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NEMŠKI JEZIK 
Začetna stopnja 

 

Mentor/ica: Nina Strašek, univ. dipl. profesorica nemškega jezika. Ima večletne izkušnje s poučevanjem 
nemščine za različne starostne skupine in izkušnje s prevajanjem iz slovenščine v nemščino 
ter obratno. Dopolnilno se je izobraževala na Goethe-Institutu na področju didaktičnih 
pristopov v poučevanju nemščine. 
 

Kdaj in kje: TOREK, 09:00 do 10:30  

Izobraževanje na daljavo, Zoom (če bodo epidemiološke razmere dopuščale, se bo program 
izvajal v živo na Poljanski cesti 6, Ljubljana) 

Prvo srečanje: torek, 5. oktober 2021 
 

 
OKVIRNA VSEBINA 
 
Besedišče: 
- Hallo! Wer bist du? (pozdraviti, predstaviti sebe in druge, imena, mesta, države, poreklo in jeziki, črkovanje, 
enostavne fraze in stavki); 
- Wie geht's? (povprašati nekoga po počutju, fraze za spoznavanje, enostavni pogovori v kavarni, naročanje, 
števila do 1.000 in cene, naslovi in telefonske številke); 
- Was ist das? (predmeti v učilnici, pridevniki, šolske potrebščine, enostavni nakupovalni dialogi, ja/ne 
vprašanja); 
- Wie spät ist es? (čas, povprašati po uri, deli dneva, dnevi v tednu, meseci, datum, vrstilni števniki, dogovoriti 
se z nekom, prošnje in reakcije, potek dneva, hobiji). 
 
Slovnica:  
- navadni povedni stavki, vprašalni stavki (w-vprašanja, ja/ne vprašanja), glagolske oblike v sedanjiku(pravilni, 
nepravilni in ločljivi glagoli), abeceda, števila do 1.000, vrstilni števniki, osebni zaimki, določni in nedoločni 
členi, osnovni pridevniki in prislovi časa, tožilnik. 
 
CILJI 
 
Uvesti slušatelje v nemški jezik in osnovno besedišče ter vzbuditi njihovo zanimanje. 
Spoznavati osnovne slovnične strukture in pridobiti vpogled v sistem nemškega jezika. 
Usposobiti se za sporazumevanje in reagiranje v enostavnih vsakdanjih situacijah. 
Spoznavati zgodovino, kulturo, običaje in navade nemško govorečih narodov. 
Pridobiti osnovne kompetence govornega in pisnega jezika in tako vzpodbuditi željo po širšem znanju 
nemškega jezika. 
 
METODE DELA 
 
Razlaga, govorne vaje, delo z video gradivom, slušnimi in pisnimi viri, uporaba različnih slikovnih pripomočkov 
in učil za poučevanje jezikov (kocke, kartice, puzzle, kartončki, igralne karte, slike), samostojno delo, delo v 
parih in skupinah, slušno in bralno razumevanje, diskusija, izražanje mnenja, igra vlog, dialogov in življenjskih 
situacij, interaktivne gibalne igre, vaje za utrjevanje in ponavljanje. 
 
UPORABLJENA LITERATURA IN VIRI ZA PRIPRAVO PROGRAMA 
 
Studio 21, Deutschbuch 
http://deutsch.info/en 
https://learngerman.dw.com/en/beginners/c-36519789 
http://www.graf-gutfreund.at/ 
http://www.deutsch-perfekt.com/ 
Slovnične knjige, priročniki, enojezični in dvojezični slovarji ter delovni listi. 

 


