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KAJ VPLIVA NA UČENJE JEZIKA? 

SOCIALNI STATUS 

PRVI JEZIK 

SPLOŠNO 
VEDENJE 

IZKUŠNJE 

SPOSOBNOSTI 

STAROST 
ČAS IN KOLIČINA 

OBLIKA UČENJA 

UČITELJ 

PRISTOPI 



I'm XY. I'm 10 years old. I'm from Macedonia. I live in Kranj. I have a 
brother. I like to play with my friends.  

Sem XY. Stara sem 10 let. Sem iz Makedonije. Živim v Kranju. Imam brata. 
Rada se igram s prijateljicami.  

SLOVENŠČINA =/≠ TEŽEK JEZIK 



Vsebinska zasnova pouka 
 

• tematski okvir s pripadajočim besediščem 
(razvijanje leksikalne zmožnosti) 

• sporazumevalni  vzorci in slovnični vzorci 
(razvijanje slovnične zmožnosti) 

• razumevanje in tvorjenje besedil (branje, 
poslušanje, govorjenje, pisanje) 

• vaje za izgovarjavo 

• spoznavanje in razumevanje slovenskega okolja 
in kulture (razvijanje sociokulturne zmožnosti) UČENJE SLOVENŠČINE POTEKA PRI VSEH PREDMETIH VES 

ČAS ŠOLANJA. 



Načrtovanje pouka 

• Učitelj oblikuje dejavnosti tako, da razvija vse 
štiri jezikovne spretnosti: govorjenje, 
poslušanje, branje, pisanje. 

 

• Učitelj določi vsebine, ki jih bodo učenci 
osvojili na ravni razumevanja in vsebine na 
ravni aktivne rabe. 

 



Izbor tematike 

Teme izberemo: 
 
• glede na potrebe, ki jih 

imajo učenci v šoli in pri 
stiku z ljudmi v okolici 
 

• glede na predvideno učno 
snov 

 
• glede na stopnjo znanja 

prvega jezika učenca oz. 
stopnjo njegovega 
splošnega védenja 

Primeri tem za začetnike: 
 
• osebna identiteta 
• šola   
• hrana 
• števila, barve, lastnosti, oblike 
• vsakdan 
• oblačila 
• družina 
• mesto (ustanove, okolica šole) 
• telo in higiena 
• zdravje in počutje 
• prosti čas 
• narava  
• storitve, promet, poklici 
• koledar in prazniki 
 

 



Sporazumevalni  
vzorci 

• so vpeti v določeno 
temo/situacijo 
 

• situacija naj bo čim bolj 
avtentična 

Dejavnosti: 
• vsakodnevna konverzacija z 

učiteljem/sošolci (izražanje 
mnenja, spraševanje po 
informacijah, opisovanje, 
opravičilo …)  

• dopolnjevanje/tvorjenje 
dialogov 

• igra vlog 
• opazovanje vzorcev v 

besedilu 
 

 



Slovnica pri pouku 

• Kakšno mesto naj zavzame slovnica v razmerju do 
drugih dejavnosti (razumevanje, tvorjenje besedil, 
učenje besedišča …)? 

• Koliko časa naj učitelj posveti razlagi slovničnega 
sistema? 

• Kako je z rabo metajezika? 

• Koliko slovničnih vaj naj pripravi? 

• V kolikšni meri naj bo dosleden pri popravljanju 
napak? Kako naj se nanje odzove? 

 



Cilji pri doseganju slovnične zmožnosti 
– izbor struktur 

 

• pogostost strukture 

• težavnost 

• pragmatičnost 
uporabnost 

• tematika 

• starost 

 

Slovnične vsebine  

se pojavljajo v 

koncentričnih krogih. 



