
 

 

3. TUJI JEZIK  
 

 

  



 Izberete lahko francoščino, 

italijanščino, nemščino, ruščino in 

španščino. 

 Dve leti po tri šolske ure 

 Učenje usmerjeno v komunikacijo, 

govorno sporočanje 

 Obravnavane teme osredotočene 

na dijakov svet: družina, prijatelji, 

prosti čas, šola, vsakdanje 

dejavnosti, moja prihodnost 

 Zmožnost govoriti o preteklosti, 

sedanjosti in prihodnosti 

 Pridobljeno znanje A1 /A2 po SEJO 

 Ni izbirni predmet na maturi 

Preverjanje in ocenjevanje znanja: pisne in 

ustne ocene (testi, spraševanje, govorni nastopi, ocene pridobljene pri 

projektih…) 

KAKO SE UČIMO TRETJEGA TUJEGA JEZIKA?  

 Mednarodne 

izmenjave 

 Jezikovne ekskurzije 

 Projekti Erasmus + 

 Tekmovanje za bralno 

značko v tujih jezikih 

 Prispevki v 

tujejezičnem šolskem 

glasilu Mavrica 

 Jezikovni izpiti in 

diplome 

 Sodelovanje v 

projektih, ki jih ponujajo veleposlaništva in predstavništva                                                       držav, v 

katerih se ponujeni jeziki govorijo: Institut français,                                                  Istituto Italiano di 

Cultura, Goethe-Institut Slowenien,                                                                        Ruski center znanosti in 

kulture v Ljubljani in Instituto Cervantes Ljubljana 

 UNESCO projekti in projekti Zavoda za šolstvo 



ZAKAJ SE 3. TUJEGA JEZIKA LAŽJE NAUČIMO? 

 Učenje tretjega tujega 

jezika poteka zelo 

intenzivno, saj že 

pridobljeno znanje  prvega 

in  drugega jezika  dijakom 

bistveno olajša učenje še 

tretjega. 

 Pouk 3. tujega jezika je 

zelo zanimiv in pester, saj 

so v skupini zbrani dijaki iz 

različnih oddelkov, 

različnih jezikovnih izbir, 

zato lahko  pouk 

navezujemo na 

predznanje, primerjamo 

jezike in tako vidimo, kako 

pestra je jezikovna podoba našega okolja. 

 Mladost in dovzetnost za učenje 

 Tujega jezika se najlažje in najbolj pravilno naučimo v šoli,  

kasneje pa ga bomo nadgradili še z izkušnjami. 

 Čas, dragi tečaji kasneje v življenju 

ZAKAJ JE ZNANJE TUJIH JEZIKOV NUJA IN POTREBA? 

 Leonard Orban, nekdanji 

komisar za večjezičnost v EU, 

meni, da se državljani Evropske 

unije z znanjem tujega jezika 

»lažje vključijo v študijsko ali 

delovno okolje v drugi državi in 

lažje razumejo drugo kulturo.«   

Ker je znanje tujih jezikov zelo 

zaželeno tudi v poslovnem 

svetu, se jezikovno 

kompetentnim posameznikom 

odpirajo tudi boljše poklicne 

možnosti. 

 Sposobnost komuniciranja v več jezikih je velika prednost za 

posameznike, organizacije in podjetja. Krepi ustvarjalnost, 

ruši kulturne stereotipe, spodbuja razmišljanje zunaj 

ustaljenih okvirov in lahko pripomore k razvoju inovativnih 

izdelkov in storitev.  



 Naš rojak, gospod Valter Mavrič, vodja Generalnega direktorata za prevajanje, poudarja, da 

znanje enega samega tujega 

jezika (tj. angleščine) ni dovolj. V 

evropskih inštitucijah je 

potrebno znati vsaj tri jezike. 

 Smernice Evropske unije pravijo, 

da bi bilo idealno poleg  

materinščine znati vsaj še dva 

tuja jezika. 

 Slovenci smo uspešni in se 

uveljavljamo v svetu tudi zaradi 

znanja tujih jezikov, saj lahko 

tako »prodamo, izvozimo« svoje 

znanje. 

 Več jezikov znaš, več veljaš. 

 Edmund de Waal: »Če znaš veliko tujih jezikov, si doma kjerkoli.« 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


