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PODATKI O KOMPLETU, SESTAVINE IN VIRI 

 
Avtorica: Herta Orešič 

UČBENIK DELOVNI ZVEZEK GRADIVO NA SPLETU e-gradivo 

1. sklop: 

- Erste Begegnungen 

- Ich, meine Familie und andere Familien 

- In den eigenen vier Wänden 

 

2. sklop: 

- Bewegung tuts gut 

- Mode für Kinder und Jugendliche 

 

3. sklop: 

- Ein ganz normaler und ein ganz  

  besonderer Tag 

- Wege in der Stadt 

 

4. sklop: 

- Wissenwertes über Deutschland 

 

So sagt man es auf Deutsch 

(zbir komunikacisjkih vzorcev) 

Minigrammatik 

(osnovna slovnica) 

Obojestranski slovarček 

 

- Vaje po sklopih  
- Seznam besed po  
  posameznih enotah 
- Moj napredek (po enotah) 

Za učence: 
- zvočni posnetki 
- dodatne interaktivne vaje 
- dodatna besedila za  
   zabavo 
 
Za učitelje:  
- rešitve nalog za učbenik  
   in delovni zvezek 
- letna priprava 
- didaktični napotki za  
  delo po posameznih  
  sestavinah pouka  
- didaktični kotiček 
- vzorci testov 
- vzorci navodil za ustno 
   preverjanje 

e-verzija učbenika 
dodatno gradivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OKVIRNA ČASOVNA RAZPOREDITEV LETNIH UR                                                              Skupno število ur: 70, tedensko število ur: 2 

 
       LEGENDA:  
       U        ure 
       NU     nerazporejene ure (namenjene preverjanju in ocenjevanju znanja ter aktualizaciji pouka) 
       Viri:    Učni načrt za drugi tuji jezik v tretjem triletju  
                 Učbeniški komplet SPRICHST DU DEUTSCH 1  
                 Spletni viri  
 
 
 
 
 
 
 

  
 

1. ocenjevalno obdobje 
(september –januar) 

2. ocenjevalno obdobje       
(februar– junij) 

Sklopi Tematika U NU U NU 

Sklop 1 Erste Begegnungen 5 1   

 Ich, meine Familie und andere Familien 8 1   

 In den eigenen vier Wänden 12 2   

Sklop 2 Bewegung tuts gut 10 1                                                       

 Mode für Kinder und Jugendliche                                                                                      6 1 

Sklop 3 Ein ganz normaler und ein ganz besonderer Tag   8 1 

 Wege in der Stadt   8 2 

Sklop 4 Wissenswertes über Deutschland   3 1 

  Ocenjevanje znanja 
ustnega in pisnega sporočanje 

Ocenjevanje znanja 
ustnega in pisnega sporočanje 

                                    SKUPAJ: 70 ur         35          5        25 5 



 

OSREDNJE 
TEME 

OPERATIVNI UČNI CILJ 
        

KOMUNIKACIJSKE FUNKCIJE, 
BESEDIŠČE, JEZ. STRUKTURE  

DEJAVNOSTI UČENCEV MINIMALNI DOSEŽKI 

 
Vier Dialoge 
(Begegnungen) 
 
Begrüßung 
 
Woher kommen 
die Jungen und 
Mädchen 
 
Slowenien 
und die 
deutschsprachigen 
Länder 
 
 
Landeskunde:  
Die Europäische 
Union, unsere 
Nachbarstaaten 
 
Haupstädte 

Slušno razumevanje 
Učenec 
- razume učiteljeva navodila in se  
  na nje neverbalno odziva. 
- s pomočjo slikovnih iztočnic  
  razume predvajani dvogovor. 
- razume ponavljajoča se  
  vprašanja in se nanje odziva.  
 
Govorno sporočanje in 
sporazumevanje 
Učenec  
- se verbalno odziva na učiteljeva  
   navodila.  
- sprva memorira dialoge iz  
  učbenika in jih primerno zaigra.  
- usvoji vprašanja o nekaj  
  osnovnih podatkih sogovornika,  
  zna na takšna vprašanja odgovoriti.  
- zna ustno posredovati takšne  
  podatke o tretji osebi.     
- našteje države, v katerih je  
  uradni jezik nemščina.  
- pravilno izgovarja imena držav  
  EU in njihovih glavnih mest.  
 
