
STANDARDI, KRITERIJI IN OPISNIKI ZA USTNO SPOROČANJE – NEM 

STANDARDI ZNANJA (2. VIO oz. po treh letih učenja):  

Učenec: 
- razume navodila, če so posredovana skrbno in počasi, z daljšimi premori, in sledi kratkim preprostim napotkom; 
- pri počasnem in razločnem govorjenem besedilu razume posamezne pogosto rabljene besede in najosnovnejše besedne zveze, ki se nanaša nanj, na njegovo družino in 
neposredno življenjsko okolje; 
- razume zelo kratka in preprosta besedila, posebno če so podprta z vizualnim gradivom; 
- se preprosto sporazumeva, če je sogovornik pripravljen svoje izjave ponoviti počasneje ali jih pojasniti in če je pripravljen pomagati; 
- zna postaviti/odgovoriti na vprašanje, ki se nanaša na trenutne potrebe; 
- zna odgovarjati na vprašanja o splošnih temah; 
- zna uporabljati preproste besedne zveze in povedi, s katerimi opiše sebe, svoj kraj in ljudi, ki jih pozna; 

 

STANDARDI ZNANJA (3. VIO): 

Učenec: 
- razume besedne zveze in pogosto besedišče, ki se nanašajo na najbolj temeljne stvari (npr. najosnovnejši osebni in družinski podatki, nakupovanje, neposredno življenjsko 
okolje, zaposlitev); 
- razbere glavno misel kratkih, jasno oblikovanih sporočil in obvestil; 
- se zna sporazumevati v preprostih okoliščinah, kadar gre za neposredno izmenjavo informacij o splošnih, vsakodnevnih stvareh; 
- zna uporabiti besedne zveze in povedi, s katerimi lahko preprosto opiše sebe, svojega prijatelja, svojo družino in druge ljudi, življenjske razmere ali svojo izobraževalno pot; 
- se razumljivo izraža z zelo kratkimi izjavami, v katerih pa so zelo očitni premori, napačni začetki in preoblikovanja; 
- zna pokazati, ali sledi sogovorčevim besedam, vendar redko razume dovolj, da bi pogovor usmerjal po svoji volji; 
- pri sporazumevanju uporablja preproste stavčne strukture z naučenimi frazami, skupinami nekaj besed in vzorci; 
- odgovoriti zna na vprašanja in se odzvati na preproste trditve. 

 

 
 
 

BESEDIŠČE JEZIK VSEBINA RAZUMEVANJE 

nzd (1) Učenec ne pozna učne snovi ali pozna samo del snovi. Nezanesljiv je pri osnovnih bistvenih dejstvih. Njegovi 
odgovori so raztrgani, nesolidni. Njegova izgovorjava je okorna in nerazumljiva. Zelo težko odgovarja brez 

pomožnih vprašanj. Učenec se premalo trudi. Jezikovno se zelo slabo izraža. 
 

zd (2) sporočilni namen na 
več mestih ni jasen; 
besedišče je 
skromno, 
ponavljajoče, 

uporaba preprostih 
ali neustreznih 
slovničnih struktur 

poznavanje snovi s priklicem in obnovo 
dejstev, definicij, besed 

razumevanje kratkih, 
preprostih napotkov in 
upoštevanje teh napotkov; 
razumevanje nekaterih 
pomembnih 



neustrezno; 
izgovorjava otežuje 
razumevanje 

podatkov/podrobnosti, ki so 
večkrat in jasno izražene 
(ob nebesedni podpori) 

db (3) sporočilni namen na 
nekaj mestih ni 
jasen; besedišče je 
osnovno/preprosto/ 
ponavljajoče; 
občasno so napake 
v izgovorjavi a le 
mestoma otežujejo 
razumevanje 

slovničnih napak je 
dosti, a ne 
otežujejo 
razumevanja 

razumevanje snovi in sposobnost 
spreminjanja ene abstraktne oblike v 
drugo (npr. z besedami in povedmi 
predstaviti podatke iz razpredelnice, 
ubeseditev slik …) 

razumevanje glavne misli in 
glavnih poudarkov 
preprostega pogovora; 
razumevanje pomembnih 
podatkov/podrobnosti v 
pogovoru na znano 
tematiko 

pdb (4) sporočilni namen je 
jasen; besedišče je 
ustrezno glede na 
temo; izgovorjava je 
ustrezna 

slovničnih napak 
skoraj ni; slovnične 
strukture so 
občasno 
neustrezne in 
neraznolike 

uporaba pridobljenega znanja pravil, 
besedišča, … v novih situacijah (igra 
vlog, opis slik,…) 

razumevanje podatkov in 
podrobnosti v vsakdanjih 
okoliščinah 

odl (5) sporočilni namen je 
popolnoma jasen; 
besedišče je bogato 
in raznoliko; 
izgovorjava je 
ustrezna 

slovničnih napak 
ni; uporaba 
ustreznih in 
raznolikih 
slovničnih struktur 

uporaba pridobljenega znanja pravil, 
besedišča, … v novih situacijah (igra 
vlog, opis slik,…) 
 

razumevanje podatkov in 
podrobnosti v vsakdanjih 
okoliščinah 

 


