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PREDSTAVITEV NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 
 
 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA 7. razred 
 
V sproščenem vzdušju bomo teme, ki smo jih 
obravnavali prejšnja leta, nadgrajevali in znanje 
na področju samostojnega izražanja stopnjevali. 
Poudarek bo tako na ustnem kot na pisnem 
izražanju. Učenci bodo na njim poznano temo v 
paru ali sami pripravili krajši govorni nastop. 
Spoznavali bomo kulturo in značilnosti nemško 
govorečih mest. Tudi skozi igro bomo utrjevali 
slovnične strukture in se srečali z novim 
besediščem. Opisovali bomo npr. domače živali, šolski dan, družinski izlet. 
 
Pouk neobveznega izbirnega predmeta nemščina poteka po dve šolski uri tedensko. 
Za nemščino kot neobvezni izbirni predmet se lahko odločijo vsi učenci 7. razreda. 
Ko se učenec vključi v pouk neobveznega drugega tujega jezika, ga mora obiskovati 
do konca pouka v tekočem šolskem letu. Znanje se ocenjuje najmanj dvakrat v 
ocenjevalnem obdobju (pisno, ustno, izdelki oz. govorni nastop).  
 
Pri predmetu bomo uporabljali učne liste, ki jih bo potrebno sofinancirati.   
 
Izvajalka: Mojca Strgar, prof. nemščine  

 

 
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA 8. razred 

 
Pri neobveznem izbirnem predmetu nemščina 
bomo velik del učenja namenili ustnemu in 
pisnemu izražanju. Pogovarjali se bomo o 
vsakodnevnih temah, pisali krajše zgodbice, igrali 
prizore iz življenja. V sproščenem vzdušju bomo 
nadgrajevali teme, ki smo jih prejšnja leta 
obravnavali. 
 
Pouk neobveznega izbirnega predmeta nemščina poteka po dve šolski uri tedensko. 
Za nemščino kot neobvezni izbirni predmet se lahko odločijo vsi učenci 8. razreda. 
Ko se učenec vključi v pouk neobveznega drugega tujega jezika, ga mora obiskovati 
do konca pouka v tekočem šolskem letu. Znanje se ocenjuje najmanj dvakrat v 
ocenjevalnem obdobju (pisno, ustno, izdelki oz. govorni nastop).  
 
Pri predmetu bomo uporabljali učne liste, ki jih bo potrebno sofinancirati.   
 
Izvajalka: Mojca Strgar, prof. nemščine 
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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA 9. razred 
 
Pri neobveznem izbirnem predmetu nemščina 
bomo velik poudarek namenili govornemu in 
pisnemu sporočanju. Spoznali bomo nemške 
fraze in pregovore, jih znali opisati in 
uporabljati v samostojnem govoru. Pisali bomo 
zgodbice in se preizkusili tudi v pisanju pesmic. 
Utrjevali bomo že obravnavane slovnične 
strukture in si širili besedni zaklad.  
 
Pouk neobveznega izbirnega predmeta 
nemščina poteka po dve šolski uri tedensko. 
Za nemščino kot neobvezni izbirni predmet se lahko odločijo vsi učenci 9. razreda. 
Ko se učenec vključi v pouk neobveznega drugega tujega jezika, ga mora obiskovati 
do konca pouka v tekočem šolskem letu. Znanje se ocenjuje najmanj dvakrat v 
ocenjevalnem obdobju (pisno, ustno, izdelki oz. govorni nastop).  
 
Pri predmetu bomo uporabljali učne liste, ki jih bo potrebno sofinancirati.   
 
Izvajalka: Mojca Strgar, prof. nemščine 

 


