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UVOD
VORWORT

Vorwort der Autorinnen

Durch die Einführung formulierter Standards für den Unter-

richtsgegenstand „Deutsch, Lesen, Schreiben“ auf der 4. 

Schulstufe  hat sich die Frage ergeben, inwieweit sich kompe-

tenzorientierter Unterricht auch auf das Minderheitenschulwe-

sen übertragen lässt.

Nachdem der zweisprachige Unterricht für autochthone Volks-

gruppen in Österreich  eine Besonderheit darstellt, hat das bmukk 

in Kooperation mit dem Landesschulrat für Kärnten, Abteilung Min-

derheitenschulwesen und mit dem Institut für Mehrsprachigkeit 

und Interkulturelle Bildung an der  Pädagogischen Hochschule 

Kärnten, Viktor Frankl Hochschule eine Arbeitsgruppe implemen-

tiert, die sich mit dem Thema Kompetenzbeschreibungen für den 

Bereich „Slowenisch, Lesen, Schreiben“ auf der 4. Schulstufe be-

schäftigen sollte. Die Ergebnisse der Arbeit sind in dieser Publika-

tion zusammengefasst.

Folgende Überlegungen bildeten die Basis der Arbeit:

•  Die vorliegenden Kompetenzbeschreibungen sollen Lehrer/in-

nen als Orientierungshilfe und als Reflexionsinstrument für die 

eigene Unterrichtstätigkeit hinsichtlich der Qualitätsentwicklung 

und Qualitätssicherung des zweisprachigen Unterrichts in Kärn-

ten dienen. In diesem Sinne sollte die Auseinandersetzung mit 

den Inhalten nachhaltig in den Sprachenlernprozess einfließen, 

um bei den Schülerinnen und Schülern einen sicheren Spracher-

werb zu unterstützen, zu fördern bzw. zu ermöglichen. Sie sollen 

aber keineswegs ein Selektionsinstrument darstellen.

•  Besonderes Augenmerk wurde darauf gelegt, dass die Kompe-

tenzbeschreibungen den realen Gegebenheiten an zweispra-

chigen Volksschulen in Kärnten gerecht werden. Dies betrifft 

vor allem die Bandbreite der unterschiedlichen Sprachkenntnis-

se von Kindern, die zum zweisprachigen Unterricht angemeldet 

sind. Die individuell erreichte bzw. erreichbare sprachliche Kom-

plexitätsstufe ist sowohl vom einzelnen Kind abhängig als auch 

von weiteren Faktoren wie familiärer Sprachsituation, Einzelbe-

gabung, partikulären Schülerinteressen, Sprachlernmotivation, 

Unterstützung durch Eltern, schulische Rahmenbedingungen 

und Organisationsformen sowie der regionalen Umgebung. 

Die Herausforderung für  Lehrer/innen besteht vor allem darin, 

diesen unterschiedlichen  sprachlichen Voraussetzungen der 

Kinder gerecht zu werden, um allen Schüler/innen einen ihren 

Möglichkeiten entsprechenden nachhaltigen Sprachzuwachs zu 

ermöglichen. 

•  Bei der Bearbeitung der Kompetenzbeschreibungen wurde 

deshalb versucht, vor allem dieser sprachlichen Bandbreite 

Rechnung zu tragen. In den exemplarischen Beispielen wer-

den die Komplexitätsstufen durch unterschiedliche Farbab-

stufungen dargestellt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die 

einzelnen Ebenen sowohl primär auf rezeptiver als auch auf 

produktiver Ebene erreicht werden können. Das Aufzeigen 

der verschiedenen Komplexitätsstufen verfolgt das Ziel, die 

Schüler/innen an das individuell bestmögliche Sprachniveau 

heranzuführen.
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•  Zudem wurde bei der Bearbeitung darauf geachtet, dass sowohl 

regionale Aspekte als auch affektive Lernerfahrungen  Berück-

sichtigung finden. Diese sollen zusätzlich in den Spracherwerb 

einfließen, damit die kognitive Ebene um die emotionale Kom-

ponente erweitert wird und die Bereiche des interkulturellen und 

sozialen Lernens Berücksichtigung finden. 

•  Die vorliegende Publikation gliedert sich in zwei Teile. Teil A fasst 

Kompetenzbeschreibungen zusammen, die im Lehrplan für den 

Unterrichtsgegenstand „Slowenisch, Lesen, Schreiben“ auf der 

4.Schulstufe vorgesehen sind. (vgl. bifie, 2011, S. 20-22)

•  Teil B umfasst exemplarische Umsetzungsmöglichkeiten von 

Kompetenzbeschreibungen. Einzelne Beispiele wurden im  

Unterricht erprobt.

•  Alle Kompetenzbeschreibungen beziehen sich auf den öster-

reichischen Lehrplan der Volksschulen mit deutscher und slo-

wenischer Unterrichtssprache. 

Wir bedanken uns bei Ministerialrat Dr. Willi Wolf für die  

Ermöglichung dieses Projektes und wünschen viel Freude beim 

Einsatz der vorliegenden Beschreibungen und Materialien.

   Magdalena Angerer-Pitschko 

Majda Kernjak 

Gertrude Seher 

Veronika Stern-Piko 

Monika Wieser-Zeichen
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Uvod avtoric

Z uvajanjem standardov v predmetu „Nemščina/branje/pisan-

je“ na 4. šolski stopnji  je povezano vprašanje, kako je možno 

prenesti pouk, ki sloni na kompetencah, na manjšinsko šolstvo. 

Dvojezičen pouk, ki je namenjen avtohtonim narodnostnim skup-

nostim, je posebnost avstrijskega šolskega sistema.  Ministrst-

vo za pouk, umetnost in kulturo je poblastilo delovno skupino, 

ki naj pripravi opis kompetenc za področje „Slovenščina/bran-

je/pisanje“.   V tej skupini so sodelovali zastopniki  Oddelka za 

manjšinsko šolstvo pri koroškem Deželnem šolskem svetu ter 

Centra za večjezičnost in medkulturno izobrazbo na Pedagoški 

visoki šoli, Viktor Frankl,  za Koroško. Rezultati večmesečnega 

sodelovanja so zajeti  v tej brošuri.

Sledeča razmišljanja so usmerjala delo v skupini:

•  Zbrani kompetenčni opisi naj bi učiteljem in učiteljicam služili 

kot podlaga za reflektiranje lastne učne prakse pri razvijanju in 

ohranjevanju kakovosti v dvojezičnem  pouku na Koroškem.  S 

takim poukom naj bi se podprl in omogočil proces uspešnega 

jezivkovnega usvajanja.   Kompetenčni opisi niso mišljeni kot se-

lekcijski instrumenti. 

•  Kompetenčni opisi so zasnovani tako, da odgovarjajo realnim 

pogojem na dvojezičnih ljudskih šolah na Koroškem. To zade-

va predvsem različno jezikovno znanje otrok, ki so prijavljeni k 

dvojezičnemu pouku. Jezikovna sposobnost vsakega otroka je 

odvisna od družinske jezikovne situacije,  nadarjenosti posa-

meznika, partikularnih interesov učencev/učenk,  motivacije za 

jezik, podpore staršev, šolskih pogojev, organizacijskih možnosti 

na šoli in od regionalnega okolja. Pedagoški izzivi za učitelje 

in učiteljice so v tem, da upoštevajo vsa ta različna jezikovna 

predznanja in omogočijo vsakemu posameznemu otroku kar se 

da najboljši  in trajni jezikovni prirastek.

•  Pri razvijanju kompetenčnih opisov je bilo potrebno upoštevati 

predvsem jezikovne razlike učencev/učenk.  Zato imajo kom-

plekstnostne stopnje pri posameznih primerih različen odtenek 

barv.  To pomeni, da posamezne stopnje predstavljajo cilje na 

receptivnem ali pa na produktivnem nivoju. Prikaz različnih kom-

plektnostnih stopenj ima namen, da se učence/učenke pripelje 

do najboljš dosegljive jezikovne ravni. 

•  Pri obdelavi kompetenčnih opisov smo upoštevali tako regional-

ne vidike kot tudi afektivne učne izkušnje. Za jezikovno usvajanje 

je važno, da se na eni strani  povežejo  kognitivne in emocialne 

komponente , na drugi strani pa medkulturno in socialno učenje. 

•  Brošura ima dva dela. Del A obsega opis kompetenc, ki so v 

učnem načrtu za predmet „Slovenščina/branje/pisanje“ na 4. 

šolski stopnji.  (prim. bifie, 2011, str. 20-22).

•  V delu B so konkretni primeri prenosa dela s kompetenčnimi opi-

si delati v šolski praksi. Uporabljivost posameznih primerov smo 

preverili v pouku. 

•  Vsi kompetenčni opisi se nanašajo na avstrijski učni načrt za 

ljudske šole z nemškim in slovenskim učnim jezikom.

