
 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET 

NEMŠČINA 
Učiteljica: Manja Grad 

Razred: 5. razred 

Obseg predmeta: 70 ur, po dve uri tedensko 

NEMŠČINA NAS SPREMLJA ŽE OD MALEGA: SE SPLOH ZAVEDAMO TEGA? 

Nemščina nas obdaja v vsakodnevnem življenju, če si to želimo ali ne. Današnje 

slovensko ozemlje je številna stoletja 'pripadalo' nemško govorečemu višjemu sloju in 

svoj čas je vsakdo, ki je spadal med družbeno elito, moral obvladati nemščino. Manj 

premožni sloji prebivalstva nemščine v veliki meri niso obvladali, so pa iz nje prevzeli 

veliko besed, ki so jih 'poslovenili' in se v narečjih uporabljajo še danes. Tudi mi 

vsakodnevno zagotovo uporabimo vsak nekaj besed, ki prvotno izhajajo iz nemščine. 

Kdo bi si mislil, da ima narečna beseda za zajtrk – fruštek – toliko skupnega z nemško 

besedo za zajtrk – das Frühstück. Še nekaj drugih: pospravljati (pucati - putzen), 

steklenica (flaša - die Flasche), sladkor (cuker - der Zucker), čas (cajt - die Zeit). Če se 

torej pri učenju še malo poigramo z barvami in iščemo povezave med nemščino in 

slovensko narečno govorico, zna biti učenje precej zabavno. 

Znanje tujega jezika je pomembno tudi zaradi neposredne uporabnosti za učence (npr. 

gledanje nemške televizije, poslušanje glasbe, komunikacija s tujimi prijatelji), 

predstavlja pa tudi dobro popotnico za nadaljnje izobraževanje in poklicno pot. 

Nemščina eden izmed glavnih jezikov Evropske unije, bo znanje nemščine čedalje bolj 

pomembno pri zaposlovanju na boljše plačanih mestih. 

Pri neobveznem izbirnem predmetu Nemščina se bodo učenci usposobili za osnovno 

komuniciranje v nemščini, lažje navezovanje stikov in ravnanje v določenih situacijah 

ter pridobili vedenje o nemških deželah, njihovih prebivalcih in kulturi. Spoznali bodo 

osnove nemškega jezika in pri tem razvijali vse štiri jezikovne spretnosti: bralno, 

slušno, govorno in pisno. Učenje nemščine priporočamo učencem, ki imajo veselje in 

voljo do učenja tujega jezika. 

 

 

Vir slikovnega gradiva: https://steempeak.com/@ron770/slow-down-keep-calm-be-positive-2018-10-04-12-10-43 



 

 

KDO SE LAHKO ODLOČI ZA UČENJE NEMŠČINE? 

Za nemščino kot neobvezni izbirni predmet se lahko odločijo vsi učenci na začetku 

drugega triletja, to pomeni v četrtem razredu, lahko pa se pridružijo tudi kasneje, in 

nadaljujejo do devetega razreda. Ključnega pomena je kontinuiteta znanja, zato je 

priporočljivo, da učenci procesa učenja ne prekinjajo. 

TEMELJNI CILJI NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA 

V osnovni šoli ima nemščina kot neobvezni izbirni predmet (NIP) iste splošne cilje kot 

obvezni izbirni predmet, vendar se uresničujejo z zmanjšano intenzivnostjo. 

Neobvezni izbirni predmet nemščina se učenci v osnovni šoli lahko učijo 6 let, po dve 

uri tedensko. 

KAKO BO POTEKAL POUK? 

Predmet je namenjen učencem, ki se prvič srečajo z nemškim jezikom. Obravnavali 

bodo teme iz vsakdanjega življenja na zelo preprost in igriv način. Pouk bo potekal tudi 

skozi igro vlog, intervjuje, pesmi in igre, ter se nadgrajeval z interaktivnimi vajami in 

igrami.  

OCENJEVANJE ZNANJA 

Znanje učencev v tem učnem načrtu ocenjujemo s številčnimi ocenami. Ocenjevanje 

znanja poteka v skladu z zakonodajo, in sicer ustno, pisno in na druge načine. Z ustnim 

načinom se ocenjuje predvsem govorno sporazumevanje in sporočanje ter slušno 

razumevanje. Pri ustnih načinih učenec ustno odgovarja s poimenovanji, komentarji, 

napovedovanji, dopolnjevanji, igro vlog, itn. S pisnim načinom se ocenjuje predvsem 

slušno in bralno razumevanje ter pisno sporazumevanje in sporočanje. Pri pisnih 

načinih učenec odgovarja z izbiro danih možnosti, s povezovanjem besednih in 

slikovnih prikazov, s prenašanjem podatkov v drugo obliko, s pisnim poimenovanjem 

stvari, kratkim opisom slikovnih in grafičnih prikazov, pisnimi sestavki, likovnimi 

izdelki itn. 

 Vir slikovnega gradiva: https://www.cene-stupar.si/sl/tecaji-in-delavnice/jezikovne-in-medkulturne/jezikovna-cajanka-nemscina 


