NEMŠČINA
obvezni izbirni predmet v 7., 8. in 9. razredu

Katerim razredom je predmet namenjen?
7., 8., 9. razredu

Število ur na teden/letno: 2 uri na teden, 70 na leto (v 9. razredu 64 ur)

Cilji predmeta:
–
–
–
–
–
–
–

spodbuja večjezičnost in večkulturnost;
razvija sporazumevalne zmožnosti in dviga jezikovno zavest;
vsem učencem je ponujena možnost učenja tujega jezika (socialno pravičnejša družba);
poudarek je na sporazumevalnih in učnih strategijah ter medjezikovni in medkulturni
ozaveščenosti;
učenci razvijajo zmožnost slušnega in bralnega razumevanja ter sporazumevanja;
v ospredju je komunikacijski pristop in osredinjenost na učenca;
razvijanje strpnosti in razumevanja do drugih navad in običajev.

Kratek program predmeta:
Teme v 7. razredu: jaz, družina, prijatelji, hobiji, glasba, šport, ljubljenčki, šola, učitelji,
predmeti ... Ugotavljali bomo, kako zelo smo na Štajerskem povezani z nemščino, koliko
nemških besed uporabljamo v vsakdanjem govoru, zakaj rečemo Nemci, spoznali bomo
tipično nemško hrano, običaje itd. Zanimalo nas bo, kje se govori nemščina in zakaj je
znanje tega jezika koristno, se učili tvoriti povedi, izražati svoje misli.
Teme v 8. razredu: šport, moda, oblačila, prodajalne, stanovanje, oprema, telo, zdravje ...
Spoznali bomo preteklik. Pri pouku bomo spoznali tudi običaje dežel, kjer se govori nemščina.
Ob vseh temah spoznamo znane umetnike, znanstvenike, športnike, književnike ipd. z
nemškega govornega področja.
Teme v 9. razredu: poklici, nemška glasba, sodobne multimedijske naprave in družbena
omrežja, različni življenjski stili (alternativci, pankerji, karieristi ipd.). Znali se bomo izražati v
sedanjiku, pretekliku in prihodnjiku. Spoznali bomo bogato zgodovino starih Germanov in
germanske bogove. Ugotavljali bomo, kaj imajo skupnega Rdeča kapica, Porsche, Einstein,
švicarski nož in Marija Terezija ☺
Zakaj se splača učiti nemščino? Nemščina je jezik naših sosedov Avstrijcev in bližnjih Nemcev
ter Švicarjev. Je tretji najpogostejši jezik, ki se ga učijo ljudje po svetu. Štajerci uporabljamo
ogromno nemških besed v vsakdanjem govoru, kar nam pride prav pri učenju jezika. Z
znanjem nemščine, ki ga učenci usvojite v osnovni šoli, lahko nadaljujete v srednji šoli.
Predmet se ocenjuje, učenci v vsakem ocenjevalnem obdobju pridobite eno pisno in eno
Izvajalec predmeta: Jadranka Zaletelj
ustno oceno. Po želji lahko pripravite govorni nastop, se udeležite nemške bralne značke Leseratte
ter ekskurzije v sosednjo Avstrijo.
Nemščina je čudovit jezik in učenje je lahko zabavno in ustvarjalno!

Nemščina v 7., 8. in 9. razredu: Poudarek učenja nemščine je na razvijanju govorjenja, poslušanja,
branja in pisanja.
Predmet se ocenjuje, učenci v vsakem ocenjevalnem obdobju pridobijo eno pisno in eno ustno
oceno. Po želji lahko pripravijo govorni nastop in se udeležijo nemške bralne značke Leseratte.
Učenci se lahko udeležijo ekskurzije v Avstrijo (Čokoladnica Zotter).
Nemščina je čudovit jezik in učenje je lahko zabavno in ustvarjalno!