Za uresničitev projekta se zahvalimo gospodu min. sv. dr. Wilhelmu 

Wolfu. Žeilmo Vam veliko veselja pri uporabi novega učnega prip

omočka.                     
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A
Deskription / Kompetenzbeschreibungen  
zu den Fertigkeitsbereichen 
Opis / kompetence za spretnosti



Auf den folgenden Seiten werden Kompetenzbeschreibungen für den Unterrichts-

gegenstand „Slowenisch, Lesen, Schreiben“ auf der 4. Schulstufe für alle im Lehrplan 

angeführten Fertigkeitsbereiche zusammengefasst. 

Del A vsebuje kompetenčne opise za predmet „Slovenščina, branje, pisanje“ na 4. šolski 

stopnji za vse navedene veščine v učnem načrtu.

Hören, Sprechen  
und Miteinander  
Reden 

Slušno razume - 
vanje in govorno  
sporočanje

Verfassen  
von Texten

Pisno sporočanje

Lesen – Umgang  
mit Texten und 
Medien 

Bralno razume-
vanje – ravnanje  
z besedili in mediji

Rechtschreiben

Pravopis

Einsicht in  
Sprache durch  
Sprachbetrachtung

Spoznavanje  
jezika kot sistema

KOMPETENZBE SCHREIBUNGEN FÜR DIE FERTIGKEITSBEREICHE:
KOMPETENČNI OPISI ZA SPRETNOSTI:



Hören, Sprechen und Miteinander Reden  
Slušno razumevanje in govorno sporočanje

DESKRIPTION/KOMPETENZBESCHREIBUNGEN 
OPIS/KOMPETENCE

A
DESKRIPTION/KOMPETENZEN 

OPIS/KOMPETENCE

Anderen verstehend zuhören,  

verständlich fragen und erzählen 

Razumevanje drugih, razumljivo 

sprašanje  in pripovedanje

•  Anderen aufmerksam zuhören 

Učenka/Učenec zna druge pozorno poslušati

•  Über sich selbst und über andere Informationen geben 

… zna dajati kratke informacije o sebi in o drugih

•  In verschiedenen Situationen sprachlich angemessen handeln 

… se odziva v različnih situacijah položaju primerno 

•  Fragen situationsbezogen stellen 

... zna okoliščinam primerno spraševati

•  Über Erlebnisse erzählen 

... zna pripovedovati o doživetem

Informationen einholen, bearbeiten 

und anderen mitteilen  

Pridobivanje, obdelava in podajanje 

informacij

•   Informationen über Sachthemen aus verschiedenen Medien einholen  

… zna iz različnih medijev zbrati informacije o določenih zadevah

•  Sachgerechte Informationen bearbeiten und anderen mitteilen 

... zna pridobivati in obdelovati informacije in jih posredovati drugim

•  Sachverhalte/Beobachtungen/Wahrnehmungen verständlich darstellen 

… zna razumljivo predstaviti dejstva/zapažanja/zaznavanja

•  Eigene Meinungen angemessen äußern 

… zna primerno izraziti svoje mnenje



Hören, Sprechen und Miteinander Reden  
Slušno razumevanje in govorno sporočanje

DESKRIPTION/KOMPETENZBESCHREIBUNGEN 
OPIS/KOMPETENCE

A
Gesprächstechniken aneignen, 

Gesprächsregeln anwenden  

Usvajanje pogovorne tehnike,  

uporabljanje pogovornih pravil

•   Mimik/Gestik/Stimme zur Unterstützung sprachlicher Aussagen einsetzen 

… zna uporabljati mimiko/gestiko/glas kot podporo pri jezikovnem izražanju

•  Themen mit anderen besprechen und Gedanken austauschen  

… se zna pogovoriti z drugimi in izmenjati misli

•  Gesprächsregeln beachten bzw. einhalten  

... zna upoštevati pravila pogovora in se jih držati

•  Situationen einschätzen und sprachlich angemessen reagieren 

... zna oceniti položaj in se odzvati okoliščinam primerno

Sprechfähigkeit erweitern, an  

der Standardsprache orientiert 

sprechen

Prizadevanje za širjenje govornih 

sposobnosti/veščin, govoriti v jezi-

kovni zvrsti, ki se približuje zborne-

mu jeziku

•  Individuelle und altersadäquate Sprachverwendung festigen und erweitern 

… zna utrditi in razširiti starosti primerno jezikovno rabo

•  Individuellen Wortschatz festigen und erweitern 

... zna utrditi in razširiti besedišče

•  Formen von Wörtern und Sätzen standardsprachlich korrekt an- und verwenden  

… zna uporabljati oblike besed in stavkov v skladu s pravili standardnega jezika

•  Verständlich, an der Standardsprache orientiert sprechen 

… zna razumljivo govoriti v zvrsti, ki se zgleduje po zbornem jeziku

Dialektale Sprachfärbungen mit  

der Standardsprache vergleichen

Primerjava narečno obarvanega 

jezika s standardnim jezikom

•  Merkmale von Sprachvarianten (regional, lokal) voneinander unterscheiden 

… zna razpoznati značilnosti pokrajinskih in krajevnih jezikovnih zvrsti



Lesen – Umgang mit Texten und Medien 
Bralno razumevanje – ravnanje z besedili in mediji

DESKRIPTION/KOMPETENZBESCHREIBUNGEN 
OPIS/KOMPETENCE

A
DESKRIPTION/KOMPETENZEN 

OPIS/KOMPETENCE

Vertiefen und Festigen der  

Lesemotivation und des  

Leseverständnisses

Poglabljanje in utrjevanje bralne 

motivacije in bralnega razumevanja

•  Beim Vorlesen zuhören 

Učenka/Učenec prisluhne branemu besedilu

•  Bücher und Texte nach eigenen Vorlieben auswählen 

... izbira knjige in besedila po lastnem okusu

•  Freie Lesezeit nutzen 

... koristi čas za prosto branje

•  Texte sinnerfassend lesen  

... razume, kar bere

Über eine altersgemäße  

Lesefertigkeit und ein  

ent sprechendes Lese- und  

Textverständnis verfügen

Starosti primerna bralna  

sposobnost in njej odgovarjajoče 

bralno razumevanje

•  Lesefertigkeit an verschiedenen Textsorten üben und zeigen 

... vadi in kaže bralno sposobnost na različnih besedilnih vrstah

•  Informationen aus Texten entnehmen 

... povzema informacije iz besedil

•  Über ein gesichertes Leseverständnis auf Wort- und Satzebene verfügen 

... kaže bralno razumevanje na ravni besed in stavkov

•  Verlesungen wahrnehmen und korrigieren 

... prebrano spremlja in popravlja

•  Textinhalte verstehen und kommunizieren 

... vsebine besedil razume in jih sporoča drugim

•  Stellungnahmen zu Texten beziehen 

... zavzema stališče k besedilom

•  Textsorten nach wesentlichen Merkmalen unterscheiden 

... razlikuje besedilne vrste po glavnih značilnostih

•  Textsorten erkennen 

 ... prepoznava besedilne vrste



Lesen – Umgang mit Texten und Medien  
Bralno razumevanje – ravnanje z besedili in mediji

DESKRIPTION/KOMPETENZBESCHREIBUNGEN 
OPIS/KOMPETENCE

A
Den Inhalt von Texten mit Hilfe  

von Lesetechniken und  

Lesestrategien erschließen

Ugotavljanje vsebine besedil s 

pomočjo bralnih tehnik in strategij

•  Lesetechniken und Lesestrategien zur inhaltlichen Texterschließung anwenden 

... se poslužuje bralnih tehnik in bralnih strategij za vsebinsko razčlenitev besedil

•  Informationen aus unterschiedlichen Quellen (einschließlich elektronischer Medien) nutzen 

... koristi informacije iz različnih virov (vključno elektronskih medijev)

•  Informationen aus Texten miteinander vergleichen 

... primerja informacije iz različnih besedil

•  Inhalte aus Texten bzw. Textbausteinen ordnen  

... urejuje vsebine iz besedil oziroma besedilnih modulov 

Lesemotivation für literarische  

Texte, Quellen und Medien  

nutzen sowie Texte gestaltend  

und handelnd umsetzen 

Koriščenje bralne motivacije za 

branje literarnih besedil, virov in 

medijev. 

