
SLOVENSKI JEZIK 

 

PRVI RAZRED 
 

TEMELJNE 

OSNOVE 
SPECIFIČNI UČNI CILJI VSEBINE KOPETENCE 

Poslušanje 

razumevanje 

in ustno 

izražanje 

– Posluša in razume dana 

navodila in sporočila 

– Prepozna vse foneme 

slovenskega jezika 

– Dokazuje razumevanje z 

lastnim sporočanjem 

– Seznanja se z neverbalnimi 

sporočili 

– Izraža svoje mnenje in 

lastna doživetja 

– Se vključuje v razgovor 

– Je pozoren do sogovornika 

       - Letni časi 

– Praznovanja 

– Gledališke predstave 

– Ekskurzije in izleti 

–  Priložnostni dogodki 

– Pravljice, zgodbe 

– Poezije in pesmi. 

- Učenec zna poslušati 

- Razume in tvori smiselne in razumljive 

odgovore na vprašanja 

- Smiselno izraža svoje misli 

- Govori razločno. 

Branje in 

razumevanje 

različnih 

vrst besedil 

- Propoznava znake za glasove, 

bere črke, zloge, besede in krajše 

sestavke 

- Uri tehniko glasnega vezanega 

branja 

- Memorizira primerne poezije 

- Glas, črka, zlog, beseda, poved - Usvoji tehniko branja 

- Bere primerna besedila z velikimi in malimi 

tiskanimi črkami 

- Razume preprosta besedila 

 

Pisanje 

 

- Prepoznava črko - glas 

- Usvoji velike in male tiskane 

črke in jih pravilno zapisuje 

- Zapisuje besede in krajše povedi 

– Grafični znaki, piktogrami 

– Črke, zlogi, besede 

– Dopolnjevanje in prepisovanje besed 

– Poimenovanje predmetov na sličicah in 

zapis 

– Samostojna sestavljanje kratkih povedi 

– Pisanje besed in povedi po nareku. 

– Piše velike in male tiskane črke 

– Pravilno zapisuje pisane črke 

– Zapisuje besede 

– Sestavlja krajše povedi 

– Piše po nareku 

Razvijanje - Pozna končna ločila in jih - Velika začetnica - Zna pravilno zapisovati glasove 



jezikovnih 

sposobnosti 

upošteva 

- Upošteva osnovna jezikovna 

pravila – velika začetnica 

 

- Končna ločila 

- Lastna in občna imena. 

 

- Pravilno zapisuje glasovne sklope 

- Prepozna veliko začetnico in končna ločila 

 

 

DRUGI RAZRED 

 
TEMELJNE 

OSNOVE 
SPECIFIČNI UČNI CILJI VSEBINE KOPETENCE 

Poslušanje 

razumevanje 

in ustno 

izražanje 

– Posluša in razume dana 

navodila in sporočila 

– Dokazuje razumevanje z 

lastnim sporočanjem 

– Seznanja se z 

neverbalnimi sporočili in jih 

uporablja 

– Širi svoje besedišče 

in vnaša nove izraze v 

različne govorne situacije 

– Izraža svoje mnenje in 

lastna doživetja 

– Se vključuje v razgovor 

– Je pozoren do sogovornika 

–   - Letni časi 

– Praznovanja 

– Gledališke predstave 

– Ekskurzije in izleti 

–  Priložnostni dogodki 

– Pravljice, zgodbe 

– Poezije in pesmi 

– Postavljanje vprašanj 

– Primerno odgovarjanje 

– Pripovedovanje, dopolnjevanje, 

obnavljanje 

– Obravnavana besedila, sestavki, 

zgodbe 

– Pozna in se ravna po navodilih 

– Učenec tvori ustrezne, smiselne in 

razumljive odgovore in vprašanja 

– Izraža svoja razmišljanja 

– Govori razločno in čim bolj knjižno 

Branje in 

razumevanje 

različnih 

vrst besedil 

- Glasno in poltiho bere. 

- Upošteva končna ločila in 

intonacijo glasu. 

- Tekoče bere. 

