
 

IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA 

IP nemščina je sicer namenjen učencem od 7. do 9. razreda, a bo v šolskem letu 2015/16 namenjen le učencem 7. in 8. razreda, 

saj se v 9. razredu nemščina še izvaja kot obvezni 2. tuji jezik. Učenec se predmeta lahko začne učiti šele v 8. ali 9. razredu, 

vendar v skupini, ki ustreza njegovemu predznanju. Predmet se izvaja do konca, tudi če je kasneje udeležba manjša. 

IME IP NEMŠČINA I NEMŠČINA II 

TIP - namenjen učencem 7. in 8. razreda - namenjen učencem 8. razreda 

ŠTEVILO UR - 2 uri na teden (v 7. in 8. razredu je letno realiziranih 70 ur, v 9. razredu pa 64)  

OKVIRNI CILJI Pouk je usmerjen k učencu, njegovemu jezikovnemu razvoju in postopni samostojnosti. Učenec tako 

spoznava jezikovne in pragmatične zakonitosti nemščine, razvija bralno in slušno razumevanje ter ustno in 

pisno sporočanje. Pouk jezika spodbuja ustvarjalnost in domišljijo, zanimanje za drugo in razumevanje 

drugačnosti. Učenec izoblikuje pozitiven odnos do tujega jezikovnega bogastva in razvije celostno 

sposobnost za medkulturno in medjezikovno komunikacijo. 

UČNE VSEBINE 

 
 

Besedišče: predstavitev sebe, družine in 

prijateljev; prostori v hiši, stanovanjska 

oprema, domače živali, evropske 

države, njihovi prebivalci in 

jeziki, urnik, šolske potrebščine 

ter predmeti.  

Slovnične strukture: spreganje glagolov v 

sedanjiku, nemški samostalnik v ednini in množini 

v različnih sklonih, določni in nedoločni členi, 

osebni in svojilni zaimki, glavni števniki. 

Besedišče: prosti čas, športne aktivnosti in hobiji, 

potek dneva (ure, dnevi, deli dneva, letni časi, meseci 

in prazniki), hrana in pijača, nakupovanje, deli telesa, 

zdrava prehrana in bolezni, naravno okolje (vreme, 

narava). 

Slovnične strukture: vrstilni števniki, povratno osebni 

zaimki, priredja in podredja, naklonski in deljivi 

glagoli, svojilni zaimki, spreganje glagolov v 

sestavljenem pretekliku. 



GRADIVA, 

PRIPOMOČKI 

 

- učbenik in DZ (Giorgio Motta: Wir 1)  zvezek 

A4 format, nemško-slovenski in slovensko-

nemški slovar, preglednice, tabele … 

učbenik: (Giorgio Motta: Wir 2); zvezek A4 format, 

nemško-slovenski in slovensko-nemški slovar, 

preglednice, tabele … 

POSEBNOSTI POUKA Poudarek bo na delu v dvojicah in skupinah, kjer bodo učenci vadili in sestavljali dialoge v nemščini, 

reševali križanke, iskali besede, ki ne sodijo k besedilu, vstavljali manjkajoče besede v besedilo itn. 

Učenci bodo, za oceno, naredili tudi plakat oz. referat v nemščini, ga predstavili in napisali kratek 

vodeni spis (z danimi iztočnicami). Lahko se bodo udeležili nemške bralne značke in šolskega tekmovanja 

iz nemščine. 

UČITELJ Nina Arh 

ŠOLSKO LETO 2015/16 

 

Preverjanje bo sledilo ob koncu vsake učne ure, teme oz. sklopa. Ocenjevanje znanja je številčno (od 1 do 5). Učenec mora v 

šolskem letu pridobiti najmanj tri ocene. Pri ustnem ocenjevanju je poudarek na govoru, pri pisnem pa na pisanju. 

 

Vabljeni k izbirnemu predmetu nemščina! 

Se že veselim (ponovnega) srečanja z vami! :-) 

                                                                 Učiteljica nemščine Nina Arh 