Bralno razumevanje 
- pravilno prebere kratka vezana 
besedila in njihovo vsebino s 
pomočjo razpredelnice obnovi.  
Pisno sporočanje 
Učenec: 
- prepisuje besede na kartice 
- piše posamezne besede po  
  nareku 

Komunikacijske funkcije: 
- pozdraviti se in se posloviti 
- vprašati po počutju in na  
  vprašanje odgovoriti 
- izvesti dialog o nekaterih  
  podatkih (ime, kraj in država  
  bivanja, materni jezik in tuji  
  jeziki)  
 
Besedišče: 

- pozdravi v različnih okoliščinah 
(formalno ali neformalno) 

- države in jeziki 
- govoriti materni jezik 
- učiti se tujega jezika  

 
Jezikovne strukture : 
- sedanjik glagolov sein, leben, 
  wohnen, lernen, heißen  
- ich spreche; sprichst du?  
  (leksikalno) 
- vprašalni stavki:  

z Wer? Wie? 
- Bist du…? Lebst du…?   
  (Ja/Nein-Fragen) 
- tikanje in vikanje (du, Sie …) 
 
Jezikovni vzorci   
Hallo, wie heißt du? 
Ich heiße …  
Wer bist du? Ich bin … 
Sind sie Herr Kröger? 
Wie geht`s, Daniela? 
Danke, gut. 
Sprichst du Deutsch? 

a) individualno delo (učenje 
besedišča, prepisovanje, v 
zvezek, izpolnjevanje 
individualnih nalog v 
delovnem zvezku, e-
učenje, priprava kratkega 
besedila o sebi) 
 
b) delo v dvojicah 

(memoriranje in izvedba 

kratkih dialogov itd.)  

c) sodelovanje v ostalih 

oblikah kooperativnega 

učenja 

Ustno zna učenec  
- s pomočjo slikovnih 

impulzov ali vlog 
ustrezno pozdravljati v 
različnih situacijah;   

- zna predstaviti sebe in 
druge v okviru 
znanega besedišča in 
jezikovnih vzorcev  

- prepozna avtomobilske 
oznake D, CH, FL, A 

- pravilno izgovarja 
imena držav EU in jim 
dodeli glavna mesta   

 
Pisno zna učenec po 
nareku pravilno zapisati 
zgoraj omenjena imena 
držav, dopolniti besede 
z manjkajočimi črkami , 
izpolniti obrazec z 
osnovnimi podatki, s 
pomočjo le-tega pa 
napisati nekaj kratkih 
vezanih stavkov.  
 

 
SKLOP 1 / 1: ERSTE BEGEGNUNGEN                                                                                                                                                  ČAS: 6 ur (5+1 NU) 



- prepiše dvogovor 
- po vzorcu sestavi mini-besedilo  
  s svojimi podatki 
  

Ein bisschen. 
Lernst du Deutsch? 
Ja, ich lerne Deutsch. 
Tschüss! 
Auf Wiedersehen! 

 
Opombe:   
 
  



 

 
OSREDNJE 
TEME 

OPERATIVNI UČNI CILJI 
        

KOMUNIKACIJSKE FUNKCIJE, 
BESEDIŠČE, JEZ. STRUKTURE,  

DEJAVNOSTI UČENCEV MINIMALNI DOSEŽKI 

 
Družinska 
fotografija 
 
Govorim in 
pišem o sebi 
 
Julia Schmidt 
 
 
Družine po 
svetu  
 
 

Slušno razumevanje 
Učenec 
- razume učiteljeva navodila in se  
  na nje verbalno odziva.    
- razume ponavljajoča splošna  
  vprašanja o družini, juh tudi sam  
  postavlja in se na nje odziva.  
- razlikuje slišana števila, jih obkroži  
  ali dopolni. 
- posluša eno za drugim besedila o     
  družinah po svetu in poskuša ujeti  
  določene informacije.  
- sliši tri preproste pripovedi o mladih  
  ter reproducira vsebino s pomočjo  
  razpredelnice. 
 
Govorno sporočanje in 
sporazumevanje 
Učenec  
- sodeluje v pogovorih o lastni in  
  drugih družinah, postavlja vprašanja  
  in na vprašanja odgovarja.  
- v pogovoru uporablja števnike.  
- združuje vse doslej naučene  
  informacije o osebah in o njih poroča. 
 
Bralno razumevanje 
Učenec  
- samostojno prebere besedilo o Juliji  
  in izpiše pomembne informacije.  
- prebere drugega za drugim odlomke  
  o družinah po svetu, ki jih je  
  predhodno že poslušal. Pri tem si  
  pomaga z nekaterimi prevodi besed  

Komunikacijske funkcije 
- pridobivanje informacij o osebah,  
  družinah, obogatenih z novimi  
  jezikovnimi vzorci.  
 