Preoblikovanje besedil 

•   Bücher und Medien als Informations- und Lesequellen nutzen 

... koristi knjige in medije kot vir informacij in branja

•  Literarische Quellen als bewusste Bereicherung der eigenen Lebenswelt wahrnehmen 

... razume/sprejema literarne vire kot zavestno obogatitev svojega življenjskega sveta

•  Sich inhaltlich mit regionalen Autor/innen, Künstler/innen ...  auseinandersetzen 

... se odziva in vsebinsko spoprijema z avtorji/avtoricami, umetnicami/umetniki ... iz regije 

•  Textinhalte sinngestaltend wiedergeben, vortragen und umgestalten 

... vsebine besedil smiselno podaja, predvaja in predeluje 

•  Sachtexte/Gebrauchstexte für die Ausführung bestimmter Tätigkeiten verstehen 

... razume stvarna (objektivna) besedila/besedila uporabne vrste in na tej osnovi izvaja 

določene dejavnosti

•  Literarische Angebote zur Erweiterung des Verständnisses für Heterogenität nutzen  

... koristi literarne ponudbe za širitev razumevanja raznolikosti

•  Anhand zwei- und mehrsprachiger literarischer Quellen sich mit dem eigenen und  

dem Sprachhintergrund anderer auseinandersetzen  

... se ukvarja na osnovi dvo- in večjezičnih literarnih virov z lastnim jezikovnim  

ozadjem in jezikovnim ozadjem drugih



Einsicht in Sprache durch Sprachbetrachtung 
Spoznavanje jezika kot sistema

DESKRIPTION/KOMPETENZBESCHREIBUNGEN 
OPIS/KOMPETENCE

A
DESKRIPTION/KOMPETENZEN 

OPIS/KOMPETENCE

Über Einsichten in Funktion  

von Wort und Satz verfügen

Razumevanje funkcij besed  

in povezovanja besed v stavke 

(skladnja)

•  Die Funktion von Formveränderungen in Wörtern erkennen und anwenden 

Učenka/Učenec prepoznava in uporablja funkcijo oblikovnih sprememb besed

•  Wichtige Wortarten erkennen und sie in der Fachbezeichnung verwenden 

... prepoznava poglavitne besedne vrste in uporablja strokovne pojme zanje

•  Wichtige sprachliche Zeitformen unterscheiden 

... razlikuje važne slovnične čase

•  Wichtige Wort- und Satzarten unterscheiden 

... razlikuje pomembne besedne in stavčne vrste

•  Wichtige Satzglieder unterscheiden 

... razlikuje važne stavčne člene

Sprachliche Varianten klären

Razjasnjevanje jezikovnih variant

•   Merkmale und Funktion von gesprochener und geschriebener Sprache unterscheiden 

... razlikuje značilnosti in funkcijo govornega in pisnega jezika

•    Merkmale nonverbaler Kommunikation erkennen und einordnen 

... prepoznava in uvršča značilnosti neverbalne komunikacije

•   Verschiedene Ausdrucksformen der Standardsprache mit dem regionalen Dialekt vergleichen 

... primerja izrazne variante standardnega jezika in krajevnega narečja



Einsicht in Sprache durch Sprachbetrachtung  
Spoznavanje jezika kot sistema

DESKRIPTION/KOMPETENZBESCHREIBUNGEN 
OPIS/KOMPETENCE

A
Wortbildungen für sprachliche  

Einsichten nutzen

Raba besedotvorja za vpogled  

v jezikovno strukturo

•  Zu einem Wortstamm gehörende Wörter erkennen 

... prepoznava besede s skupnim korenom

•  Das Zusammensetzen von Wörtern als Möglichkeit der Wortbildung erkennen 

... prepoznava možnosti besedotvorja

•  Die Funktion von Wortbausteinen verstehen 

... razume vlogo obrazil v besedotvorju

•  Kreative Sprachmittel nutzen 

... koristi kreativna besedna sredstva

Gemeinsamkeiten und  

Unterschiede von Sprachen  

verstehen

Razumevanje skupnih značilnosti 

jezikov in razlik med njimi 

•  Standard- und Regionalsprache unterscheiden 

... razlikuje med standardno zvrstjo in regionalnimi jezikovnimi zvrstmi

•   Merkmale von Sprachvarianten (regional, lokal) unterscheiden 

… prepoznava poglavitne besedne vrste in rabiti strokovne izraze zanje

•   Sprachliche Besonderheiten verstehen 

... razume smisel jezikovnih posebnosti

•  Gemeinsamkeiten/Unterschiede und Besonderheiten im Vergleich zu anderen  

Sprachen erkennen 

... prepoznava skupne prvine/razlike in posebnosti, ko primerja jezike med seboj

•  Gemeinsamkeiten/Unterschiede und Besonderheiten der eigenen Sprache mit jenen  

anderer Sprachen hinsichtlich Aussprache, Bedeutung und Schriftzeichen vergleichen 

... primerja skupne prvine/razlike in posebnosti svojega jezika z drugimi jeziki glede na 

izgovorjavo, besedni pomen in pisne znake



Verfassen von Texten  
Pisno sporočanje

DESKRIPTION/KOMPETENZBESCHREIBUNGEN 
OPIS/KOMPETENCE

A
DESKRIPTION/KOMPETENZEN 

OPIS/KOMPETENCE

Sprachliche Mittel  

bewusst einsetzen 

Zavestna raba jezikovnih sredstev

•  Bei der Wortwahl und Formulierung von Texten bewusst sprachliche Gestaltungsmittel und 

Elemente verwenden 

Učenka/Učenec zna pri izboru besed in formulacij zavestno uporabljati jezikovna oblikovna 

sredstva in elemente

•   Texte umgestalten und sinngestaltend vortragen 

… zna preoblikovati besedila in jih smiselno predstaviti

•   Inhalte auf eigene Erfahrungen übertragen/transferieren 

… zna povezati vsebine z lastnimi izkušnjami

Entsprechende  

Schreibanlässe nützen

Koriščanje primernih  

priložnosti za pisanje

•   Anlässe zum Schreiben aufgreifen 

... zna koristiti priložnosti za pisanje

•  Mitteilenswerte Inhalte erkennen 

... prepoznava vsebine, ki so vredne sporočanja

•  Texte hinsichtlich der Schreibabsicht planen 

... zna načrtovati besedilo z ozirom na namen pisanja

•  Verschiedene Informationsquellen für die inhaltliche Planung von Texten nutzen 

... pri načrtovanju vsebine besedil zna koristiti različne vire informacij 

•  Textentwürfe durchführen 

... zna pripraviti osnutke besedila



Verfassen von Texten 
Pisno sporočanje

DESKRIPTION/KOMPETENZBESCHREIBUNGEN 
OPIS/KOMPETENCE

A
Texte strukturiert, der Schreib-

absicht entsprechend und für  

Leser/innen verständlich verfassen

Strukturirano in namenu sporočanja 

ustrezajoče pisanje bralkam in  

bralcem razumljivih besedil 

•   Texte inhaltlich strukturieren 

... zna besedila vsebinsko strukturirati

•  Persönlich Bedeutsames (Erfahrungen, Gefühle …) miteinfließen lassen 

... zna vključiti prvine, ki so piscu pomembne (izkušnje, čustva...)

•  Texte verständlich/sachlich/angemessen verfassen 

... zna napisati razumljiva/stvarna/primerna besedila

Texte überarbeiten 

Obdelava besedil

•  Verfasste Texte im Hinblick auf Verständlichkeit, Aufbau,  

sprachlichen Ausdruck überprüfen und überarbeiten 

... zna pregledati in predelati napisana besedila glede  

na njihovo razumljivost, zgradbo in jezikovno izražanje

•  Einfache Texte hinsichtlich Sprachrichtigkeit und Rechtschreibung berichtigen 

... zna popraviti preprosta besedila glede na jezikovno pravilnost in pravopis



Rechtschreiben 
Pravopis

DESKRIPTION/KOMPETENZBESCHREIBUNGEN 
OPIS/KOMPETENCE

A
DESKRIPTION/KOMPETENZEN 

OPIS/KOMPETENCE

Regeln für normgerechtes  

Schreiben kennen und anwenden

Poznavanje in raba normam 

ustrezajočih pravil pisanja

•   Wichtige Regeln der Rechtschreibung kennen 

Učenka/Učenec pozna važna pravopisna pravila

•  Erworbenes Regelwissen/Sprachwissen transferieren und anwenden 

... zna uporabljati usvojeno védenje o jezikovnih pravilih in ga prenašati na nove kontekste

Einen Grundwortschatz  

normgerecht schreiben 

Normam ustrezajoče pisanje  

osnovnega besednega zaklada

•  Einen Grundwortschatz in Sätzen und Texten normgerecht anwenden 

... uporablja osnovni (omejen) besedni zaklad v stavkih in besedilih v skladu z normo

•   Orthografische Regelhaftigkeiten beim Ab- und Niederschreiben anwenden 

... se pri prepisovanju in zapisovanju drži pravopisnih pravil 

•   Die Schreibweise dialektaler Wörter von jenen der Standardsprache unterscheiden 

... razlikuje med narečnim in standardnim besediščem

Normgerechtes Schreiben mit Hilfe 

von Rechtschreibstrategien und 

Arbeitstechniken erschließen

Razvijanje pisanja, ki je v skladu  

z normo, s pomočjo pravopisnih 

strategij in delovnih tehnik

•  Das Mitsprechen beim Schreiben bewusst einsetzen 

... zna med pisanjem zavestno uporabljati tehniko ustnega izgovarjanja

•  Für das richtige Schreiben von Wörtern Nachschlagetechniken anwenden 

... se zna za pravilen zapis besed posluževati priročnikov in drugih pripomočkov

•  Regelmäßigkeiten der Rechtschreibung entdecken 

... odkriva pravopisna pravila

•  Für normgerechtes Schreiben Rechtschreibstrategien anwenden 

... se pri normam ustrezajočem pisanju poslužuje pravopisnih strategij

•  Beim Schreiben Arbeitstechniken nutzen 

... pri pisanju koristi primerne delovne tehnike 





B
Exemplarische Umsetzungsmöglichkeiten 
von Kompetenzbeschreibungen am Thema:
Primeri za pridobivanje ob temi:

