev.
Kako molijo verniki drugih verstev sveta.
spozna pomen molitve za ljudi različnih Pomen cerkvenih zakramentov v katoliški
verstev;
Cerkvi.
pozna nekatere sakralne objekte,
Pomen redovnega življenja v zgodovini
njihovo zgodovino v krščanstvu in
Cerkve.
drugih verstvih sveta;
Liturgični obredi in cerkvene službe.
Sakralni objekti našega mesta.
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Odkriti specifične elemente krščanske
molitve in jih primerjati z molitvami tudi
drugih verstev.
Ovrednotiti cerkvene objekte in pomen
svetih krajev od nekoč do današnjih dni.

pozna cerkvene zakramente in njihovo
simboliko;
prepozna krščansko sporočilo v
italijanski in evropski kulturi s
posebnim poudarkom na sakralnih
objektih (slikarstvo, kiparstvo…).

ETIČNE IN VERSKE VREDNOTE
Dojeti v človeških vprašanjih in mnogih
njegovih izkušnjah sledi religioznega iskanja
Prepoznati izvirnost krščanskega upanja kot
odgovor na potrebo odrešenja človeka v
njegovi krhkosti, končnosti in izpostavljanju
slabemu.
Znati izpostaviti glavne razloge, ki podpirajo
etično- moralne odločitve katoličanov glede
čustvenosti odnosov in vrednote človeškega
življenja od spočetja do smrti v kontekstu
kulturnega in verskega pluralizma.
Soočiti se s krščanskim predlogom življenja
kot izvirnim prispevkom za uresničitev
svobodnega in odgovornega načrta.

Učenec
odkrije vrednost prijateljstva in
pripadnost neki skupini pri graditvi
svoje osebnosti;
sooči se krščanskimi vrednotami, ki so
izviren prispevek za uresničitev
svobodnega in odgovornega
življenjskega načrta;
prepozna v krščanstvu vrednote
resnice, lepote in dobrega, ki so
osnovni elementi svobode in odrešitve;
se vzgaja za skrivnost notranjega
življenja;
prepozna krščanske vrednote preko
pričevanja nekaterih pomembnih oseb
(mati Terezija…).

Lestvica vrednot.
Kriza vrednot.
Pomen in smisel vrednot za človeka.
Človeško življenje, največja vrednota.
Vest in svoboda.
Socialne vrednote v luči Evangelija.
Mladostno obdobje - rast v ljubezni.
Vzgoja za medije.
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VEROUK
3.

RAZRED
UČNI SMOTRI

OPISNIKI – KAJ PREVERIMO

VSEBINE/DEJAVNOSTI

BOG IN ČLOVEK
Dojeti v človeških vprašanjih in v mnogih
njegovih izkušnjah sledi religioznega
iskanja tako v krščanstvu kot pri drugih
velikih verstvih.
Primerjati perspektivo krščanske vere in
rezultate znanosti kot lastno
interpretacijo, človeka in sveta, ki pa si ne
nasprotujeta..
Biti odprt za iskreno iskanje in vprašanja o
presežnem in si postavlja vprašanja o
smislu.
Dojemati prerez religiozne in kulturne
dimenzije.
Izhajati iz konteksta, v katerem živimo in
se spraševati o pomenih in znati
vzpostavljati odnose s somišljeniki in tudi
z osebami drugih verstev.
Graditi v sebi osebo, ki je sposobna
sprejemanja, soočenja in dialoga.
Razumeti in odkrivati , da lahko pri
vprašanjih o človeku in v množici
vsakodnevnih izkušenj odkrijemo tudi
sledove versko raziskavo. Primerjati med
seboj perspektivo krščanske vere in
rezultate znanosti kot dve znanosti, ki
gresta v isto smer, ko gre za človeka in
svet.

