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SLUŠNO RAZUMEVANJE  

 
PRI RAZLOČNEM GOVORJENJU V STANDARDNEM JEZIKU RAZUMEM GLAVNE TOČKE, KADAR GRE ZA ZNANE REČI, S KATERIMI SE REDNO 
SREČUJEM NA DELU, V ŠOLI, PROSTEM ČASU ITD. ČE JE GOVOR RAZMEROMA POČASEN IN RAZLOČEN, RAZUMEM TUDI GLAVNE MISLI 
MNOGIH RADIJSKIH IN TELEVIZIJSKIH ODDAJ, KI SE UKVARJAJO S SODOBNIMI PROBLEMI IN TEMAMI, KI ME OSEBNO ALI POKLICNO 
ZANIMAJO 
 

 KRITERIJ  

1. Razumem vsakdanja navodila (npr. priprava znane jedi, navodila nadrejenega).  

2. Razumem objavo po zvočniku (npr. na avtobusni postaji, v veleblagovnici).  

3. Razumem posneta telefonska sporočila (npr. kino spored, dežurstva trgovin, lekarn).  

4. Razumem pripoved prijateljice/prijatelja (npr. kako je spoznal/a svojega partnerja/ico).  

5. Sledim pogovoru (sopotnikov na vlaku, študentov v jedilnici).  

6. Razumem radijsko vremensko napoved (in izluščim, če lahko grem jutri v hribe, na morje).  

7. Razumem glavne informacije predstavitve (npr. novega izdelka, voden ogled mesta).  

8. Razberem glavno misel gledališke igre ali filma (npr. vzroke za dejanja glavnega junaka).  

9. V televizijski razpravi lahko sledim argumentom za in proti (npr. ureditvi otroškega igrišča).  

10. Sprejmem telefonsko naročilo z enostavnimi podatki (npr. količina, kraj in rok dostave).  

 
 

 
 
BRALNO RAZUMEVANJE  

 
RAZUMEM BESEDILA, KATERIH JEZIK JE PRETEŽNO VSAKDANJI ALI POVEZAN Z MOJIM DELOM. RAZUMEM OPISE DOGODKOV, OBČUTIJ 

IN ŽELJA/ TUDI V OSEBNIH PISMIH. 

 KRITERIJ  

1. Razumem obvestila na javnih mestih (npr. navodila za uporabo avtomata za vozovnice).   

2. Iz navodil razberem ključne podatke (npr. recept na embalaži živila, kako jemati zdravila).  

3. Na hitro preletim besedilo in poiščem informacije, ki me zanimajo (npr. v zdravstvenem priročniku, turističnem 
vodiču, časopisnem članku). 

 

4. Iz oglasov razberem podatke (opis opreme in lege stanovanja, opis delovnega mesta).  

5. V pismu, v katerem se predstavi društvo/podjetje, razumem, s čim se ukvarja in kaj ponuja.  

6. V pogodbi razumem pomembna določila (odpovedni rok, najemni/plačilni pogoji).  

7. V življenjepisu razumem glavne dogodke (pisatelja, vzornika, športnika).  

8. Razumem intervjuju, v katerem je izraženo osebno mnenje (npr. o okoljski problematiki).  

9. V kratki zgodbi razumem odnose in čustva med glavnimi liki ter nauk zgodbe.  

10. Za pripravo kratke predstavitve z mojega področja poiščem podatke v različnih besedilih.  

 
 

 
 
GOVORNO SPORAZUMEVANJE 

 
ZNAJDEM SE V VEČINI SITUACIJ, KI SE POGOSTO POJAVLJAJO NA POTOVANJU PO OBMOČJU, KJER SE TA JEZIK GOVORI. LAHKO SE TUDI 
NEPRIPRAVLJEN VKLJUČIM V POGOVOR, POVEZAN S SPLOŠNIMI TEMAMI, TEMAMI, KI ME OSEBNO ZANIMAJO, ALI TAKIMI, KI 
ZADEVAJO VSAKDANJE ŽIVLJENJE (NA PRIMER DRUŽINO, HOBIJE, DELO, POTOVANJA, IN AKTUALNE DOGODKE). 
 