„Ich und meine Familie“ 
„Jaz in moja družina“



Kompetenzbeschreibungen zum Fertigkeitsbereich  

Hören, Sprechen und Miteinander Reden 

am Beispiel „Sich selbst und andere vorstellen“ 

Kompetenčni opisi za spretnosti  

Slušno razumevanje in govorno sporočanje  

ob primeru „Predstavim sebe in druge“

•  Vorschläge zur Themenaufbereitung 

Predlogi za obdelavo teme

•  Aufgabenbeispiele zur Umsetzung 

Primeri za pridobivanje

•  Exemplarische Umsetzungsergebnisse  

(Ergebnisse von Schüler/innenarbeiten) 

Primeri iz prakse

Kompetenzbeschreibungen zum Fertigkeitsbereich  

Lesen–Umgang mit Texten und Medien  

am Beispiel „Rotkäppchen“ 

Kompetenčni opisi za spretnosti  

Bralno razumevanje – ravnanje z besedili in mediji 

ob primeru „Rdeča kapica“

•  Vorschläge zur Themenaufbereitung 

Predlogi za obdelavo teme

•  Aufgabenbeispiele zur Umsetzung 

Primeri za pridobivanje

Kompetenzbeschreibungen zum Fertigkeitsbereich  

Einsicht in Sprache durch Sprachbetrachtung  

am Beispiel „1. und 3. Person des Zeitwortes in  

der Einzahl“ 

Kompetenčni opisi za spretnosti Pisno sporočanje

ob primeru „1. in 3. oseba glagola v ednini“

•  Vorschläge zur Themenaufbereitung 

Predlogi za obdelavo teme

•  Aufgabenbeispiele zur Umsetzung 

Primeri za pridobivanje

Kompetenzbeschreibungen zum Fertigkeitsbereich  

Verfassen von Texten  

am Beispiel „Familienfoto“ (Ernst Jandl)“ 

Kompetenčni opisi za spretnosti 

Spoznavanje jezika kot sistema  

ob primeru „Družinska slika“ (Ernst Jandl)“

•  Vorschläge zur Themenaufbereitung 

Predlogi za obdelavo teme

•  Aufgabenbeispiele zur Umsetzung 

Primeri za pridobivanje

•  Exemplarische Umsetzungsergebnisse  

(Ergebnisse von Schüler/innenarbeiten) 

Primeri iz prakse

Die Ausführungen sind in 
folgende Bereiche gegliedert:

Primeri so sledeče porazdeljeni:

Kompetenzbeschreibungen zum  

Fertigkeitsbereich Rechtschreiben  

am Beispiel „Großschreibung von Eigennamen“ 

Kompetenčni opisi za spretnosti Pravopis  

ob primeru „Uporaba velike začetnice“

•  Vorschläge zur Themenaufbereitung 

Predlogi za obdelavo teme

•  Aufgabenbeispiele zur Umsetzung 

Primeri za pridobivanje



am Beispiel/ob primeru

Sich selbst und andere vorstellen
Predstavim sebe in druge

KOMPETENZBESCHREIBUNGEN ZUM FERTIGKEITSBEREICH
KOMPETENČNI OPISI ZA SPRETNOSTI

Hören, Sprechen und Miteinander Reden 
Slušno razumevanje in govorno sporočanjeB



DESKRIPTION/KOMPETENZEN 

OPIS/KOMPETENCE

Anderen verstehend zuhören,  

verständlich fragen und erzählen 

Razumevanje drugih, razumljivo 

sprašanje  in pripovedanje

•  Anderen aufmerksam zuhören 

Učenka/Učenec zna druge pozorno poslušati

•  Über sich selbst und über andere Informationen geben  

… zna dajati kratke informacije o sebi in o drugih

•  Verständlich, an der Standardsprache orientiert sprechen 

… zna razumljivo govoriti v zvrsti, ki se zgleduje po zbornem jeziku

•  In verschiedenen Situationen sprachlich angemessen handeln  

… se odziva v različnih situacijah položaju primerno

Lehrplan

Učni načrt

„Erzählen, Informieren, Zuhören: In bewusster Gestaltungsabsicht erzählen,  

andere unterhalten. Andere informieren. Aufmerksam zuhören.“ (Lehrplan S. 61)

„Pripovedovanje, sporočanje, poslušanje: Pripovedovati namerno in zavestno  

oblikovati,   zabavati druge.“ (Učni načrt str. 61)

Thema

Tema

Sich selbst und andere vorstellen

Predstavim sebe in druge

Verknüpfung mit anderen 

Fertigkeitsbereichen

Povezave z drugimi veščinami

Verfassen von Texten (Personenbeschreibung)

Pisno sporočanje (opis osebe)

KOMPETENZBESCHREIBUNGEN ZUM FERTIGKEITSBEREICH
KOMPETENČNI OPISI ZA SPRETNOSTI

Hören, Sprechen und Miteinander Reden 
Slušno razumevanje in govorno sporočanjeB



domači kraj 

domače živali

najljubša jed, obleka, knjiga, 
najljubši predmet, film

ime/starost rada delam
rad delam

šola/razred

družina

prijatelji

posebnosti

značaj

TEMA: Predstavim
 se

b
e

 in
 d

ru
g

e

HÖREN, SPRECHEN UND MITEINANDER REDEN
SLUŠNO RAZUMEVANJE IN GOVORNO SPOROČANJE

Vorschläge zur Themenaufbereitung  
Predlogi za obdelavo temeB

konjički

SCHWIERIG
ZAHTEVNO

LEICHT
LAHKO



TEMA: Predstavim
se

b
e

in
d

ru
g

e

Aufgabenbeispiele zur Umsetzung
Primeri za pridobivanjeB

•  Predstavi se s pomočjo 

vprašalnika! Zabeleži si 

potrebne odgovore.

> glej naloga 1

>  primer iz prakse 

glej stran 32

•  Predstavi svojo 

družino s pomočjo 

družinske fotografi je.

>  primer iz prakse 

glej stran 32

•  Predstavi sebe in druge 

s pomočjo besednih kartic.

> glej naloga 2

> audio posnetek na zadnji strani

HÖREN, SPRECHEN UND MITEINANDER REDEN
SLUŠNO RAZUMEVANJE IN GOVORNO SPOROČANJE

SCHWIERIG
ZAHTEVNO

LEICHT
LAHKO



NALOGA 1:   Predstavi se s pomočjo vprašalnika. 
Zabeleži si potrebne odgovore.B

HÖREN, SPRECHEN UND MITEINANDER REDEN
SLUŠNO RAZUMEVANJE IN GOVORNO SPOROČANJE

Kako ti je ime? 

Kako star/a si? 

V kateri razred/katero šolo hodiš?  

Kje si doma? 

Kaj rad/a delaš? 

Kaj rad/a ješ? 

Katera je tvoja najljubša domača žival? 

Ali imaš brate in sestre? 

 

 

Vprašalnik  



NALOGA 2:   Predstavi sebe in svojo družino 
s pomočjo besednih kartic.B

HÖREN, SPRECHEN UND MITEINANDER REDEN
SLUŠNO RAZUMEVANJE IN GOVORNO SPOROČANJE

ime/starost

družina

šola/razred

domače živali

konjički

najljubša 
knjiga, jed, 

fi lm …

domači kraj

posebnosti
...



TEMA: Predstavim
se

b
e

in
d

ru
g

e

Exemplarische Umsetzungsergebnisse
Primeri iz prakse B

Ime mi je Marija. Stara sem 

deset let. Hodim v ljudsko šolo 

v četrti razred. Doma sem v 

Žrelcu. Rada berem knjige. 

Najraje jem pico. Imam mačko, 

ki se imenuje Mimi. Moja sestra 

se imenuje Tanja. Hodi v drugi 

razred. Ona rada riše. Moja 

mama se imenuje Sonja, moj 

oče Franc. 

Poslušaj 

posnetek 

na zadnji 

strani.

HÖREN, SPRECHEN UND MITEINANDER REDEN
SLUŠNO RAZUMEVANJE IN GOVORNO SPOROČANJE

Moje ime je Magdalena. Pišem se pa Piko. 

Stara sem 10 let. Hodim v ljudsko šolo v Glo-

basnici. Obiskujem 4a razred. Moji konjički 

so petje, plesanje, risanje, plavanje in veliko 

več. Moja starša sta Veronika in Milan. Moja 

mama je učiteljica na ljudski šoli v Žitari vasi. 

Moj oče dela na banki v Pliberku. Imam enega 

mlajšega brata, ki mu je ime Jan. Jan obišče 

otroški vrtec v našem domačem kraju v Glo-

basnici. Stanujemo v Podrojah. Naš kraj se mi 

zelo dopade, ker ni tako glasno. Moje poseb-

nosti so, da sem kreativna. Posebnosti mojega 

mlajšega brata so, da zelo dobro „beat boxa“ 

in bobna na tolkala. Moj oče se dobro spozna 

na računalniku in pri tehniki. Mama zelo rada 

poje in je vedno nasmejana. 