Besedišče: 

- -števniki do 1.000.000 
- -družinski člani, npr. tudi dvojčka 
- -glagoli, ki se povezujejo s  
-  tožilnikom (haben, besuchen,  
-  lernen, schreiben …) 
- -vprašalnici wer, was 

- imena za moško in žensko obliko 
 istega sorodstvenega reda   

-  (Bruder Schwester) 
 
Jezikovne strukture : 

- -glagoli z dopolnili v tožilniku 
(haben itd.)  
-besede za člane družine v množini 
-glagoli z dopolnilom v  
 imenovalniku ali v tožilniku  
-števniki v različnih vlogah  
  (starost, razdalje med kraji,  
  preproste matematične operacije) 
 
Jezikovni vzorci 
Ich bin Jani. (in številna druga  
dopolnila.  
Bist du aus Slowenien? (in številna 
druga dopolnila) 
Ich habe keine Schwester. (in 
številna druga dopolnila v 
tožilniku.) 

a) individualno delo (učenje 
besedišča, prepisovanje v 
zvezek, izpolnjevanje 
individualnih nalog v 
delovnem zvezku, e-učenje, 
priprava zahtevanega 
sestavka o lastni družini. 
 
b) delo v dvojicah 

(memoriranje in izvedba 

kratkih dialogov itd.)  

c) sodelovanje v ostalih 
oblikah kooperativnega 
učenja 

Ustno zna učenec zna 
- opisati fotografijo lastne 

ali imaginarne družine 
- povedati nekaj stavkov 

o sebi na osnovi vseh 
doslej znanih 
podrobnosti 

- sodelovati v preprosti 
igri vlog 

 
Pisno zna učenec  
- po nareku pravilno  
  zapisati nekaj stavkov z  
  znanim besediščem.  
- s pomočjo danih  
  iztočnic izpolniti  
   obrazec  
 

 
SKLOP 1 / 2: ICH, MEINE FAMILIE UND ANDERE FAMILIEN                                                                                                               ČAS: 9 ur (8+1 NU) 



  v slovenskem jeziku. S pomočjo  
  razpredelnice na enostaven način  
  rekonstruira prebrano.    
   
Pisno sporočanje 
Učenec 
- združi vse doslej naučene  
  informacije o osebi in jih zna  
   ubesediti v kratkih stavkih.  
- rešuje pisne naloge v učbeniku in  
  delovnem zvezku.  
- zna opisati družinsko fotografijo.  
  

Hast du heute Zeit? (in številna 
druga dopolnila v tožilniku.) 
 
 
 

 
Opombe: 
 
 
  



 

 
OSREDNJE 
TEME 

OPERATIVNI UČNI CILJI 
        

KOMUNIKACIJSKE FUNKCIJE, 
BESEDIŠČE, JEZ. STRUKTURE,  

DEJAVNOSTI UČENCEV MINIMALNI DOSEŽKI 

 
Različne vrste 
domovanj in 
gradbenih  
materialov 
 
Stanovanjski 
prostori 
 
Obnavljamo 
stanovanje 
 
Potrebujemo 
pohištvo 
 
Deželoznanstvo: 
skeletna hiša in 
stanovanje na 
vodi  

Slušno razumevanje 
Učenec 
- razume učiteljeva navodila in se  
  na nje verbalno odziva.    
- razume preprosta dialoga in  
  monolog, jih zna reproducirati in   
  opisati situacijo.  
- ob pokritem besedilu spremlja  
  besedilo stripa, prepozna nekatere  
  kose pohištva.  
-  
Govorno sporočanje in 
sporazumevanje 
Učenec:  
- se s sogovornikom sporazumeva  
 (sprašuje in tudi odgovarja na  
  vprašanja) o domu, o prostorih in  
  njihovih funkcijah, o materialih,  
  barvah in kosih pohištva.   
- na preprost način opiše svoje  
  domovanje, še zlasti svojo sobo.    
 
