
 

ITALIJANŠČINA  I 
 

7. RAZRED 

TRILETNI PREDMET 

DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNO PODROČJE 

OPIS PREDMETA 

Italijanščina velja za enega najlepših in najbolj melodičnih jezikov. Je uradni jezik naših zahodnih sosedov 

in je na našem območju prisotna skozi generacije. Znanje italijanskega jezika predstavlja prednost v 

vsakršnem pogledu, sploh z ozirom na to, da živimo neposredno v bližini meje z Italijo. Prebivalci Brd se z 

italijanščino srečujemo vsakodnevno. 
 

 Po čem je znana Italija?  

Po čudovitih mestih, dobri hrani, bogati kulturi, glasbi in seveda po veselih in srčnih ljudeh. Delček tega 

bomo spoznali tudi pri pouku. 

 

Italijanski jezik lahko obiskujejo učenci, ki so obiskovali italijanščino kot neobvezni izbirni predmet v 4., 5. 

in 6. razredu in tudi  tisti, ki nimajo predznanja in so popolni začetniki. Učenec lahko po enem ali dveh letih 

učenja tujega jezika izstopi, prav tako pa lahko začne z učenjem v 8. ali 9. razredu, če ima seveda ustrezno 

predznanje. 

Znanje italijanščine vsekakor predstavlja dobro popotnico za nadaljnje izobraževanje, saj je italijanščina 

kot drugi ali celo prvi tuj jezik prisotna na primorskih srednjih šolah. 

 
 

CILJI PREDMETA 

Učenci bodo:  

 Razvijali spretnosti razumevanja, 

 razvijali spretnost ustnega sporočanja, 

 razvijali spretnosti branja in pisanja, 

 spoznavali italijansko kulturo, glasbo, mesta, 

 se učili osnovnih sporazumevalnih vzorcev. 

 

Tematski sklopi, ki jih bomo pri pouku obravnavali so naslednji: 

 

BENVENUTI (abeceda, barve, števila do 100, predstavim se…) 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA (besede in fraze za komunikacijo v razredu, države in nacionalnost…) 

TANTI AUGURI ( starost, rojstni dan, počutje, ure in meseci…) 

FOTO DI CLASSE (opis razreda, šolske potrebščine, urnik…) 

UN NUOVO COMPAGNO (karakter in zunanjost osebe) 

 

Pouk se izvaja enkrat tedensko,  kot blok ura , 7. in 8. šolsko uro. 
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Ure si bomo popestrili s poslušanjem pesmi, z ogledi filmov, uporabo interaktivnih računalniških nalog, PPT 
predstavitvami, križankami in še in še. 
 
Svoj besedni zaklad bodo učenci širili s prebiranjem kratkih zgodb in pravljic v okviru italijanske bralne 
značke ter bralnega tekmovanja Centra Oxford. 
 
 
Veselimo se tudi sodelovanja v projektu ‘‘SOTTO LO STESSO CIELO‘‘ s šolo Istituto Comprensivo 
‘‘Giovanni Pascoli‘‘ iz Krmina (Cormons). 
 

 
 

  

                     

 


