Touchstone 6 new

J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

LETNA PRIPRAVA NA POUK
S PREDLOGI KRITERIJEV ZA OCENJEVANJE ZNANJA

LETNA PRIPRAVA ZA 6. RAZRED: TOUCHSTONE 6 NEW
Angleščina kot prvi tuji jezik
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Vsebina letne priprave:

Osnovni viri za učitelja
Dodatni viri za učitelja
Potrebščine za učenca
Oblike dela
Metode dela
Predlog razporeditve ur
Načrtovanje dela po posameznih učnih enotah
Standardi znanja (iz Učnega načrta za angleščino, 2016)
Predlog načrta preverjanj in ocenjevanj znanja
Predlog kriterijev za ocenjevanje znanja

OSNOVNI VIRI ZA UČITELJA:

– J. Skela: Touchstone 6 new, učbenik za angleščino
v 6. razredu osnovne šole, Založba Obzorja
– J. Skela: Touchstone 6 new, delovni zvezek za
angleščino v 6. razredu osnovne šole, Založba Obzorja
– Touchstone 6 new: e-učbenik
– Touchstone 6 new: slušni posnetki

DODATNI VIRI ZA UČITELJA:

– J. Čolić, U. Medved: Priročnik za učitelje, Založba
Obzorja
– J. Čolić, U. Medved: Priročnik z vajami in igrami,
Založba Obzorja
– e-gradiva k učbeniškemu kompletu:
www.e-gradiva.com
– slikovna gradiva in slikovne in besedne kartice
– predstavitve s PowerPoint (dalje ppt-predstavitve)
– učni listi
– didaktične in namizne igre
– interaktivne vaje

POTREBŠČINE ZA UČENCA:

– J. Skela: Touchstone 6 new, učbenik za angleščino
v 6. razredu osnovne šole, Založba Obzorja
– J. Skela: Touchstone 6 new, delovni zvezek za
angleščino v 6. razredu osnovne šole, Založba Obzorja
– zvezek
– slovarček (J. Skela: Touchstone 6 new, Slovarček
za angleščino v 6. razredu osnovne šole, Založba
Obzorja)
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OBLIKE DELA:
frontalna,
individualna,
delo v dvojicah,
delo v skupini.

METODE DELA:

razlaga,
projekcija,
možganska nevihta,
igra (kviz ipd.),
pripovedovanje, dvogovor/pogovor,
igra vlog,
diskusija,
delo s slikami/fotografijami/zemljevidi,
delo s samolepilnimi lističi (ang. post-it),
razredna anketa,
poročanje,
delo po vzorcu,
vprašanja in odgovori,
reševanje nalog,
reševanje interaktivnih vaj,
delo z učnimi listi,
delo s pesmijo,
petje,
delo s slušnim posnetkom,
miselni vzorci,
delo z besedilom,
metoda pisnega izdelka,
ogled videa,
sodelovalno učenje,
projektno delo,
samoevalvacija.

J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Touchstone 6 new

PREDLOG RAZPOREDITVE UR
UČNE ENOTE

PREDVIDENO ŠTEVILO UR POUKA

INTRODUCTION
Welcome Unit: FIRST CONTACTS

20

Unit 1: HOME SWEET HOME

30

Unit 2: IN AND OUT OF SCHOOL

30

Unit 3: HAVING FUN WITH FRIENDS

30

Unit 4: MIRROR, MIRROR ON THE WALL

30

SKUPAJ

140 ur
I. ocenjevalno obdobje

II. ocenjevalno obdobje

SKUPAJ: 70 ur

SKUPAJ: 70 ur

NAČRTOVANJE DELA PO POSAMEZNIH UČNIH ENOTAH
Naslov učne enote: INTRODUCTION (3 ure)
JEZIKOVNA ZNANJA
RAZDELKI
A1: Hello and
Welcome: New
Friends

IZOBRAŽEVALNI CILJI

Učenci spoznajo in se naučijo:
– junake v učbeniku;
– poimenovati angleško
govoreče države;
A2: English
– poimenovati države, ki mejijo
Around the World
na Slovenijo;
– narodnosti;
– glavna mesta;
– vprašati in odgovoriti, od kod
nekdo prihaja.

Besedišče
in izreka:
– države;
– narodnosti;
– vsakdanji
predmeti;
– glavna mesta.

Slovnica:

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE DEJAVNOSTI
UČENCEV
Poslušanje:
– predstavitve otrok;
– o angleško govorečih državah.
Branje:
– navodila;
– besedilo;
– navedeni podatki;
– vprašanja;
– iztočnice.
Govor:
– tvorba dialogov po predlogi;
– igra vlog;
– postavljanje vprašanj in odgovarjanje,
povezano z državo izvora;
– o angleško govorečih državah in tistih,
ki mejijo na Slovenijo.
Pisanje:
– povezovanje;
– odgovori;
– rešitve nalog.
Posredovanje:
Materni jezik lahko učitelj in učenci
uporabljajo za:
– razlago slišanih in branih besedil;
– pogovor o obravnavanih temah;
– vključevanje znanj iz drugih
predmetov.
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J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Naslov učne enote: Welcome Unit: FIRST CONTACTS (17 ur)
JEZIKOVNA ZNANJA
RAZDELKI

IZOBRAŽEVALNI CILJI

Besedišče
in izreka:

A1: Springfield
Junior High
School

Učenci spoznajo in se naučijo:
– pozdraviti v uradnih in
neuradnih situacijah;
– predstaviti sebe in druge;
– vprašati in odgovoriti po
imenu, počutju, starosti;
– se zahvaliti;
– uporabljati osebne zaimke;
– uporabljati oblike glagola biti;
– podati nekaj informacij o sebi;
– govoriti o zmožnostih;
– šteti do 20;
– vprašati po osebnih
podatkih (ime, priimek,
naslov, telefonska številka)
in odgovoriti na vprašanje o
njih;
– povedati abecedo in črkovati
besede;
– prositi nekoga, da črkuje
besedo;
– povedati, da nečesa niso
razumeli ali slišali;
– vprašati, kaj pomeni neka
angleška beseda;
– vprašati po bližnjih in
oddaljenih predmetih in
odgovoriti glede njih;
– poimenovati vsakdanje
predmete;
– uporabljati nedoločna člena
(a/an);
– tvoriti množino;
– vprašati in povedati, kako je
nekaj videti;
– opisati predmete;
– vprašati in povedati, komu
nekaj pripada;
– vprašati in povedati, kaj
nekdo ima in česa nima;
– poimenovati družinske člane;
– izražati razmerja med
družinskimi člani;
– uporabljati vprašalnice;
– uporabljati svojilne zaimke
v pridevniški rabi;
– izgovarjati dolge in kratke
samoglasnike, th, v, w in
končnico -er;
– angleško govorečo državo
ZDA.

– osebni podatki;
– zmožnosti;
– števila 0–20;
– pridevniki
za izražanje
počutja;
– abeceda;
– vsakdanji
predmeti;
– pridevniki
za opis
predmetov;
– kratice in
okrajšave v
sporočilih;
– barve;
– osebni
predmeti in
pripomočki;
– družinski člani
in razmerja
med njimi;
– dolgi in kratki
samoglasniki,
th, v, w in
končnica -er.

A2: Around Tim‘s
School
A3: After School
A4: In the Attic
A5: What‘s Your
New Bike Like?
B1: I‘ve Got a
New English
Teacher
B2: Tim‘s Family
C: Pronunciation
Practice
D: Check Back
Crosssing
Cultures:
Spotlight on the
USA

DODATEK
K ENOTI
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Spoznavanje različnih kultur:
– Pozdravljanje ljudi
– Pismo in naslovi
– Kako pomembno je ime

Slovnica:
– glagol biti;
– osebni zaimki;
– can za izražanje
zmožnosti;
– kazalni zaimki
(this, that,
these, those);
– nedoločna
člena (a/an);
– ednina in
množina;
– pridevniki;
– saški rodilnik
(svojilni ’s);
– glagol imeti;
– some, any;
– svojilni zaimki
v pridevniški
rabi;
– Wh-vprašalnice
(who, what,
where, how,
how many,
whose, what…
like, where…
from, what
colour).