- Določi temo besedila, povzame 

bistvene podatke, ga obnovi in 

vrednoti. 

-Prepoznava čas in kraj dogajanja 

Krajši sestavki, zgodbe, 

- Umetnostna in neumetnostna besedila 

 

- Učenec tvori ustrezne, smiselne in razumljive 

odgovore in vprašanja 

- Izraža svoja razmišljanja 

- Govori razločno in čim bolj knjižno 

- Bere razločno z upoštevanjem ločil 



ter poimenuje knjižne junake. 

-  Memoriranje primernih besedil 

Pisanje - Usvoji tehniko vezane pisave. 

- Zna napisati različne vrste 

povedi (pripovedne, vzklične, 

velelne in vprašalne) 

- Zna pisno odgovoriti na 

vprašanja. 

- Napiše krajšo zgodbico s 

pomočjo slikovnega gradiva. 

- Širi svoje besedišče in vnaša 

nove izraze v različne pisne 

sestavke. 

 

 

- Vezava posameznih črk (br, vr, os, oe...) 

- Pisanje različnih povedi (pripovedna, vprašalna, 

vzklična in velelna – trdilne in nikalne) 

- Pisanje besedil: samonarek, narek, opis, 

obnavljanje po vprašanjih, nadaljevanje oziroma 

dopolnjevanje zgodb, odgovori na vprašanja 

- Pravilno zapisuje pisane črke 

- Sestavlja povedi 

- Piše po nareku 

- Piše krajše opise 

- Odgovarja na vprašanja 

- Smiselno zaključi oziroma dopolni krajše 

besedilo 

Razvijanje 

jezikovnih 

sposobnosti 

- Zloguje. 

- Pravilno zapisuje besede z 

osnovnimi pravopisnimi 

težkočami (lj, nj, l, v, d-t, s-z). 

- Uporablja vejico pri naštevanju. 

- Uporablja veliko začetnico (pri 

lastnih imenih in na začetku 

povedi). 

- Narek 

- Različne jezikovne vaje: dopolnjevanja, 

podčrtovanja, križanke, rebusi, premetanke … 

- Sopomenke, protipomenke 

- Pomanjševalnice 

- Imena oseb, živali, predmetov in rastlin 

(samostalnik) 

- Lastna imena oseb in živali,  zemljepisna in 

stvarna imena 

- Besede za dejanja (glagol) 

 

 

- Zna pisati po narek 

- Prepoznava ključne besede 

- Uporablja sopomenke, protipomenke in 

pomanjševalnice 

- Prepoznava imena oseb, živali, predmetov in 

rastlin 

- Zna uporabljati veliko začetnico 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRETJI RAZRED 

 
TEMELJNE 

OSNOVE 
SPECIFIČNI UČNI CILJI VSEBINE KOMPETENCE 

Poslušanje 

razumevanje 

in ustno 

izražanje 

– Posluša in razume dana 

navodila in sporočila 

– Posluša učitelja, sošolce in 

druge sogovornike in se smiselno 

vključuje v razgovor 

– Spoštuje mnenje 

sogovornika in se znajde v 

različnih govornih situacijah 

– Obdrži raven pozornosti 

ob poslušanju 

– Pripoveduje o tem, kar je 

slišal, prebral in videl v 

kronološkem in smiselnem 

zaporedju 

– Širi besedje z novimi 

izrazi v knjižnem jeziku 

– Opisuje osebe, predmete 

in živali 

–   Letni časi 

– Praznovanja 

– Gledališka vzgoja 

– Ekskurzije in izleti 

–  Priložnostni dogodki 

– Pravljice, zgodbe 

– Poezije in pesmi 

– Postavljanje vprašanj 

– Primerno odgovarjanje 

– Pripovedovanje, dopolnjevanje, 

obnavljanje 

– Gledališka vzgoja 

– Književna vzgoja 

– Igranje igre vlog 

 

