
ANGLEŠČINA
3. RAZRED

TEMELJNE
OSNOVE

SPECIFIČNI UČNI CILJI VSEBINE KOMPETENCE

Poslušanje, 
razumevanje 
in ustno 
izražanje
(key skills: 
listening and 
speaking)

-Posluša  tekste,  avtentično  in   semiavtentično  gradivo, 
prepozna  ključne  informacije  in   vlogo  sogovornika, 
poseže v pogovor ali debato

-Prepozna jedro avdio in video posnetkov
-Pri  poslušanju  uporablja  svoje  poznavanje  predelanih 

vsebin in že poznanega besedišča
-Med poslušanjem si  vodeno izpisuje  podatke  in  ključne 

besede
-Posluša  avdiovizuelne  posnetke  in  prepozna  ritmiče  in 

zvočne prvine jezika
-Pripoveduje  o  sebi,  družini,  domačih  in  poroča  o 

enostavnih vsebinah
-Opiše predmete, kraje in osebe
-Ustno poroča o sledečih vsebinah: Personality, life 
changing decisions, weather , books, films, crime, illnesses, 
advice, problem solving, high-tech world, computer, media, 
travelling, like and dislikes.

- Avtentično in 
semiavtentično gradivo 
-Poslušanje učiteljevih 
navodil in razlage
-Avdiovizuelni posnetki
- Multimedijsko gradivo 
-Delo v dvojicah
- Delo v skupinah
-Role play
- Dramatizacija dialogov
-Verzi
-Pesmice za otroke
- Interaktivne vaje
-Didaktične igre
- Vaje true/false
-Vaje multiple choice
-Povezava besed in slik
-Povezava besed in definicij
-Miselni vzorci
-Vprašanja/odgovori
-Reorganizacija besed, 
stavkov in odstavkov
-Uporaba metodologije 
CLIL
-Razlikovanje med 
pripovedjo, opisom, 
pogovorom
-Pripovedovanje, porocanje 
in sodelovanje pri pogovoru 
in debati o raznih temah

Učenec zna:
- pozorno poslušati in razumeti informacije 
govornih besedil, učiteljeve razlage, sporočil 
sošolcev, 
-razumeti jasna in enostavna sporočila iz 
učenčevega vsakdana
-slediti navodilom in sklepati pomen neznanih 
besed
-prepoznati specifične informacije  in 
družinske vsebine, vlogo sogovornika in 
namen sporazumevanja tudi z vizuelnimi 
pripomočki
-prepoznati jedro kratkih avdio in video 
posnetkov
- usvojiti nove izraze in jih smotrno 
uporabljati
- usvojiti sledeče besedišče: zasebno in javno, 
osebno zdravje, zdrava prehrana, prevozi, 
potovanja, prosti čas, vreme, javni prostori, 
mediji
-- samostojno oblikovati enostavna sporočila,
izvajati kratke dialoge in monologe o sebi, 
družini, prijateljih in trenutnih potrebah 
-zna izražati osebne okuse in preference
- vprašati in dajati informacije o vsakdanjih 
dejavnostih in o osebnih sposobnostih
- uporabljati nekatere osnovne izraze, ki 
poudarjajo pragmatičnost jezika
- Prepoznati bistveno sporočilo in uporabiti 
pravilno intonacijo, naglase in čustvene 
premore
- Predstaviti samega sebe in druge, zahvaliti 
se ter se posloviti, opisati osebe in predmete



-Zna kontrolirati hipoteze
- Prepozna različne načine življenja, kulturo, 
šege in navade, različne prehrambene navade, 
literaturo,  geografske  in  zgodovinske 
značilnosti angleško govorečih držav
-Zna sodelovati v razgovoru in zna podati ter 
dojeti ustno sporočilo

Branje in 
razumevanje 
različnih vrst 
besedil
(key skill: 
reading)

-Glasno, pravilno in doživeto branje besedil, ki so primerna 
kontekstu in stopnji
-Učenec smiselno povezuje besedne sklope ter upošteva 
pavze in intonacijo
-Pri branju raznovrstnih besedil se poslužuje tehnik, ki mu 
omogočajo razumevanje (podčrtovanje, izpisovanje ob 
besedilu, razlaga neznanih besed)
-Pri tihem branju raznovrstnih besedil se poslužuje tehnik, 
ki mu omogočajo razumevanje in pri tem uporablja različne 
strategije branja (informativno, selektivno in analitično)
- Iz besedila izlušči informacije, ki mu bodo v pomoč pri 
spoznavanju določenega argumenta ali pri opravljanju 
nalog
-Informacije pridobiva iz različnih učbenikov: predpisanega 
učbenika, digitalne knjige, avdiovizuelnega gradiva, knjig 
za domače branje
-Bere skrajšane in poenostavljene knjige v angleščini 
prirejene učencem in starosti. Ob branje prepozna junake, 
njihove značilnosti, temo, kraj in čas dogajanja, vloge, 
medsebojne odnose in vzroke za njihova dejanja.
--Informacije povzame in jih priredi v sezname, povzetke, 
miselne vzorce, tabele
-Bogatenje besednega zaklada: Personality, life changing 
decisions, weather , books, films, crime, illnesses, advice, 
problem solving, high-tech world, computer, media, 
travelling.