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE DEJAVNOSTI
UČENCEV
Poslušanje:
– drug drugega;
– pogovori in besedila, vezana
na tematiko enote;
– barve;
– dejstva in trditve;
– pesmi;
– števila;
– abeceda;
– telefonske številke;
– uganke;
– rešitve;
– pravilna izreka.
Branje:
– navodila;
– trditve in vprašanja;
– poimenovanje besedišča, vezanega
na tematiko enote;
– pogovori in besedila, vezana na
tematiko enote;
– besedila pesmi;
– razlaga;
– navodila za ponovitev sporočilnih
namenov;
– kviz;
– cilji (Kaj si se naučil?).
Govor:
– o sebi;
– o drugih;
– spraševanje po osebnih podatkih;
– navajanje osebnih podatkov;
– o svojih zmožnostih in zmožnostih
drugih;
– štetje do 20;
– uporaba števil v govoru;
– črkovanje;
– predstavitev drugih;
– spraševanje po počutju in izražanje
počutja;
– opis barve in lastnosti predmetov;
– izražanje svojine;
– o družini;
– pojasnjevanje razmerij med
družinskimi člani;
– tvorba Wh-vprašanj in odgovori nanje ;
– sodelovanje v dialogih in pogovorih;
– igra vlog;
– zastavljanje vprašanj;
– odgovori na vprašanja učitelja in
sošolcev;
– petje;
– utrjevanje ustrezne izreke.
Pisanje:
– zapiski;
– odgovori in rešitve nalog.
Posredovanje:
Materni jezik lahko učitelj in učenci
uporabljajo za:
– razlago slišanih in branih besedil;
– pogovor o obravnavanih temah;
– vključevanje znanj iz drugih predmetov.

J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Touchstone 6 new

Naslov učne enote: Unit 1: HOME SWEET HOME (30 ur)
JEZIKOVNA ZNANJA
RAZDELKI

IZOBRAŽEVALNI CILJI

Besedišče
in izreka:

A1: Linda’s
Calculator

Učenci spoznajo in se naučijo:
– vprašati in povedati, kje se
predmeti nahajajo;
– dajati navodila, zapovedi in
ukaze;
– izražati svojino samostalnikov;
– tvoriti in uporabljati Present
Simple;
– govoriti o prostočasnih
aktivnostih;
– govoriti o zbirkah;
– uporabljati množino
samostalnikov;
– izražati lastno mnenje;
– šteti do 1000;
– spraševati in govoriti
o številih in količinah;
– vprašati in opisati potek
dneva;
– govoriti o bivališčih;
– vprašati in povedati, kje
nekdo živi;
– opisati bivališča;
– tvoriti Wh-vprašanja;
– tvoriti in uporabljati
there is/are;
– govoriti o sobah in prostorih
v hiši;
– opisati hišo ali stanovanje;
– govoriti o pohištvu in
stanovanjski opremi;
– opisati sobo;
– opisati učilnico;
– izgovarjati končnici -s in -es
za izražanje množine,
th kot /θ/ in /ð/;
– razlikovati med /s/ in /θ/ ter
med /d/ in /ð/;
– poudariti besede v povedi;
– angleško govorečo državo.

– predlogi za
izražanje kraja
in položaja;
– vsakdanji
predmeti;
– razredna
navodila;
– glagoli;
– zdravo
življenje;
– javna obvestila
in napisi;
– prostočasne
dejavnosti;
– zbirke;
– števila
20–1000;
– besedišče za
opis dneva;
– bivališča;
– sobe in deli
hiše;
– izrazi za opis
mesta in
položaja;
– pohištvo in
stanovanjska
oprema;
– deli sobe;
– predmeti
v učilnici;
– končnici -s
in -es;
– th kot /θ/ in /ð/,
/s/ in /θ/,/d/ in
/ð/.

A2: Messy Boy!
A3: My Life After
School
A4: What do You
Collect?
A5: The Place
Where I Live
B1: The Coopers’
House
B2: Linda’s Room
C: Pronunciation
Practice
D: Check Back
Crossing
Cultures:
Spotlight on
Canada

DODATEK
K ENOTI

Slovnica:
– predlogi
za izražanje
položaja in
kraja;
– velelnik;
– saški rodilnik
(’s);
– vprašanja
z whose;
– nedoločna
člena in
določni člen
(a/an, the);
– množina
samostalnikov
(pravilna,
nepravilna);
– Present Simple
(trdilna,
nikalna,
vprašalna
oblika, kratki
odgovori);
– there is/there
are (trdilna,
nikalna,
vprašalna
oblika, kratki
odgovori);
– some in any;
– Wh-vprašanja.

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE DEJAVNOSTI
UČENCEV
Poslušanje:
– drug drugega;
– pogovori in besedila, vezana na
tematiko enote;
– opredelitve besede home;
– predlogi za izražanje položaja in kraja;
– pesmi;
– obvestila (zapovedi in prepovedi)
na javnih krajih;
– vprašanja, ki preverjajo spomin in
razumevanje;
– zbirke;
– števila;
– pravilna izreka;
– rešitve.
Branje:
– navodila;
– trditve in vprašanja;
– poimenovanje besedišča, vezanega
na tematiko enote;
– pogovori in besedila, vezana na
tematiko enote;
– besedila pesmi;
– razlaga;
– navodila za ponovitev sporočilnih
namenov;
– cilji (Kaj si se naučil?);
– kviz.
Govor:
– o razlikah med hišo in domom;
– o najljubših krajih;
– tvorba in utemeljitev svojih odgovorov;
– opis prostorov in bivališč;
– navajanje in spraševanje po lokaciji
predmeta;
– dajanje navodil, zapovedi in prepovedi;
– o zbirkah predmetov;
– kje kdo živi;
– navajanje prednosti in slabosti bivališč;
– izražanje lastnega mnenja;
– o prostorih;
– o svojem domu;
– izražanje preferenc;
– sodelovanje v dialogih in pogovorih;
– igra vlog;
– zastavljanje vprašanj;
– odgovori na vprašanja učitelja in
sošolcev;
– petje;
– utrjevanje ustrezne izreke.
Pisanje:
– zapiski;
– odgovori in rešitve nalog;
– trditve o preživljanju prostega časa
zase in za druge;
– seznam prednosti in slabosti;
– opis hiše;
– opis prostora.
Posredovanje:
Materni jezik lahko učitelj in učenci
uporabljajo za:
– razlago slišanih in branih besedil;
– pogovor o obravnavanih temah;
– vključevanje znanj iz drugih predmetov.

