
 

predstavitev izbirnega predmeta 

Nemški jezik 

 

 
Nemščina kot drugi tuj jezik je triletni izbirni predmet. Program se izvaja od 7. do 9. razreda 

Učenec pa lahko preneha z učenem nemščine po enem ali dveh letih. Predmet lahko 

obiskuje samo eno leto ali samo dve leti in se prav tako lahko pridruži šele v 8. ali 9. razredu, 

vendar mora pokazati ustrezno predznanje.  

Pouk se izvaja dve uri na teden (letno 70 ur v 7. in 8. razredu ter 64 ur v 9. razredu), znanje 

se ocenjuje. Pri ustnem ocenjevanju je poudarek na govoru, pri pisnem pa na pisanju. Ocene 

pa lahko pridobijo tudi s predstavitvijo plakatov, pisanjem zgodbic, sestavkov in stripov, 

deklamacijami in podobnimi govornimi nastopi. Prisotnost je obvezna.  

Pri pouku bomo razvijali vse štiri jezikovne spretnosti: slušno in bralno razumevanje ter ustno 

in pisno sporočanje.  

Pouk je usmerjen k učencu, njegovemu jezikovnemu razvoju, spodbuja ustvarjalnost in 

domišljijo in širi obzorje. Na začetku spoznava osnove komunikacije nato širše spoznava 

okolja in življenja v njem.  

 

                                          
 

Pouk vzbuja zanimanje za drugo in drugačno.  

Učenec spoznava dežele nemškega govornega področja, se seznani z njihovimi navadami 

in običaji, jih primerja z našo kulturo in materinščino. Učenec tako izoblikuje pozitiven 

odnos do tujega jezikovnega bogastva in razvije celostno sposobnost za medkulturne in 

medjezikovne komunikacije s pomočjo nemščine. 

 

 

 

 

za učence 7., 8. in 9. razredov  

Družboslovno-humanistični sklop 

 

WIR SPRECHEN 
DEUTSCH! 

ICH AUCH. 

UND DU? 
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Tematika od 7. do 9. razreda 

Jaz: osebni podatki, videz, značajske lastnosti 

Medčloveški odnosi: člani družine, prijatelji, sošolci 

Dom: hiša, stanovanje, stanovanjska oprema, prostori v hiši, vsakdanja opravila 

Šola: urnik, učenje, potrebščine, učilnica, urnik, šolski predmeti 

Prosti čas: šport, različne aktivnosti, konjički 

Čas: ure, dnevi, deli dneva, letni časi, meseci, prazniki 

Prehrana: jedi in pijače, obroki hrane, vrsta hrane 

Nakupovanje: hrana in pijača, oblačila, cena, kakovost, žepnina 

Oblačila in obutev: vrste oblačil in obutve 

Delo: posamezni poklici in načrti za prihodnost 

Življenje v mestu in na podeželju: javne zgradbe, promet, prevozna sredstva 

Naravno okolje: vreme, narava, živali, skrb za okolje 

Telo in zdravje: deli telesa, nega telesa, osebna higiena, zdrava prehrana, bolezni 

Slovenija: moja domovina, moj domači kraj 

Nemško govoreče države in EU: države, glavna mesta. prebivalci, jeziki 

Potovanja: spoznavanje tujih krajev, izleti 

 
 
 
Učiteljica: Edita Gavranović 
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	Jaz: osebni podatki, videz, značajske lastnosti