– Pozna in se ravna po navodilih 

– Učenec tvori ustrezne, smiselne in 

razumljive odgovore in vprašanja 

– Izraža svoja razmišljanja 

– Govori razločno in čim bolj knjižno 

Branje in 

razumevanje 

različnih 

vrst besedil 

- Zna tekoče prebrati primerna 

besedila in upošteva ločila, 

premore in stavčno intonacijo 

- V besedilu prepozna glavne 

osebe, čas in kraj dogajanja 

- Memoriranje primernih besedil 

 

 

 

- Branje umetnostnih in neumetnostnih besedil 

- Glasno in tiho branje s preverjanjem 

razumevanja besedil 

- V beselilu išče glavne pomenske sestavine 

Memoriranje besedil v rimi ( pesmic, ugank, 

izštevank) 

 Tekmovanje za Bralno značko 

- Učenec tvori ustrezne, smiselne in razumljive 

odgovore in vprašanja 

- Izraža svoja razmišljanja 

- Govori razločno in čim bolj knjižno 

- Bere razločno z upoštevanjem ločil 

Pisanje - Zna napisati različne vrste 

povedi (pripovedne, vzklične, 

- Vezava posameznih črk (br, vr, os, oe...) 

- Pisanje različnih povedi (pripovedna, vprašalna, 

- Pravilno zapisuje pisane črke 

- Sestavlja povedi 



velelne in vprašalne) 

- Zna pisno odgovoriti na 

vprašanja. 

- Napiše krajšo zgodbico, opis 

dogodka s pomočjo gradiva z 

uvodom, jedrom in zaključkom. 

- Zna po različnih vzorcih opisati 

osebe, predmete in živali 

-  Piše o tem, kar je slišal, prebral 

in videl v kronološkem in 

smiselnem zaporedju 

- Širi svoje besedišče in vnaša 

nove izraze v različne pisne 

sestavke. 

 

vzklična in velelna – trdilne in nikalne) 

- Pisanje besedil: samonarek, narek, opis, 

obnavljanje po vprašanjih, nadaljevanje oziroma 

dopolnjevanje zgodb, odgovori na vprašanja 

- Piše po nareku 

- Piše krajše opise 

- Odgovarja na vprašanja 

- Smiselno zaključi oziroma dopolni krajše 

besedilo 

Razvijanje 

jezikovnih 

sposobnosti 

- Ureja besede po abecednem 

vrstnem redu 

- Piše razširjene povedi 

- Prepoznava samostalnik 

- Prepoznava dvojino 

- Spozna pridevnike 

- Zna vezati pridevnik s 

samostalnikom 

- Spozna glavne lastnosti glagola 

- Zna napisati krajše sestavke 

upoštevajoč časovno in logično 

zaporedje z uporabo odstavkov 

- Zna zapisovati pravopisno težke 

besede 

- Zna uporabljati predlog s/z, k/h 

- Zna pravilno uporabljati veliko 

začetnico 

 

- Narek 

- Različne jezikovne vaje: dopolnjevanja, 

podčrtovanja, križanke, rebusi, premetanke … 

- Sopomenke, protipomenke 

- Pomanjševalnice 

- Imena oseb, živali, predmetov in rastlin 

(samostalnik) 

- Lastna imena oseb in živali,  zemljepisna in 

stvarna imena 

- Besede za dejanja (glagol) 

 

 

- Zna pisati po nareku 

- Prepoznava ključne besede 

- Uporablja sopomenke, protipomenke in 

pomanjševalnice 

- Prepoznava imena oseb, živali, predmetov in 

rastlin 

- Zna uporabljati veliko začetnico 

 

 

 



 

4. RAZRED 

 
POSLUŠANJE, RAZUMEVANJE IN USTNO IZRAŽANJE 
 

KOMPETENCE CILJI VSEBINE 

Učenec/ka: 
 

 vključuje se v razne 
sporočanjske situacije; 

 upošteva domenjena pravila 
razgovora; 

 ustno izraža svoja doživetja, 
izkušnje, občutke in mnenja; 

 razume različne vrste 
poslušanih besedil, njihovo 
namembnost, dojame globalni 
pomen in glavne informacije; 

 izlušči informacije iz pisnih 
besedil; 

 pri govoru upošteva osnovna 
jezikovna pravila; 

 smiselno uporablja besedišče 
vezano na učne premete. 
 

