
Učna priprava 

 
Splošne informacije  Šola: OŠ Dobje 

Učitelj: Tina Zendzianowsky Čavš 

Predmet/razred: ANGLEŠČINA -  9. razred 

Učna tema: ALL IN THE MIND 

Učni cilji: 

a) Vsebinski cilji 

a. učenec pozna glagole za opis dejanj 

b. učenec uporablja Past Simple in Past Continuous 

c. učenec zna opisovati dogodke v preteklosti 

d.  učenec ustvari zapise v učnem okolju o365 ter jih deli z učiteljico in sošolci 

       e.     učenec kritično prijateljuje s sošolcem  

       f.      učenec sodeluje s sošolcem, mu pomaga, ga vpraša za nasvet, se uči s pomočjo sodelovanja 

b) Procesni cilji 

a. razvija veščine: branje in bralno razumevanje, poslušanje in slušno razumevanje, govorno sporočanje, 

pisno sporočanje 

b. razvija kritično mišljenje 

c. razvija veščino raziskovanja 

d. razvija veščine sodelovanja in komuniciranja 

e. razvija digitalne veščine 

 

 



CILJI 

 

DEJAVNOSTI UČENCEV 

 

 

PRIČAKOVANI 

REZULTATI 

V tem koraku učenec: 

 ozavešča snov in veščine novega 

sklopa, 

 analizira, kaj od zastavljenega že 

po/zna, 

 napravi samorefleksijo o svojem 

odnosu do dela v Mahari in o365 

(digitalne veščine) ter o sodelovalnem 

učenju do sedaj. 

A) PREDZNANJE 

V učbeniku si skupaj pogledamo, kaj (slovnica, besedišče, izrazi) in 

s kakšni namenom (da bi znali - kaj) se bomo učili v novem sklopu. 

 

V o365 odgovorijo na vprašanja o Mahari, o365 in sodelovalnem 

učenju ter tako spoznajo delo v zvezku All in the mind. 

 

Učenci ponovijo tvorbo in 

rabo obeh časov (past 

simple, past continuous) 

ter nepravilne glagole. 

Učenci znajo uporabljati 

Maharo in o365. 

V tem koraku učenec: 

 oblikuje lastne cilje učenja, 

 se seznani z dejavnostmi, ki jih je za 

dosego ciljev načrtoval učitelj, 

 načrtuje dodatne dejavnosti, ki bodo 

prispevali k uresničitvi cilja. 

B) CILJI IN KRITERIJI USPEHA  

Učenci v Mahari pod zavihek Moje učenje zapišejo svoje 

predznanje in si zastavijo cilje, ki bi jih želeli doseči ter načrtujejo 

strategije (kako bodo do teh ciljev prišli). 

 

 

 

Učenci imajo začrtane cilje 

in strategije (zapisane v e-

listovniku). 

 

V tem koraku učenci: 

 ugotavljajo predznanje o določeni 

temi iz besedil, 

 poslušajo besedila in pokažejo 

razumevanje z različnimi dejavnostmi 

v UČ, 

 berejo besedila in izluščijo glavno 

misel ali iščejo določene informacije, 

C) DEJAVNOSTI: ZBIRANJE DOKAZOV O UČENJU 

 

1. Raziščejo in zapišejo , kaj je to telepatija ter poiščejo primer. 

2. Podčrtajo glagolske oblike, prepoznajo, v katerem času so ter 

dopolnijo pravilo o rabi časov past simple in past continuous. 

3. Poslušajo pogovor in odgovorijo na zastavljena vprašanja. 

4. S seznama si izberejo 4 izraze in jih uporabijo v novih povedih. 

 

5. V skupinah po navodilih obdelajo besedilo Fears and fantasies : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 odgovarjajo na vprašanja (ustno, 

pisno), 

 dopolnjujejo povedi, 

 iz primerov izluščijo slovnična pravila, 

 z reševanjem različnih nalog utrjujejo 

jezikovne strukture, 

 usvajajo novo besedišče za izražanje 

strahov, domišljije, sanj…, 

 uporabljajo na novo usvojeno 

besedišče in slovnico v svojih/ novih 

povedih, 

 raziskujejo pomen sanj, 

 sodelujejo v skupinah in parih, 

 uporabljajo IKT (Google, o365, 

Mahara). 

