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SLUŠNO RAZUMEVANJE
PRI POČASNEM IN RAZLOČNEM GOVORJENJU RAZUMEM POSAMEZNE POGOSTO RABLJENE BESEDE IN NAJOSNOVNEJŠE
BESEDNE ZVEZE, KI SE NANAŠAJO NAME, NA MOJO DRUŽINO IN NEPOSREDNO ŽIVLJENJSKO OKOLJE.
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KRITERIJ
Razumem kratka in preprosta navodila, ki so podana počasi in razločno (npr. opis poti).
Razumem zelo preprost opis predmeta (npr. velikost, barvo in kje se nahaja).
Razumem preprost opis prostora (npr. učilnice ali sobe).
Razumem posamezne besede, ki jih pogosto slišim (npr. števila, dnevi v tednu, barve, vreme, cena, ura).
Sledim dogajanju kratke zgodbe, če jo večkrat poslušam in če jo lahko tudi gledam.
Razumem preprosta vprašanja (npr. Kako ti je ime? V kateri razred hodiš? Ali imaš brata ali sestro?)
Razumem kratka sporočila, ki so namenjena meni (npr. zahvala, čestitka, pozdrav, kraj in datum
sestanka).
Razumem bistvo kratkega, vsakodnevnega pogovora (npr. kaj je nekomu všeč, kaj počne v prostem času).
Ko poslušam glasbo, prepoznam določene besede in stavke.
Kot gledalec televizijskih novic prepoznam teme posameznih prispevkov.



BRALNO RAZUMEVANJE
RAZUMEM POSAMEZNA POGOSTO RABLJENA POIMENOVANJA, BESEDE IN PREPROSTE STAVKE, NA PRIMER V OBVESTILIH,
NA PLAKATIH IN V KATALOGIH.
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KRITERIJ
Preberem in razumem posamezne besede v zgodbi, pesmi, stripu.
Preberem in razumem preproste ukaze računalnika ali videoigre.
Preberem in razumem preprosto sporočilo (na plakatu, reklamnem oglasu, razglednici ali voščilnici).
Razumem bistvo kratkega in preprostega e-sporočila (npr. dogovor za srečanje).
Znam poiskati določeno informacijo v vsakdanjem besedilu (npr. spored, urnik, jedilnik, oglas ipd.).
Razumem kratka in preprosta besedila, še zlasti če so opremljena s slikami (npr. prodajni katalogi).
Prebrani vprašalnik (npr. pri prijavi prenočišča v hotelu) toliko razumem, da lahko izpolnim svoje osebne
podatke (npr. ime, priimek, datum rojstva, narodnost).
V časopisu ali reviji znam ob pomoči slik poiskati podatek, ki me zanima (npr. čas in kraj dogajanja, cena, ...)
Razumem besede in izraze na znakih, ki jih srečujem v vsakdanjem življenju (npr. “železniška postaja”,
“parkirišče”, “kaditi prepovedano”, “ostani na desnem pasu”).
Iz vložka k CD-ju znam razbrati najpomembnejše biografske podatke o pevcu.

GOVORNO SPORAZUMEVANJE
LAHKO SE PREPROSTO SPORAZUMEVAM, ČE JE SOGOVORNIK PRIPRAVLJEN SVOJE IZJAVE PONOVITI POČASNEJE ALI JIH
POJASNITI IN ČE MI JE PRIPRAVLJEN POMAGATI PRI IZRAŽANJU MISLI. ZNAM POSTAVLJATI VPRAŠANJA, KI SE NANAŠAJO NA
TRENUTNE POTREBE ALI SPLOŠNE TEME, IN ODGOVARJATI NANJE.
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KRITERIJ
Pozdravim in odzdravim.
Predstavim sebe in druge (kako mi je ime, kje živim, starost, nacionalnost).
Povem, da ne razumem in prosim za razlago.
Opravičim se. Zahvalim se.
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V trgovini znam prodajalca prositi za pomoč, pri čemer si pomagam s kretnjami in gibi.
Znam uporabljati števila in povedati, koliko je ura, koliko kaj stane.
Sodelovati znam v preprostem pogovoru o stvareh, ki me zanimajo (npr. šport, moda, hobiji).
V preprostem pogovoru znam ponoviti/povedati nekaj besed, če mi je sogovornik pripravljen pomagati.
Znam postavljati preprosta vprašanja in nanje odgovarjati (npr.: Kam hodiš v šolo? Kaj delaš? Imaš brata
ali sestro? Kam greš?)
Znam vprašati po počutju (npr. Kako ste?) in na takšno vprašanje odgovoriti.

GOVORNO SPOROČANJE
UPORABLJATI ZNAM PREPROSTE BESEDNE ZVEZE IN STAVKE, S KATERIMI LAHKO OPIŠEM, KJE ŽIVIM, IN LJUDI, KI JIH
POZNAM.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

KRITERIJ
Znam povedati, kdo sem in kaj delam.
Poimenujem letni čas, mesec, dan in povem koliko je ura.
Opišem sebe ali drugo osebo (npr. barvo las in oči, velikost, oblačila).
Poimenujem nekatere živali.
Povem, kaj je v moji sobi.
V trgovini z oblačili znam na preprost način podati mere oz. velikost oblačil, čevljev.
Naštejem dejavnosti v šoli, službi ali v prostem času.
Povem kaj rad jem in česa ne maram.
Na preprost način znam nekaj povedati o svojem domu, družini, znancih, vzornikih.
Ponoviti znam na pamet naučene besedne zveze, dele pesmi, pregovore.



PISNO SPOROČANJE
PISATI ZNAM KRATKA, PREPROSTA SPOROČILA IN RAZGLEDNICE, NA PRIMER S POČITNIŠKIMI POZDRAVI. IZPOLNJEVATI
ZNAM OBRAZCE, KI ZAHTEVAJO OSEBNE PODATKE, NA PRIMER VNESTI IME, DRŽAVLJASNTVO IN NASLOV NA HOTELSKI
OBRAZEC.
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KRITERIJ
Prepišem preproste besede in kratke povedi.
Napišem seznam (npr. nakupovalni spisek).
Izpolnim preprost obrazec (ime , naslov, starost).
Napišem kratko in enostavno e-sporočilo.
Napišem nekaj o sebi (npr. ime, starost, kje živim).
Napišem nekaj povedi s pomočjo predloge ali vzorca (npr. razglednico, sporočilo, vabilo na rojstni dan…)
Znam napisati sporočilo, s katerim nekomu sporočim, kje sem ali kje se bova sestala.
Po nareku zapišem znane besede in besedne zveze.
Zapišem potek dneva (ura in dejavnost).
Prijatelju znam napisati kratko voščilnico za rojstni dan.
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