
 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI za šolsko leto: 2015/16 

7. in 8. razred 

ITALIJANŠČINA  
 
Italijanščina je v osnovni šoli triletni predmet, ki se izvaja v obsegu dveh ur tedensko, tj. 
skupaj 204 ur.  
Učenec ob vpisu ne potrebuje nobenega predznanja. Znanje se usvaja postopno, sledeč učnemu 

načrtu, a upoštevajoč učenčev napredek in interes. Pridobljeno znanje pripomore k večjemu uspehu 

pri učenju italijanščine v srednji šoli, hkrati pa položaj italijanščine kot sosedskega jezika daje temu 

jeziku večjo uporabno vrednost. Kot vsako učenje tujega jezika tudi učenje italijanščine poglablja 

zavest o jeziku kot o sporočanjskem sredstvu in jezikovnem sistemu, kar posredno ugodno vpliva na 

usvajanje materinščine in prvega tujega jezika. 

S poukom italijanskega jezika učenci pridobivajo znanje in razvijejo spretnosti, tako da:  
 razumejo in oblikujejo preprosta govorna besedila,  
 berejo preprosta besedila,  
 sprva po vzorcu, pozneje samostojno oblikujejo pisna besedila.  

Tako se učenci naučijo podati informacije o sebi, predstaviti svojo družino in bivališče. Znajo 
govoriti o poklicih in preživljanju počitnic in prostega časa. Spoznajo osnovno besedišče s 
področja števil, barv, živali, oblačil in hrane. Naučijo se vprašati po uri, datumu, naročiti 
hrano v restavraciji, osvojijo izraze pri nakupovanju ter znajo vprašati za pot. Spoznavajo tudi 
geografske ter kulturno-zgodovinske značilnosti Italije.  
Glede na časovne zmožnosti in interes se lahko učenci v drugem ocenjevalnem obdobju 

udeležijo fakultativnega enodnevnega izleta v Italijo, kjer pridobljeno znanje uporabijo v 

realni situaciji in obogatijo svoje poznavanje sosednje države.  

 

 

 
 
 

 
 



 
FRANCOŠČINA  
 
OUI, OUI, BIEN SÛR. (Da, da, seveda.)  

Po mnenju mnogih je francoščina eden najlepših in najbolj melodičnih jezikov na svetu. Pa to 
ni edini razlog, da bi se učil francoščine.  

 128 milijonov ljudi govori francosko kot prvi ali drugi jezik,  
 v 29 državah sveta je francoščina uradni jezik,  

francoščina je uradni in administrativni jezik tudi v številnih skupnostih in 
organizacijah, kot so Evropska unija, Mednarodni olimpijski komite, Združeni narodi 
in Svetovna poštna zveza,  

 z učenjem francoščine lahko nadaljuješ na gimnaziji in nekaterih drugih srednjih 
šolah,  

 
za francoščino pravijo, da je jezik diplomacije, mode, kulinarike, kulture, književnosti in 
ljubezni.  
 
Pri pouku francoskega jezika učenci: 

 razvijajo občutljivost za glasovno podobo francoskega jezika,  
  prepoznavajo in razumejo preprosta govorna sporočila in besedila v nekaterih 

osnovnih okoliščinah sporazumevanja,  
 oblikujejo preprosta govorna sporočila in besedila,  
 ozaveščajo in usvajajo posamezna jezikovna sredstva francoskega jezika na vseh 

jezikovnih ravneh (glasovni, besedni, oblikoslovni, skladenjski),  
 spoznavajo osnove francoskega pravopisa,  
 spoznavajo kulturo drugega naroda,  
  razvijajo zanimanje za francoski jezik in motivacijo ter pripravljenost za učenje tega 

jezika v šoli in izven nje  
 

 

 

 