Učenec/ka: 
 

 posluša in razume navodila; 

 posluša in razume različna 
besedila; 

 posluša in iz besedila izlušči 
bistvo; 

 spozna različne zvrsti govora; 

 ustrezno se vključuje v različne 
govorne situacije; 

 urejeno pripoveduje; 

 upošteva sogovornika in temo; 

 usvaja in uporablja nove 
izraze; 

 izbere okoliščinam ustrezen 
ogovor in pozdrav; 

 
 

Navodila, sporočila, razlage, govor, 
branje različnih tem in vsebin, 
razgovori, dialogi in jezikovne vaje, 

obnavljanje, opisovanje po vzorcu, 
pripovedovanje, dramatizacija, igra 
vlog, dvogovor 

 
 

 
BRANJE 



 

KOMPETENCE CILJI VSEBINE 

Učenec/ka: 
 

 razume različne vrste 
poslušanih ali prebranih besedil, 
njihovo namembnost, dojame 
globalni pomen in glavne 
informacije; 

 izlušči informacije iz pisnih 
besedil; 

 ustrezno bere knjižna besedila; 
 
 

Učenec/ka: 
 

 tekoče in doživeto bere z 
upoštevanjem ločil; 

 razume bistvo vsebine; 

 spozna različne vire informacij; 

 bere različne literarne zvrsti in 
jih razlikuje. 
 

Pripovedno besedilo ali odlomek 
povesti za otroke iz berila ali iz 
drugih virov, pravljica, basen, ljudska 
pripovedka, pregovor, legenda, opis, 
sporočilo, članek, recept, pismo, 
pričevanje, poročilo, 
poljudnoznanstveno besedilo, 
zahtevnejše navodilo. 
Vaje za razumevanje prebranega: 
podčrtovanje ključnih besed in 
stavkov, sestava enostavnih miselnih 
vzorcev, prirejanje sličic in besedila, 
kvizi izbirnega tipa, dopolnjevanje 
trditev, izpolnjevanje shem, obnova, 
ilustracija 

 
 

PISNO SPOROČANJE 
 

KOMPETENCE CILJI VSEBINE 

Učenec/ka: 
 

 smiselno oblikuje in preoblikuje 
različne vrste besedil; 

 pri pisanju upošteva osnovna 
jezikovna pravila; 

Učenec/ka: 
 

 napiše pripovedno besedilo; 

 urejeno opisuje; 

 postavi podnapise slikam; 

 besedne igre, križanke, rimane pesmi 
dopolnjevanje danih povedi 
urejanje nesmiselno sestavljenih 
večstavčnih povedi; 
pripovedne, vprašalne, vzklične in 
velelne povedi 



 smiselno uporablja besedišče 
vezano na učne predmete. 
 
 
 

 preoblikuje besedilo; 

 sestavi različne vrste besedil; 

 sestavi in oblikuje obnovo in 
spis; 

 uporablja premi govor. 
 

obnova pripovedi (vprašanja in 
odgovori o vsebini besedil) 
Oblikovanje različnih vrst besedil, 
npr.: pravljica, basen, opis, voščilo, 
opravičilo, pismo, prošnja, zapis 
pričevanja, domišljijski spis, 
doživljajski spis, poročilo o 
opravljenem delu, poročilo o izletu ...    

 
SLOVNICA IN PRAVOPIS 
 

KOMPETENCE CILJI VSEBINE 

Učenec/ka: 
 

 upošteva osnovna jezikovna 
pravila; 

 smiselno uporablja besedišče 
vezano na učne predmete. 
 
 
 

Učenec/ka: 
 

 pozna osnovno strukturo 
stavka; 

 prepozna in primerno uporablja 
glavne besedne vrste 
(samostalniško in pridevniško 
besedo in glagol); 

 pravilno uporablja pravopisna 
pravila in težkoče. 
 
