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Uvodni sklop: UČIM SE SLOVENŠČINO 

 

 

 

VSEBINE CILJI SLOVNIČNI VZORCI DEJAVNOSTI/GRADIVA 

 
 
ABECEDA 
 
ŠTEVILKE 
 
PREDSTAVIM SE 

 

 
Govorjenje/branje/pisanje:  

- znajo slovensko abecedo 
- znajo črkovati svoje ime 
- povejo svoje ime in osebne 

podatke 
- vprašajo po imenu 
- znajo povedati številke do 100 
- povejo svojo starost 
- napišejo slovensko besedo na 

dano črko abecede 
- znajo zapisati števila do 100 
- usvojijo rabo besede 

razumem/ne razumem 
- zapišejo števila po nareku 

 
Sociokulturno vedenje: 

- spoznajo Slovenijo 
- spoznajo državne simbole 
- primerjajo Slovenijo z izvorno 

državo 
 

 
 

- slovenska abeceda 
- zapis in izgovorjava črk in glasov 

             raba glavnega števnika 

 

 
 

- A, B, C … 1, 2, 3 GREMO, str. 9–
14 

- ČZS 1, str. 5–9  
- Karta Slovenije in karta izvorne 

države 
 



                                                                                        
                                                                                         
                                                                                       

 

1. tematski sklop: IDENTITETA IN DRUŽINA 

 

VSEBINE CILJI SLOVNIČNI VZORCI DEJAVNOSTI/GRADIVA 

 
OSEBNI PODATKI 
 
DRUŽINA 
 
OPIS OSEBE 
 
 
 

 

     
Govorjenje/branje/pisanje:  

- se predstavijo in povejo svoje 
ime in starost, 

- povejo, kdaj imajo rojstni dan 
- poimenujejo svojo državo 
- povejo svojo telefonsko številko, 

e-naslov 
- poimenujejo sorodstvena 

razmerja v svoji ožji družini 
- preprosto predstavijo 

družinskega člana  
- povejo, kje živijo sedaj in kje so 

živeli prej 
- preprosto povedo razloge za 

odhod iz izvorne države 
- razumejo vprašanja v zvezi z 

osebno identiteto 
- razumejo sogovorce pri 

izmenjavi podobnih informacij 
- razumejo besede v besedilih v 

zvezi z ožjo družino 
- prepoznajo besede in besedne 

zveze v zvezi z identiteto 
- izpolnijo preproste obrazce 
- prepoznajo različne dokumente 
- seznanijo se z izrazi ime, 

priimek, davčna številka, EMŠO, 
naslov … 

 
 

- raba glagola biti v sedanjiku 
ednine + nikalna oblika 

- raba glagola imeti v sedanjiku 
ednine + nikalna oblika 

- raba glagola govoriti v sedanjiku 
ednine + nikalna oblika 

- trdilni, vprašalni in nikalni stavki 
- raba osebnih zaimkov v 

imenovalniku ednine 
- raba glagola v prvi osebi 

sedanjika ednine (prihajati, 
govoriti, živeti) 

- raba pomensko popolnih 
glagolov v prvi osebi sedanjika 
ednine 

- razlikovanje moškega, ženskega 
in srednjega spola 

- raba dopolnjevalnih vprašanj z 
vprašalnicama Kdo? in Kaj? 

- spol samostalnika 
- raba predlogov s/z, iz 

 

 
 

- A, B, C … 1, 2, 3 GREMO, str.   
15–25 

- A, B, C … 1, 2, 3 GREMO, str. 
103–104 

- Vključevanje v slovensko družbo, 
str. 15–33 

- Slika jezika 
- osebni dokumenti 

 



                                                                                        
                                                                                         
                                                                                       

 

 
Sociokulturno vedenje: 

- vejo, da zapišemo ime pred 
priimkom 

- vejo, da pri naslovu najprej 
povemo ulico in nato hišno 
številko 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        
                                                                                         
                                                                                       

 

2. tematski sklop: DOBER DAN. KAKO SI? 