Bralno razumevanje 
Učenec  
-iz dveh enega od dveh kratkih besedil 
(Jens in Andrea) izlušči glagole, ki 
izražajo dejavnosti v posameznih 
prostorih (Andrea), iz drugega besedila 
pa krajevna določila. 
-prebere besedilo o nameravani obnovi 
stanovanja,.   
-spozna dve nenavadni obliki  
 domovanja (skeletno hišo in bivalno  
 ladjo). Oboje služi le širjenju obzorja in  

Komunikacijske funkcije 
- spraševati po vrsti domovanja   
- povedati, iz katerega materiala je  
  kaj zgrajeno 
- poizvedeti o velikosti ter tlorisu  
  stanovanja 
- pridobivanje informacij o osebah  
  ali družinah, obogatenih z novimi  
  jezikovnimi vzorci.  
 
Besedišče: 
-vprašalnica wie (lang, gross, hoch, 
 alt …)  
-nekaj pridevnikov za opis  
 predmetov ali objektov. 
-Der Tisch ist rot. Ich mag Rot.  
-stanovanjski prostori in glagoli za 
 dejavnosti v njih 
-nemški izrazi za materiale (Der  
 Tisch ist aus Holz.) 
 
Jezikovne strukture : 
-kein, keine, kein 
-pridevnik za glagolom 
-svojilni zaimki 
-glagol mögen 
 
Jezikovni vzorci 
Ich wohne im Dorf / in der Stadt. 
Wie groß ist die Wohnung? 
Die Wohnung ist 72 Quadratmeter 
groß.  
Wie gefällt dir meine Küche?  
Sie ist modern und praktisch. 

a) individualno delo 
(učenje besedišča, 
prepisovanje v zvezek, 
izpolnjevanje individualnih 
nalog v delovnem zvezku, 
e-učenje, priprava 
zahtevanega sestavka o 
svojem domu.  
 
b) delo v dvojicah 

(memoriranje in izvedba 

kratkih dialogov itd.)  

c) sodelovanje v ostalih 
oblikah kooperativnega 
učenja npr. 
Übungsmeister na strani 
31.  

Ustno zna učenec  
- poimenovati zgradbe  
  na sličicah 
- izvesti vodeni dialog o  
  domovanju (sprašuje  
  sogovornika in le-temu 
  odgovarja na vprašanja)  
- ubesediti podatke o  
  domovanju imaginarne 
  osebe na sličici 
   
Pisno zna učenec  
- po nareku pravilno zapisati 
  nekaj stavkov z naučenim 
  besediščem.  
- odgovoriti na nekaj  
  vprašanj o stanovanjskih  
  prostorih.  
- napisati enega ali dva  
  stavka na temo: Was  
  brauchst du in deinem  
  Zimmer? 
 
 
 
 

 
SKLOP 1 / 3: IN DEN EIGENEN VIER WÄNDEN                                                                                                                                ČAS: 14 ur (12+2 NU) 



 nabiranju izkušenj z besedili za bralno 
 razumevanje, v katerih je kljub  
 prevodom kar nekaj trdih orehov. 
   
Pisno sporočanje 
Učenec: 
- napiše spis o svojem domu, lahko pa 
nariše tloris in ga opremi z oznakami 
za prostore.  

Habt ihr einen Garten? 
Nein, wir haben keinen Garten.  
Wo möchtest du am liebsten 
wohnen? 
 

 
Opombe: 
 
 
  



 

 
OSREDNJE 
TEME 

OPERATIVNI UČNI CILJI 
        

KOMUNIKACIJSKE FUNKCIJE, 
BESEDIŠČE, JEZ. STRUKTURE,  

DEJAVNOSTI 
UČENCEV 

MINIMALNI DOSEŽKI 

 
Pomen gibanja 
 
Ali se ukvarjaš s 
športom? 
 
Kako merimo 
čas? 
 
Iz leksikona o 
športu 
   
Najhitrejše živali 
in ljudje 
 
Nova olimpijska 
disciplina 
 
Deželoznanstvo:  
Mladi in šport v 
Nemčiji 

Slušno razumevanje 
Učenec 
- razume učiteljeva navodila in se  
  na nje verbalno odziva.    
- posluša navodilo za gibalne  
  dejavnosti in jih izvaja.   
- posluša drugega za drugim kratke  
  pogovore o športu, jih memorira in  
  zaigra. 
- posluša podatke o uri in jih zabeleži.  
 
Govorno sporočanje in 
sporazumevanje 
Učenec:  
- se s sogovornikom pogovarja o  
  načinih gibanja prikazanih na  
  sličicah.  
- se zna opravičiti za zamudo v  
  formalni in v neformalni situaciji 
- se pogovarja o najljubšem športu in  
  o pogostosti treningov. 
- uporablja imena za dneve v tednu. 
- se lahko vključi v pogovor o  
  posebnem merjenju časa v športu. 
- s pomočjo spleta ugotavlja, koliko je 
  V istem trenutku ura v različnih  
  časovnih pasovih.  

