
OBVEZNI IZBIRNI PREDMET za šolsko leto 2020/2021 

NEMŠKI JEZIK 

 

 za učence in učenke 7., 8. ter 9. razreda  
 v obsegu 70-ih ur (2 uri na teden) 

 

Opredelitev predmeta 
 

Obvezni izbirni predmet nemščina v osnovni šoli je triletni predmet za učence 7., 8. in 9. 

razreda. Izvaja se dve uri tedensko, kar pomeni 70 ur na leto. Vključijo se lahko tako učenci, ki 

so obiskovali neobvezni izbirni predmet nemščina v 2. triadi, kot tudi učenci brez predznanja. 

Učenci se pri pouku usposabljajo za osnovno sporazumevanje s tujimi govorci v vsakdanjih 

okoliščinah in se uvajajo za uporabo nemščine pri pridobivanju podatkov iz pisnih in drugih 

virov. Učimo se ob številnih avtentičnih videoposnetkih in s pomočjo raznovrstnih didaktičnih 

iger. 

 

Naučimo se:  

 v 7. razredu: predstaviti sebe in druge, govoriti o dejavnostih v prostem času, poimenovati 

države in jezike, predstaviti svojo šolo in svoj urnik, govoriti o šolskih potrebščinah, 

poimenovati hrano in pijačo, pogovarjati se o obrokih, voditi pogovor v restavraciji; 

 v 8. razredu: govoriti o širšem sorodstvu, o poklicih in hišnih ljubljenčkih, predstaviti svoj 

dom, svojo sobo in govoriti o gospodinjskih opravilih, opisati, kako poteka naš običajen 

dan, opisati mesto in pot do izbrane stavbe, poimenovati prevozna sredstva, govoriti o 

oblačilih in modi, o obdarovanju in praznovanjih; 

 v 9. razredu: govoriti o počitnicah v kampu, o dejavnostih v prostem času, o mestu, 

primerjati mesta med seboj, govoriti o preteklih dogodkih, o športnih zvrsteh in 

tekmovanjih, o nakupovanju v trgovini in na spletu, govoriti o zdravem načinu življenja, 

voditi pogovor pri zdravniku ipd. 

 

 

 

 

 Vsako leto učence nemščine povabimo na 

poučno ekskurzijo v eno od nemško 

govorečih držav. Menjajo se enodnevne in 

dvodnevne ekskurzije. Na enodnevne 

povabimo vse učence nemščine od 4. do 9. 

razreda, dvodnevne pa so namenjene 

učencem od 6. do 9. razreda. Letos bomo dva 

dni preživeli na Dunaju, za drugo leto pa že 

pripravljamo novo zanimivo destinacijo. 

 

 