Učenec
odkriva v vprašanjih, ki si jih postavlja
človek in tudi v življenjskih okoliščinah
sledove iskanja Boga in vere.
prepozna posebnosti odnosa z bogom pri
islamu, hinduizmu in budizmu in jih
primerja s krščanstvom in drugimi
verami.
je sposoben vzbuditi iskanje odgovorov
na področju vere, primerjati krščansko
vero in rezultate znanosti kot različne
vire, vendar ne med seboj konfliktne v
človeku in v svetu.
zna prepoznati originalnost krščanskega
upanja kot odgovor na pereča vprašanja,
ki si jih človek postavlja v vsakem
obdobju svojega življenja in doživlja
krhkost, končnost in izpostavljenost zlu.
pozna krščanski pogled na človeka, na
njegovo vest, na življenje in upanje, ki
gre preko smrti;
pozna brezmejno Božjo ljubezen, ki
doseže vsakega človeka;
pozna krščanski pogled na čustveno
življenje in spolnost;

Ideja Boga in verskega življenja pri
islamu in primerjava s krščansko vero.
Ideja Boga in vere v hinduizmu in
primerjava s krščanstvom.
Ideja o Bogu in verovanje v budizmu in
primerjava s krščanstvom.
Narava, vzroki in zgodovina ateizma.
Konflikt komunikacije med znanostjo in
vero.
Dinamika iskanja smisla življenja.
Odnosi med vrednoto, moralnim
predpisom in svobodo. Jezusov predlog.
Problemi, ki izhajajo iz okolja,
pomanjkanja miru, globalizacije, sveta
dela in nadvlade informacije in
propagande.
Glavne dinamike lastnega odraščanja in
spreminjanja.
Človek kot največja vrednota.
Človeško dostojanstvo in božja
podobnost.
Sodobni problemi človeka.
Vzgoja za ljubezen
Človek kot bitje odnosov.
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razume dostojanstvo človeka, njegovo
enkratnost in dialoškost ter zna
spoštovati svoje življenje;
zaveda se pomembnosti sprejemanja
drugih.

SVETO PISMO IN DRUGI VIRI
Znati uporabljati Sveto pismo kot
zgodovinsko- kulturni dokument in
razumevati, da je v veri Cerkve sprejeta
kot Božja beseda.
Odkriti in določiti bistvo vsebine nekaterih
svetopisemskih besedil upoštevajoč vse
potrebne informacije in dosledno uporabo
ustreznih razlagalnih metod.
Odkriti in določiti svetopisemske odlomke,
ki so navdihnili glavna italijanska in
evropska umetniška dela v (literaturi,
glasbi, slikarstvu…).
Razumeti bistvene korake in pomembne
podatke o zgodovini odrešenja, ki v
Svetem Pismu govorijo o božjem
odgovoru na težave in vprašanja, ki
obvisijo v zraku.

Učenec
razume določeno svetopisemsko besedilo
in ga aktualizira na današnje razmere;
pozna Sveto pismo, kot sveto knjigo, ki
vodi človeka v razlaganju sveta, kjer se
srečujeta dobro in zlo, vera in znanost;
preko branja svetopisemskih tekstov in
nekaterih cerkvenih dokumentov razume
krščanski pogled na vrednost življenja in
njegov smisel;
pozna življenje Cerkve v današnjem
svetu, njen socialni nauk.

Človek išče Boga in Bog išče človeka.
Svetopisemski očaki.
Razlaga odlomkov iz Evangelija o
odpuščanju, dobroti, ljubezni, lepoti…).
Sveto pismo - knjiga življenja.
Branje nekaterih odlomkov iz Evangelija
in aktualizacija.
Okrožnica papeža Frančiška: “Ludato si”.
Katekizem katoliške cerkve.
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VERSKA GOVORICA
Razumeti glavni pomen verskih simbolov,
liturgičnih obredov in cerkvenih
zakramentov.
Prepoznati krščansko sporočilo v
umetnosti in kulturi v Italiji in Evropi v
pozno-antičnem obdobju, srednjem veku,
moderni in sodobni dobi.
Odkriti specifične elemente krščanske
molitve in jih primerjati z molitvami tudi
drugih verstev.
Ovrednotiti cerkvene objekte in pomen
svetih krajev od nekoč do današnjih dni.

