NEMŠČINA
KOT IZBIRNI PREDMET V 8. RAZREDU

Izbirni predmet nemščina traja tri šolska leta in se izvaja po 2 šolski uri na teden. Vpišete se
lahko tudi v osmem razredu, vendar je potrebno prej opraviti sprejemni izpit.
V osmem razredu bomo nadaljevali in utrjevali snov iz 7. razreda in bogatili besedišče, tako
da boste nadgradili svoje znanje nemščine.
Pri pouku uporabljamo učbeniški komplet Magnet 1 in 2.
V sedmem razredu se učimo npr. predstaviti sebe ali tretjo osebo v nemškem jeziku, države,
barve, številke, opisati svojo družino, živali, povedati kaj počnemo v prostem času in še
mnogo več. V osmem razredu spoznamo besedišče v povezavi s šolo, naučimo se povedati,
koliko je ura, kako poteka naš dan/teden, spoznamo različno hrano in pijače, ki se jih naučimo
tudi kupiti oz.naročiti v restavraciji, spoznamo različne športe in športne pripomočke...

Vaja dela mojstra.
vir: https://beatrizacosta.wordpress.com/2015/09/30/ubung-macht-den-meister/

Pouk je komunikativno naravnan. Nemški jezik bomo spoznavali in utrjevali tudi s pomočjo
pesmi, risank in različnih video posnetkov, ki si jih bomo ogledali v nemščini.
OCENJEVANJE:
Znanje, delo in sodelovanje je tudi ocenjeno. V vsakem redovalnem obdobju pišemo vsaj eno
pisno ocenjevanje znanja, ustno pa boste ocenjeni 1-krat do 2-krat v redovalnem obdobju..
ZAKAJ NAJ BI IZBRALI NEMŠČINO KOT IZBIRNI PREDMET ?
-

ker boste znali še en tuji jezik
ker je nemščina eden izmed uradnih jezikov EU
ker je to jezik naših sosedov, in tudi ne tako oddaljenih Nemcev in Švicarjev

-

-

ker boste lažje razumeli nemško govoreče filme
ker boste imeli ustrezno predznanje in tako lažje delali pri pouku nemščine na
gimnaziji ali drugi srednji šoli
ker jezik sploh ni tako težak; saj v našem pogovornem jeziku uporabljamo ogromno
besed iz nemščine: npr.
laufen – »laufati«;
das Frühstück – »fruštk«;
die Zeit - »cajt«;
die Zeitung – »cajtng«;
die Suppe – »župa«; die Flasche – »flaša«
in mnogo več.
Ker je znanje tujih jezikov vse bolj pomembno:
»KOLIKOR JEZIKOV ZNAŠ, TOLIKO VELJAŠ«

WILLKOMMEN

-

DOBRODOŠLI

Njegov materni jezik je bila nemščina,
toda njegove teorije so bile univerzalne.

.
Vir: https://www.facebook.com/Deutsch-rocks-1448813895399600/

