
          NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA v 4. razredu 

Izvajalka predmeta: Alenka Šemrov 

Mnogim izmed nas odraslih je danes žal, da ne govorimo več tujih jezikov, saj nam 

to pomaga pri razumevanju medijev, olajša potovanja ali pa morda celo omogoči 

boljšo zaposlitev. Morebiti smo v mladosti celo imeli priložnost učenja tujih jezikov, pa 

tega nismo izkoristili. Škoda, vendar nikoli ni prepozno. 

Nemčija velja za velesilo Evrope, z njo pa nemščina kot drugi najbolj pogost 

govorjen tuji jezik. Še vedno velja, da nemško govorečega pridobiš na svojo stran, če 

ga samo pozdraviš »Guten Tag«. Tudi domači izrazi, kot sta »šraufnzigr« ali 

»auspuh«, so nam povsem običajni, verjetno pa sploh ne pomislimo na to, da 

izhajajo iz nemščine in da jih množično uporabljamo v pogovornem jeziku. Tako kot 

je latinščina jezik medicine, tako je nemščina jezik strojništva. 

Pravijo, da na mladih svet stoji, zato jim ponudimo pot, da bodo uspešni. Tuji 

jeziki v osnovni šoli so prav gotovo dobra popotnica za nadaljnje življenje. 

V 4. razredu bodo učenci 2x tedensko na igriv, zabaven, vendar še vedno 

kontroliran in usmerjen način spoznavali zakonitosti nemškega jezika ter nemško 

govorečo kulturo in usvojili osnovne komunikacijske veščine. Skrb, da bi bili učenci z 

dodatnim tujim jezikom preobremenjeni, je odveč. Številne raziskave namreč 

potrjujejo, da hkratno učenje različnih tujih jezikov dobro vpliva na jezikovni center 

v možganih in boljše jezikovne spretnosti tudi v maternem jeziku. Pa še to: usvajanje 

tujega jezika pri mlajših je bistveno hitrejše in lažje. Še misliti si ne morete, kaj vse 

vaš otrok zmore.  

S pomočjo različnih otroških nemških pesmi, lutke zajčka Hansa            in njegovih 

prijateljev ter praktično naravnanega pouka (igre na snegu, skrivalnice, sprehod po 

Rovtah …) se bodo učenci seznanili z naslednjimi temami: 

 jaz in moji prijatelji, 

 nemška abeceda, 

 števila do 20, 

 moja družina, 

 barve, 

 dnevi v tednu, 

 opis delavnika, 

 šolske potrebščine in predmeti v razredu ter še marsikaj.  
 

Torej: SPRECHEN WIR DEUTSCH!   


