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SLUŠNO RAZUMEVANJE  
 

RAZUMEM BESEDNE ZVEZE IN POGOSTO BESEDIŠČE, KI SE NANAŠAJO NA NAJBOLJ TEMELJNE STVARI (NA PRIMER NAJOSNOVNEJŠI 
OSEBNI  IN DRUŽINSKI PODATKI, NAKUPOVANJE, NEPOSREDNO ŽIVLJENJSKO OKOLJE, ZAPOSLITEV). LAHKO UJAMEM GLAVNO MISEL 
KRATKIH, JASNO OBLIKOVANIH SPOROČIL IN OBVESTIL.  

 KRITERIJ  

1. Razumem kratka navodila (npr. kako priti z enega mesta do drugega; priprava jedi).  

2. Razumem vsakodnevni pogovor, če je govor počasen, razločen in naslovljen name.   

3. Razumem bistvo posnetega  besedila, če je tema znana, govor razločen in počasen (npr. novica o športnem dogodku).  

4. V krajšem besedilu o znani temi razberem tudi določene podrobnosti, če lahko besedilo poslušam večkrat.  

5. Razberem bistvo preprostih sporočil in obvestil, ki jih pogosto slišim.  

6. Razumem bistvo kratkega poročila, pri katerem slika dopolnjuje govor (npr. TV poročilo o nesreči).  

7. Razumem zelo preprost opis dogodka iz preteklosti (npr. počitnice, konec tedna).  

8. Razumem preprosto govorjeno besedilo o načrtih za prihodnost.  

9. Razumem preprost intervju (npr. razberem podatke, ki me zanimajo).  

10. Razumem zelo preprost opis (npr. poklica, turističnega kraja, prostora, slike ali fotografije).  

 
 
 
 
BRALNO RAZUMEVANJE  

 
LAHKO BEREM ZELO KRATKA, PREPROSTA, VSAKDANJA BESEDILA, KOT SO OGLASI, PROSPEKTI, JEDILNIKI IN URNIKI. V NJIH ZNAM 
POISKATI NATANČNO DOLOČEN, PREDVIDLJIV PODATEK. 
 

 KRITERIJ  

1. Razumem javne napise in obvestila (npr. na letališču, železniški postaji, delovnem mestu).    

2. Preletim oglas, spletno stran in poiščem iskane podatke (osnovne značilnosti izdelka/ storitve).  

3. Razumem kratka navodila iz vsakdanjega življenja (npr. bančni, parkirni avtomat).  

4. Razumem bistvo kratkega besedila o znani temi (npr. opis prostočasne dejavnosti, popotnega načrta, delovnega dne).   

5. Razumem kratka in preprosta e-sporočila, osebna pisma ali dnevniške zapise.  

6. Razberem vsebino kratke novice ali dogodka (npr. dogajanje, osebe, kraj in čas).  

7. Razumem preprost intervju (razberem osnovne podatke o osebi  in njenih aktivnostih).  

8. Razumem zelo preprost opis (npr. kratka predstavitev poklica, turističnega kraja, izbrane jedi).   

9. V preprosti zgodbi ali pesmi razberem sosledje dogodkov ter like, ki v njej nastopajo.  

10. Razumem sporočilo preprostega besedila, ki opisuje sedanji ali pretekli dogodek ali načrte za prihodnost.  

 
 
 
 
GOVORNO SPORAZUMEVANJE 

 
LAHKO SE SPORAZUMEVAM V PREPROSTIH SITUACIJAH, KADAR GRE ZA NEPOSREDNO IZMENJAVO INFORMACIJ O SPLOŠNIH, 
VSAKODNEVNIH STVAREH. ZNAJDEM SE V KRAJŠIH DRUŽABNIH POGOVORIH, ČEPRAV PO NAVADI NE RAZUMEM DOVOLJ, DA BI SE 
LAHKO SAMOSTOJNO POGOVARJAL. 
 

 KRITERIJ  

1. Znam črkovati svoje ime in naslov.  

2. Znam se opravičiti in sprejeti opravičilo.  

3. Znam izraziti strinjanje in nestrinjanje.  

4. Povedati znam, kako se počutim, druge vprašati po počutju ter se na to ustrezno odzvati.  

5. Sporazumevam se v vsakdanjih situacijah (npr. v restavraciji, v trgovini).  
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6. Znam pokazati/povedati, da sledim pogovoru in ga razumem.  

7. S prijatelji se znam dogovoriti o tem, kam bi šli ter kje in kdaj se dobimo.  

8. Sodelujem v preprostem družabnem pogovoru (npr. o interesih, družini, potovanju, načrtih).   

9. V intervjuju znam postavljati in odgovarjati na vprašanja (npr. o družini, delu, prostem času).  

10. Znam pridobiti podatke o potovanju in prevoznih sredstvih ter kupiti vozovnice.   

 
 
 
 
GOVORNO SPOROČANJE 

 
UPORABITI ZNAM VRSTO BESEDNIH ZVEZ IN STAVKOV, S KATERIMI LAHKO NA PREPROST NAČIN OPIŠEM SVOJO DRUŽINO IN DRUGE 
LJUDI, ŽIVLJENJSKE RAZMERE ALI SVOJO IZOBRAŽEVALNO POT, PREDSTAVIM SVOJO TRENUTNO ALI PREJŠNJO ZAPOSLITEV. 
 

 KRITERIJ  

1. Znam predstaviti sebe in druge (osebni podatki, izobrazba, poklic, interesi).  

2. Izrazim, kaj mi je/ni všeč in na preprost način povem zakaj (npr. glasba, šport, moda).  

3. Znam opisati svoje vsakodnevne dejavnosti (npr. potek dneva).  

4. Opišem svoje navade (npr. hobiji, TV, hrana, vikendi).  

5. Na preprost način znam nekaj opisati (npr. prostor, kraj, predmet, osebo, žival).   

6. Znam obnoviti preprosto zgodbo ali dogodek.  

7. Na preprost način povem, kaj sem počel v preteklosti (npr. na izletu, med počitnicami).  

8. Znam opisati, kaj načrtujem (počitnice, konec tedna).  

9. Znam opisati pot s pomočjo zemljevida.  

10. Pripovedujem o nekem dogodku ali izkušnji, če se na to predhodno pripravim.  

 
 
 
 
PISNO SPOROČANJE 

 
SESTAVLJATI ZNAM KRATKA, PREPROSTA OBVESTILA IN SPOROČILA, KI SE NANAŠAJO NA TRENUTNE POTREBE. PISATI ZNAM ZELO 
PREPROSTA OSEBNA PISMA, NA PRIMER SE KOMU ZA KAJ ZAHVALITI. 

 

 KRITERIJ  

1. Na obrazcu znam izpolniti podatke o izobrazbi, delu, interesih.  

2. Na podlagi vzorca znam napisati podobno besedilo (npr. kratko poročilo, pismo).  

3. Znam napisati kratka in enostavna sporočila (npr. kdo je klical, kdaj se vrne).   

4. Napišem kratko osebno predstavitev (izobrazba, poklic, družina, interesi).  

5. Napišem kratko osebno pismo, v katerem nekaj sporočam, se zahvalim ali opravičim.  

6. Ob pomoči slik ali ključnih besed znam napisati kratko zgodbo.   

7. Napišem kratek opis (kraj, osebe, predmeta ali živali).  

8. Na kratko opišem dogodek (npr. zabava, nesreča).  

9. Na preprost način opišem svojo prostočasno dejavnost.  

10. Znam napisati kratko e-sporočilo (npr. program delovnega srečanja, izleta, izmenjave).  
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