Spoznavanje različnih kultur:
– Vrste bivališč
– Opisi vasi
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J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Naslov učne enote: Unit 2: IN AND OUT OF SCHOOL (30 ur)
JEZIKOVNA ZNANJA
RAZDELKI

IZOBRAŽEVALNI CILJI

A1: Anna’s School Učenci spoznajo in se naučijo:
Play
– vprašati in povedati, koliko je
ura;
A2: The School
– povedati, da ura prehiteva ali
Timetable
zaostaja;
– vprašati in povedati, kdaj se
A3: A Really Busy
nekaj zgodi;
Day
– vprašati in povedati, kateri
dan v tednu je in na kateri dan
A4: Favourite
v tednu se nekaj dogaja;
Dates
– govoriti o voznem redu;
– brati digitalne in analogne
A5: Portia’s
ure;
Birthday Party
– pozdraviti ob različnih urah
dneva;
B1: Anna’s Typical – govoriti o šolskih predmetih
day
in izraziti svoje mnenje o njih;
– govoriti o najljubšem dnevu
B2: A Day In
v tednu;
The Life Of Pippi
– opisati svoj dan in urnik ter
Longstocking
dan in urnik nekoga drugega;
– govoriti o svojih in drugih
C: Pronunciation
krožkih in obšolskih
Practice
dejavnostih;
– razlikovati med have in
D: Check Back
have got;
– poimenovati mesece v letu;
Crossing
– uporabljati vrstilne števnike;
Cultures:
– izražati datume in letnice in
Spotlight on
govoriti o njih;
Great Britain
– dajati predloge;
– govoriti o znamenjih
azteškega horoskopa;
– čestitati za rojstni dan;
– se zahvaliti za darilo;
– opisati praznovanje svojega
rojstnega dne;
– opisati potek dneva zase in
za druge;
– govoriti o svoji poti v šolo;
– povedati, kako pogosto nekaj
počnejo;
– uporabljati predloge in druge
izraze za izražanje časa;
– izreko -h in -a, besede z
nemimi črkami in th kot /θ/
in /ð/;
– poudariti besede v povedi in
naglasiti ustrezni del besede;
– angleško govorečo državo
Veliko Britanijo.

DODATEK
K ENOTI
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Besedišče
in izreka:

Slovnica:

– ura;
– dnevi v tednu;
– deli dneva;
– šolski
predmeti;
– izrazi za
izražanje
lastnega
mnenja in
preferenc;
– krožki in
obšolske
dejavnosti;
– meseci;
– vrstilni števniki;
– datumi;
– pridevniki
za opis
osebnostnih
značilnosti;
– rojstnodnevna
darila;
– vsakdanja
dnevna
opravila;
– časovni prislovi
in prislovi
pogostosti;
– prevozna
sredstva;
– izgovor th kot
/θ/ in /ð/, -h
in -a;
– neme črke
v besedah.

– vprašanja
z When in
What time;
– predlogi in
drugi izrazi za
izražanje časa:
in, on, at, past,
to, from … to,
until/till, before,
after;
– časovni izrazi
a.m. in p.m.;
– glagol
have got
(trdilna,
nikalna,
vprašalna
oblika, kratki
odgovori);
– vrstilni števniki;
– Let’s +
nedoločnik;
– Present Simple
za izražanje
navad;
– prislovi
pogostosti;
– pomeni ‘s:
okrajšave
(is, has got),
množina
samostalnikov,
saški rodilnik,
3. oseba
ednine).

Spoznavanje različnih kultur:
– Opis šolskega dne na angleški šoli
– Nenavadne šole
– Krožki in obšolske dejavnosti
– Primerjava britanskega, ameriškega in slovenskega šolskega sistema
– Prazniki

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE DEJAVNOSTI
UČENCEV
Poslušanje:
– drug drugega;
– pogovori in besedila, vezana
na tematiko enote;
– dnevi v tednu;
– ura;
– meseci v letu;
– datumi;
– pesmi;
– rešitve;
– pravilna izreka;
– stavčni poudarek;
– besedni naglas.
Branje:
– navodila;
– trditve in vprašanja;
– poimenovanje besedišča, vezanega
na tematiko enote;
– pogovori in besedila, vezana na
tematiko enote;
– besedila pesmi;
– razlaga;
– navodila za ponovitev sporočilnih
namenov;
– kviz;
– cilji (Kaj si se naučil?).
Govor:
– o dnevih v tednu;
– uri in času;
– o urnikih;
– o šolskih predmetih, krožkih in
obšolskih dejavnostih;
– o svojih tedenskih dejavnostih in
predmetih;
– o pomembnih datumih in praznikih;
– o rojstnih znamenjih in osebnostnih
značilnostih;
– o praznovanju rojstnega dneva;
– o poti v šolo;
– o pogostosti opravljanja dejavnosti;
– opis svojega dneva in dneva druge
osebe;
– zastavljanje vprašanj;
– sodelovanje v dialogih in pogovorih;
– igra vlog;
– odgovori na vprašanja učitelja in
sošolcev;
– petje;
– utrjevanje ustrezne izreke.
Pisanje:
– zapiski;
– odgovori in rešitve nalog;
– opis dneva;
– zapis navad.
Posredovanje:
Materni jezik lahko učitelj in učenci
uporabljajo za:
– razlago slišanih in branih besedil;
– pogovor o obravnavanih temah;
– vključevanje znanj iz drugih predmetov.

J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Touchstone 6 new

Naslov učne enote: Unit 3: HAVING FUN WITH FRIENDS (30 ur)
JEZIKOVNA ZNANJA
RAZDELKI

IZOBRAŽEVALNI CILJI

Besedišče
in izreka:

A1: Clever Dog

Učenci spoznajo in se naučijo:
– govoriti o zmožnostih;
– povedati, kako dobro nekdo
nekaj zna oz. zmore;
– govoriti o tem, koga ali kaj
imajo radi oz. koga ali česa ne
marajo;
– izražati preference;
– uporabljati zaimke v 3. in 4.
sklonu;
– govoriti o konjičkih in
razvedrilih;
– govoriti o tem, kaj nekdo
ravnokar počne oz. kaj se
dogaja v tem trenutku;
– predlagati različne dejavnosti
in se s predlogom strinjati ali
ne;
– tvoriti in uporabljati Present
Simple;
– opisati vreme;
– govoriti o letnih časih;
– razlikovati med dejanji, ki se
dogajajo v tem trenutku, in
tistimi, ki se ponavljajo;
– stopnjevati pridevnike;
– govoriti o divjih živalih;
– opisati žival;
– primerjati živali;
– govoriti o hišnih ljubljenčkih;
– govoriti o obveznostih
lastnikov domačih živali;
– izgovarjati naklonski glagol
can v trdilnih, nikalnih in
vprašalnih povedih, končnico
-ng in -ing, glas /Ʌ/, črko o;
– angleško govoreči državi
Avstralijo in Novo Zelandijo.

– aktivnosti;
– osebne
zmožnosti;
– preference;
– konjički in
razvedrila;
– dejavnosti v
prostem času;
– aktivnosti v
zabaviščnem
parku;
– vsakdanje
aktivnosti;
– vreme;
– letni časi;
– izražanje
predlogov;
– aktivnosti v
različnih letnih
časih;
– pridevniki za
opis športov,
držav, hrane in
pijače, šolskih
predmetov in
letnih časov;
– divje živali;
– pridevniki
za opis in
primerjavo
živali;
– hišni
ljubljenčki;
– dejavnosti,
povezane
s hišnimi
ljubljenčki;
– izreka končnic
-ng in -ing,
glasu /Ʌ/ in
črke o.

A2: The Things
I like
A3: An Amazing
Day Out!
A4: There’s a
Party Tonight
B1: What’s the
Weather like
Today?
B2: The Four
Seasons
B3: The Animal
Kingdom
B4: Pets
C: Pronunciation
Practice
D: Check Back
Crossing
Cultures:
Spotlight
on Australia
Spotlight on New
Zealand

DODATEK
K ENOTI

Slovnica:
– can (trdilna,
nikalna,
vprašalna
oblika, kratki
odgovori);
– prislovi načina:
very well, quite
well, a little, not
at all;
– osebni zaimki
v 3. in 4.
sklonu;
– izražanje
preferenc: like/
don’t like + -ing;
– Present
Continuous
(trdilna,
nikalna,
vprašalna
oblika, kratki
odgovori);
– predlogi:
Let’s …, Why
don’t we …;
– razlika v rabi
Present Simple
in Present
Continuous;
– stopnjevanje
pridevnikov.

