
OBVEZNI IZBIRNI PREDMET – NEMŠČINA 
7., 8. in 9. razred 

 
»Več jezikov znaš, več veljaš.« 

 
 
 

   
 
 
 
 
 

V času vse intenzivnejšega evropskega povezovanja ima učenje več tujih jezikov že v 

osnovni šoli vse večji pomen. Učencem, ki to želijo se ponuja možnost učenja nemškega 

jezika v zadnjem triletju kot OBVEZNI in NEOBVEZNI izbirni predmet. Pouk nemškega jezika 

poteka v povezavi z domačo kulturo in materinščino ter tako krepi tudi lastno identiteto. 

 

Jezikovne sposobnosti, ki jih učenci pridobivajo in razvijajo pri pouku nemškega 

jezika, so pomembne najprej zaradi neposredne uporabnosti in kasneje za lažje 

nadaljnje izobraževanje in iskanje zaposlitve. 

 
 
Učenci pri pouku nemščine razvijajo:  

 

 štiri jezikovne spretnosti: slušno in bralno razumevanje ter pisno in govorno 

sporočanje, ter njihovo uporabo predvsem v vsakdanjih situacijah,  

  svojo jezikovno zavest in medkulturno vedenje,  

  pridobivajo informacije o tujih deželah ter primerjajo svojo z drugimi kulturami,  

  širijo svoj besedni zaklad ter spretnosti komuniciranja,  

 ob raznovrstni in raznoliki ponudbi vsebin odkrivajo in raziskujejo, pridobivajo nova 

znanja ter izboljšujejo svoje sposobnosti (predvsem jezikovnega) učenja, ter 

ustvarjalnost, 

 IKT kompetence; delo z računalnikom, v spletnih učilnicah, iskanje informacij na spletu, 

priprave predstavitev, 

 timsko delo, 

 kritično razmišljanje.  

        

 
 

 

 

 

Besser spät als nie! 

Hallo! 

Willst du DEUTSCH lernen? 



Učenci bodo pri pouku nemškega jezika : 

 

 ♦ razumeli učiteljeva navodila, vprašanja in se nanje odzivali, 

 ♦ razumeli pogovor v razredu in se vanj vključevali, 

           ♦ se naučili pesmice, rime in pregovore, 

 ♦ razumeli in brali krajša besedila, 

 ♦ sodelovali v pogovoru z učiteljem in sošolci, 

 ♦ znali postavljati vprašanja in nanje odgovarjati, 

 ♦ znali reševati pisne naloge, 

 ♦ znali sestaviti krajša besedila (npr. pismo), 

 ♦ znali pripraviti in predstaviti projektno nalogo, 

           ♦ se znali sporazumevati v nemščini,… 

   
 
 
Nemščina je TRILETNI PREDMET, ki se izvaja 2 uri tedensko (skupaj 204 ure).  

Učenec lahko po enem ali dveh letih učenja nemščine izstopi. 

 

Učenje nemščine razvija komunikativne sposobnosti z dejavnostno naravnanim poukom; 

znotraj tega učenci razvijajo slušno in bralno razumevanje ter ustno in pisno sporočanje. 

 

Pridobljeno znanje se ocenjuje dvakrat v vsakem polletju, in sicer ustno ter pisno. 

Preverjamo slušno in bralno razumevanje, govor oziroma pisanje, poznavanje in rabo 

besedišča ter slovničnih pravil. 

 

Učne teme: pozdravljanje, predstavitev osebe, šola, družina, čas in prosti čas, bivanje v 

mestu ali na deželi, živali, dežele nemškega govornega območja, počitnice, dopisovanje, 

nakupovanje, naročanje v restavraciji, žepnina, telo in zdravje, izleti in potovanja, prazniki, 

nemško govoreče dežele, pesmi, ... 

 

V okviru pouka organiziramo strokovno ekskurzijo v Avstrijo, kjer imajo učenci možnost 

kontaktirati z domačimi govorci. 

 
Učiteljici Irena Krajnc in Mirjana Vračun 

                                                                                                              
                                                                                                                  

                                                


