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NEOBVEZNI IZBRINI PREDMET  - 7., 8., 9. razred 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznavanje tujih jezikov je v današnjih časih zelo pomembna 
kompetenca. Če je poznavanje angleščine dandanes nujno, pa nam 
znanje nemščine daje odlično popotnico za nadaljnje šolanje oziroma 
poklic. Olajša pa nam tudi morebitne zagate na potovanjih in nam širi 
obzorja. Otroci bodo v okviru pouka nemščine spoznavali jezik, navade in 
kulturo držav, v katerih je nemščina uradni jezik. Že sedaj se učenci z tem 
jezikom srečujejo preko glasbe, televizijskih programom oziroma preko 
komunikacije z prijatelji iz nemško govorečih dežel. Že dejstvo, da je 
nemščina po številu govorcev  (100 milijonov govorcev) najbolj razširjen 
materni jezik v Evropi, je dober razlog, da se ga naučimo tudi mi.   
 

  
Kdo se lahko odloči za učenje nemščine?  
Za nemščino kot neobvezni izbirni predmet se lahko odločijo vsi učenci v 
sedmem, osmem in devetem razredu. Obiskujejo ga lahko eno, dve ali 
vsa tri leta - po dve uri tedensko. Učenje nemščine priporočamo 
učencem, ki imajo veselje in voljo do učenja tujega jezika.  Učenci se glede 
na predznanje jezika ločijo v dve skupini (začetno in nadaljevalno).  V 
nadaljevalno skupino so vključeni učenci, ki so predmet nemščine že 
obiskovali v 4., 5. ali 6. razredu v okviru neobveznega izbirnega predmeta.  
 

 Kaj se bomo učili?  
V začetni skupini bodo učenci osvojili sledeča nova znanja: pozdravi, opisi 
sebe in družine, opis kraja bivanja ter drugih držav, spoznali bodo barve, 
letne čase, dneve v tednu, dežele nemškega govornega področja ter 
naročati hrano in pijačo. Znali bodo zapisati kratka sporočila, voščila, 
novice ter odgovarjati na preprosta vprašanja. Učenci bodo pri učenju 
razvijali vse štiri jezikovne spretnosti: bralno, slušno, govorno in pisno.  
V nadaljevalni skupini pa učenci nadgrajujejo znanje, ki so ga osvojili v 
začetni skupini. Tematska področja so turizem, reklamni letaki, glasba, 
šport, hobiji, stavbe v mestu ter opis poti.  Učenci se spopadajo s krajšimi 
nemškimi teksti, znajo tvoriti preproste dialoge, izražati svoje mnenje, ter 
tvoriti daljše stavke.  
 

 Aktivnosti pri pouku  
Nemška bralna značka, jezikovne igre, govorni nastopi, delo s stripi, 
nemškimi pesmicami, uporaba avdiovizualnih pripomočkov, delo z 
interaktivnimi/ spletnimi nalogami, veliko dela v dvojicah in v skupinah, 
sodelovanje z nemškimi naravnimi govorci, učenje jezika skozi pesmice in 
zgodbe  

 

Deutsch lernen macht Spaß! Willkommen! 

učiteljica Nina Vučilovski  