 

Pravopisje - abecedni red, ločila 
(pika, vprašaj, klicaj, vejica, dvopičje, 
podpičje, narekovaj, deljaj, pomišljaj, 
oklepaj), zlogovanje, velika 
začetnica v lastnih imenih, raba 
težkoč lj, nj, in v v besedi in kot 
končnice besed, uporaba slovarja; 
predlogi s, z, k, h – pri, v - iz, na – s, 
z; pravila uporabe premega govora, 
 
Oblikoslovje – poznavanje 

samostalniške in pridevniške besede 
(spol, število, sklon, sklanjatev), 
sklanjanje, glagol (oseba, čas, 
število) 

Bogatenje besedja - sopomenke, 
nadpomenke, podpomenke, besede 



nasprotnega pomena, izpeljanke, 
besedne družine; prepoznavanje in 
razumevanje besed ob poznavanju 
korena, predpone in končnice 
besede, stalne besedne zveze, izvor 
besed, specifični izrazi vezani na 
učno snov, kratice… 

 
 
 
 
 
 

5. RAZRED 
 

POSLUŠANJE, RAZUMEVANJE IN USTNO IZRAŽANJE 
 

KOMPETENCE CILJI VSEBINE 



Učenec/ka: 
 

 vključuje se v razne 
sporočanjske situacije; 

 upošteva domenjena pravila 
razgovora; 

 ustno izraža svoja doživetja, 
izkušnje, občutke in mnenja; 

 razume različne vrste 
poslušanih besedil, njihovo 
namembnost, dojame globalni 
pomen in glavne informacije; 

 izlušči informacije iz pisnih 
besedil; 

 pri govoru upošteva osnovna 
jezikovna pravila; 

 smiselno uporablja besedišče 
vezano na učne premete. 
 

Učenec/ka: 
 

 posluša in razume navodila; 

 posluša in razume različna 
besedila; 

 posluša in iz besedila izlušči 
bistvo; 

 spozna različne zvrsti govora; 

 ustrezno se vključuje v različne 
govorne situacije; 

 urejeno pripoveduje; 

 upošteva sogovornika in temo; 

 usvaja in uporablja nove 
izraze; 

 izbere okoliščinam ustrezen 
ogovor in pozdrav; 

 učenec spozna leksikalne 
ustreznice med narečjem in zbornim 
jezikom 

 

Navodila, sporočila, razlage, govor, 
branje različnih tem in vsebin, 
razgovori, dialogi in jezikovne vaje, 
obnavljanje, opisovanje po vzorcu, 
pripovedovanje, dramatizacija, igra 
vlog, dvogovor 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRANJE 
 

KOMPETENCE CILJI VSEBINE 



Učenec/ka: 
 

 razume različne vrste 
poslušanih ali prebranih besedil, 
njihovo namembnost, dojame 
globalni pomen in glavne 
informacije; 

 izlušči informacije iz pisnih 
besedil; 

 ustrezno bere knjižna besedila; 
 
 

Učenec/ka: 
 

 tekoče in doživeto bere z 
upoštevanjem ločil; 

 razume bistvo vsebine; 

 spozna različne vire informacij; 

 bere različne literarne zvrsti in 
jih razlikuje. 

 učenec razlikuje umetnostna 
besedila od neumetnostnih 

 učenec izlušči čas in prostor 
dogajanja, glavne in stranske 
podatke ter glavne osebe iz različnih 
oblik besedil 
 

 

Pripovedno besedilo ali odlomek 
povesti za otroke iz berila ali iz 
drugih virov, pravljica, basen, ljudska 
pripovedka, pregovor, legenda, opis, 
sporočilo, članek, recept, pismo, 
pričevanje, poročilo, 
poljudnoznanstveno besedilo, 
zahtevnejše navodilo. 
Vaje za razumevanje prebranega: 
podčrtovanje ključnih besed in 
stavkov, sestava enostavnih miselnih 
vzorcev, prirejanje sličic in besedila, 
kvizi izbirnega tipa, dopolnjevanje 
trditev, izpolnjevanje shem, obnova, 
ilustracija 

 
 