Skupaj radi hodimo v gore. Na sliki vidite 

mojo družino. Bili smo na Peci, bilo je naporno. 

Kralja Matjaža pa nismo zbudili. 

SCHWIERIG
ZAHTEVNO

LEICHT
LAHKO



Anmerkungen:
Pripombe:B

HÖREN, SPRECHEN UND MITEINANDER REDEN
SLUŠNO RAZUMEVANJE IN GOVORNO SPOROČANJE



am Beispiel/ob primeru

Rotkäppchen (nach den Gebrüdern Grimm)
Rdeča kapica (po bratih Grimm)

KOMPETENZBESCHREIBUNGEN ZUM FERTIGKEITSBEREICH
KOMPETENČNI OPISI ZA SPRETNOSTI

Lesen – Umgang mit Texten und Medien 
Bralno razumevanje – ravnanje z besedili in medijiB



DESKRIPTION/KOMPETENZEN 

OPIS/KOMPETENCE

Vertiefen und Festigen der Lesemotivation  

und des Leseverständnisses

Poglabljanje in utrjevanje bralne motivacije  

in bralnega razumevanja

•  Texte sinnerfassend lesen 

Učenka/Učenec zna brati besedila in jih razumeti

Über eine altersgemäße Lesefertigkeit und ein ent-

sprechendes Lese- und Textverständnis verfügen 

Starosti primerna bralna sposobnost in njej 

odgovarjajoče bralno razumevanje

•  Informationen aus Texten entnehmen 

… zna izluščiti informacije iz besedil

Den Inhalt von Texten mit Hilfe von  

Lesetechniken und Lesestrategien erschließen

Ugotavljanje vsebine besedil s pomočjo  

bralnih tehnik in strategij

•  Inhalte aus Texten bzw. Textbausteinen ordnen 

…zna urejevati vsebine iz besedil in njihovih stalnih delov

•  Textsorte nach wesentlichen Merkmalen unterscheiden 

…razlikuje besedilne vrste po njihovih glavnih značilnostih

•  Textinhalte sinngestaltend wiedergeben, vortragen und umgestalten 

...zna ponoviti, predstaviti in preoblikovati vsebine besedil

Lehrplan 

Učni načrt

„… es ist anzustreben, dass die Schüler/innen in beiden Sprachen (…) altersgemä-

ße Texte selbständig lesen und inhaltlich erschließen können …“ (Lehrplan S. 63)

„Pri branju je treba stremeti za tem, da učenci znajo samostojno brati in vse-

binsko razumeti svoji starosti primerna besedila.“ (Učni načrt str. 63)

Thema 

Tema

Lesetext Märchen: Rotkäppchen (nach den Gebrüdern Grimm) 

Pravljica:  Rdeča kapica (po bratih Grimm)

Verknüpfung mit anderen Fertigkeitsbereichen 

Povezave z drugimi veščinami

Verfassen von Texten (Textbausteine des Märchens verändern) 

Pisno sporočanje (vsebinske dele pravljice spremeniti)

KOMPETENZBESCHREIBUNGEN ZUM FERTIGKEITSBEREICH
KOMPETENČNI OPISI ZA SPRETNOSTI

Lesen – Umgang mit Texten und Medien  
Bralno razumevanje – ravnanje z besedili in medijiB



TEMA: Rdeča kapica (p
o

 b
ra

tih
 G

rim
m

)

preveriti vsebino

brati zgodbo v dialogu

pojasniti s partnerjem neznane 
besede/ uporabljati slovar

ponuditi ključne 
besede in sklepati 
na zgodbo

poiskati druge 
Grimmove pravljice

spoznati značilnosti pravljicprebrati zgodbo in  prebrati zgodbo in  
poiskati ključne besedepoiskati ključne besede

narisati izbrano sceno in 
jo označiti v besedilu

izdelati lutke in  
zaigrati pravljico

LESEN – UMGANG MIT TEXTEN UND MEDIEN 
BRALNO RAZUMEVANJE – RAVNANJE Z BESEDILI IN MEDIJI

Vorschläge zur Themenaufbereitung  
Predlogi za obdelavo temeB

Prevedel 
Fran Albreht

Priredila  
Jelena Sitar

besedilo glej stran 38

SCHWIERIG
ZAHTEVNO

LEICHT
LAHKO



TEMA: Rdeča kapica
(p

o
b

ra
tih

G
rim

m
)

Aufgabenbeispiele zur Umsetzung
Primeri za pridobivanjeB

LESEN – UMGANG MIT TEXTEN UND MEDIEN
BRALNO RAZUMEVANJE – RAVNANJE Z BESEDILI IN MEDIJI

Prevedel 
Fran Albreht

Priredila 
Jelena Sitar

besedilo glej stran 38

•  Odgovori na vprašanja. 

Napiši povedi.

> (glej naloga 4)

•  Uredi odlomke v 

pravilno zaporedje.

•  Preberi zgodbo s 

partnerjem/s partnerico 

z razdeljenimi vlogami.

•  Poišči druge Grimmove 

pravljice (v knjižnici/na 

spletu ...) in predstavi svojo 

najljubšo pravljico.

•  Podčrtaj značilnosti pravljic.

> (glej naloga 5)

•  Preberi ključne besede in ugani zgodbo.

> (glej naloga 1)

•  Preberi zgodbo in označi ključne besede.

> (glej naloga 1)

•  Odloči, kaj je prav in kaj ne.

> (glej naloga 2)

•  Poveži polovične stavke. 

> (glej naloga 3)

SCHWIERIG
ZAHTEVNO

LEICHT
LAHKO



Jakob in Wilhelm Grimm:   

Rdeča kapicaB
Nekoč je bila majhna, srčkana deklica, ki jo je vzljubil 
vsakdo, če ga je le pogledala. Najrajši jo je imela njena 
babica. Nekoč ji je podarila kapico iz rdečega žameta.

Nekega dne ji je rekla mama: „Na, Rdeča kapica, tu 
imaš kos pogače in steklenico vina, nesi to babici. 
Bolna je in slabotna in to ji bo dobro delo.“ Babica je 
imela hišico dve uri daleč od vasi, sredi gozda. Ko je 
Rdeča kapica prišla v gozd, je srečala volka.
„Dobro jutro, Rdeča kapica! Kam pa že tako zgodaj?“                                      
„K babici sem namenjena.“ 
„Kaj pa imaš pod predpasnikom?“ 
„Kos pogače in vino.“
„Rdeča kapica, kje pa stanuje tvoja babica?“
„Pod tremi visokimi hrasti je njena hišica.“
Mhm, je pomislil volk, to bo masten prigrizek, ki bo 
še bolje teknil kot njena babica, potem pa je dejal na 
glas: „Poglej no, Rdeča kapica, te lepe cvetlice, ki 
rastejo tu naokrog.“
Če natrgam šopek za babico, jo bo to gotovo razve-
selilo, je pomislila deklica. Stekla je s poti v gozd in 
začela trgati cvetlice.

Volk pa jo je medtem naravnost ubral proti babičini 
hišici. Ko je prišel tja, je potrkal na vrata. „Kdo je zu-
naj?“ je vprašala babica. „Rdeča kapica. Prinesla sem ti 
pogače in vina, odpri mi.“

„Kar na kljuko pritisni.“  Vrata so se odprla, volk pa je 
šel, ne da bi kaj rekel, naravnost k postelji in požrl ba-
bico. Nato si je oblekel njeno obleko, si posadil njeno 
čepico na glavo in legel v posteljo. 

Rdeča kapica se je začudila, da so vrata odprta. „Do-
bro jutro!“ A odgovora ni bilo. Zato je stopila k postelji. 
Pred njo je ležala babica, s čepico, globoko potisnjeno 
čez obraz, in prav čudna je bila videti. 

„Joj, babica, kako velika ušesa imaš.“         
„Da te bolje slišim.“
„Joj, babica, kako velike oči imaš!“
„Da te bolje vidim.”
„Joj, babica, kako velike roke imaš!“
„Da te bolje zgrabim.”
„Joj, babica, zakaj imaš tako grozno velika usta?”
„Da te lahko bolje požrem!” je zarenčal nenasitni volk, 
bil v skoku iz postelje in požrl ubogo Rdečo kapico.

Spet je legel nazaj v posteljo, zaspal in pričel smrčati, 
da je kar odmevalo. Pa je prišel mimo hiše lovec, slišal 
to in pomislil: Kako smrči stara žena, pogledati moram, 
če se ji ni kaj zgodilo. 
„Ha, tukaj sem te našel, mrcina stara!“ Vzel je škarje in 
spečemu volku prerezal kožo. 