 

VSEBINE CILJI SLOVNIČNI VZORCI DEJAVNOSTI 

 
POZDRAVI  
 
OSNOVNI 
SPORAZUMEVALNI 
VZORCI  
 
PREDSTAVITEV OSEBE 
 
ŠOLANJE OTROK 
 

 

 
Govorjenje/branje/pisanje: 

- znajo ustrezno pozdraviti in 
odzdraviti 

- usvojijo osnovne predstavitvene 
sporazumevalne vzorce 

- znajo predstaviti osebo zraven 
sebe 

- razumejo osnovno besedišče, 
povezano s šolanjem in 
najosnovnejše vzorce 

- razumejo poimenovanja 
izobraževalnih ustanov na slikah 

- znajo prebrati urnik  
- razumejo ocene 
- razumejo glavne informacije v 

kratkih in preprostih sporočilih iz 
šole 

- poimenujejo šolske predmete, 
operemo, šolske potrebščine na 
slikah 
 
 

Sociokulturno vedenje: 
- razlikujejo obliko vikanja in 

tikanja in rabo le-teh 
- seznanjeni so z izobraževalnim 

sistemom v RS Sloveniji 
 
  

 
- raba samostalnika v 

imenovalniku 
- ujemanje pridevnika in 

samostalnika v imenovalniku 
- raba glagola biti v sedanjiku 
- raba polnopomenskih glagolov v 

sedanjiku v ednini 
- raba osebnih zaimkov v 

imenovalniku 
- raba osebnih zaimkov v ednini 
- raba glagolov razumeti in 

ponoviti v ednini v trdilni in nikalni 
obliki 
 

 

- A, B, C … 1, 2, 3 GREMO, str. 15–
34 

- A, B, C … 1, 2, 3 GREMO, str. 
105–106 

- Vključevanje v slovensko družbo, 
str. 54–61 

- Vključevanje v slovensko družbo, 
str. 141–156 

- Slika jezika 
 



                                                                                        
                                                                                         
                                                                                       

 

 

3. tematski sklop: OBLAČILA 

 

VSEBINE CILJI SLOVNIČNI VZORCI DEJAVNOSTI 

 
OBLAČILA 
 
BARVE 
 
PREDMETI IN OSEBE 
 
DRUŽINA 
 
 

 

 
Govorjenje/branje/pisanje:  

- znajo poimenovati oblačila in 
povedati, kakšna so 

- znajo povedati, kaj nosijo sami in 
kaj nosijo drugi ter kakšna 
oblačila so jim všeč 

- znajo poimenovati barve  
- znajo izraziti svojino 
- razlikujejo rabo vprašalnic kdo in 

kaj 
 

Sociokulturno vedenje:  
- razumejo navodila učiteljev in 

vzgojiteljev za oblačila, ki naj jih 
otroci prinesejo v šolo/vrtec 

 

 

- glagol biti v ednini in množini 
- samostalniki moškega, ženskega  

in srednjega spola v 
imenovalniku ednine, dvojine in 
množine 

- ujemanje s pridevnikom 
- raba samostalnika v tožilniku 

ednine, živost tožilnika 
- ujemanje pridevnika in 

samostalnika v tožilniku ednine 
- raba svojilnega pridevnika v 

ednini 
- živost - neživost 

 

 

 

- A, B, C … 1, 2, 3 GREMO, str. 35–
45 

- A, B, C … 1, 2, 3 GREMO, str. 
107–108 

- ČZS 1, str. 68 
- Slika jezika 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        
                                                                                         
                                                                                       

 

4. tematski sklop: VSAKDAN 

 

VSEBINE CILJI SLOVNIČNI VZORCI DEJAVNOSTI 

 
DNEVNA RUTINA 
 
URA 
 
RAZLIČNE DEJAVNOSTI 
 
PREŽIVLJANJE ČASA 
 

 

 

 
Govorjenje/branje/pisanje:   