Izbor slovničnih  
vzorcev za začetnike 

• samostalnik in pridevnik: raba sklonov (prvi, četrti, peti/drugi, 
šesti, tretji; ednina, množina, dvojina) 

• tvorba in raba časov (sedanjik, preteklik, prihodnjik); besedni 
red 

• pogojnik 

• velelnik (tvorba, raba) 

• modalni glagoli 

• osebni in svojilni zaimek 

• števnik (glavni, vrstilni) 

• skladenjski vzorci (da, ker, ko, če, in, ali); besedni red 

 



Izbor slovničnih vzorcev za nadaljnje 
učenje 

• samostalnik: posebnosti, druga ženska sklanjatev 

• glagol: dovršnost, raba modalnih glagolov, predložne zveze z 
glagoli 

• samostalniški in pridevniški zaimek 

• svojilni in vrstni pridevnik 

• raba deležnikov 

• raba števnikov 

• raba členka 

• skladenjski vzorci 

 



Kaj narediti, da bodo učenci dosegli 
cilje? 

 

• zadati si manjše, delne cilje 

• sistematično nadgrajevati že usvojeno znanje 

• osnova za vse dejavnosti je besedišče 



Primer obravnave – izbor teme  

Šola – šolske potrebščine: 

• učenci poimenujejo šolske potrebščine: 
ravnilo, barvica, zvezek, knjiga, flomaster, 
peresnica, svinčnik, nalivno pero 

• učenci povejo, kakšne so šolske potrebščine 

• učenci povejo, katere šolske potrebščine 
imajo, potrebujejo, iščejo 



Besedišče 

• ravnilo, barvica, zvezek, knjiga, flomaster, 
peresnica, svinčnik, nalivno pero 

 

• barve, lastnosti (velik - majhen, nov - star, lep 
…) 

 

 



Sporazumevalni in slovnični vzorci 

• To je … 

 

• Imam … 

• Potrebujem … 

• Iščem … 

• Torba je nova. 

• Kakšen/Kakšna/Kakšno 
je …? 

• Samostalnik: 1. sklon, 
4. sklon 

• Glagol: ednina, sedanjik 

 

 

• Pridevnik: imenovalnik, 
tožilnik 

 



Razumevanje in tvorjenje besedil 

• Kaj iščeš? 

• Zvezek. 

• Kakšen pa je? 

• Majhen in zelen. 

• Tukaj je. 

 

******** 

 

• A je to tvoj zvezek? 

• Ja, hvala./ Ne, to ni moj zvezek. 

 

 KNJIGA 

 RAVNILO 

 RADIRKA 

 ŠILČEK 

 ŠOLSKA TORBA 

 FLOMASTER 

 NALIVNO PERO 

 



Tema oz. 
sporazumevalni 
namen 

Besedišče Sporazumevalni 
vzorci 

Slovnični vzorci 

Šola – šolske 
potrebščine 
(poimenovanje) 

• ravnilo, barvica, 
zvezek, knjiga, 
flomaster, 
peresnica, svinčnik, 
nalivno pero, torba 

 

To je … 
Kaj je to …? 

• samostalnik, 1. 
sklon E 

• glagol biti, E 
 

Šola – šolske 
potrebščine (opis) 

• barve 
 

Flomaster je zelen. 
To je rdeča barvica. 
Kakšen je …? 

• samostalnik, 1. 
sklon E, spol 

• pridevnik, 1. 
sklon, ujemanje 

Šola – šolske 
potrebščine (opis) 

• lastnosti: velik, 
majhen, nov, 
star, dolg, 
kratek, čist, 
umazan   

Flomaster je nov. 
Kakšen je 
flomaster? 

• samostalnik, 1. 
sklon E, spol 

• pridevnik, 1. 
sklon, ujemanje 

 



Primer – Kaj delam? 

• Predstavitev besedišča in vzorcev. 

 



Poveži sliko in besedo. 

 
   

 
 
 

   

    
 

Jaz pojem. Jaz pišem. Jaz berem. Jaz rišem. 



  
  

B__ __EM __ __RI__EM __I__EM 





Ali …? 

 

 Ali telefoniraš? 

Ali kuhaš? 

Ali bereš? 

Ne, ne  
telefoniram. 

Ne, ne berem. 

Ja, kuham. 



  JAZ ____berem_________. 
  
TI _____________________. 
  
ON ____________________. 

MI __________________. 
  
VI __________________. 
  