- Avtentično in 
semiavtentično gradivo
 -Avdiovizuelni posnetki
- Multimedijsko gradivo
-Branje in razumevanje 
enostavnih besedil, 
dialogov, člankov, zgodbic 
in skrajšanih ter 
poenostavljenih knjig
-Uporaba jezikovnih 
priročnikov
- Uporaba metodologije 
CLIL

Učenec zna:
-Brati  na  glas  in  potiho  besedila,  ki  so 
primerna kontekstu in stopnji
-Upoštevati  ločila  in  uporabljati  pravilno 
intonacijo
-Poiskati v besedilu glavne informacije
-  Določiti  dogajalni  prostor  in  čas,  temo  in 
junake prebranih skrajšanih in poenostavljenih 
knjih v angleščini,  ki  so prirejene stopnji  in 
starosti.
-Iz  besednih  zvez  ugotoviti  pomen neznanih 
besed
- Uporabljati papirnati in spletni slovar
- Zna ojačiti strategije razumevanja na osnovi 
prejšnjega znanja

Pisanje - Napiše sporočila in besedila kot so dialogi, odgovori na -Sestavljanje  praktično  – Učenec zna:



(key skill: 
writing)

vprašanja,  opis,  poročilo,  oznaka,  razglednice,  prospekti, 
zgibanke, e-mail, obnove, krajše spise, raziskave, navodila, 
pisma, dnevnik, komentarje.
- Napiše kratka besedila v zvezi s sledečimi vsebinami: 
Personality, life changing decisions, weather , books, films, 
crime, illnesses, advice, problem solving, high-tech world, 
computer, media, travelling.
-Napiše in izpolni dialoge na osnovi osnutka
-Obnovi enostavna besedila
-Sestavi opis enostavnih doživetij, oseb, živali in stvari
-Računalniško oblikuje tekste in piše besedila v digitalni 
obliki in jih uporablja kot pomožno sredstvo pri ustnem 
poročanju.

sporazumevalnih  besedil: 
dialogi,  odgovori  na 
vprašanja,  opis,  poročilo, 
oznaka, e-mail, razglednice, 
prospekti, zgibanke
-Pravilna  raba  izrazov  v 
dani situaciji
-Skupinjsko  delo  in  delo  v 
dvojicah
-Gap  filling,  Cloze  text, 
dopolnjevalne vaje
-Reorganizacija stavkov
-Pisanje  enostavnih 
dialogov  in  tekstov  na 
osnovi osnutka

-Pisati s čitljivo pisavo in lepi obliki
- Napisati kratka in preprosta sporočila o 
trenutnih potrebah z uporabo običajnih 
izrazov
-Izpolniti enostavne tabele z osebnimi podatki
- Napisati kratka besedila kot razglednice, e-
maile, dialoge, odgovore na vprašanja, opise, 
poročila,  oznake,  razglednice,  prospekte, 
zgibanke,  obnove,  krajše  spise,  raziskave, 
navodila, pisma, dnevnik, komentarje.
-Napisati in izpolniti kratke dialoge na osnovi 
osnutka
-Obnoviti in strnjevati enostavna besedila
-Sestaviti opis enostavnih doživetij, oseb, 
živali in stvari
-Sestaviti računalniško besedilo
 

Razvijanje 
jezikovnih 
sposobnosti

-Vodeno prepoznava raznolikost jezika
-Osvaja  besedišče,  prepozna  odnos  med  pomenom  in 
besedo 
-Pozna glavna pravila besedotvorja (izpeljava, sestava)
-Tvori  enostavne  trdilne,  vprašalne  in  nikalne  povedi  ter 
prepozna  stavčne  člene  v  sedanjiku,   pretekliku  in 
prihodniku 
-  Razvija  pravopisne  zmožnosti  in  odpravlja  napake  s 
kritičnim odnosom do jezika
- Glede na govorni položaj sogovornika uporablja ustrezen 
register
- Prepozna in uporablja enostavne slovnične strukture
- Prepozna in zna uporabljati enostavne nepolnopomenske 
besedne vrste (vezniško besedo, predlog) ter ločila
-Prepozna  odnos  med  pomenom  in  besedo  (ukazi  in 
prepovedi)

-Present Simple (trdilna, 
nikalna in vprašalna oblika, 
kratki odgovori)
- Present Continuous 
(trdilna, nikalna in vprašalna 
oblika, kratki odgovori)
- Past simple (trdilna, 
nikalna in vprašalna oblika, 
kratki odgovori)
-Past continuous (trdilna, 
nikalna in vprašalna oblika, 
kratki odgovori)
-Pravilni in nepravilni 
glagoli
- Present Perfect (trdilna, 
nikalna in vprašalna oblika, 
kratki odgovori)
- Future forms: will form, 
going to, present continuous 
for the future (trdilna, 

Učenec zna:
-Razvijati logično mišljenje
-Tvoriti trdilne, vprašalne in nikalne povedi v 
tujem jeziku v sedanjiku, pretekliku in 
prihodniku
-Primerno upoštevati usvojene zakonitosti 
jezika predelanih tematik: pravopisne, 
slovnične, oblikoslovne, leksikalne.
-Širiti svoje sporočanjske zmožnosti
- Uporabljati predelane slovnične strukture
-Smotrno uporabljati pridobljeno besedišče  



nikalna in vprašalna oblika, 
kratki odgovori)
- First and second 
conditional
-Giving advice: 
should/shouldn‘t
- The Passive
- Direct/indirect speech