PISNO SPOROČANJE 
 

KOMPETENCE CILJI VSEBINE 

Učenec/ka: 
 

 smiselno oblikuje in preoblikuje 
različne vrste besedil; 

 pri pisanju upošteva osnovna 
jezikovna pravila; 

 smiselno uporablja besedišče 

Učenec/ka: 
 

 napiše pripovedno besedilo; 

 urejeno opisuje; 

 postavi podnapise slikam; 

 preoblikuje besedilo; 

 sestavi različne vrste besedil; 

 besedne igre, križanke, rimane pesmi 
dopolnjevanje danih povedi 
urejanje nesmiselno sestavljenih 
večstavčnih povedi; 
pripovedne, vprašalne, vzklične in 

velelne povedi 
obnova pripovedi (vprašanja in 



vezano na učne predmete. 
 
 
 

 sestavi in oblikuje obnovo in 
spis; 

 uporablja premi govor. 

 učenec samostojno uporablja 
slovar 

 

odgovori o vsebini besedil) 
Oblikovanje različnih vrst besedil, 
npr.: pravljica, basen, opis, voščilo, 
opravičilo, pismo, prošnja, zapis 
pričevanja, domišljijski spis, 
doživljajski spis, poročilo o 
opravljenem delu, poročilo o izletu ...    

 
SLOVNICA IN PRAVOPIS 
 

KOMPETENCE CILJI VSEBINE 

Učenec/ka: 

 

 upošteva osnovna jezikovna 
pravila; 

 smiselno uporablja besedišče 
vezano na učne predmete. 
 
 
 

Učenec/ka: 

 

 pozna osnovno strukturo 
stavka; 

 prepozna in primerno uporablja 
glavne besedne vrste 
(samostalniško in pridevniško 
besedo in glagol); 

 pravilno uporablja pravopisna 
pravila in težkoče. 
 
 

Pravopisje - abecedni red, ločila 

(pika, vprašaj, klicaj, vejica, dvopičje, 
podpičje, narekovaj, deljaj, pomišljaj, 
oklepaj), zlogovanje, velika 
začetnica v lastnih imenih, raba 
težkoč lj, nj, in v v besedi in kot 
končnice besed, uporaba slovarja; 
predlogi s, z, k, h – pri, v - iz, na – s, 
z; pravila uporabe premega govora, 
 
Oblikoslovje – poznavanje 
samostalniške in pridevniške besede 
(spol, število, sklon, sklanjatev), 
sklanjanje, glagol (oseba, čas, 
število),števnik 

besedna in stavčna analiza 
Osnovna besedna in stavčna analiza 
Prepoznavanje glavnih stavčnih 



členov: osebek, povedek in predmet 
 
Bogatenje besedja - sopomenke, 

nadpomenke, podpomenke, besede 
nasprotnega pomena, izpeljanke, 
besedne družine; prepoznavanje in 
razumevanje besed ob poznavanju 
korena, predpone in končnice 
besede, stalne besedne zveze, izvor 
besed, specifični izrazi vezani na 
učno snov, kratice… 

 



 

 



SLOVENSKI JEZIK 
4. RAZRED 

 
POSLUŠANJE, RAZUMEVANJE IN USTNO IZRAŽANJE 
 

KOMPETENCE CILJI VSEBINE 

Učenec/ka: 
 

 vključuje se v razne 
sporočanjske situacije; 

 upošteva domenjena pravila 
razgovora; 

 ustno izraža svoja doživetja, 
izkušnje, občutke in mnenja; 

 razume različne vrste 
poslušanih besedil, njihovo 
namembnost, dojame globalni 
pomen in glavne informacije; 

 izlušči informacije iz pisnih 
besedil; 

 pri govoru upošteva osnovna 
jezikovna pravila; 

 smiselno uporablja besedišče 
vezano na učne premete. 
 

Učenec/ka: 
 

 posluša in razume navodila; 

 posluša in razume različna 
besedila; 

 posluša in iz besedila izlušči 
bistvo; 

 spozna različne zvrsti govora; 

 ustrezno se vključuje v različne 
govorne situacije; 

 urejeno pripoveduje; 

 upošteva sogovornika in temo; 

 usvaja in uporablja nove 
izraze; 

 izbere okoliščinam ustrezen 
ogovor in pozdrav; 

 zaveda se in odpravlja 
interference med slovenščino in 
italijanščino ter narečji. 
 