ONI _________________. 

    

JAZ ____________________. 
  
TI _____________________. 
  
ONA ___________________. 

  

MI __________________. 
  
VI __________________. 
  
ONI _________________. 

Dopolni. 



 RADA BEREM. 

   RAD RIŠEM. 

 RAD PIŠEM. 

 NE MARAM BRATI. 

   NE MARAM RISATI. 

 NE MARAM PISATI. 



 RADA _________.  NE MARAM BRATI. 

 RAD RIŠEM.  NE MARAM __________. 

 RAD _________.  NE MARAM PISATI. 



  

  
IME: Miha 

PRIIMEK: Kovač 

STAROST: 10 let 

: brati, risati 

 : pisati, računati 

To je ________________. 

Star je ________________. 

Rad ___________________. 

Ne mara _______________. 

  

  

IME: Helena 

PRIIMEK: Baloh 

STAROST: 10 let 

: gledati televizijo, peti 

: brati, telovaditi 

  

 

 

 

To je ________________. 

Stara je ________________. 

Rad ___________________. 

Ne mara _______________. 

 



Moj dan  

• predstavitev dejavnosti: vstanem, se oblečem, 
grem v šolo, delam nalogo … 

• časovni izrazi: deli dneva, ura 

 



KATERI? KAJ? KDAJ? 

Petek je moj najljubši dan. V petek grem na zabavo.  

Rad imam jutro. Zjutraj se umijem. 

Preživel sem čudovit večer. Zvečer se bom učil. 

Zdaj je prva ura. Prvo uro pišemo kemijo. 

Zdaj je zima. Pozimi hodim prej domov. 

KOLIKO? KDAJ? 

Ura je ena. Ob enih imam kosilo. 

Ura je dve. Ob dveh grem domov. 

KOLIKO ČASA? KDAJ? 

Plavam eno uro. Čez eno uro imam plavanje. 

Videla se nisva že dve leti. Videla sva se pred dvema letoma. 

Videla sva se šele po dveh letih. 



Urnik dejavnosti (pripravi učitelj)   Primer opisa: 

600 vstajanje 
715 zobozdravnik 
900 šola 
1030 odmor, pokliči Mojco 
1300 kosilo, tekma - Jure 
1700 knjižnica 
2000 koncert Zoran Predin, 
Mojca  
2200 pijača  
100 spanje 

  Včeraj sem vstal zelo zgodaj, in sicer ob 
šestih, ker sem imel ob petnajst čez 
sedem zobozdravnika. Potem sem šel v 
šolo. Med odmorom sem poklical Mojco 
– svojo punco. Po pouku, to se pravi ob 
enih, sva šla s sošolcem Juretom na 
tekmo. Popoldne, in sicer okoli petih, sem 
šel v knjižnico, ker sem moral vrniti knjige. 
Zvečer sva šla z Mojco na koncert, po 
koncertu pa še na pijačo. Spat sem šel 
zelo pozno, in sicer šele ob enih ponoči. 
Še dobro, da je danes sobota.  



Odlomek iz intervjuja z igralcem Juretom Ivanušičem.  

  

Ritem dneva se začne zjutraj. Kakšna so vaš jutra? 
»Pri igralcih je tako, da predstave trajajo do desete ure zvečer 
in po vsem adrenalinu, si šele opolnoči ali celo pozneje 
pripravljen na spanje. Tako je ob sedmih zjutraj iluzorno 
pričakovati, da bom poln energije. Sicer pa so jutra res tista, ki 
dajejo energijo celemu dnevu. Če zgubiš jutro, zgubiš del te 
energije. Jutro običajno začnem s kavo in pregledovanjem 
elektronske pošte. Hecno pa je, da ne pijem kave, kadar ne 
kadim. Od pomladi do jeseni nisem kadil in tudi kave nisem 
pil. Življenje pač pokaže, kdaj je obdobje za kajenje in kdaj 
ne.«  
  



Primeri besedil 

Kdo si ti 
Jaz sem 
Koliko si star 
Kako se pišeš 
Kako si 
Kaj dela 
Kje je 
Kdo je 
Kdo je ta torba 

Jaz sem V. Pišem se G. Star sem 10 let. Jaz rad: 
pisem, berem, telovadim. Jaz ne maram: peti, 
spati. 