 
Bralno razumevanje  
Učenec  
- zna prebrati poročilo o anketi, ki  
  govori o procentih vključenosti v  
  šport.   
- s pomočjo izpiskov se loti stvarnega  

Komunikacijske funkcije: 
- opravičiti se za zamudo na   
  formalen ali na neformalen način   
- odgovarjati na vprašanja o  
  vsakdanjem merjenju časa ter o  
  merjenju časa v športu 
- pridobivati informacije o športnih  
  zvrsteh, s katerimi se ukvarjajo  
  vrstniki 
                 
Besedišče: 
- besedno polje gibanje oziroma  
  premikanje  
- besedišče v zvezi s športom    
  (kateri šport, trening, športno  
  društvo, državni prvak …)  
- nekaj izrazoslovja s področja  
  atletike 
- ponudba različnih športnih zvrsti 
- Jahrhundert 
- ein hundertstel Sekunde (0,01) 
 
Jezikovne strukture : 

- - sedanjik modalnega glagola können 
- - vprašalnice z wie: wie schnell  
-   (hoch, oft, weit …) 

- glagol bewegen (Ich bewege die  
   Kiste. Ich bewege mich.) 
- časovna določila z dnevi v tednu: 
  Ich trainiere immer montags. Wir  
  haben die Schulliga am Sonntag –  
  informativno.    
- schwimmen; das Schwimmen   
 

a) individualno delo 
(učenje besedišča, 
prepisovanje v zvezek, 
izpolnjevanje 
individualnih nalog v 
delovnem zvezku, e-
učenje, priprava 
zahtevanega sestavka o 
svojem domu.  
 
b) delo v dvojicah 

(memoriranje in izvedba 

kratkih dialogov itd.)  

c) sodelovanje v ostalih 
oblikah kooperativnega 
učenja npr. Pripravi 
športnega profila razreda 
s pomočjo ankete.  

Ustno zna učenec  
- izvesti vodeni dialog o  
  udejstvovanju v športu (  
- navesti pet športnih  
  panog  
- s pomočjo iztočnic  
  opisati dejavnost  
  imaginarnega fanta ali  
  imaginarnega dekleta 
  
Pisno zna učenec  
- po nareku pravilno  
  zapisati nekaj stavkov z 
  naučenim besediščem.  
- odgovoriti na nekaj  
  vprašanj o lastnem  
  športnem udejstvovanju 
- napisati tri vprašanja za 
  znanega športnika ali  
  športnico  
 
 

 
SKLOP 2 / 4: BEWEGUNG TUTS GUT                                                                                                                                              ČAS: 11 ur (10 + 1 NU) 



 besedila, ki govori o primerjavi  
 nekaterih živali in vrhunskih  
 športnikov. Povezati zna dvojice, ki  
 jih v besedilu primerjajo.  
   
Pisno sporočanje 
Učenec 
Napiše kratek sestavek o svojih 
zmožnostih, o najljubšem športu. 

Jezikovna sredstva: 
- Wie schnell kannst du laufen? 
  Ich kann schon unter 1 Minute laufen. 
- Wie viel brauchst du für 100 Meter?  
- Entschuldigen Sie bitte. - Ist schon  
  gut. 
- Es tut mir leid, Oma! - Na, gut.  

 
Opombe: 
 
 
  



 

 
OSREDNJE 
TEME 

OPERATIVNI UČNI CILJI 
        

KOMUNIKACIJSKE FUNKCIJE, 
BESEDIŠČE, JEZ. 
STRUKTURE,  

DEJAVNOSTI UČENCEV MINIMALNI DOSEŽKI 

 
Otroci 
potrebujejo nova 
oblačila 
 
Nakupovanje in 
pomerjanje 
oblačil 
 
Babičina čepica 
 
Deželoznanstvo: 
Nazaj v srednji 
vek 

Slušno razumevanje 
Učenec 
- prisluhne zahtevnejšemu pogovoru  
  4-članske družine o potrebah in  
  željah po novih oblačilih dveh deklic  
  in dečka. S pomočjo slikovnega  
  gradiva ugotovi te želje.  
  Eksploatacija besedila lahko poteka  
  na več ravneh od najpreprostejšega  
  preverjanja razumevanja in  
  reprodukcije pa vse do scenske igre.   
- čeprav učenci še niso usvojili rabe  
  pridevnika pred samostalnikom,  
  poslušajo opise oblačil petih otrok in  
  ugotovijo njihovo identiteto.  
 
