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Spostovani starsi.

Za utence '1. razreda bomo v lolskem letu 2019/20 izvaiali drugi tuji jezik. zaradi uporabnosti, kultume

bliline, interesa in kadrovskih molnosti bo to nemitina. S poutevanjem drugega turega jerika v 7. razredu smo zaaeli

ie v 5olskem letu 2018/19. Vanj so se vkliueili vsi ucenci in imajo s predmetom dobre izkuSnje. Zbrali srno vam nekaj

osnovnih informacij o predmetu. Prosimo vas, da preuaite gradivo in podpilete priloteno soglasje.

tzsek iz delovneod orodivo zo pdprovo tKutikutomeoo dokumentad

Tuji ieziki
Pri pouku dodatnega tujega jezika upo5tevamo in izhajamo iz usvoieneSa znan.ia maternega jezika in prvega

tujega jezika. Tako postopoma lirimo ueenaev iezikovni repertoar in krepimo uaenaeve strategije utenla lezikov. Ob

zaaetnih formalnih stikih z drutimi ieziki utenec naiprej razvija posluh za dodaten jezik. Razvija zmolnost posluaanja

z razumevanjem, postopoma dodaja tvorbno deramost r raCetnim imitiraniem, kasneje tradi osnovno iezikovno

sporazumevanje in sporotanje z uporabo naiosnovnejlih vrorcev socialne interakciie.

Poutevanje dodatneta (tujega) iezika temelji na komunikacijskem pristopu, ki je osredinien na uienca in

dejavnostno naravnan. Jezikovne dejavnosti se povezulejo z vsebinami in dejavnostmi iz obveznega ter raziirjenega

programa po izboru posame2ne iole. Pri izvajanju iezikovnih vsebin predlagamo vsebinske sklope:

o Jaz in moj svet
. Moje oZie okolie
o Moje Sir5e okol.ie

. Stiki med kulturami
Za uspeano in utinkovito zaaetno utenje dodatneSa jezika sta pomembna koliiina in kontinuiteta

jezikovnega vnosa. Priporotamo strnreno ali fleksibilno izvajanje vsebin ali kombinacijo obeh oblik v delelu 70 ur na

letni ravni.

Sola ponudi tuiijezik i. nabora, ki ie doloaen ra obvezni izbimi predmet v 7., 8. in 9. razredu (angleiiina,

francol.ina, hrvaltina, italiianiiina, kitaj!aina, latinltina, madtaritina, nemltina, ruitina, srbltina, !panltina).5ola

lahko ponudi v okviru razSirjenega programa istijezik, ki se v tretjem \rzgojno-izobraievalnem obdobiu nadaljuje kot

obvezni drugi tuii jezik. Tako hkrati omotoaamo daljse kontinuirano uaenia dodatnega jezika v osnovnololskem

izobraievanju.

Cili: l&ep[o tnanla, spretnosti in yeSilne za ufinkovlto sodeloy.nie in sporazumeyanie y lastnem ln tuiih
jezikih.

Primer dejovnosti

Uienci:
. razumejo preprost opis os€be, predmeta, prostora, kratko sporoailo;

o razumejo vsebino slikanice ali stripa z znano temo in poiltejo dolo6eno informaciio v besedilu;

. razume.io bistvo kratkega vsakodnevnega pogovora (na primer med vrstniki o hobijih, 5oli,

poiitnicah);

. v nekaj povedih predstaviio sebe, svojo drulino, svoj dom, govoriio o svojih ljubljenEkih in

aktivnostih v prostem aasu;

. tvon.io povedi in preprosta besedila na podlagi vzorca (razglednica, vabilo, kratka osebna

predstavitev, opis kraja).



. Raziskuiejo in v tujem jeziku predstavijo lastno in tujo kulturo (npr. pozdravlianje, odzdravljanje,
rituali, jedi, obleka, predstavitev znaiilne otro5ke igre, opis praznikov in praznovanj), izdelajo in napiiejo vo5tilnico

v tujem/drugih jezikih ... raziskujejo in vkljuauiejo lasten (materni) jezik pri poimenovanju osnovnega in
zahtevnejaega besediSia (npr. druiinskih alanov, iedi, pUai...).

. NaErtujeio, souswarjajo in uresniaujeio dejavnosti v mednarodnih Solskih projektih (predstavitev

sebe in druSih, predstavitev 5ole, Solskih predmetov, Solskega reda in podobno v tujem jeziku).

Cil.i: Razvijajo stratetije o uaenju iezikov in krepijo (medliezikovno zavest.

Primer dejdvnosti

Utenci:

. izdelajo lasten iezikovni portret oziroma svoiojezikovno biografijo.
o Raziskujejo in odkrivajo podobnosti in razlike med jeziki (npr. jezikovni detektivi, slovariek

prisotnih jezikov na Soli);

. berejo na glas (povezovanje glasu in zloga z ustreznim zapisom);

o pojejo pesmi, izStevanke (usvajanje besedisia, izbolilanje izgovorjave);
o vedkrat prepilejo besedi in povedi (izboljtanje pravopisa);

. se posnamejo in posluiajo z namenom i2boljsanja izgovorjave;

. primerjajo glasove in abecedo v razliinih jezikih;

. zapisujejo novo besedisie v obliki lastnega slovaraka;

o utrjujejo besedisae z didaktiano igro.

lzvletkl lz skleoo o uvedbl nskusa Jvoionie tuleao iezlko v obveznem orooromu ln oreskulanle konceota
ruzllrbneoo prcarumo v osnovni lotia.

. Uaencem 3. vzSojno-izobraievalnega obdobja se zaradi druBega tujega je2ika poveaa tedenska
obveznost za 2 uti .29/30 v 7., 29,5/30,5 v 8. in 9. razredu. S tem se za O,S ure poveia zakonsko doloiena meja
tedenske obveznosti uiencev v 8. in 9. razredu.

. Organizaci.ia in izvedba prvega tuiega jezika v 1. razredu in drugega tujega jezika v 7., 8. in 9. razredu
je v aasu poskusa enaka kot pri obveznih predmetih v programu osnovne iole. Predmeti so pri ocenjevanju izenaeeni
z obveznimi predmetiosnovne 50le, zato se znanje uiencev priteh predmetih ocenjuje, zakljudne ocene pa se vpiSejo
v spriievalo uienca.

. Ocene drugega tujega jezika v 7., 8. in 9. razredu se ne upostevaio pri vpisu uaencev v srednie sole.

. UEencu, ki pri prvem tujem jeziku v 1. razredu oz. pri drugem tujem jeziku v 7., 8. ali 9. razredu ne
dosega minimalnih standardov znanja, se ocena ne vpise v soriaevalo.

ee imete o vkljuaitvi vaSeBa otroka, predmetu ali izvajanju predmeta kaka vpraianja, vam z veseljem damo dodatna
pojasnila. Skladno s sklepom o izvajanju poskusa potrebujemo vaie soglasje o vkljuaitvi vasega otroka v pouievanje
drugega tujega .iezika (soglasje je v prilogi).
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