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Predstavitev neobveznega izbirnega predmeta 

NEMŠČINA 

 

za učence 4., 5. in 6. razredov 

Družboslovno-humanistični sklop 

Zagotovo se vsi vsakodnevno srečujemo z besedami, kot so cuker, tepih, lojtra, kelnar, žajfa, 

cajt ... Nemščino imamo tako rekoč v ušesu in nas spremlja na vsakem koraku, le da se tega 

mogoče ne zavedamo. Zakaj torej ne bi razvijali nečesa, kar nam je blizu? 

Za nemščino kot neobvezni izbirni predmet se lahko odločijo vsi učenci že v 4. razredu 

osnovne šole in nadaljujejo do devetega razreda -- po dve uri tedensko. Ko se vključijo v 

pouk drugega tujega jezika, ga morajo obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu. 

Pri neobveznem izbirnem predmetu nemščina se bodo obravnavale teme iz vsakdanjega 

življenja zelo preprosto in igrivo. Pouk bo potekal s pomočjo igre vlog, intervjujev, pesmi, 

iger, pravljic, izštevank ... Med drugim se bodo naučili pozdraviti, opisati sebe in svojo 

družino, svojo hišo, spoznali barve in dneve v tednu, se naučili šteti, spoznali kulinariko … 

Ob tem bodo učenci spoznavali dežele in običaje nemškega govornega področja in svoje 

znanje lahko tudi praktično uporabili (ekskurzija v Avstrijo v 6. razredu). 

V primerjavi s prvim tujim jezikom se tu učni cilji uresničujejo z zmanjšano 

intenzivnostjo. Pri neobveznem izbirnem predmetu nemščina učenec razvija 

zmožnost sporazumevanja v tujem jeziku s spoznavanjem osnov besedišča, 

z branjem preprostih dialogov in zapisom kratkega besedila, slovnična 

vprašanja bomo pustili za višje razrede. Učenje nemščine priporočamo 

učencem, ki imajo veselje in voljo do učenja tujega jezika.     

Zakaj je dobro znati nemško? 

• Ker nemščina z okoli 140 milijoni govorcev spada med največje svetovne jezike in je 

eden glavnih jezikov EU. 

• Zaradi bližine nemško govorečih dežel, v katerih lahko svoje znanje takoj praktično 

uporabimo. Tudi velika večina turistov, ki prihaja v Slovenijo, govori nemško.  
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• Poleg angleščine je tudi nemščina nepogrešljiva za kariero -- več kot 80% poslovnih 

stikov je z nemško govorečimi državami. 

  