- povejo, kaj radi delajo v prostem 
času, kam grejo in s čim se 
ukvarjajo 

- povejo, kateri hobi jim je všeč 
- znajo izraziti pogostost nekega 

dogajanja 
- odzovejo se na preprosta 

vprašanja z navedenimi temami 
- druge vprašajo po podobnih 

informacijah 
- izrečejo preprosto vabilo in se 

nanj odzovejo z naučeno frazo 
- preprosto opišejo svojega 

prijatelja 
- prepoznajo pogosta 

poimenovanja v povezavi s 
poimenovanja s prostim časom  

- znajo izraziti uro  
- razumejo oz. znajo razbrati 

relevantne informacije v krajših 
sporočilih 

- razumejo preprosta in 
predvidljiva navodila v zvezi s 
hobiji  

- napišejo kratka sporočila, SMS-
sporočilo 

- napišejo kje so, kam grejo, 

 

- raba prislova rad/a 
- raba glagola ne marati 
- raba tožilnika v ednini: izražanje 

smeri ob vprašalnici Kam? 
- raba glagola biti v pretekliku 
- raba polnopomenskih glagolov v 

pretekliku in prihodnjiku 
- raba časovnih izrazov za 

izražanje pogostosti 
- raba predlogov v in na 
- izražanje ure 
- besedni red pri enostavčnih 

povedih v pretekliku 
- izražanje časa: ko 

 

 

- A, B, C … 1, 2, 3 GREMO, str. 47–
60 

- A, B, C … 1, 2, 3 GREMO, str. 
109–111 

- ČZS 1, str. 46 
- Slika jezika 



                                                                                        
                                                                                         
                                                                                       

 

kratko povabilo 
- napišejo preprosto razglednico 

ali sms z izleta z naučeno frazo 
 

Sociokulturno vedenje: 
- vejo, kateri športi so najbolj znani 

v Sloveniji 
- vejo, kaj ljudje v Sloveniji radi 

počnejo v različnih letnih časih 
- vejo, kdo so najbolj znani 

slovenski športniki in glasbeniki 
- vejo, da se Slovenci običajno 

poleti odpravimo na počitnice na 
morje, pozimi pa na smučanje 

- vejo, kako  v Sloveniji preživljajo 
prosti čas, kako praznujejo rojstni 
dan ipd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        
                                                                                         
                                                                                       

 

5. tematski sklop:  ŽELITE, PROSIM? … DOBER TEK. 

 

VSEBINE CILJI SLOVNIČNI VZORCI DEJAVNOSTI 

 

HRANA, PIJAČA IN 

IZDELKI ŠIROKE 

POTROŠNJE 

 

TRGOVINA, TRŽNICA, 

GOSTILNA 

 

NAKUPOVANJE, 

NAROČANJE 

 

 
Govorjenje/branje/pisanje: 

- poimenujejo različna živila in 
povejo, kaj jejo in pijejo ter 
kakšnega okusa je 

- naročijo hrano in pijačo in ob tem 
rabijo količinske izraze 

- znajo povedati, kaj imajo raje 
- naročijo hrano na dom 
- poznajo nekaj slovenskih jedi 
- poimenujejo praznike in ob njih 

ustrezno voščijo 
- poimenujejo praznike, ki so 

pomembni zanje in jih predstavijo 
- znajo predstaviti tradicionalne 

jedi iz svoje države 
- razumejo bistvene informacije v 

preprostih besedilih, povezanih z 
navedenimi temami 

- prepišejo informacije iz koledarja, 
jedilnika 

- napišejo preprosto informacijo, 
npr. po sms sporočilu, kako 
preživljajo dan 

- preprosto predstavijo svoje 
navade ob praznikih, 
tradicionalne jedi 

- napišejo preprost recept 
 

 

- samostalnik moškega, ženskega 
in srednjega spola v tožilniku 
ednine in množine 

- samostalniki moškega, ženskega 
ion srednjega spola v rodilniku 
ednine in množine 

- glagol v ednini in množini 
- izražanje količine pri števnih 

samostalnikih 
- raba predlogov iz/brez 
- raba dopolnjevalnih vprašanj z 

vprašalnico Koliko? 
 

