
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ITALIJANŠČINA  za  4. razred 

» Z znanjem tujih jezikov širimo meje svojega sveta« 

 

ZAKAJ BI IZBRALI ITALIJANŠČINO? 

Znanje italijanskega jezika je pomembno zaradi neposredne bližine meje z Italijo, predstavlja pa tudi dobro 

popotnico za nadaljnje izobraževanje in poklicno pot. 

 

KOMU JE PREDMET NAMENJEN?  

Četrtošolcem, ki bi želeli spoznati osnove italijanskega jezika ali nadgraditi svoje znanje. 

 

KAKO BO UČENJE JEZIKA POTEKALO? 

V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju je pristop k učenju tujega jezika celosten. To pomeni, da se 

otrok uči z vsemi čutili: aktivno posluša učitelja, zvočne posnetke, glasbo, gleda slike, videoposnetke in ob 

tem tudi poje ali zapleše. Učenje jezika bo potekalo v sproščenem vzdušju, preko igre in poučnih zgodb.  

 

KATERE TEME BOMO OBRAVNAVALI?  

Obravnavali bomo teme iz vsakdanjega življenja. Obravnava bo potekala po sklopih: 
JAZ IN DRUGI (pozdrav, predstavitev sebe, družinskih članov, prijatelja, preprost dvogovor);  
MOJA ŠOLA (ime šole, šolske potrebščine, moja učilnica in kaj je v njej); 
ZABAVA IN PRAZNOVANJA  (barve, števila do 30, dnevi v tednu, meseci  v letu, letni časi, prazniki in 
praznovanje rojstnega dne, igrače); 
MOJE OKOLJE IN ŽIVALI (moj dom, živali na kmetiji, hišni ljubljenčki, divje živali in živali v živalskem vrtu, 
opis živali). 
 
KOLIKO UR NA TEDEN JE NAMENJENIH PREDMETU? 
Srečevali se bomo dvakrat na teden po eno šolsko uro (po zaključku rednega dela pouka). 
 

ALI BO UČENEC OCENJEN? 

Da. Neobvezni izbirni predmet  je pri ocenjevanju izenačen z obveznim predmeti, torej se znanje ocenjuje s 

številčnimi ocenami, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo.  

Ocenjevanje bo potekalo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju 

učencev v OŠ in sicer ustno, pisno in na druge načine (izdelek). Učenec bo v šolskem letu ocenjen najmanj 

trikrat, pri čemer bo večina ocen pridobljena na podlagi slušnega razumevanja in govornega poročanja. 

 

KAJ BO UČENEC POTREBOVAL PRI POUKU? 

Velik črtni zvezek. 

 

   

DOBRODOŠLI! 

 

Učiteljica: Jasna Černic 

 