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE DEJAVNOSTI
UČENCEV
Poslušanje:
– drug drugega;
– pogovori in besedila, vezana
na tematiko enote;
– opis živali;
– zmožnosti robotskega psa;
– pesmi;
– vprašalnik;
– zvoki (dejanja);
– opis vremena;
– opis najljubših letnih časov;
– opis hišnih ljubljenčkov;
– rešitve;
– pravilna izreka.
Branje:
– navodila;
– trditve in vprašanja;
– poimenovanje besedišča, vezanega
na tematiko enote;
– pogovori in besedila, vezana na
tematiko enote;
– besedila pesmi;
– razlaga;
– navodila za ponovitev sporočilnih
namenov;
– kviza;
– cilji (Kaj si se naučil?).
Govor:
– o zmožnostih oz. sposobnostih;
– izražanje preferenc;
– izražanje lastnega mnenja;
– izvedba razredne ankete;
– opis slik in dogajanja;
– predlaganje in odzivanje na predloge;
– opis vremena;
– opis letnega časa;
– opis in primerjava živali;
– sodelovanje v dialogih in pogovorih;
– igra vlog;
– zastavljanje vprašanj;
– odgovori na vprašanja učitelja in
sošolcev;
– petje;
– utrjevanje ustrezne izreke.
Pisanje:
– zapiski;
– odgovori in rešitve nalog;
– zapis lastnih preferenc;
– opis slike;
– opis vremena;
– opis letnega časa;
– opis živali.
Posredovanje:
Materni jezik lahko učitelj in učenci
uporabljajo za:
– razlago slišanih in branih besedil;
– pogovor o obravnavanih temah;
– vključevanje znanj iz drugih predmetov.

Spoznavanje različnih kultur:
– Taborniške značke
– Ulične knjižnice v Avstraliji
– Pravice bralcev
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Naslov učne enote: Unit 4: MIRROR, MIRROR, ON THE WALL (30 ur)
JEZIKOVNA ZNANJA
RAZDELKI

IZOBRAŽEVALNI CILJI

Besedišče
in izreka:

A1: Favourites
and Idols

Učenci spoznajo in se naučijo:
– vprašati in povedati, kako je
nekdo videti;
– opisati videz človeka;
– govoriti o podobnostih članov
družine;
– vprašati in povedati, kakšen je
nekdo po značaju;
– posebnosti ednine in množine
v slovenščini in angleščini;
– vprašati in povedati, kaj ima
nekdo oblečeno;
– govoriti o oblačilih v različnih
situacijah;
– izvesti pogovor v trgovini;
– vprašati za mnenje in ga
izraziti;
– vljudno prositi;
– pohvaliti oblačila nekoga;
– govoriti o počutju;
– izraziti sočutje;
– govoriti o boleznih;
– uporabljati naklonske glagole;
– dajati nasvete;
– izraziti strinjanje;
– uporabljati števne in neštevne
samostalnike;
– uporabljati vprašalnici
How much in How many;
– izraziti količino števnih in
neštevnih samostalnikov;
– govoriti o hrani in pijači;
– izraziti svoje mnenje o hrani
in pijači;
– govoriti o zdravi in nezdravi
hrani;
– govoriti o svojih
prehranjevalnih navadah;
– govoriti o obrokih;
– izraziti lakoto in žejo;
– zaprositi za pijačo in hrano;
– nekaj ponuditi in ponujeno
sprejeti ali odkloniti;
– se opravičiti za zamudo;
– naročiti hrano in pijačo;
– izgovarjati glasove /ʃ/, /ʧ/, /ʤ/,
/ɒ/, /ɔ:/, /ɘʊ/, /e/, /æ/, /dr/, /tr/,
/eǝ/ in /ɪǝ/;
– angleško govorečo državo
Irsko.

– deli telesa;
– besedišče za
opis videza;
– pridevniki
in ostalo
besedišče
za opis
osebnostnih
značilnosti;
– oblačila in
modni dodatki;
– vzorci;
– najstniški stili;
– velikost oblačil;
– cene;
– bolezni in
zdravstvene
težave;
– hrana in pijača;
– zdrava in
nezdrava
hrana;
– obroki;
– izrazi za
količino;
– prigrizki;
– jedi in pijača
(v restavraciji);
– izreka glasov
/ʃ/, /ʧ/, /ʤ/, /ɒ/,
/ɔ:/, /ɘʊ/, /e/,
/æ/, /dr/, /tr/,
/eǝ/ in /ɪǝ/.

A2: A Fantastic
Teacher
A3: Different
Clothes For
Different
Occasions
A4: Let‘s Go Out
To The Shops
A5: Tracy Doesn‘t
Feel Well
B1: Food and
Drink
B2: Meals Of The
Day
B3: Snack Attack!
B4: Some Ice
Cream Before
Going To The
Cinema
C: Pronunciation
Practice
D: Check Back
Crossing
Cultures:
Spotlight on
Ireland

DODATEK
K ENOTI
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Spoznavanje različnih kultur:
– Kurent
– Britanska, ameriška in slovenska denarna valuta
– Šolska kosila
– Hrana in pijača po svetu

Slovnica:
– glagol biti;
– glagol imeti;
– posebnosti
ednine in
množine v
slovenščini in
angleščini;
– Present
Continuous;
– množinski
samostalniki;
– can za izražanje
dovoljenja;
– vprašanja s
How much…?;
– have in have
got;
– naklonski
glagoli: should,
must (trdilna in
nikalna oblika);
– števni in
neštevni
samostalniki:
How much,
How many,
(not) much,
(not) many, a
lot, a/an, some,
any;
– množina
samostalnikov,
ki se končajo
na -o (photos,
tomatoes);
– izrazi za
količino: a slice
of, a piece of, a
glass of, a cup
of;
– I like in I‘d like;
– neštevni
samostalniki:
snovna imena.

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE DEJAVNOSTI
UČENCEV
Poslušanje:
– drug drugega;
– pogovori in besedila, vezana
na tematiko enote;
– opis videza ljudi;
– opis značaja ljudi;
– opis, kaj ima kdo oblečeno;
– oblačila;
– bolečine in bolezni;
– pesmi;
– rešitve;
– pravilna izreka.
Branje:
– navodila;
– trditve in vprašanja;
– poimenovanje besedišča, vezanega
na tematiko enote;
– pogovori in besedila, vezana na
tematiko enote;
– besedila pesmi;
– razlaga;
– navodila za ponovitev sporočilnih
namenov;
– kviz;
– cilji (Kaj si se naučil?).
Govor:
– o videzu osebe;
– o osebnostnih lastnostih osebe;
– o oblačilih;
– o nakupovanju;
– izražanje mnenja o oblačilih;
– navajanje zdravstvenih težav;
– izražanje mnenja o zdravih
prehranjevalnih navadah;
– opisovanje lastnih prehranjevalnih
navad;
– izvedba pogovora v restavraciji;
– sodelovanje v dialogih in pogovorih;
– igra vlog;
– zastavljanje vprašanj;
– odgovori na vprašanja učitelja in
sošolcev;
– petje;
– utrjevanje ustrezne izreke.
Pisanje:
– zapiski;
– odgovori in rešitve nalog;
– zapis lastnih preferenc;
– opis osebe (videz, osebnostne lastnosti,
oblačila);
– opis prehranjevalnih navad.
Posredovanje:
Materni jezik lahko učitelj in učenci
uporabljajo za:
– razlago slišanih in branih besedil;
– pogovor o obravnavanih temah;
– vključevanje znanj iz drugih predmetov.
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STANDARDI ZNANJA (iz Učnega načrta za angleščino 2016)
SLUŠNO RAZUMEVANJE
STANDARDI ZNANJA

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA

Učenec ob poslušanju besedil in poslušanju z gledanjem
pokaže naslednja znanja v opisanih okoliščinah:
– izlušči glavno misel (temeljno sporočilo) besedila in glavne
poudarke nezapletenega pogovora;
– prepozna pomembna dejstva oz. podatke v govorjenih
informativnih besedilih z znano tematiko na podlagi opor;
– prepozna časovno zaporedje dogodkov, ki je jasno in
nedvoumno nakazano;
– ugotovi jasno izraženo razpoloženje govorcev (npr. veselje,
(ne)zadovoljstvo).

