DRUGI TUJ JEZIK – ITALIJANŠČINA
Prestranek, 28.5.2020
OPREDELITEV PREDMETA

Spoštovani starši in učenci 7., 8. in 9. razreda!
V skladu z Zakonom o osnovni šoli moramo na šolah ponuditi tudi pouk neobveznih
izbirnih predmetov (NIP).
V šolskem letu 2020/2021 mora šola v zadnjem triletju ponuditi drugi tuji jezik.
Dovoljeni so jeziki, ki jih govorijo v sosednjih državah in francoščina, kot eden izmed
uradnih jezikov EU. Glede na kadrovske možnosti na naši šoli, ponujamo neobvezni
tuji jezik ITALIJANŠČINO.
Če se učenec odloči za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta, ga mora
obiskovati do konca šolskega leta in pri tem predmetu bo tudi ocenjen s številčnimi
ocenami. Neobvezni tuji jezik obsega 70 šolskih ur na leto. Učenec lahko NIP obiskuje
samo eno leto, lahko pa svoje znanje pri istem predmetu nadgrajuje in poglablja
skozi celotno triletje, torej od 7. do 9. razreda.
Šola organizira in oblikuje učne skupine, skladno s predpisanimi normativi, za vsako
šolsko leto posebej. Zaradi ustrezne organizacije in priprave na pouk v naslednjem
šolskem letu se morate že v tem letu odločiti, ali boste prihodnje šolsko leto
obiskovali NIP

Neobvezni izbirni predmet italijanščina daje vsem učencem
priložnost učenja drugega tujega jezika že v okviru formalnega osnovnošolskega
izobraževanja. Učencem ponuja možnost, da si pridobivajo zmožnost za
sporazumevanje v več jezikih, ki je dandanes še kako pomembna. Več znamo, lažje
nam bo, lažje bomo navezovali stike z novimi ljudmi in spoznavali nove kulture ter si
s tem bogatili svoje življenje.
KOMU JE NAMENJEN?
Vsem. Pouk neobveznega drugega tujega jezika poteka od četrtega do devetega
razreda in je razdeljen na dve triletni obdobji (4.-6. razred in 7.-9. razred). Izvaja se v
obsegu dveh ur na teden. Učenec lahko po enem ali dveh letih učenja tujega jezika
izstopi.
VSEBINE IN CILJI
Pouk je zasnovan predvsem na širjenju besedišča in pridobivanju osnovnih
sporazumevalnih zmožnosti. Mukotrpne slovnice in slovničnih vaj je bore malo,
skorajda nič. Vse vsebine so prilagojene učenčevi starosti in razvojni stopnji.
Učenci se naučijo predstaviti sebe in spoznavati druge osebe, opisati svojo družino,
šolo in prebivališče, predstaviti svoje najljubše živali in spoznavati ostale živali, znajo
opisati svoje prostočasne dejavnosti in športne aktivnosti, dajati osnovna navodila za
usmerjanje v mestu, nakupovati oblačila in živila, naročati hrano in pijačo ter veliko
več.