LESEN – UMGANG MIT TEXTEN UND MEDIEN
BRALNO RAZUMEVANJE – RAVNANJE Z BESEDILI IN MEDIJI

Prevedel 
Fran Albreht

Priredila 
Jelena Sitar



B

LESEN – UMGANG MIT TEXTEN UND MEDIEN
BRALNO RAZUMEVANJE – RAVNANJE Z BESEDILI IN MEDIJI

NALOGA 1:   Preberi ključne besede in ugani zgodbo. 

d
e
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ca obisk

vino

škarje

cv
e

tlice

pogača

babica

v
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lk

košara

lo
v
e

c

p
o
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e

lj
a

gozd

Nariši in napiši rešitev:

. d . . .  k . . . . .
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LESEN – UMGANG MIT TEXTEN UND MEDIEN
BRALNO RAZUMEVANJE – RAVNANJE Z BESEDILI IN MEDIJI

NALOGA 2:   Odloči, kaj je prav in kaj ne. Nakrižaj.

Nekoč je živela majhna deklica.

Nekoč je živela velika deklica.

Najrajši jo je imela njena babica. 

Najrajši jo je imela njena teta.

Nekoč ji je rekla mamica: „Tu imaš kos pogače.“

Nekoč ji je rekla mamica: „Tu imaš kos kruha.“

V gozdu je Rdeča kapica srečala ribo.

V gozdu je Rdeča kapica srečala teto Moniko.

Volk je šel naravnost k postelji in požrl babico.

Volk je požrl babico in šel naravnost v šolo.

Deklica je vprašala: „Babica, zakaj nisi v Celovcu?“

Deklica je vprašala: „Babica, zakaj imaš tako velike oči?“

„PRAV“     „NI PRAV“



B

LESEN – UMGANG MIT TEXTEN UND MEDIEN
BRALNO RAZUMEVANJE – RAVNANJE Z BESEDILI IN MEDIJI

NALOGA 3:   Poveži polovične stavke. 

Babica je imela hišico 

Nekoč je bila babica bolna

V gozdu je Rdeča kapica 

„Dobro jutro!“

Rdeča kapica je natrgala

Ko je prišel volk k babici

Potem je šel naravnost k postelji 

Rdeča kapica se je čudila,

Deklica je vprašala: 

Volk je odgovoril

Lovec je vzel škarje

za babico šopek rož.

sredi gozda.

je potrkal na vrata.

zato ji je Rdeča kapica zanesla vino in pogačo.

da so vrata odprta.

in požrl babico.

srečala volka.

je pozdravil volk Rdečo kapico.

“Da te bolje požrem!”, in požrl deklico.

in volku prerezal trebuh.

„Joj, babica, zakaj imaš tako grozno velika usta?“



B

LESEN – UMGANG MIT TEXTEN UND MEDIEN
BRALNO RAZUMEVANJE – RAVNANJE Z BESEDILI IN MEDIJI

NALOGA 4:   Odgovori na vprašanja. Napiši povedi.

Kako se imenuje majhna srčkana deklica v pravljici?  

Kdo je podaril deklici kapico iz žameta?  

Kje je imela babica hišico?  

Kdo je poslal Rdečo kapico k bolni in slabotni babici?   

Koga je srečala Rdeča kapica v gozdu?  

Kaj je natrgala Rdeča kapica v gozdu?  

Kam je šel volk medtem?  

Kaj je naredil volk, ko je potrkal na vrata?  

Zakaj se je začudila deklica?  

Kaj je vprašala Rdeča kapica volka?  

Kam se je ulegel volk, ko je požrl Rdečo kapico?  
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LESEN – UMGANG MIT TEXTEN UND MEDIEN
BRALNO RAZUMEVANJE – RAVNANJE Z BESEDILI IN MEDIJI

NALOGA 5:   Podčrtaj značilnosti pravljic.

Pravljice se začnejo po navadi z NEKOČ JE … .

Pravljica je resnična zgodba.

Pravljica je izmišljena zgodba.

Pravljica se konča srečno.

Pravljica se ne konča dobro.

Pravljice pripovedujejo samo strici.

V pravljici živali govorijo.

V pravljici imajo princeske vedno očala.



B
Anmerkungen:
Pripombe:

LESEN – UMGANG MIT TEXTEN UND MEDIEN
BRALNO RAZUMEVANJE – RAVNANJE Z BESEDILI IN MEDIJI



B
Anmerkungen:
Pripombe:

LESEN – UMGANG MIT TEXTEN UND MEDIEN
BRALNO RAZUMEVANJE – RAVNANJE Z BESEDILI IN MEDIJI



am Beispiel/ob primeru

1. und 3. Person des Zeitwortes in der Einzahl
1. in 3. oseba glagola v ednini

KOMPETENZBESCHREIBUNGEN ZUM FERTIGKEITSBEREICH
KOMPETENČNI OPISI ZA SPRETNOSTI

Einsicht in Sprache durch Sprachbetrachtung
Spoznavanje jezika kot sistemaB



DESKRIPTION/KOMPETENZEN 

OPIS/KOMPETENCE

Über Einsichten in Funktion von Wort  

und Satzbildungen verfügen

Vpogled v funkcijo besed in skladnje 

•  Die Funktion von Formveränderungen in Wörtern erkennen und anwenden 

Učenka/Učenec se zaveda skupnih značilnosti jezikov in razlik med njimi

Gemeinsamkeiten und Unterschiede  

von Sprachen verstehen

Razumevanje skupnih značilnosti jezikov  

in razlik med njimi

•  Wichtige Wortarten erkennen und sie in der Fachbezeichnung verwenden 

… prepoznava in uporablja funkcijo spreminjanja besed (oblikoslovje)  

•  Merkmale von Sprachvarianten (regional, lokal) unterscheiden 

… prepoznava poglavitne besedne vrste in rabiti strokovne izraze zanje 

•  Sprachliche Besonderheiten verstehen 

… spoznati jezikovne posebnosti 

Lehrplan 

Učni načrt

„Die Person des Zeitwortes erkennen und anwenden.“ (Lehrplan S. 74) 

„Spoznavati glagolsko osebo.“ (Učni načrt str. 74)

Thema 

Tema

1. und 3. Person des Zeitwortes in der Einzahl 

1. in 3. oseba glagola v ednini

KOMPETENZBESCHREIBUNGEN ZUM FERTIGKEITSBEREICH
KOMPETENČNI OPISI ZA SPRETNOSTI

Einsicht in Sprache durch Sprachbetrachtung 
Spoznavanje jezika kot sistemaB



določiti osebo 
glagola

določiti nedoločnik

tvoriti vprašalne stavke

poiskati glagole 
v besedilu in 
jih podčrtati

napisati v besedilu 
glagole v pravilni 

obliki

postaviti drugim 
vprašanja in 

preveriti odgovor

najti nedoločnik 
v slovarju

zbirati zbirati 
znane znane 

glagoleglagole

povezati glagol z ustreznim 
osebnim zaimkom

zamenjati osebo in 
napisati  glagole v 

1. in 3. osebi

EINSICHT IN SPRACHE DURCH SPRACHBETRACHTUNG 
SPOZNAVANJE JEZIKA KOT SISTEMA

Vorschläge zur Themenaufb ereitung 
Predlogi za obdelavo temeB

besedilo glej stran 50

SCHWIERIG
ZAHTEVNO

LEICHT
LAHKO

TEMA: 1. in 3. oseba
g
lag

o
la

v
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d
n

in
i



TEMA: 1. in 3. oseba
g
lag

o
la

v
e

d
n
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i

Aufgabenbeispiele zur Umsetzung
Primeri za pridobivanjeB

•  Pobarvaj oblike glagola.

> (glej naloga 3)

•  Vaja za tvorjenje 

ustrezne oblike glagola.

> (glej naloga 5)

•  Sedaj si ti babica. Napiši 

besedilo v ustrezni obliki. 

> (glej naloga 4)

•  Vstavi v besedilu glagole 

v pravilni obliki. 

> (glej naloga 6)

EINSICHT IN SPRACHE DURCH SPRACHBETRACHTUNG 
SPOZNAVANJE JEZIKA KOT SISTEMA

•  Preberi  besedilo, podčrtaj glagole in 

jih vpiši v okvir! Nariši babico Ano.

> (glej naloga 1)

•  Poišči glagole v besedilu in 

jih vpiši v tabelo.

> (glej naloga 2)

besedilo glej stran 50

SCHWIERIG
ZAHTEVNO

LEICHT
LAHKO
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EINSICHT IN SPRACHE DURCH SPRACHBETRACHTUNG 
SPOZNAVANJE JEZIKA KOT SISTEMA

NALOGA 1:   Preberi besedilo, podčrtaj glagole 
in jih vpiši v okvir! Nariši babico Ano.

Moja babica Ana

Moja bica* živi na podeželju. 

Stanuje v lepi, stari hiši z velikim vrtom. 

Babica ima črne, dolge lase. 

Nosi veliko nakita.

Vsako jutro bere časopis.

Rada dela na vrtu in kuha za družino.

Najraje jé povitjake** s solato.

Po večerih mi večkrat prebere pravljice.

Vsi vnuki radi hodimo z njo v planine. 

Skupno pojemo in se smejimo. 

Rad imam svojo babico.