Učenec ob poslušanju besedil in poslušanju z gledanjem
pokaže naslednja minimalna znanja v opisanih okoliščinah:
– izlušči glavno misel (temo) besedila in/ali nekaj glavnih
poudarkov preprostega pogovora;
– prepozna nekaj pomembnih podatkov, podrobnosti v kratkih,
govorjenih informativnih besedilih, ki so večkrat in jasno
izraženi;
– razume kratke, preproste napotke in to pokaže z
upoštevanjem napotkov ali jih interpretira v slovenščini.

BRALNO RAZUMEVANJE
STANDARDI ZNANJA

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA

Učenec ob tihem branju besedil pokaže naslednja znanja
v opisanih okoliščinah:
– prepozna in ugotovi (njemu) znano vrsto besedila ob
sobesedilni, slikovni opori;
– prepozna glavne misli (temo) besedil z znanega tematskega
področja;
– razume dobesedno/neposredno izražene ključne podrobnosti
v kratkih preprostih besedilih;
– bere in razume jasna pisna navodila za uporabo naprav in/ali
izdelavo znane stvari, ki so delno slikovno podprta, in druga
navodila (npr. v učnem gradivu);
– razume pripovedno besedilo, tudi obsežnejše, po potrebi
primerno poenostavljeno, slikovno podprto besedilo (npr.
jezikovno poenostavljena besedila v obliki knjižic), vendar
morda ne vseh podrobnosti in notranjih razmerij med
osebami, dogodki itn.;
– uporablja strategije za prepoznavanje besed, samospraševanja,
ponovnega branja, samopopravljanja in ugotavljanja pomena
iz sobesedila in nebesednih ključev;
– prepozna nekatere nebesedne okoliščine (npr. osnovni
sporočilni namen);
– razume najobičajnejše in preproste znake, simbole
(piktograme) in napise v najbližjem okolju;
– ustvarja relevantne povezave med besednim in vidnim
gradivom.

Učenec ob tihem branju besedil pokaže naslednja
minimalna znanja v opisanih okoliščinah:
– ugotovi znano vrsto besedila ob sobesedilni, slikovni opori;
– prepozna glavne misli (temo) besedil z njemu znanega, zanj
relevantnega tematskega področja;
– razume nekaj neposredno izraženih poglavitnih podrobnosti
v kratkih, preprostih besedilih;
– prepozna, poišče in razume nekaj dogovorjenih podatkov
v besedilu (bere in razume preprosta, jasna pisna navodila
za uporabo naprav in/ali za izdelavo znane stvari, ki so
opremljena z nazornimi slikami ali s prikazom, in druga
preprosta navodila (npr. v učnem gradivu);
– razume najobičajnejše in preproste znake, simbole
(piktograme) in napise v njemu najbližjih okoliščinah;
– razume pomen posameznih njemu neznanih besed oz.
besednih zvez iz sobesedila v predvidljivih kratkih in
preprostih besedilih;
– še ne povsem učinkovito uporablja strategije za prepoznavanje
besed (npr. prepoznavanje črk angleške abecede) in večinoma
razume njihovo vlogo (npr. za spremembo pomena (bad – bat),
enako je pri fonemih).
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GOVORNO SPOROČANJE IN SPORAZUMEVANJE
STANDARDI ZNANJA

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA

Učenec pokaže naslednja znanja v opisanih okoliščinah:
– obvlada preproste in jasno strukturirane sporočanjske in
sporazumevalne dejavnosti v znanih okoliščinah;
– odgovarja na zastavljena vprašanja, sprašuje, izjemoma se
sporazumeva z različnimi govorci angleščine, če ti govorijo
primerno počasi, razločno in pri tem svoj govor prilagajajo
okoliščinam;
– začne in konča kratek pogovor in opravlja osnovne
transakcijske dejavnosti (npr. nakup), črkuje svoje ime in
priimek;
– govorno se odziva na pobude o temah iz njegovega
najbližjega okolja;
– na kratko in preprosto opisuje in pripoveduje, poizveduje,
predstavlja podatke, dejstva in svoje mnenje, se dogovarja itn.

Učenec pokaže naslednja minimalna znanja v opisanih
okoliščinah:
– obvlada kratke, preproste in jasno strukturirane sporočanjske
in sporazumevalne dejavnosti v znanih okoliščinah;
– odgovarja na zastavljena vprašanja o najbližjih temah iz
njegovega sveta, samostojno se večinoma še ne pogovarja,
opravlja posamezne najosnovnejše transakcijske dejavnosti
(npr. simulacija nakupa);
– govorno se odziva na pobude o temah iz njegovega
najbližjega okolja, ki so zanj osebno relevantne;
– na kratko in preprosto opiše sebe, kje živi, kaj dela, po vnaprej
pripravljenih slikovnih ali besednih iztočnicah.
– V sporazumevalnih dejavnostih učenec pokaže razumevanje
vprašanj in drugih pobud.

V (po)govoru uporablja:
– konkretno, v šolskih okoliščinah pogosto rabljeno besedišče,
poimenovanja so občasno precej nezanesljiva;
– preproste slovnične strukture in najosnovnejša vezniška
sredstva (and, but, because); dela tudi osnovne napake, ki lahko
ovirajo razumljivost;
– osnovno nebesedno podporo;
– uporablja najosnovnejše komunikacijske strategije (npr. vpraša
po pomenu);
– v govoru upošteva najosnovnejša pravila medkulturnega
sporazumevanja, primerna njegovemu kognitivnemu in
jezikovnemu razvoju;
– pripravljeni govor je še fragmentaren, s prvimi zasnovami
tekočnosti; učenec dela premore, išče besede, potrebuje veliko
podpore sogovornika (dialoška oblika);
– nepripravljeni, spontani govor je zelo fragmentaren;
– izgovor uporabljenega besedišča je večinoma razumljiv.

V (po)govoru uporablja:
– omejeno, zelo preprosto, pogosto rabljeno besedišče,
poimenovanja so še precej nezanesljiva (tudi neustrezna);
– zelo preproste slovnične strukture in najosnovnejša vezniška
sredstva (and).
V govoru dela veliko osnovnih napak, ki ovirajo razumljivost.
Izgovarjava je večinoma razumljiva, tudi pripravljeni govor je
zelo fragmentaren.