Navodila, sporočila, razlage, govor, 
branje različnih tem in vsebin, 
razgovori, dialogi in jezikovne vaje, 
obnavljanje, opisovanje po vzorcu, 
pripovedovanje, dramatizacija, igra 
vlog, dvogovor 

 
 



 
BRANJE 
 

KOMPETENCE CILJI VSEBINE 

Učenec/ka: 
 

 razume različne vrste 
poslušanih ali prebranih besedil, 
njihovo namembnost, dojame 
globalni pomen in glavne 
informacije; 

 izlušči informacije iz pisnih 
besedil; 

 ustrezno bere knjižna besedila; 
 
 

Učenec/ka: 
 

 tekoče in doživeto bere z 
upoštevanjem ločil; 

 razume bistvo vsebine; 

 spozna različne vire informacij; 

 bere različne literarne zvrsti in 
jih razlikuje. 
 

Pripovedno besedilo ali odlomek 
povesti za otroke iz berila ali iz 
drugih virov, pravljica, basen, ljudska 
pripovedka, pregovor, legenda, opis, 
sporočilo, članek, recept, pismo, 
pričevanje, poročilo, 
poljudnoznanstveno besedilo, 
zahtevnejše navodilo 
Vaje za razumevanje prebranega: 
podčrtovanje ključnih besed in 
stavkov, sestava enostavnih miselnih 
vzorcev, prirejanje sličic in besedila, 
kvizi izbirnega tipa, dopolnjevanje 
trditev, izpolnjevanje shem, kratka 
obnova, ilustracija 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



PISNO SPOROČANJE 
 

KOMPETENCE CILJI VSEBINE 

Učenec/ka: 
 

 smiselno oblikuje in preoblikuje 
različne vrste besedil; 

 pri pisanju upošteva osnovna 
jezikovna pravila; 

 smiselno uporablja besedišče 
vezano na učne premete. 
 
 
 

Učenec/ka: 
 

 napiše pripovedno besedilo; 

 urejeno opisuje; 

 postavi podnapise slikam; 

 preoblikuje besedilo; 

 sestavi različne vrste besedil; 

 sestavi in oblikuje obnovo in 
spis; 

 uporablja premi govor. 
 

zapisovanje, dopolnjevanje in 
spreminjanje črk in zlogov v besedi – 
besedne igre, križanke, rimane pesmi 
sestavljanje večstavčnih povedi ob 
sličicah; 
dopolnjevanje danih povedi 
urejanje nesmiselno sestavljenih 
večstavčnih povedi; 
pripovedne, vprašalne, vzklične in 
velelne povedi; 
odgovori na zahtevnejša vprašanja 
zgodbice ob zaporedju sličic 
sestavek po ključnih besedah, 
nadaljevanje začete zgodbe, 
pripoved s spremenjenim zaključkom 
opis (npr. predmet, žival, oseba, 
okolje ...) 
obnova pripovedi (vprašanja in 
odgovori o vsebini besedila); 
oblikovanje besedil z računalnikom 
Oblikovanje različnih vrst besedil, 
npr.: pravljica, basen, opis, voščilo, 
opravičilo, pismo, prošnja, zapis 
pričevanja, domišljijski spis, 

doživljajski spis, poročilo o 
opravljenem delu, poročilo o izletu ...    



SLOVNICA IN PRAVOPIS 
 

KOMPETENCE CILJI VSEBINE 

Učenec/ka: 
 

 upošteva osnovna jezikovna 
pravila; 

 smiselno uporablja besedišče 
vezano na učne premete. 
 
 
 

Učenec/ka: 
 

 pozna osnovno strukturo 
stavka; 

 prepozna in primerno uporablja 
glavne besedne vrste 
(samostalniško in pridevniško 
besedo); 

 pravilno uporablja pravopisna 
pravila in težkoče. 
 