*   bica = babica 
(podjunsko)

**   povitjaki = štruklji 
z ajdo

živi
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EINSICHT IN SPRACHE DURCH SPRACHBETRACHTUNG 
SPOZNAVANJE JEZIKA KOT SISTEMA

NALOGA 2:   Poišči glagole v besedilu in jih vpiši v tabelo.

glagol v besedilu 1. oseba, ednina 3. oseba, ednina

živi
stanuje

živim
. . .

živi
. . .



nedoločnik

nedoločnik     1.oseba      3.oseba

1. oseba 3. oseba

B

EINSICHT IN SPRACHE DURCH SPRACHBETRACHTUNG 
SPOZNAVANJE JEZIKA KOT SISTEMA

NALOGA 3:   Pobarvaj oblike glagola. 

kuhati se smejim jé

brati kuham se smeji

jesti berem kuha

smejati se jem bere

živeti stanujem živi

delati se imenujem dela

stanovati živim se imenuje

se imenovati delam stanuje

peti nosim hodi

hoditi hodim nosi

nositi pojem poje

V kateri obliki najdeš glagole v slovarju? Nakrižaj.   
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EINSICHT IN SPRACHE DURCH SPRACHBETRACHTUNG 
SPOZNAVANJE JEZIKA KOT SISTEMA

NALOGA 4:   Sedaj si ti babica. 
Napiši besedilo v ustrezni obliki. 

v 1. osebi      v 3. osebiV kateri osebi boš pisal/pisala? Nakrižaj.   

Moja babica Ana

Moja bica živi na podeželju. Stanuje v  lepi, stari hiši z velikim vrtom. Babica ima črne, dolge lase. Nosi veliko 

nakita. Vsako jutro bere časopis. Rada dela na vrtu in kuha za družino. Najraje jé povitjake** s solato. Po večerih 

mi večkrat prebere pravljico. Vsi vnuki radi hodimo z njo v planine. Skupno pojemo in se smejimo. Rad imam 

svojo babico.

*   bica = babica 
(podjunsko)

**   povitjaki = štruklji 
z ajdo

Sem babica Ana
Živim na podeželju.
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EINSICHT IN SPRACHE DURCH SPRACHBETRACHTUNG 
SPOZNAVANJE JEZIKA KOT SISTEMA

NALOGA 5:   Vaja za tvorjenje ustrezne oblike glagola

ime ali osebni zaimek

Marko

ime ali osebni zaimek

( jaz)

brati

glagol/nedoločnik

kuhati

glagol/nedoločnik

knjigo

dopolnilo (Kaj? Kje?)

kosilo

dopolnilo (Kaj? Kje?)

z babico

dopolnilo (S kom?)

z očetom

dopolnilo (S kom?)

 • Izreži kartice. 
 • Uredi jih v štiri stolpce (ime ali osebni zaimek/glagol/dopolnilo/…).
 • Kartice v stolpcu pomešaj in obrni.
 • Odkrij zgornjo kartico stolpcev.
 • Preberi stavek, morda bo lušten?
 • Uredi kartice tako, da dobiš smiselne povedi.
 • Napiši smiselne povedi v zvezek. 
 • Izmisli si lastne besede in jih napiši na prazne kartice. 
 • Tvori vprašalne stavke.



ime ali osebni zaimek

(ona) živeti

glagol/nedoločnik

v planinah

dopolnilo (Kaj? Kje?)

z družino

dopolnilo (S kom?)

ime ali osebni zaimek

brat jesti

glagol/nedoločnik

povitjake

dopolnilo (Kaj? Kje?)

s teto

dopolnilo (S kom?)

ime ali osebni zaimek

(on) peti

glagol/nedoločnik

pesem

dopolnilo (Kaj? Kje?)

s prijatelji

dopolnilo (S kom?)

ime ali osebni zaimek

sestra delati

glagol/nedoločnik

domačo 
nalogo

dopolnilo (Kaj? Kje?)

z dedom

dopolnilo (S kom?)

ime ali osebni zaimek

Jana stanovati

glagol/nedoločnik

na 
podeželju

dopolnilo (Kaj? Kje?)

s sošolko

dopolnilo (S kom?)
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EINSICHT IN SPRACHE DURCH SPRACHBETRACHTUNG 
SPOZNAVANJE JEZIKA KOT SISTEMA

NALOGA 6:  Vstavi besedilu glagole v pravilni obliki. 

Moj vnuk Peter 

Peter je star devet let. ____________ v Škofi čah. Obiskuje četrti razred ljudske šole. Zelo rad _____________ 

v šolo. Najljubši predmeti so telovadba, branje in glasba. Rad _________________ pustolovske zgodbe in 

_____________ v šolskem zboru. Domače naloge pa ne _________________ rad. V prostem času se večkrat 

___________ s svojimi prijatelji.  Najraje igrajo nogomet. Peter zelo dobro _____________. Če zadene gol, se 

glasno ___________ in zakliče: „Hura, danes spet ______________ svojo najljubšo jed - ŠPAGETE!“  Vedno, 

če Peter zadene gol, mu oče ________________ špagete. Nadvse rad ______________ špagete. Ko pride 

domov, mu oče zašepeta na uho: „Peter, zelo ponosen sem nate. Jutri ti __________________ nove superge!“  

Peter ne _______________ samo špagetov, ampak tudi svojega očeta!

smejati se priti zadeti kupiti delati

dobiti

brati igrati hoditi živeti ljubiti

peti skuhati imenovati se jesti
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EINSICHT IN SPRACHE DURCH SPRACHBETRACHTUNG 
SPOZNAVANJE JEZIKA KOT SISTEMA

Anmerkungen:
Pripombe:



am Beispiel/ob primeru

Familienfoto (Ernst Jandl)
Družinska slika (Ernst Jandl)

KOMPETENZBESCHREIBUNGEN ZUM FERTIGKEITSBEREICH
KOMPETENČNI OPISI ZA SPRETNOSTI

Verfassen von Texten 
Pisno sporočanjeB



DESKRIPTION/KOMPETENZEN 

OPIS/KOMPETENCE

Sprachliche Mittel bewusst einsetzen

Zavestna raba jezikovnih sredstev

•  Texte umgestalten und sinngestaltend vortragen 

Učenka/Učenec zna preoblikovati besedila in jih smiselno predstaviti

•  Bei der Wortwahl und Formulierung bewusst sprachliche  

Gestaltungsmittel und Elemente verwenden 

… zna pri izboru besed in formulacij zavestno uporabljati jezikovna  

oblikovna sredstva in elemente 

•  Inhalte auf eigene Erfahrungen übertragen/transferieren 

… zna povezati vsebine z lastnimi izkušnjami

Lehrplan

Učni načrt

„(…) Texte ergänzen und verändern, Gelesenes, Gehörtes, Gesehenes,  

Gefühltes und Gedachtes in eigenen Worten (ganze Sätze oder Stichworte) 

schriftlich wiedergeben. Eine anhaltende Freude am Verfassen von Texten  

entwickeln.“ (Lehrplan S. 65)

„Težišča so, da učenke in učenci do konca 4. šolske stopnje v obeh jezikih 

- razvijejo trajno veselje za oblikovanje besedil; 

- samostojno pisno obnavljajo (celi stavki ali gesla), kar so prebrali, slišali,  

videli, občutili in mislili.“ (Učni načrt str. 65) 

Thema

Tema

Familienfoto (Ernst Jandl)

Družinska slika (Ernst Jandl)

Verknüpfung mit anderen Fertigkeitsbereichen

Povezave z drugimi veščinami

Lesen – Umgang mit Texten und Medien (Bearbeitung lyrischer Texte)

Bralno razumevanje – ravnanje z besedili in mediji (obdelava liričnih besedil)

KOMPETENZBESCHREIBUNGEN ZUM FERTIGKEITSBEREICH
KOMPETENČNI OPISI ZA SPRETNOSTI

Verfassen von Texten 
Pisno sporočanjeB



TEMA: Družinska slika (E
rn

st Ja
n

d
l)

spoznati  
zvrst besedila

zamenjati glagol

postaviti lastne slike  
(n.pr. razredna slika,  
skupinska slika ...) z rekvisiti

fotografirati  
razredne slike  
in jih predstaviti

postaviti slike  
z različnimi 

predmeti 
(n.pr. šolske 

stvari, sadje ...) 
in jih opisati

brati alibrati ali
poslušati poslušati 
pesmicopesmico

spremeniti pesmico po svojem

napisati druge  
lastne kitice

VERFASSEN VON TEXTEN 
PISNO SPOROČANJE

Vorschläge zur Themenaufbereitung  
Predlogi za obdelavo temeB

besedilo glej stran 62

SCHWIERIG
ZAHTEVNO

LEICHT
LAHKO



TEMA: Družinska

slika
(E

rn
st

Ja
n

d
l)

Aufgabenbeispiele zur Umsetzung
Primeri za pridobivanjeB

•  Prikroji pesmico na 

lastno družino in jo napiši.

•  Predstavi svojo družinsko 

sliko drugim.

> (primeri iz prakse glej stran 63)

•  Postavi  „razredno sliko” 

in jo nariši in opiši. List nalepi 

na skupni lepak.

> (primeri iz prakse glej stran 63)

• Poišči informacije o avtorju.