PISNO SPOROČANJE
STANDARDI ZNANJA
Učenec pokaže naslednja znanja v opisanih okoliščinah:
– piše nize enostavčnih in večstavčnih povedi;
– piše kratka in preprosta besedila o njemu znanih temah
s konkretno vsebino.
Besedila vsebujejo:
– ponavljajoče se, preprosto in pogosto rabljeno besedišče;
– maloštevilne preproste slovnične strukture, pri rabi večkrat
dela napake, ki občasno ovirajo razumljivost
(npr. z neustreznim besednim redom);
– občasno preprosta in pogosta vezniška sredstva (npr. and, but,
or) in druga osnovna sredstva medpovednega povezovanja
(npr. zaimke).
Učenec:
– ustrezno zapisuje črke angleške abecede, besede so večkrat
zapisane fonetično ali z drugimi pomanjkljivostmi;
– dokaj ustrezno uporablja končna ločila, druga pa še
razmeroma neustrezno;
– brez večjih pomanjkljivosti uporablja osnovne standardne
oblike preprostih besedil (npr. razglednica, zasebno vabilo,
npr. za rojstni dan);
– obvlada naslednje strategije pisanja: izpolnjevanje (tabel,
obrazcev, oblačkov, besedil z vrzelmi, slik), prenašanje
informacij (iz tabel, miselnih vzorcev, slušnih/pisnih besedil,
vodeno pisanje). Pri teh dejavnostih še dela napake.
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MINIMALNI STANDARDI ZNANJA
Učenec pokaže naslednja minimalna znanja v opisanih
okoliščinah:
– piše nize večinoma enostavčnih povedi, večkrat z neustreznim
besednim redom in drugimi skladenjskimi pomanjkljivostmi;
– piše kratka in preprosta besedila;
– piše o njemu znanih temah (o sebi, drugih znanih ali
namišljenih osebah, kaj delajo, kje živijo) s konkretno vsebino.
Besedila vsebujejo:
– ponavljajoče, preprosto in pogosto rabljeno besedišče, tudi
s pomenskimi napakami;
– maloštevilne preproste slovnične strukture, pri rabi
sistematično dela napake, ki večkrat ovirajo razumljivost.
Učenec:
– občasno uporablja preprosta in pogosto rabljena vezniška
sredstva (npr. and);
– večinoma ustrezno zapisuje črke angleške abecede, besede so
večkrat zapisane fonetično ali z razmeroma številnimi drugimi
pomanjkljivostmi;
– dokaj ustrezno uporablja končna ločila, druga pa še
razmeroma neustrezno;
– uporablja standardne oblike preprostih besedil (npr.
razglednica, zasebno vabilo, npr. za rojstni dan), tako da so
prepoznavne.
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POSREDOVANJE ALI MEDIACIJA
Z jezikovnim posredovanjem govorec ali pisec ne izraža svojih misli, marveč omogoča
(spo)razumevanje udeležencem, ki se iz različnih razlogov ne razumejo. Posredovanje
največkrat poteka med različnimi jeziki.
Učenci lahko uporabljajo materni jezik za povzemanje glavnih misli besedila, daljši
besedni odziv na slišano/prebrano besedilo, za interpretacijo bistva preprostega
angleškega besedila, podprtega z nebesedilnimi prvinami oziroma za pomen
preprostih, pogostih oznak in opozoril ter za pojasnjevanje ali razlaganje sobesedila
(okoliščine besedila).
V procesu učenja so mogoči tudi prevodi posameznih kratkih in preprostih besedil, ki so
namenjeni predvsem razvijanju dejavnosti posredovanja, ne pa učenja in primerjanja
jezikovnih sistemov različnih jezikov oziroma ocenjevanju slovničnega znanja ali znanja
besedišča.

PREDLOG NAČRTA PREVERJANJ IN OCENJEVANJ ZNANJA
Preverjanje znanja
1		 Sprotno ustno preverjanje znanja poteka vsako uro na začetku, ob pregledu
domače naloge in med utrjevanjem in ponavljanjem snovi.
2		 Sprotno pisno preverjanje lahko poteka občasno, na primer tedensko ali me
sečno v obliki zapisa besed, pisanja narekov ali pisnega preverjanja slovnice
ali katere od štirih spretnosti jezika.
3		Preverjanje oziroma samoevalvacija znanja poteka ob koncu vsakega razdelka (Check Back) in občasno po reševanju vaj bralnega in slušnega razumevanja ter rabe jezika.

Ocenjevanje
1		Ustno ocenjevanje znanja: tri ustne ocene v šolskem letu (oktober ali november, december ali januar, maj ali junij).
Če učitelj redno preverja znanje v obliki zgoraj navedenih točk, je treba pred ustnim ocenjevanjem znanja učencem natančno predstaviti le tip
ocenjevanja znanja (npr. govorni nastop, diskusija …), zaželeno pa je, da
imajo učenci možnost tak tip tudi vaditi, posebno če tega niste počeli med
šolskim letom. Tako namenite eno šolsko uro za preverjanje pred vsakim
ustnim ocenjevanjem (3 ure), ocenjujete pa lahko takrat, ko učenci snov samostojno utrjujejo (metode: interaktivne vaje, reševanje nalog, samoevalvacija itd.) in dodatne ure za ustno ocenjevanje znanja ne bodo potrebne.
2		Pisno ocenjevanje znanja: tri pisne ocene v šolskem letu (november ali de
cember, februar ali marec, april ali maj).
Preverjanju in ocenjevanju znanja za namen pisnih ocen namenite 12 ur
(pisno preverjanje in analiza rezultatov pisnega preverjanja, pisno ocenjevanje in analiza rezultatov pisnega ocenjevanja).
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PREDLOG KRITERIJEV ZA OCENJEVANJE ZNANJA

IZREKA:

JEZIKOVNA PRAVILNOST:

BESEDIŠČE:

SPLOŠNA SPORAZUMEVALNA
ZMOŽNOST:

Kriteriji z opisniki za ustno ocenjevanje znanja

20

5 točk

4 točke

3 točke

2 točki

1 točka

– govori in se odziva
ustrezno situaciji;
– aktivno sodeluje v
pogovoru;
– samostojno
pripoveduje;
– govori tekoče;
– prisotna so naravna
zatikanja;
– povedi ustrezno
povezuje.

– govori in se odziva
ustrezno situaciji;
– pripoveduje z
malo dodatnimi
spodbudami;
– govori pretežno
tekoče;
– prisotna so pogosta
zatikanja;
– povedi večinoma
ustrezno povezuje.

– govori občasno
neustrezno;
– odziva se večinoma
kratko;
– potrebuje dodatne
spodbude;
– ne govori tekoče,
prisotni so premori;
– povedi občasno
neustrezno
povezuje.

– govori pogosto
neustrezno;
– odziva se eno-/
nebesedno;
– potrebuje stalne
spodbude;
– ne govori tekoče,
prisotni so moteči
premori;
– povedi redko
povezuje.

– govori večinoma
neustrezno;
– odziva se večinoma
nebesedno, v
slovenščini ali pa
samo ponavlja
učiteljeve besede;
– odziv v angleščini je
neustrezen;
– potrebuje stalne
spodbude;
– ne govori tekoče;
– prisotni so moteči
premori;
– premalo
komunikacije za
ocenjevanje.

– je popolnoma
ustrezno;
– je bogato in
raznoliko;
– nepravilnosti skoraj
ni oz. se pojavijo
samo izjemoma.

– je ustrezno;
– je povprečno;
– nepravilnosti je
malo.

– je večinoma
ustrezno, z
občasnimi primeri
neustreznosti;
– je omejeno ali se
ponavlja;
– občasna nepravilna
raba.

– je pogosto
neustrezno;
– je skromno in se
ponavlja;
– pogosta nepravilna
raba;
– sporočilo je še
razumljivo.

– je večinoma
neustrezno;
– je zelo skromno in/
ali ponavljajoče;
– nerazumljivo
sporočilo;
– premalo
komunikacije za
ocenjevanje.

– uporablja pester
nabor jezikovnih
sredstev;
– napake pri
zahtevnejših
jezikovnih
strukturah se
pojavijo samo
izjemoma;
– občasno napravi
manjše napake pri
znanih jezikovnih
strukturah, ki jih
samostojno popravi.

– uporablja ustrezen
nabor jezikovnih
sredstev;
– pogosto napravi
manjše napake, ki jih
na pobudo učitelja
ustrezno popravi.

– uporablja omejen
nabor jezikovnih
sredstev, večinoma
osnovnih ali je raba
večkrat neustrezna;
– občasno napravi
večje napake,
pogosto pa manjše.

– uporablja zelo
omejen nabor
jezikovnih sredstev
ali je raba pogosto
neustrezna;
– pogosto napravi
večje in manjše
napake.

– uporablja zelo
omejen in skoraj
izključno napačen
nabor jezikovnih
sredstev, tudi
osnovnih;
– napravi večje
napake;
– povedi ne povezuje;
– premalo
komunikacije za
ocenjevanje.

– je popolnoma
razumljiva;
– razločna in tekoča;
– z ustreznim
besednim naglasom.

– je razumljiva;
– razločna;
– s posameznimi
napakami pri
naglaševanju besed,
ki jih popravi ob
spodbudi.

– je občasno
nerazumljiva;
– večinoma razločna;
– s posameznimi
napakami pri
naglaševanju besed.

