
 
 

 
Fakultativni pouk nemščine  2019/20 

 
Fakultativni pouk nemščine obsega 70 ur in poteka tedensko po dve uri po pouku. Prvi dve leti sta 
namenjeni usvajanju splošnega znanja, namen pa je, da se dijaki čim prej usposobijo za vsakodnevno 
komunikacijo na začetni stopnji. Poudarek je na vsakdanjih uporabnih situacijah, dijaki se seznanijo 
tudi s slovničnimi pravili, vendar predvsem z njihovo praktično uporabo. Pouk popestrimo tudi z 
modernimi avdio-vizualnimi sredstvi, uporabljamo svetovni splet, gledamo televizijske oddaje v 
nemškem jeziku. 
 

Cena izvedbe enoletnega pouka  je 100 do 150 evrov (odvisno od števila prijavljenih). 

Literatura, ki jo dijaki potrebujejo, je učbenik Studio 21 A 1.1 (Das Deutschbuch);  kupijo ga sami. 
 

Teme, ki jih obravnavamo v prvem letu, so: 
1. Prvi stiki (pozdravljanje, predstavljanje sebe in drugih, črkovanje, številke) 
2. Na tečaju (predmeti v ednini in množini, vaja dialogov) 
3. Mesta, dežele, jeziki (opisujemo svoje mesto in državo, spoznavamo dežele Evropske unije) 
4. Kako stanujemo (hiša, stanovanje, prostori in njihova oprema) 

 

# 
 
 
 

PRIJAVNICA  

ZA FAKULTATIVNI POUK  NEMŠČINE 
 

Priimek in ime dijaka:_________________________________________________________________ 

Naslov:____________________________________________________________________________ 
 

Program šolanja (obkrožite):                     ELEKTROTEHNIK                        TEHNIK RAČUNALNIŠTVA 
 
Nemščino sem se učil/-a (obkrožite):      0        1        2          3         leta 
 
                  Podpis dijaka:    Podpis staršev oz. skrbnikov:  

_____________________________        _______________________________ 

 
Kraj in datum:____________________________________ 

 
 
 
 



Dodatna pojasnila: 
 
Dijaki bodo dobili potrdilo o obiskovanju fakultativnega pouka, in sicer: 

1. za obiskovanje začetnega tečaja nemščina 
2. za obiskovanje in uspešno opravljen začetni tečaj nemščine  
3. za obiskovanje in zelo uspešno opravljen začetni tečaj nemščine 

 
Lahko pa se  bodo odločili tudi za opravljanje izpita na ravni A 1 in si s tem pridobiti mednarodno 
veljaven certifikat o znanju. 
 
Vsekakor je pouk nemščine koristen, ker se dijak uči jezika, ki ga v Evropi govori več kot 100 milijonov 
ljudi in je po številu govorcev največji jezik v Evropski uniji. Nemščina je pomembna tudi zato, ker je to 
jezik naše sosede Avstrije in ker je Nemčija najpomembnejši trgovinski partner Slovenije. Poznavanje 
nemščine znanju dijakov dá dodano vrednost, saj bodo v kasnejših letih na trgu dela z uporabo tega 
jezika bolj konkurenčni. Že zdaj velikokrat zgolj znanje angleščine ni dovolj in delodajalci iščejo ljudi s 
poznavanjem nemščine. Hkrati pa bo znanje tega jezika omogočilo iskanje dela tudi v tujini, v Avstriji 
in Nemčiji. Veliko strokovne literature s področja elektrotehnike izide ravno v Nemčiji, tam pa je tudi 
precej podjetij, ki potrebujejo strokovno usposobljen kader, ki se zna sporazumevati v nemščini 
(Siemens, Gründig itd.). 
 

Sonja Zver, prof. 

 


