LETNA PRIPRAVA NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO
Šolsko leto: 2021/2022
Predmet: angleščina
PRILAGODITVE PREDMETA V PRIMERU POUKA NA DALJAVO
Pouk na daljavo se bo izvajal preko aplikacije MS Teams. V četrtem razredu in pri izbirnih
predmetih (francoščina, nemščina) se bo pouk enkrat tedensko, od 5. do 9. razreda pa dvakrat
tedensko izvajal preko video konference.
Učenje tujega jezika temelji na postopnem usvajanju tako besedišča kot jezikovnih struktur, zato
npr. težjih jezikovnih struktur ni možno premakniti na začetek leta oz. na čas, ko pouk poteka v
šoli in lažjih na čas, ko bi pouk potekal na daljavo.
V primeru, da bo pouk potekal na daljavo, se bodo poučevanje prilagodilo na ta način, da se bodo
v večji meri izvajali cilji, ki so spodaj obarvani z zeleno barvo.
Cilji
Poslušanje:
nadaljujejo z razvijanjem strategij poslušanja in slušnega razumevanja ter sporazumevalnih
strategij (npr. prepoznavanje glavnih misli besedil, iskanje določenih podatkov itd.);
Jezikovna zmožnost:
ob poslušanju besedil (v skladu s predlaganimi temami) in delu z njimi spoznajo pogosto rabljene
jezikovne strukture in besedišče ter njihov pomen in rabo v sobesedilu;
Pragmatična zmožnost:
uporabljajo osnovne sporazumevalne funkcije (npr. vprašanja, pozdravi);
spoznajo osnovne lastnosti krajših in preprostih besedil (npr. eno- in večgovorna besedila);
spoznajo najosnovnejše prvine nebesedne podpore govoru in njihov pomen in to uporabljajo v
govoru; že v predhodni stopnji;
Sociolingvistična/ družbeno-kulturna zmožnost:
spoznajo najosnovnejše jezikovne označevalce družbenih razmerij (pozdravi, naslavljanja) in
nekatere vljudnostne dogovore (npr. zahvala, opravičilo);
Medkulturna ozaveščenost:
se ozaveščajo o nekaterih najosnovnejših medkulturnih podobnostih in razlikah v najširšem
smislu – v razredu, najbližjem okolju (tudi s pomočjo starosti idr. primernih izvirnih besedil);
razvijajo svojo medkulturno občutljivost;
Besedila in okoliščine:
poslušajo govor v živo in videoposnetke;
besedila so v 2. VIO nezapletena, kratka, najprej z bogato nebesedno podporo, ki se lahko
postopoma zmanjšuje, v 3. VIO pa so daljša in kompleksnejša;
šumov, motenj in drugega je malo, narečnih in drugih posebnosti skoraj ni, hitrost govora je
večinoma prilagojena oz. za 2. VIO po potrebi upočasnjena (več o besedilih glej v pogl.
Standardi znanja);

za preverjanje razumevanja poslušanja v 2. VIO učenci lahko uporabljajo slovenščino, nebesedni
odziv ali kratek besedni odziv v angleščini, v 3. VIO pa mora biti odziv v angleščini.
število govorcev je omejeno (2–3) in njihove vloge so popolnoma jasne;
besedila so govorjena v standardnih različicah govorjene angleščine, govor je prilagojen, po
potrebi umetno počasen in razločen (MS: v besedilu so dolgi premori);
navezujejo se na učencu znane in razumljive teme z njegovega osebnega in družbenega področja;
imajo konkretno (MS: vsakdanjo) vsebino;
vsebujejo konkretno, pogosto rabljeno besedišče;
vsebujejo večinoma pogosto rabljene slovnične strukture (MS: govorjena besedila spremlja
bogata nebesedna in druga podpora (npr. interpretacija govorice telesa, mimika, okoliščine, slika;
ponovitev, prevod posameznih fraz itn.);
ni motečih šumov in drugih zvočnih motenj.
Primeri besedil
V 2. VIO so besedila kratka, preprosta, po potrebi prilagojena in počasi ter razločno govorjena.
Primeri besedil: kratki dialogi, pesmi, krajši opisi, stripi. Besedila poslušajo večkrat (dvakrat do
trikrat). V 3. VIO so besedila daljša in kompleksnejša. Primeri besedil: intervju, daljši dialogi,
video posnetki.
Odziv: učenci pokažejo razumevanje z nebesednim odzivom (ravnanjem), in besednim odzivom.
Besedni (govorni ali pisni) odziv je v 2. VIO lahko v slovenščini, nebesedni odziv ali kratek
besedni odziv v angleščini, v 3. VIO pa mora biti odziv v angleščini.
Besedila učenci poslušajo večkrat (dvakrat do trikrat); po potrebi z dodatnimi pojasnili,
prilagoditvami.

Pisno in ustno sporočanje
V 2. VIO učenci tvorijo kratka govorjena in pisna sporočila po vzorcu (opis sobe, opis živali,
opis dneva, kratke igre vlog, razglednica…).
V 3. VIO učenci samostojno tvorijo kompleksnejša govorjena in pisna sporočila na znane teme
(dialog v trgovini, dialog v restavraciji, vremenska napoved, opis osebe, opis športa, kratka
zgodba, problemsko pismo…).
V primeru pouka na daljavo se ocenjevanje prilagodi:

- glede na usmeritve o preverjanju in ocenjevanju ali spremembe Pravilnika o preverjanju in
ocenjevanju, ki ga izda Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
- glede na število že pridobljenih ocen,
- glede na trenutno obravnavano snov (ali je bolj primerna za pisno ali ustno ocenjevanje),
- zmanjša se nabor ciljev in vsebin za ocenjevanje (poudarek je na tistih, ki so bili obravnavani v
času pouka v šoli in na tistih, ki se jih je v času pouka na daljavo več utrjevalo).