Učenec
odkrije pomen in potrebnost praznovanja
v družini in družbi;
razume bistvo tišine kot pomemben
trenutek dialoga z drugimi in z Bogom;
prepozna krščansko sporočilo v italijanski
in evropski umetnosti in literaturi
različnih obdobjih.

Človek kot bitje praznovanja.
Sakralni objekti v različnih zgodovinskih
obdobjih.
Molitev - dialog z Bogom.
Krščansko sporočilo v literaturi in pesmih
nekoč in danes.

ETIČNE IN VERSKE VREDNOTE
Dojeti v človeških vprašanjih in mnogih
njegovih izkušnjah sledi religioznega
iskanja
Prepoznati izvirnost krščanskega upanja
kot odgovor na potrebo odrešenja človeka
v njegovi krhkosti, končnosti in
izpostavljanju slabemu.
Znati izpostaviti glavne razloge, ki
podpirajo etično- moralne odločitve
katoličanov glede čustvenosti odnosov in
vrednote človeškega življenja od spočetja
do smrti v kontekstu kulturnega in
verskega pluralizma.
Soočiti se s krščanskim predlogom
življenja kot izvirnim prispevkom za
uresničitev svobodnega in odgovornega
načrta.

Učenec
poglobi poznavanje najpomembnejših
krščanskih in etičnih vrednot (življenje od
spočetja do smrti, medsebojni odnosi,
mir…) v kontekstu kulturnega in verskega
pluralizma;
doume spremembe osebnega razvoja in
dozorevanje nove identitete in novega
načina sporazumevanja z bližnjimi;
zaveda se vrednosti medverskega dialoga
za pospeševanje človekovih pravic (mir,
pravičnost, solidarnost, življenje…);
zna v luči Jezusovega nauka graditi svojo
osebno identiteto;
zna ovrednoti osebno rast v ljubezni do
sebe, Boga in bližnjega.

Razvijanje osebnih sposobnosti.
Reševanje osebnih problemov.
Telesni in duhovni razvoj.
Družina in njena vloga v družbi.
Odnosi med starši in mladostniki.
Odgovorno starševstvo.
Etično-moralni problemi mladih.
Etična vprašanja o življenju in smrti.
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Sprejemati etične odločitve, ki jih ponuja
krščanska vera in jih sprejeti v načrt
življenja. Tako se učimo tudi dejstev, ki
lahko oblikujejo prihodnost življenja.

KOMPETENCE OB ZAKLJUČKU SREDNJE ŠOLE - VEROUK
Učenec je odprt za iskreno iskanje resnice in se je sposoben spraševati o transcendenci, postavlja si vprašanja o smislu življenja in
prepozna povezavo med religiozno in kulturno dimenzijo. V okolju, v katerem živi, zna vzpostaviti odnose z ljudmi drugih verstev
in v sebi razvija čut za sprejemanje drugačnih, za dialog in pogovor.
Ugotavlja na osnovi Svetega pisma bistvene etape in objektivne podatke zgodovine odrešenja, Jezusovega življenja in nauka in
začetke krščanstva. Osvoji osnovne podatke cerkvene zgodovine ter jih primerja z dogodki pretekle in sedanje zgodovine in si
ustvari kriterije za razlago le teh.
Prepozna izrazno govorico vere (simbole, molitve, obrede…), razume znamenja, ki so prisotna v krajevnem okolju, bodisi v
italijanskem, slovenskem, kot v evropskem. Uči se jih ceniti z umetniškega, kulturnega in duhovnega vidika.
Doume etične povezave krščanske vere, ki mu pomagajo pri osebni refleksiji glede odgovornih življenjskih izbir. Sooči se z
zapletenostjo človeškega bivanja in se nauči ovrednotiti svoje obnašanje, da bi znal vstopati v odnose na harmoničen način s
samim seboj, z drugimi in s svetom, ki ga obdaja.
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