Vstanem ob 7.00, jem zajtrk ob 7.10, se tuširam ob 
7.10, grem v šolo ob 7.30, jem malico ob 10.00, 
grem domov ob 13.00, jem kosilo ob 14.00, delam 
domačo nalogo ob 15.00, gledam televizijo ob 20.00 in 
ob 22.00 grem spat.  



Ko sem imela 8 let sem igrala s mojom stricom in je pršl oče 
in je rekel, pridi punčka moja mala sladka gremo po potni list, 
in jaz samo gledam in rečem zakaj tata kam gremo in je rekel 
gremo v Španiji jutri, in jaz sem rekla ni res in tata reče ja je 
res. In jutri se zbudim in sem v avto in rečem ma kje sem jaz 
in tata reče dobro jutro punčka gremo v Španiji ne morem 
verjet in smo šli in sem bla tako srečna da ne morem pozabit 
nikoli. Je bilo ful lepo tam. In upam, da bom šla še kdaj. 



Delavnica 

• Katere težave imajo pri izražanju vaši učenci? 
Navedite nekaj konkretnih primerov. 

 

•  Naredite seznam dejavnosti, ki jim bodo 
pomagale pri odpravljanju napak.  



S čim si lahko učitelji pomagate 

• Tečaj slovenščine za dijake tujce: učni načrt 

• Slika jezika 

• Učbeniki CSDTJ 

• Učbeniki ZRSŠ 



Opredelitev tečaja in udeležencev 

 

• obseg tečaja: 70 ur 

• oblika tečaja: strnjena/nestrnjena 

• tečaj na dveh ravneh (R1 in R2) 

 

 

 

 



• hitrost obravnave in obseg posameznih tem učitelj v celoti 
prilagodi zmožnosti dijakov 

• v posamezne tematske okvire (v omejenem obsegu) dodaja 
vsebine po svoji presoji 

• sosledje tem je izbirno  

• vseh ciljev, vsebin in sporazumevalnih vzorcev v okviru 
posamezne teme se ne obravnava hkrati, ampak jih 
postopoma dopolnjuje 

 



  
3.1 IDENTITETA IN DRUŽINA  

 R1 R2 

 osebni podatki 

Jaz sem Emrah Hodžić. 

Sem dijak. 

Moj naslov je Ljubljanska 

cesta 3, Kranj. 

Star sem šestnajst let. 

Rojstni dan imam 

dvaindvajsetega maja. 

Sem iz Bosne. 

Govorim bosansko in 

slovensko. 

Moja telefonska številka je 

041 896 665. 

Moj e-naslov je 

emrah@eposta.si. 

Kako ti je ime? 

… 

Rodil sem se dvaindvajsetega 

maja 1994.  

Živim v Kranju. Prej sem 

živel v Sarajevu, v Bosni. 

Dober dan, Emrah pri 

telefonu. 

V Sloveniji smo prišli, ker je 

moj oče tukaj v službi. 

Moja mama je Makedonka, 

oče pa je Srb. 

Tukaj se podpišite, prosim. 

EMŠO, prosim. 

Ime očeta? 

Ime matere? 

… 

Napišite svoje podatke. 

Izpolnite ta obrazec, prosim. 

Kaj si po narodnosti? 

A imaš slovensko 

državljanstvo? 

… 

 



  
 

 R1 R2 

 družina 

Moja mama je Ana. Ona 

je frizerka. 

To je moj oče. 

Imam sestro in dva brata. 

… 

Moja mama je po 

poklicu frizerka. 

Moj bratranec je zelo 

zabaven. Skupaj večkrat 

igrava košarko. 

… 

  

 opis osebe 

Naša učiteljica je stroga. 

Ona je bolj majhna, 

blond in zelo prijazna. 

… 

 

  

 



Hvala za vašo pozornost.

Projekt delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-
2020.