Govorno sporočanje in sporazumevanje 
Učenec:  
- opisuje in komentira svoja oblačila 
  in oblačila drugih.  
- zna poiskati svojo konfekcijsko številko.  
- pove, kaj najraje obleče, kaj mu ali ji  
  pristoji, enako pove tudi drugim.  
- zna na enostaven način povedati, zakaj  
  mu neko oblačilo ne ustreza ali mu ni  
  všeč. 
- zaigra vlogo v dialogih 5D in s soigralci  
   uprizori strip na strani 39.  
  

Bralno razumevanje  
Učenec  
- po kratkem učiteljevem uvodu v  
  Nekatere izraze po odlomkih prebere  
  besedilo o srednjeveškem festivali v  
  Nemčiji. Po sistematizaciji besedišča  
  in preverjanju  razumevanja, pripravi s 

Komunikacijske funkcije: 
- izraziti svoje želje po določenem  
  kosu oblačila 
- vprašati po konfekcijski številki, 
  barvi 
- povedati, da je komu kaj všeč ali  
  ne in navesti razloge 
 
Besedišče: 
- oblačila s poudarkom na tistih, ki  
  jih najraje oblačijo najstniki  
- spletno nakupovanje 
- pridevniki, ki izražajo lastnosti in 
  značilnosti oblačil 

 - glagoli, ki so povezani z nabavo  
   ali primernostjo oblačil (kaufen,  
   anprobieren, passen, gefallen,  
   anziehen, ausziehen)  
 
Jezikovne strukture  
- osebni zaimki v imenovalniku,  
  dajalniku in tožilniku (ednina) 
- glagoli passen, gefallen,  
  gehören in dajalnik 
- uvod v atributivno rabo  
  pridevnika – ugotavljanje  
  paradigme 
 
Jezikovni vzorci: 
Was ziehst du heute an? 
Was hat sie heute an? 
Was trägst du am liebsten?  
Die Jacke ist mir zu klein / groß / 

a) individualno delo (učenje 
besedišča, prepisovanje v 
zvezek, izpolnjevanje 
individualnih nalog v 
delovnem zvezku, e-učenje, 
priprava zahtevanega 
sestavka o svojem domu.  
 
b) delo v dvojicah 

(memoriranje in izvedba 

kratkih dialogov itd.)  

c) sodelovanje v ostalih 
oblikah kooperativnega 
učenja. (Übungsmeister  
na strani 42). 
 

Ustno zna učenec  
- poimenovati izbor  
  oblačil iz kataloga 
- izvesti vodeni dialog o  
  oblačilih (je všeč, ni  
  všeč, premajhno,  
  pretesno, predrago …) 
- opisati oblačila osebe  
   na sličici 
 
Pisno zna učenec  
- po nareku pravilno  
  zapisati nekaj stavkov z  
  naučenim besediščem.  
- odgovoriti na nekaj  
  vprašanj o lastnih  
  oblačilnih navadah  
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  sošolci miselni vzorec o prebranem.  
   
Pisno sporočanje 
Učenci  
se skupinsko  lotijo Übungsmeister na 
strani 42. 
Individualno napišejo nekaj stavkov o 
oblačenju.    

eng / lang / teuer… 
Welche Größe trägst du? 
Wie sehe ich aus? 
Du siehst bezaubernd / ulkig aus.  

 
Opombe: 
 
 
  



 

 
OSREDNJE 
TEME 

OPERATIVNI UČNI CILJI 
        

KOMUNIKACIJSKE FUNKCIJE, 
BESEDIŠČE, JEZ. STRUKTURE,  

DEJAVNOSTI UČENCEV MINIMALNI DOSEŽKI 

 
24 ur  
 
O jutranji negi 
 
Običajen dan  
4-članske družine 
 
Praznovanje 
rojstnega dne 
 
Deželoznanstvo: 
Državni prazniki 
v Sloveniji in v 
nemškogovorečih 
deželah  
 
 

Slušno razumevanje 
Učenec 
-sledi učiteljevim napotkom za delo.  
-s pomočjo sličic ugotavlja zaporedje  
 dejavnosti, ki jih je slišal. 
-povezuje slišano napoved časa s 
časom  
 na upodobljenih urah.    
 
