
Kaj se učenci učijo pri 

tujem jeziku v 1. razredu? 

 Vsebine so primerne starosti 

učencev in njihovimi izkušnjami 

iz vsakdanjega življenja.  

 V prvem razredu se učenje tuje-

ga jezika navezuje s cilji in vsebi-

nami drugih predmetov, gre za 

medpredmetno povezovanje.  

 Z izbranimi dejavnostmi se učitelj 

skuša približati naravnemu usva-

janju jezika.  

 Učitelj večino časa govori v 

tujem jeziku.  

TUJI JEZIK V 1. 
RAZREDU 

 
Neobvezni izbirni predmet 

 

 

Naslov šole:  

ZNAK ŠOLE 

"Z znanjem tujih jezikov širimo 
meje svojega sveta." 

Mojca Hergouth Koletič 

DOBRO JE VEDETI! 

 

Učni načrt za neobvezni izbirni pred-

met Tuji jezik v 1. razredu je dosto-

pen na  spletnem naslovu:  

"Svet je za otroka zaključena 
enota!" 

dr. Alja Lipavic Oštir 

Kako torej v razredu? 

Schülerin: »učiteljica, učiteljica, a boste res ves 

čas le nemško govorili?« 

Lehrerin auf 

Deutsch:  

»Ja natürlich!« 

Schülerin auf 

Slowenisch: 

»Res? Niti ene besede po slovensko?« 

Lehrerin auf 

Deutsch:  

»Nein, kein Wort auf Slowenisch. Nur 

Deutsch, deutsch, Deutsch ...« 

Schülerin:auf 

Slowenisch: 

»Ampak saj veste, da vas ne razu-

mem!« 

Lehrerin auf 

Deutsch:  

»Doch, doch, du verstehst mich!« 

Schülerin:auf 

Slowenisch: 

»Ne,  pa vas ne!« 

Vir: dr. Saša Jazbec  

(po J. Mlinarič, 2013) 

Cilji in standardi so  v 1.r. 

usmerjeni v poslušanje in sluš-

no razumevanje ter govorjenje. 



Kaj pomeni nov  

predmet na urniku 1.r.?  
V  skladu z 22. členom Zakona o 

spremembah in dopolnitvah Zakona 

o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 

63/13) se za učence 1. razreda zač-

ne izvajati pouk prvega tujega jezika 

kot neobvezni izbirni predmet v šol-

skem letu 2015/16. 

Učenci bodo imeli možnost izbrati 

neobvezni izbirni predmet, ni pa nuj-

no, da si ga sploh izberejo. Če se 

učenec odloči za obiskovanje neob-

veznega izbirnega predmeta, ga 

mora obiskovati do konca šolskega 

leta.  

Neobvezni izbirni predmet obsega 70 

šolskih ur na leto.  

 

Katere so prednosti učen-
ja tujih jezikov ob vstopu 
v šolo? 

 Omogočanje daljše izpostavljenosti 

jeziku in senzibilizacija za učenje tuje-

ga jezika.  

 Strpnejši odnos do drugačnosti, obliku-

jejo drugačen/širši pogled na svet.  

 Pozitiven vpliv na spoznavni razvoj 

otroka.  

 Povezovanje neformalnega učenja v 

predšolskem obdobju s formalno obliko 

v prvem razredu.  

 Premišljeni didaktični pristopi, ki vklju-

čujejo večdimenzionalnost..  

Vir: Učni načrt za tuji jezik v 1. razredu, 2013 

Kako poteka učenje tujega 

jezika v 1. razredu? 

 Pouk je organiziran konkretno, različ-

ne krajše aktivnosti. 

 Veliko igralne in gibalne dejavnosti. 

 Veččutno učenje ob konkretnem 

materialu (lutke, igrače, predmeti, 

glasba). 

 Posebna skrb za motivacijo in ustvar-

jalnost  učencev. 

 Veliko jezikovnega vnosa, kar pome-

ni, da sprva učenec veliko posluša 

preden začne sam govoriti.  

 Učitelji upoštevajo načeli tihe dobe, 

preden od učencev zahtevajo, da 

samostojno sporočajo v tujem jeziku.  

DOBRO JE VEDETI! 

 

Pri neobveznem izbirnem predmetu v  

1.razredu se znanje  opisno ocenjuje.  

 
 

Predlagamo izbor tujega jezika: 
 /šola dopiše/  

 