 

- A, B, C … 1, 2, 3 GREMO, str. 61–
70 

- A, B, C … 1, 2, 3 GREMO, str. 
112–114 

- Vključevanje v slovensko družbo, 
str. 173–191 

- Slika jezika 
 



                                                                                        
                                                                                         
                                                                                       

 

Sociokulturno vedenje: 
- seznanjeni so s slovenskimi 

državnimi prazniki in vejo, da so 
nekateri dela prosti dnevi 

- poznajo dnevne obroke in 
običajen čas obrokov v Sloveniji 

- vejo, da ob začetku obeda 
zaželimo Dober tek./Hvala, 
enako., ob zdravici pa Na 
zdravje! 

- poznajo nekatere najbolj znane 
tradicionalne jedi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        
                                                                                         
                                                                                       

 

6. tematski sklop: KAM GRESTE? … TO JE MOJ DOM. 

 

VSEBINE CILJI SLOVNIČNI VZORCI DEJAVNOSTI 

 

PROMET 
 
TURIZEM 
 
VREME 
 
PROSTORI IN POHIŠTVO 
 

 

Govorjenje/branje/pisanje: 
- poimenujejo zgradbe, ustanove, 

druge uporabne javne površine 
in storitvene dejavnosti 

- vprašajo za čas odhoda ali 
prihoda  

- odzovejo se na predvidljiva 
vprašanja v zvezi z navedenimi 
temami v predvidljivih situacijah 

- pripovedujejo o kraju, kjer so 
živeli in kjer živijo sedaj 

- vprašajo po informacijah v zvezi 
z izdelki 

- dajejo preprosta navodila za pot 
- razumejo poimenovanja zgradb 

in ustanov na zemljevidu 
(njihovega) mesta 

- poimenujejo različna bivališča 
- povejo svoj naslov in kje 

stanujejo 
 
Sociokulturno vedenje: 

- seznanjeni so, da je za vožnjo s 
kolesom ali z motorjem obvezna 
čelada 

- vejo, da morajo biti pri vožnji v 
avtu pripeti z varnostnim pasom 

- vejo, da se v Sloveniji plačuje z 

 
 

- samostalniki moškega, ženskega 
in srednjega spola v orodniku 
ednine 

- izražanje vzroka 
- poročani govor (da, ali) 
- glagol v dvojini 
- samostalniki moškega, ženskega 

in srednjega spola v tožilniku in 
mestniku ednine (Kam? Kje?) 
 

 

 
-  A, B, C … 1, 2, 3 GREMO, str. 71–

82 
- A, B, C … 1, 2, 3 GREMO, str. 

115–117 
- Vključevanje v slovensko družbo, 

str. 33–53  
- Vključevanje v slovensko družbo, 

str. 204–219  
- Slika jezika 



                                                                                        
                                                                                         
                                                                                       

 

evri 
- seznanijo se z omejitvami hitrosti 

v Sloveniji 
- vejo, da so večji trgovski centri 

odprti tudi ob nedeljah do 15. ure 
- vejo, da so ob praznikih trgovine 

načeloma zaprte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        
                                                                                         
                                                                                       

 

7. tematski sklop: A TE KAJ BOLI? 
 

VSEBINE CILJI SLOVNIČNI VZORCI DEJAVNOSTI 

 
TELO 
 
ZDRAVJE 
 
POČUTJE 

 

Govorjenje/branje/pisanje: 
- poimenujejo pomembnejše dele 

telesa ter navedejo njihovo 
funkcijo 

- povejo, kako se sami počutijo  
- znajo se odzivati na predvidljiva 

vprašanja v zvezi s počutjem in 
druge vprašati po počutju 

- povejo, če so bolni in kaj je 
narobe z njimi 

- znajo povedati, kako visoki so in 
koliko tehtajo 

- poimenujejo osnovne poklice v 
zvezi z zdravstveno oskrbo 

- povejo, če imajo kronično 
bolezen 

- zdravniku povejo, kaj je z njimi 
narobe 

- povejo, kako skrbijo za osebno 
higieno 

- poimenujejo pogosta bolezenska 
stanja 

- razumejo, če so vprašani po 
počutju 

- pri zdravniku razumejo navodila 
- razumejo predvidljivo navodilo za 

jemanje zdravila, ki ga farmacevt 
zapiše na embalažo 

 

 

- naslonska oblika osebnega 
zaimka v dajalniku in tožilniku 
ednine 

- raba velelnika 
- poročani govor (naj) 
- samostalniki v moškem, 

ženskem spolu v dajalniku in 
mestniku ednine (Kam? Kje?) 

