
1. razred 

 

Splošni učni smotri Minimalni učni smotri 

Poslušanje 

Izgovarjanje 

 

Razumevanje in izvajanje ustno danih 

navodil 

Poimenovanje in prepoznavanje barv, 

števil, družinskih članov, stanovanjskih 

prostorov, šolskih potrebščin… 

Predstavitev samega sebe in drugih 

Poslušanje pesmi, pravljic, registriranega 

besedila 

Izdelava knjižic 

Petje pesmi, ritmično ponavljanje, 

izvajanje chant-ov 

Sodelovanje pri igri, ritmično 

ponavljanje, povezovanje, dopolnjevanje, 

lepljenje, barvanje 

Spoznavanje šeg in običajev: Halloween, 

božič 

Poimenovanje in prepoznavanje igrač in 

živali 

Opisovanje igrač in živali glede na barvo 

in velikost 

Sodelovanje pri igri 

Spoznavanje velikonočnih običajev 

Spoznavanje tradicij: velikonočni običaji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. razred 

 

Splošni učni smotri Minimalni učni smotri 

Poslušanje 

Izgovarjanje 

Pisanje 

Branje 

Razumevanje in izvajanje ustno danih 

navodil 

Poimenovanje in prepoznavanje barv, 

števil, šolskih potrebščin, hrane 

Poimenovanje in prepoznavanje črk 

angleške abecede 

Predstavitev samega sebe in drugih  

Poslušanje pesmi, pravljic, izštevanj, 

registriranega besedila 

Petje pesmi, izvajanje chant-ov 

Sodelovanje pri igri, ritmično 

ponavljanje, povezovanje, dopolnjevanje, 

lepljenje, barvanje 

Pripovedovanje o predmetih v učilnici 

Izražanje osebnih okusov 

Spoznavanje običajev ob praznovanju 

Halloween-a in božiča 

Izdelava in branje knjižic 

Poimenovanje in prepoznavanje oblačil, 

živali in predmetov 

Spreminjanje iz ednine v množino 

Poslušanje in barvanje, poslušanje in 

pisanje ter povezovanje 

Pripovedovanje o oblačilih 

Risanje in opisovanje domačih živali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.razred 
 

Splošni učni smotri Minimali učni smotri 
Poslušanje 
Izgovarjanje 
Branje 
Pisanje 

Pozdravijo 
Sprašujejo po imenu in odgovarjajo  
Poznajo angleško abecedo 
Štejejo od 1 do 10 
Imenujejo barve 
Pojejo znane angleške pesmi 
Primerjajo uporabo barv v angleški družbi 
 
Imenujejo šolske potrebščine 
Sprašujejo po predmetu in odgovarjajo 
Izvajajo ukaze 

 
Sprašujejo po starosti in odgovarjajo 

 
Imenujejo hišne prostore 
Sprašujejo po tem kje se predmeti nahajajo 
 
Imenujejo domače in divje živali 
Opisujejo živali po barvi 
 
Imenujejo hrano 
Povedo kaj jim ugaja 
Sprašujejo po okusih drugih 

 
Imenujejo dele obraza in telesa 
Opisujejo osebe 
Sprašujejo po zunanjem videzu 
 
Spoznajo praznovanja v angleško 
govorečih državah; 
 
Izvajajo navodila v zvezi z delom v razredu; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.razred 
 

Splošni učni smotri Minimali učni smotri 
Poslušanje 
Izgovarjanje 
Branje 
Pisanje 

Pozdravijo 
Se predstavijo 
Sprašujejo  in odgovarjajo o najrazličnejših 
stvareh  
Poznajo angleško abecedo 

 
Spoznajo števila do 100 
Povedo in sprašujejo koliko je ura 
Povedo in sprašujejo po telefonski številki 
Izvajajo ukaze 

 
Imenujejo člane družine 
Sprašujejo po družinskih članih 
Opisujejo družinske člane 
 
Povedo kaj zmorejo in kaj ne 
Sprašujejo sošolce o njegovih sposobnostih 
Opisujejo sošolca glede na njegove 
sposobnosti 

 
Imenujejo hišne pohištvo 
Sprašujejo po tem kje se predmeti nahajajo 
Sledijo navodilom 
Opisujejo njihovo spalno sobo 

 
Sprašujejo in odgovarjajo o dejavnostih v 
prostem času 
Povedo katere dejavnosti jim ugajajo in 
katere ne 
 
Imenujejo domače in divje živali 
Opisujejo živali po barvi 
 
Imenujejo oblačila 
Povedo kaj so oblečeni oni in kaj drugi 
 
Spoznajo praznovanja v angleško 
govorečih državah; 
 
Izvajajo navodila v zvezi z delom v razredu; 

 

 

 

 

 

 



5.razred 
 

Splošni učni smotri Minimali učni smotri 
Poslušanje 
Izgovarjanje 
Branje 
Pisanje 

Pozdravijo 
Se predstavijo 
Sprašujejo  in odgovarjajo o najrazličnejših 
stvareh  

 
Sprašujejo  in odgovarjajo o najljubših 
stvareh in dejavnostih 
 
Imenujejo šolske predmete 
Sprašujejo in odgovarjajo po šolskem 
urniku 
Imenujejo šolske prostore 
Povedo in sprašujejo po uri 

 
Imenujejo letne čase, mesece in dneve v 
tednu 
Povedo o svojem rojstnem dnevu in starosti 
Sestavijo vabilo za rojstni dan 
 
Opišejo naravo in pokrajino 
Dajajo navodila 
Razbirajo enostavne zemljevide 
 
Razbirajo jedilnik 
Naročajo  
Poročajo o svojih prehrambenih navadah 
 
Opisujejo sebe in druge 

 
Govorijo o praznovanjih v angleško 
govorečih državah; 
 
Izvajajo navodila v zvezi z delom v razredu; 

 

 


