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NEMŠČINA –NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET V 4. RAZREDU 

V času vse intenzivnejšega svetovnega povezovanja ima tuji jezik čedalje 

večji pomen tudi v vzgoji in izobraževanu. Še posebaj to velja za nemščino, 

jezik naših sosedov Avstrijcev, in ne tako zelo oddaljenih Nemcev ter Švicarjev. 

Eden od temeljnih ciljev pouka tujega jezika je vzgajanje za strpnost, 

spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi. Vse to lahko dosežemo le z 

razumevanjem, ki temelji v prvi vrsti na jezikovni komunikaciji. VZBUDITI 

ZANIMANJE ZA DRUGO IN DRUGAČNO je eden od temeljnih ciljev pouka 

tujega jezik, ki že po svoji naravi mora biti  »medkulturni pouk«, povezovalec 

med različnimi kulturami. 

Učenje nemščine učencem pomaga razumeti, da je nemščina sredstvo, s 

katerim lahko pridobijo več znanja in izkušenj ter jim nudi možnost, da sami 

izvedo več o ljudeh in družbenih razmerah v deželah nemškega govornega 

območja. 

Sodoben pouk nemškega jezika v osnovni šolo je usmerjen k učencu, 

njegovemu jezikovnemu razvoju in postopni samostojnosti, k ustvarjanju 

zavestno pridobljenih vzorcev ravnanja in odločanja v posameznih 

okoliščinah (igra vlog, simulacije, raziskovalno in projektno delo), k 

ekspirimentiranju z jezikom, k celostnemu učenju, ki zajema tudi čutila.Zato 

težimo k takšnemu pouku, ki bo pozitivno vplival na razvijanje vseh štirih 

jezikovnih sposobnosti: slušnega in bralnega razumevanja ter ustnega in 

pisnega sporočanja. 

Pouk  nemščine v osnovni šoli se izvaja dve uri tedensko, kar je skupno 204 ure. 

CILJI: 

Pouk nemškega jezika upošteva starost učenca, njegove sposobnosti in 

potrebe. Dejavnosti so čimbolj raznovrstne, tako da učenci vanje lahko 

dodajo svoje izkušnje in spoznanja. Poučevanje slovnice ima le podporno 

vlogo pri praktični komunikaciji. Slovnične strukure se uvajajo postopno in se 

utrjujejo s smiselnimi vajami znotraj komunikativnih, čimbolj realističnih situacij. 

Pri poučevanju besedišča izhajamo iz znanega sobesedila in ob podpori 

nejezikovnih sredctev.Teme obsegajo začetne uvodne vsebine, prek katerih 

se učenec spozna z osnovno komunikacijo v nemščini. Sestavni del pouka so 

domače naloge, ki so lahko pisne, govorne ali projektne. 
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