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Načrtovanje in izvedba intenzivnega tečaja 
začetnega učenja slovenščine za dijake 

priseljence

Sanja Antolič, multiplikatorka Osnovne šole Leskovec pri Krškem



Načrtovanje

Predstavitev intenzivnega tečaja kolektivu na uvodni konferenci:

opolnomočenje dijaka s slovenščino za vključevanje v oddelek,

Pedagoška pogodba (OIN) in z njo določene prilagoditve, pravice in 
dolžnosti,

razblinjanje dvomov o manku ur,

razvijanje pozitivnih stališč do medkulturnosti.



Izvedba
Skupina: 8 dijakov, 1 učenec (9. razred)

Urnik: vsak dan 4 šolske ure

120 ur (2 dijaka predčasna vrnitev v razred)

Letna priprava

Poslušanje, branje, pisanje, govorjenje

Sprotna priprava - tožilnik/živost tožilnika

Kako postati Slovenec?

LETNA PRIPRAVA SREDNJA ŠOLA-1.docx
VSAKDAN (PRIPRAVE).docx
https://www.youtube.com/watch?v=Tm34HEXnfO8


Slovnični vzorci za začetnike

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

tvorba in raba časov (sedanjik, preteklik, prihodnjik),

pogojnik,

velelnik,

modalni glagoli,

osebni in svojilni zaimek,

števnik (glavni, vrstilni),

skladenjski vzorci (da, ker, ko, če, in, ali).



Gradiva



Prosto dostopno na spletu, interaktivna slovenščina

https://www.slonline.si/

http://medkulturnost.si/slikovni-slovar/

http://www2.arnes.si/~osljjk6/slovenscina_ps/oblikoslovje_6_9r.html

https://centerslo.si/za-otroke/gradiva/slika-jezika/otroski-koticek

https://www.slonline.si/
http://medkulturnost.si/slikovni-slovar/
http://www2.arnes.si/~osljjk6/slovenscina_ps/oblikoslovje_6_9r.html
https://centerslo.si/za-otroke/gradiva/slika-jezika/otroski-koticek


„V Slovenijo sem prišel v začetku decembra, na tečaj pa sem prišel konec decembra.
Prišel sem zaradi lepšega življenja, tega na Kosovem manjka. V Slovenijo sem hotel
priti tudi zato, ker je oče že dalj časa tukaj. Mama je ostala doma. Prve dneve v šoli se
nisem dobro počutil, saj nisem nič razumel. Ta tečaj zelo pomaga. Ni pa mi bilo všeč,
da sem zamudil začetek. Zato sem imel nekoliko težav. Pred tečajem nisem znal nič.
Sedaj znam več besed, stavkov … začel sem povezovati besede. O tečaju mislim, da
mu nič ne manjka. Rad pa bi imel več časa. Tudi, če sem na začetku zamudil in prišel
na »množino samostalnika«, mi je sedaj se obrestovalo. Zdaj se počutim v šoli zelo
dobro. Na začetku sem bil tujec. Nisem razumel besed. Sedaj pa sem bolj
samozavesten. Če bi imel možnost informirat prijatelje, bi povedal, da je Slovenija res
dobra država. Ljudje so prijazni in spoštljivi. Vsi se zelo trudijo, da ti pomagajo.
Pomagajo ti, kadarkoli imaš težave.“



Hvala za vašo pozornost.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezivne politike v obdobju 2014-2020.


