
 

 

ITALIJANŠČINA 1, 2, 3  
Razred: 7. in 8. in 9. razred 

Število ur: 70 ur 
Učiteljica: Mojca Argenti 

 

 
OPREDELITEV PREDMETA 
 
Vsi si želimo  potovati in se v tujini znajti, tudi tam, kjer nam prvi tuj jezik ne pomaga. Več znamo, lažje 
nam bo, lažje bomo navezovali stike z novimi ljudi in spoznavali nove kulture ter si s tem bogatili svoje 
življenje.  

Izbirni predmet italijanščina učencem ponuja možnost, da si  pridobivajo zmožnost za sporazumevanje v 
več jezikih, ki jim bo v nadaljnjem šolanju, poklicni poti in življenju nasploh nedvomno koristilo. 

KOMU JE NAMENJEN? 

Učencem 7.,8. in 9.razredov. Nekaterim  je ta jezik bližji, ker ga občasno uporabljajo njihovi stari starši ali 
sorodniki, drugim je všeč španščina, ki je ravno tako romanski jezik in zato zelo blizu italijanščini, sicer pa 
je izbirni predmet namenjen prav vsem učencem, ki imajo veselje do učenja tujih jezikov.  Predmet lahko 
obiskujejo tako učenci, ki so italijanščino že obiskovali, kot tisti,  ki nimajo predznanja in so popolni 
začetniki. Omejitev ni! 

Učenec lahko po enem ali dveh letih učenja tujega jezika izstopi in prav tako lahko z učenjem začne tudi 
v 8. ali 9. razredu, če ima ustrezno predznanje.  

VSEBINE IN CILJI 

Pouk se izvaja 2 uri tedensko. Zasnovan je predvsem na širjenju besedišča in pridobivanju osnovnih 
konverzacijskih zmožnosti. Mukotrpne slovnice in slovničnih vaj je bore malo, skorajda nič. 

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. 

OBLIKE IN METODE POČEVANJA 

Izhajamo iz realnih pogovornih situacij in se 
naučimo osnovnih sporazumevalnih vzorcev. 
Pouk poteka v manjših skupinah in sproščenem 
vzdušju. Popestrimo ga z zanimivimi pogovori, 
ogledi filmov, uporabo interaktivnih računalniških 
nalog in končno enodnevno ekskurzijo po Italiji.  

 http://freedesignfile.com/111190-beautiful-floral-with-italy-

symbols-vector-01/     


