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M  

 Opisati zna sebe in povedati, kaj je po poklicu, kaj dela, kje živi, kaj ga zanima, česa ne mara. 
 Tvoriti zna preproste izjave o krajih in ljudeh npr. svoji družini, prijateljih, sodelavcih . 
 Ob vnaprejšnji pripravi zna s preprostimi besedami in naučenimi izrazi kaj opisati npr. osebo, 

predmet, okolico, sobo, sliko, svoje delo). 

P a e 

 V počasnem in razločnem govoru razbere konkretne informacije kraj, čas, ceno, kje je kaj …  ob 
znanih vsakdanjih temah.  

 Pri poslušanju preprostega pogovora če je ta razločen in počasen  razume besede, kratke izjave 
(npr. med prodajalcem in stranko). 

 V počasnem in jasnem govoru lahko sledi zelo kratkim in preprostim navodilom ter napotkom. 

Branje 

 Razume zelo kratka, preprosta besedila in sporočila.  
 V preprostih obvestilih v vsakdanjih situacijah prepozna znana imena, besede in besedne zveze. 

 Razume napise (npr. v trgovinah, na pošti, na delu  in napotke, osnovne informacije v hotelu, v 
oglasih, programih, letakih, brošurah npr. čas, kraj, cena, program .  

 Razume kratka besedila o vsakdanjih temah in temah, ki ga/jo osebno zanimajo (novice o 

športu, glasbi, potovanjih, vremenske napovedi, kratke zgodbe), napisana v preprostem jeziku 

in opremljena s slikami. 

Pisanje 

Pisanje 

 Zna napisati informacije o osebnih zadevah družina, delo, hobiji, kaj mu je všeč, kaj ne, ipd. . 
 Zna napisati preproste izjave o sebi in drugih kje živijo, kaj delajo), s preprostimi besedami zna 

opisati vsakdanje predmete, prostore, svoje delo itn. 

 Z osebnimi podatki zna izpolniti obrazec; preprosto zna vprašati po informacijah npr. po času, 
kraju, ceni itn.). 

 Napisati zna preprosto osebno sporočilo. 

Dopisovanje 

 Pisno zna preprosto posredovati osebne in druge zanj pomembne podatke in prositi zanje. 

 V obliki niza zelo preprostih kratkih izjav zna napisati preprosto osebno  sporočilo npr. SMS in 
spletne prispevke), odgovoriti na preprosto osebno pismo ipd.; pri tem uporablja ustaljene 

sporazumevalne vzorce. 

Pri opredelitvi standardov znanja za vstopno raven so bili upoštevani opisniki v lestvicah SEJA za raven 
A1 in njegovem Dodatku ter opisniki v dokumentu P e i e ena a en a lo en čino (2016). 

6.1.2 Osnovna raven (ravni A2 B1 po SEJU) 

Govorec slovenščine jezik obvlada toliko, da se v pretežni meri lahko samostojno sporazume. Znajde se 
v večini vsakodnevnih in ponovljivih situacij; pri tem uporablja širok razpon preprostega jezika, da lahko 
izrazi večino tistega, kar želi sporočiti.  

Gl. tudi standarde znanja za vstopno raven.  


