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 Razume bistvo televizijskih oddaj o znanih temah, v katerih je govor razmeroma počasen in 
razločen.  

 Lahko sledi filmom, če je zgodba v večji meri razumljiva iz slike in dogajanja ter če je govor 
razločen in jezik preprost.  

 Iz vsebine govora zna razbrati okoliščine sporočanja (npr. kje poteka pogovor, kdo so govorci). 

Branje 

 Razume nezapletena zapisana stvarna besedila o vsakdanjih temah in temah, povezanih z 

njegovim poklicnim področjem in interesi.  
 Zna poiskati in razume specifične predvidljive podatke v preprostih vsakdanjih gradivih, npr. 

oglasih, letakih, jedilnih listih, seznamih literature, voznih redih, grafičnih prikazih … 

 Prepozna glavne poudarke in utemeljitve v preprostih časopisnih člankih o znanih temah.  
 Razume vsakdanje napise in obvestila, kratka osebna pisma ter jasno napisana preprosta 

navodila za uporabo opreme ali pripomočkov. 

Pisanje 

Pisanje 

 Pisati zna kratka preprosta sporočila v ustaljenih oblikah tudi npr. v obrazcih  za neposredne 
potrebe npr. obvestilo, napotek, navodilo, recept, pritožbo, mali oglas, vabilo, različne oblike 
prošenj, nasvet, življenjepis, povpraševanje, prijava … .  

 V povezanih stavkih zna preprosto opisati vsakdanje vidike svojega okolja, npr. ljudi, kraje, 

dogodke v šoli ali na delovnem mestu. 
 Na kratko zna v glavnih potezah opisati dogodke, pretekle dejavnosti ali osebna doživetja, zna 

napisati tudi preprosto zgodbo lahko ob izmišljenem dogodku .  
 Uporabljati zna najpogostejše povezovalce in, pa, ker, ampak , da stavke poveže v preprosto 

linearno zgodbo ali opis.  

 V kratkem besedilu zna preprosto utemeljiti nekatera dejstva npr., zakaj se uči/uporablja 
slovenščino…  ali predstaviti svoj pogled na stvari. 

Dopisovanje  

 Lahko si dopisuje s prijateljem: razume preprosta osebna pisma in zna nanje odgovoriti. 

 Lahko se vključuje v preprostejše dejavnosti na družabnih omrežjih. 
Pri predstavitvi standardov znanja za osnovno raven so bili v veliki meri upoštevani opisniki v lestvicah 
SEJA in njegovem Dodatku za ravni A2 in spodnjo B1. 

6.1.3 Vi a a e  a e  B   SEJU  

Govorec na višji ravni razume glavne ideje v kompleksnih besedilih na najrazličnejše teme. Govori 
tekoče in spontano. Tvoriti zna jasna, zaokrožena besedila in razložiti svoja stališča ob aktualnih 
vprašanjih.  

Gl. tudi standarde znanja za vstopno in osnovno raven. 

Govorjenje 

Dia   

 Sporazumeva se dovolj tekoče in spontano, da lahko vzdržuje interakcijo z domačimi govorci.  
 Dejavno sodeluje v pogovoru med domačimi govorci.  