 
 
 
- A, B, C … 1, 2, 3 GREMO, str. 83–

92 
- A, B, C … 1, 2, 3 GREMO, str. 118 
- Vključevanje v slovensko družbo, 

str. 95–125 
- Slika jezika 



                                                                                        
                                                                                         
                                                                                       

 

- razumejo bistvene informacije v 
preprostih besedilih 

- na embalaži zdravil razumejo 
relevantne informacije  

- razumejo preprosta in 
predvidljiva navodila v zvezi z 
zdravjem in higieno 

- razumejo tipične fraze pri 
zdravniku 

- zapišejo poimenovanja za 
posamezne dele telesa 

- opišejo svoj videz in videz drugih 
- napišejo preprosto mnenje o 

zdravem načinu življenja, npr. kaj 
pripomore k zdravju in kaj 
škoduje 

-  
Sociokulturno vedenje: 

- vejo, da za obisk pri zdravniku 
potrebujejo zdravstveno kartico 

- vejo, da zdravnike običajno 
nagovarjamo z gospod doktor ali 
gospa doktor, medicinske sestre 
pa s sestra ali gospa 

- vejo, da se je za obisk zdravnika 
potrebno naročiti, za nujne ali 
hujše primere pa obiščejo 
urgentni blok v bolnišnicah 

- seznanjeni so, da si vsak izbere 
svojega osebnega zdravnika 

- vejo, da imajo pri osebnem 
zdravniku svoj zdravstveni karton 

- vejo, da nam za obisk specialista 
osebni zdravnik napiše napotnico 

- seznanijo se, kje se dobijo 



                                                                                        
                                                                                         
                                                                                       

 

različni izdelki za otroke  
- seznanijo se s programom 

obveznega cepljenja v Sloveniji 
- seznanijo se s porodniškim 

staležem v Sloveniji 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        
                                                                                         
                                                                                       

 

8. tematski sklop: MI LAHKO POMAGATE, PROSIM? 

 

VSEBINE CILJI SLOVNIČNI VZORCI DEJAVNOSTI 

 

STORITVE  
 
JAVNO ŽIVLJENJE 
 
 

 

Govorjenje/branje/pisanje: 
- razumejo preprosta navodila v 

posameznih institucijah 
- znajo poimenovati inštitucije in 

trgovine v mestu in povedati, kje 
lahko kaj kupijo ali opravijo 
določeno storitev 

- znajo kupiti stvari, ki jih 
potrebujejo  

- znajo kupiti karto za kino ali 
kakšno drugo predstavo 

- znajo poimenovati prevozna 
sredstva in predmetnost, 
povezano s prometom 

- znajo predstaviti svoje mesto 
- razumejo preprosta navodila za 

opisovanje poti 
 
Sociokulturno vedenje: 

- vejo, da se pri storitvah 
načeloma spoštuje polje 
zasebnosti, še zlasti če je to 
posebno označeno 

- vejo, da se nekatere storitve 
čaka v vrsti 

- seznanjeni so s prepovedjo 
kajenja v javnih prostorih 

 

 

- naklonski glagoli in izrazi 
- naslonska oblika osebnega 

zaimka v tožilniku ednine 
 

 

 

- A, B, C … 1, 2, 3 GREMO, str. 93–
102 

- A, B, C … 1, 2, 3 GREMO, str. 
119–120 

- Vključevanje v slovensko družbo, 
str. 62–71  

- Slika jezika 



                                                                                        
                                                                                         
                                                                                       

 

- vejo, da prodaja alkoholnih pijač 
in cigaret mladoletnim osebam ni 
dovoljena in da alkoholnih pijač 
po 21. uri ni več mogoče kupiti 

- seznanjeni so s številkama za 
klic v sili: 113 za policijo in 112 
za nujne primere 

 

 

 

 

 

 

 