Pravopisje - abecedni red, ločila 
(pika, vprašaj, klicaj, vejica, dvopičje, 
podpičje, narekovaj, deljaj, pomišljaj, 
oklepaj), zlogovanje, velika 
začetnica v lastnih imenih, raba 
težkoč lj, nj, in v v besedi in kot 

končnice besed, uporaba slovarja; 
predlogi s, z, k, h – pri, v - iz, na – s, 
z; pravila uporabe premega govora, 
 
Oblikoslovje – poznavanje 

samostalniške in pridevniške besede 
(spol, število, sklon, sklanjatev), 
sklanjanje 

Bogatenje besedja - sopomenke, 
nadpomenke, podpomenke, besede 
nasprotnega pomena, izpeljanke, 
besedne družine; prepoznavanje in 
razumevanje besed ob poznavanju 
korena, predpone in končnice 
besede, stalne besedne zveze, izvor 
besed, specifični izrazi vezani na 
učno snov, kratice… 

 
 
 



 
 

CILJI 
 

VSEBINE 
 

 
KOMPETENCE 

 
- učenec pozna, upošteva in uporablja 
abecedni red 
- učenec samostojno uporablja slovar 

- učenec razume in uporablja slušno plat 
jezika ter zvočne figure v pesniških besedilih 

- učenec smiselno obnovi besedilo bodisi 
v ustni kot v pisni obliki 
- učenec spozna leksikalne ustreznice 
med narečjem in zbornim jezikom 
- učenec aktivno posluša in samostojno 
zapisuje podatke 

- učenec spozna najobičajnejše oblike 
ustnega sporočanja (pripovedovanje, 
poročanje, pojasnjevanje) 

- učenec spozna ločila kot skupek 
dogovorjenih znakov, ki določajo besedni tok 
(premori, intonacija,...) 

- učenec razlikuje umetnostna besedila 
od neumetnostnih 
- učenec načrtuje in sestavlja različne 
pisne izdelke 
- učenec izlušči čas in prostor dogajanja, 
glavne in stranske podatke ter glavne osebe iz 
različnih oblik besedil 
 

 
Ustna in pisna obnova 
 
Vrste besedil: pripovedna, opisna, informativna 
 
Načrtovanje in sestava daljšega pisnega 
izdelka: spis, dnevnik, pismo 
 
Pesniško besedilo in nekatere pomenske 
figure: rima, onomatopojija, primerjava ali 
metafora 
 
Glasovne in semantične igre 
 
Pomenske zveze med besedami (sopomenke, 
nad/ podpomenke, protipomenke) 
 
Knjižni jezik v odnosu z narečjem (pisno in 
ustno ter formalno in neformalno izražanje) 
 
Samostalnik, pridevnik, števnik in glagol 
 
Sklanjatev in spregatev 
 
Osnovna besedna in stavčna analiza 
 
Prepoznavanje glavnih stavčnih členov: 
osebek, povedek in predmet 
 

 

- učenec uskladi osebno izkušnjo s 
predmetnim pristopom (večpredmetna, 
medpredmetna in nadpredmetna povezava) 
- učenec odkrije z izkustvom možnosti 
tolmačenja, urejanja in kritične presoje 
- učenec vzljubi pregledovanje knjig, ki 
so povezane s šolskimi tematikami ali s 
študijskimi projekti 

- učenec išče iz osebnega interesa 
splošne informacije in jih strne v sintezo 
- učenec sodeluje pri skupnih razpravah, 
posluša sogovornika, upošteva njegovo 
mnenje in čustva 

- učenec pomni podatke in jih zna 
primerno uporabiti 

- učenec zna sestaviti vsebinsko in 
logično povezane pisne izdelke 
- učenec zna poročati o neki učni vsebini, 
doživetju, šolski ali izvenšolski dejavnosti 
- učenec zna primerno ločevati narečje 
od knjižnega jezika upoštevajoč okoliščine 
- učenec upošteva slovenski jezik kot 
sistem, ki se stalno spreminja 

 

 

 



 