 KRITERIJ  

1. Na recepciji hotela znam vprašati po turističnih znamenitostih in lokalih s hrano.  

2. V pogovoru za službo znam odgovarjati na vprašanja o svoji izobrazbi, izkušnjah, interesih.  

3. Znam izraziti čustva, kot so presenečenje, veselje (npr. ob obisku prijateljev), jeza, žalost.  

4. Znam izraziti nezadovoljstvo oz. se pritožiti (neokusna hrana, napačen račun).  
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5. Znancu znam svetovati (npr. pri izbiri izdelka, oblačila,  primerne povezave na potovanju).  

6. V telefonski anketi znam odgovoriti na vprašanja (npr. o mojih nakupovalnih navadah).  

7. Pri zdravniku znam na preprost način povedati, kaj mi je.  

8. Znam se pozanimati o sredstvih javnega prevoza, voznem redu in kupiti vozovnice.  

9. Znam odgovoriti na zastavljena vprašanja (ob odprtju bančnega računa, izgubi prtljage).  

10. Izmenjam osebne poglede in mnenja (npr. o aktualnem dogodku, glasbi, filmu, knjigi).  

 
 
 
 

GOVORNO SPOROČANJE 
 

POVEZOVATI ZNAM PREPROSTE STAVKE, S KATERIMI LAHKO OPIŠEM SVOJE IZKUŠNJE IN DOGODKE, SANJE, ŽELJE IN AMBICIJE. NA 
KRATKO ZNAM RAZLOŽITI SVOJE POGLEDE IN NAČRTE. LAHKO PRIPOVEDUJEM ALI OBNOVIM VSEBINO KNJIGE OZIROMA FILMA IN 
OPIŠEM SVOJE ODZIVE. 
 

 KRITERIJ  

1. Opišem dogodek (npr. potek nogometne tekme, prigoda s (službenega) potovanja).  

2. Povem kratko zgodbo (npr. tipično pripovedko/pravljico iz svoje dežele).   

3. Znam opisati fotografijo in izraziti domneve o tem, kdo, kdaj in kje jo je posnel.  

4. Opišem svoja občutke in odzive (npr. izraziti jezo zaradi slabih dosežkov moštva).   

5. Opišem svoje cilje in pričakovanja (npr. glede poklicne kariere, izobraževanja).   

6. V družbi prijateljev znam povzeti vsebino filma in povedati, če mi je bil všeč.   

7. Imam kratek poslovilni govor za sodelavca, v katerem se mu zahvalim za sodelovanje.  

8. Na kratko znam podati vsebino knjige in utemeljiti njen izbor.  

9. Pred obiskom podjetja znam obiskovalcem pojasniti potek obiska.  

10. Izvedem predstavitev o znani temi (npr. predstavitev svoje dežele, svojega podjetja).  

 
 
 
 

PISNO SPOROČANJE 

 

 
PISATI ZNAM PREPROSTA, SKLENJENA BESEDILA V ZVEZI S SPLOŠNIMI TEMAMI ALI TEMAMI S PODROČJA OSEBNEGA ZANIMANJA. 
PISATI ZNAM OSEBNA PISMA IN V NJIH OPISATI IZKUŠNJE IN VTISE. 

 

 KRITERIJ  

1. V pismu prijatelju znam opisati, kaj sem počel ob koncu tedna.  

2. V e-sporočilu znam izraziti čustva (npr. razočaranje zaradi odpovedanega koncerta).  

3. Pisno znam zaprositi za vizo ali dovoljenje za bivanje ter izpolniti obrazce.  

4. V enostavnih situacijah se sporazumevam z ustanovami (npr. oddam prijavo o kraji, zaprosim za informacijsko 
gradivo, prošnjo za priznanje izpita). 

 

5. Napišem kratko poročilo (npr. o delovni praksi, poročilo o prometni nesreči).  

6. V kratkem besedilu znam opisati glavne turistične znamenitosti svojega kraja.  

7. V delovnem poročilu znam opisati svoje delovne naloge.  

8. Soudeležencu tečaja/sodelavcu znam sporočiti, kakšni so dogovori z zadnjega srečanja.  

9. Napišem svoj življenjepis (ob prijavi za službo, za delovno prakso).  

10. Izdelam program dejavnosti (npr. seminarja, ekskurzije, dneva odprtih vrat…).  
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