
Znan slovenski pesnik Boris A. Novak je zapisal: «Kolikor jezikov znaš, toliko življenj živiš«.  

 

Zato je prav, da se tujih jezikov začnemo učiti že v otroštvu preko igre, kajti kot otroci veliko lažje 

usvajamo novo besedišče in slovnične strukture. Prvi koraki v tujem jeziku potekajo  pravzaprav na 

nezavedni ravni, saj je učenje bolj ali manj zahtevno igranje oz. uprizarjanje avtentičnih življenjskih 

situacij. Prek učenja tujih jezikov spoznavano nove kulture in si tako širimo naša obzorja. Zato ob koncu 

šolskega leta organiziramo enodnevni ali dvodnevni izlet v nemško govoreče dežele, od koder se 

vračamo z nepopisnimi vtisi in večjim občutkom samostojnosti. 

 

Nemščina je jezik naših sosedov in gospodarsko najmočnejše evropske države. Znanje nemščine 

pomeni dobro podlago za vse srednje šole, kjer je drugi tuji jezik obvezen, hkrati pa je velika 

konkurenčna prednost pri zaposlovanju tako v gospodarskih kot tudi v negospodarskih panogah. 

 

Ker jezik zahteva kontinuirano delo, je zaželeno, da vaš otrok obiskuje nemščino v obeh triadah, saj bo 

le tako njegovo znanje kvalitetno in dobra podlaga za nadaljnjo delo v gimnaziji ali srednji šoli, kjer je 

drugi tuji jezik poleg angleščine obvezen. 

Za vsako skupino imamo letni načrt dela, ki pa ga na želje učencev in po potrebi tudi prilagajamo. 

Število skupin je odvisno od prijavljenih učencev, zato spodnja predstavitev služi kot okvirna.

 

 

 

 

Učenje v zadnji triadi se nekoliko razlikuje od dela do sedaj. Učenci 

so usvojili že velik del besedišča, ki ga poglabljamo in širimo. Tudi 

stavčne strukture postajajo zahtevnejše, učenci pa nimajo več težav 

z zapisovanjem nemških besed. Skupine se delijo na začetno, 

nadaljevalno in napredno glede na predznanje, ki ga učenec ima. 

Tudi v zadnji tiradi bomo širili že osvojeno besedišče ustrezno stopnji, prav tako pa bomo podrobneje 

usvajali  že poznane in nove slovnične strukture. Bralna in slušna besedila bodo postajala daljša, 

učenci pa bodo znali samostojno pripovedovati o določeni temi in napisati krajša besedila v nemščini. 

  

  



 

Pri nemščini kot obveznem izbirnem predmetu se bomo naučili: 

 

 pogovarjati se s prijatelji o športu, glasbi, filmih in drugih aktivnostih, ki so všeč tudi 

vrstnikom 

 naročiti in plačati jedi v restavraciji 

 kupiti nova oblačila in povedati, kako nam pristajajo  

 vprašati za pot in dajati navodila 

 nakupovati po spletu 

 povabiti prijatelja v kino in sprejeti ali zavrniti povabilo. 

 sprejeti ali zavrniti predloge v pogovoru s prijatelji 

 pravilno uporabljati določni ali nedoločni člen v prvem in četrtem sklonu 

 sklanjati samostalnik v dajalniku 

 spregati pravilne in nepravilne glagole v sedanjiku 

 tvoriti in uporabljati sestavljeni preteklik 

 uporabljati osnovne predloge 

 branje enostavnih avtentičnih besedil 

 imeli pa bomo tudi predstavitve referatov oz. govorne nastope. 
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