– je pogosto
nerazumljiva;
– večinoma
nerazločna;
– s pogostimi
napakami pri
naglaševanju besed.

– je pogosto
nerazumljiva;
– večinoma
nerazločna in
zatikajoča;
– s pogostimi
napakami pri
naglaševanju besed;
– premalo
komunikacije za
ocenjevanje.

0–6 = nzd (1)

7–10 = zad (2)

11–14 = db (3)

15–17 = pdb (4)

18–20 = odl (5)
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PLAKAT OZ. PP-PREDSTAVITEV:

NASTOP:

JEZIKOVNA PRAVILNOST:

BESEDIŠČE:

VSEBINA:

Kriteriji z opisniki za ocenjevanje govornega nastopa
5 točk

4 točke

3 točke

2 točki

1 točka

– vključi vse
zahtevane iztočnice
in te ustvarjalno
razširi.

– vključi in povprečno
razvije vse
zahtevane iztočnice
ali pomanjkljivo
razvije eno izmed
zahtevanih iztočnic.

– vključi vse
zahtevane iztočnice,
a dve ali več izmed
njih pomanjkljivo
razvije.

– zahtevane iztočnice
samo omeni ali jih
izpusti;
– vsebina je prekratka
ali nepopolna.

– popolnoma
neustrezna vsebina,
ki ne izhaja iz
iztočnic;
– prekratek nastop za
ocenjevanje;
– ni pripravil
govornega nastopa.

– je popolnoma
ustrezno;
– je bogato in
raznoliko;
– nepravilnosti skoraj
ni oz. se pojavijo
samo izjemoma.

– je ustrezno;
– je povprečno;
– nepravilnosti je
malo.

– je večinoma
ustrezno, z
občasnimi primeri
neustreznosti;
– je omejeno ali se
ponavlja;
– občasna nepravilna
raba.

– je pogosto
neustrezno;
– je skromno in se
ponavlja;
– pogosta nepravilna
raba;
– sporočilo je še
razumljivo.

– je večinoma
neustrezno;
– je zelo skromno in/
ali ponavljajoče;
– nerazumljivo
sporočilo;
– prekratek nastop za
ocenjevanje;
– ni pripravil
govornega nastopa.

– uporablja pester
nabor jezikovnih
sredstev;
– napake pri
zahtevnejših
jezikovnih
strukturah se
pojavijo samo
izjemoma;
– občasno napravi
manjše napake pri
znanih jezikovnih
strukturah, ki jih
samostojno popravi.

– uporablja ustrezen
nabor jezikovnih
sredstev;
– pogosto napravi
manjše napake, ki jih
na pobudo učitelja
ustrezno popravi.

– uporablja omejen
nabor jezikovnih
sredstev, večinoma
osnovnih, ali je raba
večkrat neustrezna;
– občasno napravi
večje napake,
pogosto pa manjše.

– uporablja zelo
omejen nabor
jezikovnih sredstev
ali je raba pogosto
neustrezna;
– pogosto napravi
večje in manjše
napake.

– uporablja zelo
omejen in skoraj
izključno napačen
nabor jezikovnih
sredstev, tudi
osnovnih;
– napravi večje
napake;
– povedi ne povezuje;
– prekratek nastop za
ocenjevanje;
– ni pripravil
govornega nastopa.

– samostojno načrtuje
in izvede nastop;
– razlaga tekoče,
samostojno, ne bere
in si ne pomaga
s pogledom na
zapiske;
– govori jasno in
logično;
– izreka je ustrezna;
– povedi ustrezno
povezuje.

– samostojno načrtuje
in izvede nastop;
– razlaga tekoče,
samostojno, vendar
si občasno pomaga
s pogledom na
zapiske;
– govori jasno in
logično;
– izreka je večinoma
ustrezna;
– povedi večinoma
ustrezno povezuje.

– pri predstavitvi
občasno potrebuje
usmerjanje učitelja;
– razlaga večinoma
tekoče, z manjšimi
premori ali zatikanji,
vendar tudi bere iz
zapiskov;
– pogosta so zatikanja
pri prostem govoru;
– pojavljajo se napake
v izreki;
– povedi občasno
neustrezno
povezuje.

– predstavitev je
prekratka;
– učenec se na nastop
ni dobro pripravil;
– predstavitev
večinoma bere, pri
tem so prisotna
zatikanja in pogoste
napake v izreki;
– povedi redko
povezuje.

– vsebinsko
neustrezna
predstavitev, učenec
nalogo poskuša
brati, a pri tem
ne zna izgovarjati
besed;
– učenec ne ve, kaj
govori;
– prekratek nastop za
ocenjevanje;
– ni pripravil
govornega nastopa.

– je pregleden,
likovno zanimiv in
originalen;
– vsebina je dobro
razporejena;
– slikovno gradivo
predstavlja ključne
informacije in
ima pravopisno in
vsebinsko ustrezne
podnapise;
– besedila za
predstavitev ni
napisanega;
– navedeni so
avtor, datum in
uporabljeni viri.

– je pregleden in
likovno zanimiv;
– vsebina je večinoma
dobro predstavljena;
– slikovnemu gradivu
lahko manjka nekaj
podnapisov;
– podnapisi in ključne
besede lahko
vsebujejo nekaj
manjših pravopisnih
napak;
– napisanega je lahko
malo besedila;
– lahko manjka kakšen
osnovni podatek ali
uporabljen vir.

– je premalo
pregleden;
– posamezni deli
plakata oz. ppt
niso povezani z
naslovom;
– manjka veliko
podnapisov ali je
napisanega preveč
povedanega
besedila;
– lahko se pojavlja
dodatna,
nezahtevana
vsebina;
– avtorstvo,
datum ali viri so
navadno navedeni
pomanjkljivo.

– je nepregleden;
– izdelan je površno;
– vsebina je
predstavljena zelo
pomanjkljivo ali je
vključena dodatna,
nepotrebna vsebina;
– manjkajo ključne
besede;
– avtorstvo, datuma
ali virov navadno ni.

– izdelek je
popolnoma
neustrezen;
– premalo za
ocenjevanje;
– ni izdelka.

0–7 = nzd (1)

8–12 = zad (2)

13–17 = db (3)

18–22 = pdb (4)

23–25 = odl (5 )
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Kriteriji z opisniki za ocenjevanje diskusije

SKUPINSKA DINAMIKA:

IZREKA:

JEZIKOVNA PRAVILNOST:

BESEDIŠČE:

SPLOŠNA SPORAZUMEVALNA
ZMOŽNOST:

5 točk

22

4 točke

3 točke

2 točki

1 točka

– govori in se odziva
ustrezno situaciji;
– aktivno sodeluje v
pogovoru;
– iznajdljivo,
ustvarjalno,
samostojno in
pogosto postavlja
vprašanja in na njih
odgovarja;
– govori tekoče,
prisotna so naravna
zatikanja.

– govori in se odziva
ustrezno situaciji;
– pripoveduje z
malo dodatnimi
spodbudami;
– občasno postavlja
vprašanja o
podobnih temah,
obravnavanih
v razredu in na
njih samostojno
odgovarja;
– govori pretežno
tekoče, prisotna so
pogosta zatikanja.

– govori občasno
neustrezno;
– razume navodila
in zastavljena
vprašanja, odziva se
večinoma kratko;
– potrebuje dodatne
spodbude za
delno obnovo
obravnavanih tem;
– ne govori tekoče,
prisotni so premori.

– govori pogosto
neustrezno;
– odziva se eno/
nebesedno;
– potrebuje stalne
spodbude pri
odgovorih na
osnovna vprašanja,
odziva se kratko,
enobesedno;
– ne govori tekoče,
prisotni so moteči
premori.

– govori večinoma
neustrezno;
– odziva se večinoma
nebesedno, v
slovenščini ali pa
samo ponavlja
učiteljeve besede;
– odziv v angleščini je
neustrezen;
– potrebuje stalne
spodbude;
– ne govori tekoče,
prisotni so moteči
premori;
– premalo
komunikacije za
ocenjevanje.