Govorno sporočanje in 
sporazumevanje 
Učenec:  
- se pogovarja s sogovornikom o  
  delovnem dnevu. Pri tem si 
izmenjata  
  informacije tudi o popoldanskih  
  dejavnostih, kakor so šport, učenje,  
  druženje s prijatelji. 
-sprašuje druge o datumu rojstnega  
 dneva in drugih datumih. 
-pozna datume državnih praznikov v  
 Sloveniji, A, D, CH in FL.  
  
Bralno razumevanje  
Učenec  
- se uri v pristopu k bralnemu  
  besedilu.  
- po kratkem učiteljevem uvodu  
  samostojno ali v dvoje prebere  
  odlomek za odlomkom besedila o  
  življenju neke družine. Po prvem  
  branju zna izluščiti najosnovnejše  
  podatke, nato se osredotoči na  
  podrobnosti. Končno reproducira  

Komunikacijske funkcije: 
- poročati o času dogodkov ali  
  zaporedju dogajanja 
- posredovati dobre želje 
- povabiti nekoga na dogodek 
 
Besedišče: 
- podatki o času, delu dneva 
- sestavljenke s -tag (Geburtstag) 
- glagoli v zvezi z jutranjo higieno 
  (sich waschen …) in dnevno rutino 
- von Beruf sein 
- Krankenschwester, Designer 
- Kindergarten, Schule 
- Geschenk, Einladung, Torte … 
- Party, feiern 
 
Jezikovne strukture  
- wann, wie lange  
- welcher Tag, welche Sporart,  
  welches Buch 
- vrstilni števniki  
- am 21. Mai, Heute ist der 21. Mai 
- zur Schule gehen 
- in den Kindergarten gehen 
- im Krankenhaus arbeiten 
- glagoli einschlafen, abholen … 
- Heute ist Montag. Wir trainieren  
   immer montags.   
 
Jezikovni vzorci: 
Wo arbeitet …? 
Was ist er von Beruf? 
 

a) individualno delo 
(učenje besedišča, 
prepisovanje v zvezek, 
izpolnjevanje individualnih 
nalog v delovnem zvezku, 
e-učenje, priprava 
zahtevanega sestavka o 
svojem domu.  
 
b) delo v dvojicah 

(memoriranje in izvedba 

kratkih dialogov itd.)  

 

c) sodelovanje v ostalih 
oblikah kooperativnega 
učenja.  

Ustno zna učenec  
- opisati svoj delovni dan 
- izvesti vodeni dialog o  
  popoldanskih  
  dejavnostih 
- po branju kratkega   
  opisu imaginarne  
  osebe o tej osebi  
  poročati.  
   
Pisno zna učenec  
- po nareku pravilno  
  zapisati nekaj stavkov 
  z naučenim besediščem.  
- odgovoriti na nekaj  
  vprašanj o dejavnostih  
  med dnevom.  
- s pomočjo iztočnic  
  napisati, katere dolžnosti 
  imata imaginarna oče in  
  mati.  
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  besedilo s pomočjo tabele.   
   
Pisno sporočanje 
Učenec  
- napiše vabilo na praznovanje  
  rojstnega dne. 
- sam ali s pomočjo sošolcev sestavi  
  čestitke k rojstnemu dnevu, ki so  
  prilagojene starosti in bližini  
  posameznih prejemnikov.    
  

Von wann bis wann hast du 
Ballettunterricht?  
Welches Datum ist heute? 
Alles Gute zum Geburtstag! 
Ich wünsche dir alle Gute zum 
Geburtstag.  
Ich lade dich zu meiner Party ein.  

 
Opombe: 
 
  



 

 
OSREDNJE 
TEME 

OPERATIVNI UČNI CILJ 
        

KOMUNIKACIJSKE FUNKCIJE, 
BESEDIŠČE, JEZ. STRUKTURE,  

DEJAVNOSTI UČENCEV MINIMALNI DOSEŽKI 

 
Moje mesto 
 
Pomembni 
naslovi v mestu 
 
Nekaj malega o 
prometu 
 
Orientacija 
 
Deželoznanstvo: 
Dve ponudbi za 
ogled mesta 
Freising 
 
 
 

Slušno razumevanje 
Učenec 
- sledi učiteljevim napotkom za delo.  
- dobro posluša podatke o naslovih  
  posameznih ciljev. 
- na osnovi opisa dejavnosti ugotovi,  
  za katero lokacijo ali ustanovo gre. 
- posluša dialog in nato pokaže 
  razumevanje tako, da vzpostavi  
  pravilno zaporedje. 
    