 

a) Predznanje (poišči,  kdo od sošolcev ima drugi del povedi; 

pogovor What are people afraid of?). 

b) Cilji: branje in bralno razumevanje, usvajanje novega besedišča, 

tvorba in raba strukture used to). 

c) Strategije: ugibanje pomena besed iz sobesedila, iskanje pomoči 

pri sošolcih, iskanje pomena besed v slovarju, večkratno branje 

besedila in iskanje določenih inf., skupen zapis odgovorov na 

vprašanja, posvetovanje s sošolci, sklepanje iz primerov). 

d) Dokazi: naloge v UČ, DZ in na spletu, nove povedi v o365. 

e) Samorefleksija: s pomočjo vprašalnika o skupinskem delu 

razmišljajo o sodelovalnem učenju, samo - ocenijo usvojeno znanje 

ter zapišejo refleksijo za nazaj in naprej. 

6. Rešujejo interaktivne vaje in utrjujejo tvorbo in rabo izraza used 

to. 

7. Po prebranem besedilu o sanjah, raziščejo pomen nekaterih sanj 

(na spletu in v knjigah) in opišejo svoje sanje. 

8. Pred branjem besedil o duhovih se pogovarjajo o tej temi (s 

pomočjo vprašanj). 
… 

 

 

Zapisi v o365: 

- odgovori 

- rešene naloge 

- razlaga in primer   

  telepatije 

- razlaga sanj 

- opis svojih sanj 
 

 

V tem koraku učenci: 

 Podajo povratno informacijo sošolcu. 

 Na temelju povratne informacije 

sošolca (in/ali učitelja) izboljšajo svoj 

izdelek. 

 V primerih svojih sošolcev poiščejo 

morebitne slovnične in pravopisne 

D) POVRATNA INFORAMCIJA (sošolca ali učitelja)  

 

- Učitelj preveri razlage besede telepatija in zgodbe o telepatiji ter 

jih pokomentira (prav tako obliko zapisanega v o365), učenci 

popravijo oz. uredijo izdelek. 

- V parih drug drugemu preverijo in popravijo povedi, v katerih so 

uporabljali past simple in past continuous. 

 

 

 

Popravljeni izdelki. 

Učenci se učijo iz napak. 



napake oz. napačno rabo jezikovnih 

struktur ter jih popravijo – v teh 

primerih prepoznajo svoje. 

- Učitelj pripravi delovni list s primeri povedi učencev, ki jih skupaj 

pokomentirajo (popravijo, če je potrebno). 

- Učitelj pregleda sestavek o njihovih sanjah in ga popravi, učenci 

pa nato popravo zapišejo v zvezek v oblaku. 

 

V tem koraku učenci: 

 Napravijo samorefleksijo in/ali 

samoevalvacijo na celoten sklop in 

sodelovalno učenje. 

 Razmislijo o nadaljnih korakih učenja 

obravnavane teme in veščine, ki je bila 

v fokusu pozornosti. 

 

E) SAMOREFLEKSIJA/SAMOEVALVACIJA 

V zavihek Moje učenje zapišejo kratko refleksijo o sklopu VSE JE V GLAVI: 
 

- ponovno pogledajo, kakšne cilje so si zastavili in razmislijo, katere so 

dosegli in katere ne ter kakšna je bila pot do teh ciljev (natančno po 

strategijah), 

- zapišejo, kako učinkoviti so bili kot skupina, kako so delovali, kako so si 

razporedili vloge, kakšne težave so imeli, kaj bi lahko izboljšali pri 

skupinskem delu, 

- v čem so bili pri tem sklopu resnično dobri, 

- kaj bi lahko pri svojem učenju še izboljšali.  

  

 

 

Zapis samorefleksije v 

zavihku Moje učenje v 

Mahari. 

 

 

 

 
 