– je popolnoma
ustrezno;
– je bogato in
raznoliko;
– nepravilnosti skoraj
ni oz. se pojavijo
samo izjemoma.

– je ustrezno;
– je povprečno;
– nepravilnosti je
malo.

– je večinoma
ustrezno, z
občasnimi primeri
neustreznosti;
– je omejeno ali se
ponavlja;
– občasna nepravilna
raba.

– je pogosto
neustrezno;
– je skromno in se
ponavlja;
– pogosta nepravilna
raba;
– sporočilo je še
razumljivo.

– je večinoma
neustrezno;
– je zelo skromno in/
ali ponavljajoče;
– nerazumljivo
sporočilo;
– premalo
komunikacije za
ocenjevanje.

– uporablja pester
nabor jezikovnih
sredstev;
– napake pri
zahtevnejših
jezikovnih
strukturah se
pojavijo samo
izjemoma;
– občasno napravi
manjše napake pri
znanih jezikovnih
strukturah, ki jih
samostojno popravi.

– uporablja ustrezen
nabor jezikovnih
sredstev;
– pogosto napravi
manjše napake, ki jih
na pobudo učitelja
ustrezno popravi.

– uporablja omejen
nabor jezikovnih
sredstev, večinoma
osnovnih ali je raba
večkrat neustrezna;
– občasno napravi
večje napake,
pogosto pa manjše.

– uporablja zelo
omejen nabor
jezikovnih sredstev
ali je raba pogosto
neustrezna;
– pogosto napravi
večje in manjše
napake.

– uporablja zelo
omejen in skoraj
izključno napačen
nabor jezikovnih
sredstev, tudi
osnovnih;
– napravi večje
napake;
– povedi ne povezuje;
– premalo
komunikacije za
ocenjevanje.

– je popolnoma
razumljiva, razločna
in tekoča;
– z ustreznim
besednim naglasom.

– je razumljiva,
razločna;
– s posameznimi
napakami pri
naglaševanju besed,
ki jih popravi ob
spodbudi.

– je občasno
nerazumljiva;
– večinoma razločna,
s posameznimi
napakami pri
naglaševanju besed.

– je pogosto
nerazumljiva;
– večinoma
nerazločna,
zatikajoča;
– s pogostimi
napakami pri
naglaševanju besed.

– je pogosto
nerazumljiva;
– večinoma
nerazločna in
zatikajoča;
– s pogostimi
napakami pri
naglaševanju besed;
– premalo
komunikacije za
ocenjevanje.

– sledi temi in
sogovornikom in se
na njih navezuje;
– prehod na druge
teme je primeren;
– govori v povedih.

– večinoma sledi temi
in sogovornikom in
se na njih navezuje;
– prehod na druge
teme je večinoma
primeren;
– govori v povedih.

– samostojno se
občasno vključi v
diskusijo;
– prehod na druge
teme lahko
izvede občasno
ali je občasno
neprimeren;
– govori pretežno v
povedih.

– samostojno se ne
vključuje v diskusijo;
– ko je pozvan, se
večinoma vključi
z enobesednim
odzivom;
– prehod na druge
teme je izjemoma
primeren ali ga ne
izvaja.

– ne sledi temi in
sogovornikom in
se ne vključuje v
diskusijo;
– ko je pozvan, redko
odgovarja;
– odgovarja
enobesedno
ali odgovarja v
slovenščini;
– prehod na druge
teme je neprimeren
ali ga ni.

0–7 = nzd (1)

8–12 = zad (2)

18–22 = pdb (4)

23–25 = odl (5)

13–17 = db (3)
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Kriteriji z opisniki za ocenjevanje nalog pisnega sporočanja
(iz NPZ 2020)
VSEBINA
4 Vsebina je bogata. Besedilo popolnoma ustreza zahtevam naloge. Učenec
je upošteval vse iztočnice in vsako odlično razvil z več povedmi.
3 Vsebina je primerna. Besedilo ustreza zahtevam naloge. Učenec je upošteval navodila in ustrezno razvil vse iztočnice. Besedilo je zapisano v povedih,
v katerih ni zgolj naštevanja.
2 Vsebina je primerna, vendar pomanjkljiva. Besedilo ne ustreza zahtevam
naloge v celoti. Učenec je razvil dve iztočnici, eno pa je omenil ali izpustil.
Besedilo je zapisano v povedih, ki lahko vsebujejo tudi nekaj naštevanja.
1 Vsebina je pomanjkljiva in skromna. Besedilo le še delno ustreza zahtevam
naloge. Učenec je razvil le eno iztočnico ali pa samo omenil dve iztočnici oziroma tri. Besedilo je zapisano v povedih, ki so mestoma lahko nerazumljive.
0 Besedilo ne ustreza zahtevam naloge. Učenec je omenil le eno iztočnico ali
besedila za vrednotenje ni ali pa je večinoma nerazumljivo.

Opombe:
Če učenec za vsebino dobi 1 točko,
se besedišče in slovnica ovrednotita
z največ 1 točko.
Če učenec v besedilu skoraj izključno
samo našteva besede, ovrednotimo
samo besedišče z največ 1 točko.
Za vsebino in slovnico prejme 0 točk.
Če je besedilo pravopisno zapisano
tako, da večino besedila ugibamo, ali
je vsebinsko popolnoma neustrezno,
mu dodelimo 0 točk v celoti.

BESEDIŠČE IN PRAVOPIS
3 Besedišče je ustrezno, zelo raznoliko in pravilno rabljeno pri vseh treh iztočnicah. Pravopisne napake se pojavljajo le izjemoma.
2 Besedišče je ustrezno, raznoliko in večinoma pravilno rabljeno pri vsaj dveh
razvitih iztočnicah. Besedilo lahko vsebuje manjše število pravopisnih napak sorazmerno z dolžino besedila.
1 Besedišče je osnovno in/ali ponavljajoče in/ali občasno nepravilno rabljeno
ali skromno, vendar še ustrezno, tudi če vsebuje večje število pravopisnih
napak sorazmerno z dolžino besedila. Slovenske besede se pojavijo izjemoma.
0 Besedišče je neustrezno ali preskromno za vrednotenje. Besedilo vsebuje
veliko pravopisnih napak, ki lahko ovirajo razumevanje. V besedilu se lahko
pojavi več slovenskih besed.

Opombe:
Ponavljajočo napako upoštevamo
samo enkrat.
Skromno besedišče: manjka
besedišče za izpuščeno ali nerazvito
iztočnico.
Napake pri rabi ločil in velike
začetnice se upoštevajo glede na
njihovo pogostost.

SLOVNICA
3 Besedilo vsebuje širok nabor različnih jezikovnih struktur pri vseh treh iztočnicah. Strukture so pravilno in ustrezno rabljene. Napake so izjemno redke.
2 Besedilo vsebuje širok nabor različnih jezikovnih struktur, ki so občasno nepravilne in/ali neustrezno rabljene.
1 Besedilo vsebuje le nekaj različnih jezikovnih struktur, ki so pravilno rabljene, in/ali pa vsebuje več različnih jezikovnih struktur, ki pa so pogosto nepravilne in/ali neustrezno rabljene in/ali ponavljajoče.
0 Besedilo vsebuje jezikovne strukture, ki so samo izjemoma pravilne in ustrezno rabljene ali pa je premalo besedila za vrednotenje.

Opombe:
Pričakovane jezikovne strukture:
be, have/have got, there is/are,
Present Simple, like + -ing, can, must,
osebni zaimki, a/an, ednina/množina,
svojilni zaimki, predlogi za čas in kraj,
pravilni besedni red (npr. pridevnik
pred samostalnikom, začetek povedi
z osebnim zaimkom).
Ponavljajoče se slovnične napake se
pri vrednotenju upoštevajo samo
enkrat.
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