Govorno sporočanje in 
sporazumevanje 
Učenec:  
- se zna sporazumevati o svojem  
  kraju, o lokacijah v mestu ali kraju,  
  o namembnosti teh lokacij. 
- obvlada nemške izraze za  
  najpomembnejše prometne znake  
- sprašuje in odgovarja na vprašanja 
  o naslovu neke osebe ali inštitucije.   
  
Bralno razumevanje  
Učenec  
- s pomočjo prevoda nekaterih  
  izrazov prebere pripoved, ki jo nato  
  reproducira v dveh korakih.  
- s skupino prebere podatke o obeh  
  skupinah turistov in zabeleži  
  njihove prioritete.  
- si s skupino ogleda opise  
  posameznih znamenitosti in  
  ugotavlja, ali le-te ustrezajo kateri  
  od skupin.   

 

Komunikacijske funkcije: 
- vprašati za pot  
- podati informacije o institucijah v  
  mestu  
- opozarjati na prometne znake 
 
Besedišče: 
- nekaj pomembnih lokacij v mestu 
  (der Arzt, die Apotheke, die Post,  
   der Bahnhof …) 
- lokacije za preživljanje prostega 
  časa (die Kletterhalle, das  
  Schwimmbad …) 
- izrazi v zvezi s prometom  
- znamenitosti  
- glagoli, ki govorijo o dejavnostih  
  turistov (sich etwas anschauen,  
  besichtigen …) 
 
Jezikovne strukture  
- Wohin? Woher? Womit? in  
  predlogi von, zu, mit 
- Wo? in predlogi neben, in, an 
- besichtigen – ich besichtige,  
  anschauen – ich schaue an 
- sich interessieren 
 
Jezikovni vzorci: 
- nach links / nach rechts / geradeus 
  gehen 
- Wo ist hier eine Bank? 
- Wie komme ich zum Park?  
- Gehen Sie / Geh  nach links /  
  nach rechts / geradeus / über die  
  Kreuzung …   

a) individualno delo (učenje 
besedišča, prepisovanje v 
zvezek, izpolnjevanje 
individualnih nalog v 
delovnem zvezku, e-učenje, 
priprava zahtevanega 
sestavka o svojem domu.  
 
b) delo v dvojicah 

(memoriranje in izvedba 

kratkih dialogov itd.)  

c) sodelovanje v ostalih 
oblikah kooperativnega 
učenja. 

Ustno zna učenec  
- s pomočjo piktogramov  
  poimenovati nekaj  
  lokacij v mestu 
- podati napotke za pot  
  do določene lokacije  
  (pripravimo majhen  
   zemljevid) 
- odgovoriti na nekaj 
vprašanj o svojem kraju.  
 
Pisno zna učenec  
- po nareku pravilno  
  zapisati nekaj stavkov z  
  naučenim besediščem. 
- napisati, kateri cilji v  
  kraju so zanj  
  najpomembnejši, kam  
  najpogosteje zahaja.    
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Pisno sporočanje 
Učenec  
- sodeluje pri izdelavi naloge  
  Übungsmeister na str. 56. 
- sodeluje pri pripravi programa za  
  turistični ogled svojega kraja.    

 

 
Opombe: 
 
  



 

 
OSREDNJE 
TEME 

OPERATIVNI UČNI CILJI 
        

KOMUNIKACIJSKE FUNKCIJE, 
BESEDIŠČE, JEZ. STRUKTURE,  

DEJAVNOSTI UČENCEV MINIMALNI DOSEŽKI 

 
Nekaj o Nemčiji 
za slovenske 
učence 
 
Vizitka Nemčije 
 
Quiz 
 
Pa še o muzeju 
metel 
 
 

 
Osma enota je namenjena posredovanju zelo majhnega izbora informacij o Nemčiji, ki ga lahko vse leto dopolnjujemo z lastnimi 

zamislimi (nekaj takšnih predlogov ponuja besedilo 8A) in pri tem naložimo učencem z nekoliko več znanja pripravo zanimivih 

referatov, ki jih jim potem pomagamo pripraviti za projekcijo v razredu.  

Referati imajo lahko poljubno obliko: 

- intervju s popularno osebnostjo 

- avtomobili 

- izlet k sorodnikom v Nemčijo 

- Berlin 

- obisk sejma … 

 
Opombe: 
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