•  Poslušaj/Preberi pesmico. 

Odloči se za eno osebo in 

se pesmi primerno postavi.

•  Zamenjaj glagol in pesem napiši.

> (primeri iz prakse glej stran 63)

besedilo glej stran 62

VERFASSEN VON TEXTEN
PISNO SPOROČANJE

SCHWIERIG
ZAHTEVNO

LEICHT
LAHKO



B BESEDILO

Familienfoto 
(Ernst Jandl)

der vater hält sich gerade 

die mutter hält sich gerade

der sohn hält sich gerade

der sohn hält sich gerade

der sohn hält sich gerade

der sohn hält sich gerade

der sohn hält sich gerade

die tochter hält sich gerade

die tochter hält sich gerade

Družinska slika 
(prevod iz nemščine)

oče stoji ravno

mati stoji ravno

sin stoji ravno

sin stoji ravno

sin stoji ravno

sin stoji ravno

sin stoji ravno

hčerka stoji ravno

hčerka stoji ravno.

VERFASSEN VON TEXTEN 
PISNO SPOROČANJE



TEMA: Družinska

slika
(E

rn
st

Ja
n

d
l)

Exemplarische Umsetzungsergebnisse
Primeri iz prakseB

besedilo glej stran 62
Družinska slika
Oče se smeji. 

Mama sedi na stolu. 

Sin stoji na rokah. 

Sin čepi na preprogi. 

Sin se smeji. 

Hčerka leži na tleh.

Razredna slika
Robin spi na mizi. 

Luca sedi na tleh in spi. 

David spi na blazini. 

Florian leži na klopi in spi. 

Kathi sedi na tleh in se smeji. 

Lukas sedi na tleh in spi. 

Sara čepi na tleh in se smeji. 

Noah stoji na mizi. 

Marcel leži na tleh in spi. 

Sarah stoji na klopi in se smeji. 

Sandro čepi na tleh in spi. 

Sascha bere zvezek in kadi cigaro. 

Andi manjka.

Exemplarische Umsetzungsergebnisse

Družinska slika

Družinska slika
Oče se smeji. 

Mama leži na kavču. 

Sin leži na tleh. 

Sin leži na tleh. 

Sin leži na tleh. 

Hčerka pije kavo.

Mama sedi na stolu. 

Atej boža mačko. 

Babica spi na kavču. 

Jaz se smejim. 

Moj pes sedi na tleh. 

Teta sedi pri bazenu.

Andi manjka. Družinska slikaDružinska slika

VERFASSEN VON TEXTEN
PISNO SPOROČANJE

SCHWIERIG
ZAHTEVNO

LEICHT
LAHKO
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Anmerkungen:
Pripombe:

VERFASSEN VON TEXTEN 
PISNO SPOROČANJE



B
Anmerkungen:
Pripombe:

VERFASSEN VON TEXTEN 
PISNO SPOROČANJE



am Beispiel/ob primeru

Großschreibung von Eigennamen
Uporaba velike začetnice

Rechtschreiben 
PravopisB

VERFASSEN VON TEXTEN 
PISNO SPOROČANJE



DESKRIPTION/KOMPETENZEN 

OPIS/KOMPETENCE

Regeln für normgerechtes Schreiben  

kennen und anwenden

Poznavanje in raba pravopisna norma

•  Wichtige Regeln der Rechtschreibung kennen 

Učenka/Učenec pozna glavna pravopisna pravila 

•  Erworbenes Regelwissen/Sprachwissen transferieren und anwenden 

… prenaša in uporablja osvojeno vedenje pravil in védenje o jeziku

Lehrplan

Učni načrt

„Aufgabe des Rechtschreibunterrichts in beiden Sprachen ist es, die Schüle-

rinnen und Schüler zu normgerechtem Schreiben zu motivieren, grundlegende 

Rechtschreibkenntnisse zu vermitteln und in der Folge ihr Rechtschreibkönnen 

kontinuierlich zu erweitern, sie zum Erkennen und Anwenden einfacher Regeln 

zu führen…“ (Lehrplan S. 45)

„Naloga pravopisnega pouka v obeh jezikih je, da motivira učenke in učence 

za normi ustrezno pisanje, jim daje osnovno znanje pravopisa in v nadaljnjem 

postopno razširja njihovo pravopisno znanje, jih privede do spoznavanja in rabe 

osnovnih pravil ... “ (Učni načrt str. 45) 

Thema

Tema

Großschreibung von Eigennamen  

Uporaba velike začetnice 

Verknüpfung mit anderen Fertigkeitsbereichen

Povezave z drugimi veščinami

Verfassen von Texten (Schreiben von Briefen/SMS/e-Mails)

Pisno sporočanje (pisati pisma/sms/e-voščila)

KOMPETENZBESCHREIBUNGEN ZUM FERTIGKEITSBEREICH
KOMPETENČNI OPISI ZA SPRETNOSTI

Rechtschreiben 
PravopisB



TEMA: Uporaba velike za
če

tn
ice

prepoznati lastna 
imena bitij,  
zemljepisna in 
stvarna imena

iskati, zbirati in napisati 
stvarna imena (društva, 
javna poslopja ...)

uporabljati  
vljudnostni 
zaimek v pismu

pisati razglednico  
ali e-voščilnico po 

pravopisnih pravilih

iskati, zbirati  
in predstaviti  
lastna imena  

pravljic in  
naslove knjiguporabljati  

pravila v  
lastnem  
besedilu

uporabljati pri uporabljati pri 
prvi besedi  prvi besedi  

v povediv povedi

zbirati in napisati osebna  
imena in priimke (družinska in 

kmečka imena v soseščini)

popraviti in napisati 
pripravljeno besedilo

iskati, zbirati in pred-
staviti zemljepisna 

imena (imena krajev, 
rek, gora, ledin ...)

RECHTSCHREIBEN 
PRAVOPIS

Vorschläge zur Themenaufbereitung  
Predlogi za obdelavo temeB

SCHWIERIG
ZAHTEVNO

LEICHT
LAHKO



TEMA: Uporaba velike
za

če
tn

ice

Aufgabenbeispiele zur Umsetzung
Primeri za pridobivanjeB

•   Zapiši veliko začetnico, 

kjer je potrebno. 

Prepiši povedi v list rože.

> (glej naloga 2)

•  Pobarvaj besede, ki jih pišemo 

z veliko začetnico in jih vpiši v 

cvetne liste. 

> (glej naloga 1)

•   Označi, kjer bi morala biti velika 

začetnica in prepiši v zvezek. 

> (glej naloga 3)

•  Napiši voščilnico učiteljici in 

upoštevaj veliko začetnico pri 

uporabi vljudnostne oblike.

> (glej naloga 4)

RECHTSCHREIBEN
PRAVOPIS
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ZAHTEVNO

LEICHT
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B
NALOGA 1:   Pobarvaj besede, ki jih pišemo z veliko  

začetnico in jih vpiši v cvetne liste. 

KOROŠKA

TELEFON

MAČKA

CELOVEC

VOLK

BOROVLJE

NADJA

MIRKO

ŠOLA

KUHINJA

TETA META

VRT

TULIPANOBIR

PES

DRAVA HIŠA

GOZD

TELEVIZOR

KNJIGA

PIKA NOGAVIČKA

VRBSKO JEZERO

RDEČA KAPICA

RECHTSCHREIBEN 
PRAVOPIS



B
NALOGA 2:   Zapiši veliko začetnico, kjer je potrebno. 

Prepiši povedi v list rože.

RECHTSCHREIBEN
PRAVOPIS

stric marjan vozi traktor. 

simon kovač je zmagal igro.

dedek milan gre vsako jutro na štalensko goro. 

rada plavam v klopinjskem jezeru. 

volk požre rdečo kapico. 

v ponedeljek me je obiskala prijateljica mija. 



B
NALOGA 3:   Označi, kjer bi morala biti velika  

začetnica in prepiši v zvezek.

RECHTSCHREIBEN 
PRAVOPIS

marko in fabian sta sošolca.

valentina velikokrat obišče babico ano.

sosedov pes piki se rad potepa.

milan je prebral knjigo “superkokoš hana ne popusti”.

maja rada poje v šolskem zboru.

katja, simon, marija in jona stanujejo v celovcu, so celovčani.

učiteljica katja kovač me uči slovenščino.

skozi koroško teče reka drava.

poleti se radi kopamo v hodiškem jezeru.

v beljaku je velik nakupni center z imenom atrio.



B
NALOGA 4:   Napiši voščilnico učiteljici in upoštevaj veliko 

začetnico pri uporabi vljudnostne oblike.

RECHTSCHREIBEN 
PRAVOPIS

Draga učiteljica! 

Za Vaš 37. rojstni dan 

Vam iz srca želim vse 

najboljše. Hvala Vam,  

da mi vedno pomagate.

Vaš učenec Filip

P.S.: Risba na sprednji 

strani je za Vas.  

Upam, da Vam je všeč!

Katja Kovač

Novi trg 1

9020 Celovec

Avstrija



B
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Anmerkungen:
Pripombe:
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