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OBRAZEC ZA OPIS RAZNOJEZIČNIH
1
 DEJAVNOSTI 

Ime VIZ: DOŠ I Lendava-1. Sz. Lendvai KÁI  

Avtor/j dejavnosti: Damir Soldat, Jasna Cigut, Karolina Malek 

Ciljna skupina dejavnosti: 8., 9. razred 

Mesec in leto izvedbe dejavnosti: september 2018 

  

 Elementi obrazca Vpiše VIZ - V tem trenutku so v tej rubriki pojasnila, ki naj bi pomagala pri opisu elementov. 

1.  Predmet ali 

(izvenšolska) 

dejavnost oz 

področje za vrtce  

Razredna ura; slovenščina, madžarščina, angleščina 

2.  Naslov 

dejavnosti/učne 

ure/področja 

Kako je živeti v tujini? 

                                                 
1
 Raznojezične dejavnosti razvijajo raznojezičnost zmožnost. To pomeni, da se cilji dejavnosti ne neanašajo samo na en sam jezik ali samo na 

eno samo socio-kulturno okolje. 
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3.  Predvideni čas 

izvedbe dejavnosti 

September, 2018  

4.  Tema Delo in poklic, dom in bivanje, družina in medčloveški odnosi, hrana in pijača, prosti čas in zabava 

5.  Medpredmetne in 

medjezikovne 

povezave 

Medpredmetne povezave: Slovenščina, Madžarščina, Angleščina, Državljanska vzgoja, Razredna ura (poklicno 

usmerjanje), Sociologija  

Slovenščina, madžarščina, angleščina, nemščina 

6.  Jezikovna raven 

vključenih jezikov 

v dejavnost 

Slovenščina: C1, Madžarščina C1, Angleščina B1, Nemščina B1 

7.  Pričakovani 

dosežki  

Učenci bodo spoznali kaj pomeni znanje jezikov za poklicni razvoj. Preko primerov uspešnih posameznikov iz lastnega 

okolja si bodo okrepili samozavest pri učenju drugih jezikov. Spoznali bodo razlike med določenimi državami.  
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8.  KRAJŠI opis 

dejavnosti (do 80 

besed) 

Učenci se bodo srečali (v živo ali preko videokonference) s posamezniki, ki izvirajo iz Lendave, vendar trenutno živijo 

in delajo v tujini. Pri tem bodo učencem predstavili kakšno je življenje v tujini in predstavili tudi jezik, ki ga uporabljajo 

v tujini. Ob koncu jim bodo učenci postavili vprašanja.   

9.  Daljši opis 

dejavnosti (do 300 

besed) 

Ob evropskem dnevu jezikov, bomo v računalniški učilnici vzpostavili središče, kjer so bodo lahko otroci preko 

videokonference povezali z v tujini živečimi Lendavčani. Z njimi se bodo pogovarjali o življenju in delu v tujini, kakšne 

so prednosti in slabosti življenja v tujini, o hrani in pijači v tujini, prostem času, ipd.  

Posamezniki, s katerimi bodo vzpostavili stik so sledeči: 

- Tjaša Feher (Madžarska) 

- Miha Malek (Švica) 

- Peter Jaušovec (ZDA) 

- Tine Pečelin (VB) 

- Sebastjan Koren (Nemčija) 

 

Z vsakim od navedenih posameznikov bo vnaprej dogovorjen termin in na podlagi tega bo sestavljen urnik, kdaj se bo 

določen razred »srečal« z enim izmed njih. Za vsako srečanje bo razred pripravil tudi vprašanja, ki jih bodo zastavili.  

 

 

10.  Gradivo potrebno 

za izvedbo 

dejavnosti 

Računalnik, kamera 

11.  Refleksija po 

končani izvedbi 

dejavnosti 

Videokonference so potekale nemoteno. Večini učencev so bile izredno zanimive. Slišali so veliko 

zanimivega o življenju v tujini, obenem pa urili svoje znanje tujega jezika. 

Pri načrtovanju je zaželeno, da se z otroci vnaprej pogovorimo o osebi s katero bomo vzpostavili stik in 

vnaprej pripravimo vprašanja. Pri načrtovanju je potrebno vnaprej preveriti opremo, da bo vse delovalo 

brezhibno in tekoče. Oprema in internetna povezava morata biti dovolj dobri, da je kvaliteta zvoka in slike 
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dovolj dobra.  

Dejavnost se lahko nadgradi tako, da se učenci povežejo z svojimi vrstniki v tujini in si z njimi delijo 

izkušnje. 

 

 

 Elementi obrazca Vpiše VIZ - V tem trenutku so v tej rubriki pojasnila, ki naj bi pomagala pri opisu elementov. 

12.  Predmet ali 

(izvenšolska) 

dejavnost oz 

področje za vrtce  

Razredniška ura: 6.c, razrednik: Soldat Damir, slovenščina, madžarščina, 
angleščina, japonščina 

13.  Naslov 

dejavnosti/učne 

ure/področja 

Obisk podjetja DAICHEN VARSTROJ 

14.  Predvideni čas 

izvedbe dejavnosti 

17.9.: 13.30 – 15.00 
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15.  Tema Delo in poklic, ter jeziki: delo z roboti, varjenje, varilec; jeziki: japonščina, 

angleščina, slovenščina in madžarščina 

16.  Medpredmetne in 

medjezikovne 

povezave 

Tehnika in tehnologija, razredniška ura: poklici 
Medjezikovne povezave: slovenščina, madžarščina, angleščina, japonščina 

17.  Jezikovna raven 

vključenih jezikov 

v dejavnost 

Japonščina: A1, angleščina: A2, madžarščina: B2, slovenščina C1  

18.  Pričakovani 

dosežki  

Zapišite pričakovane dosežke glede na zastavljene učne cilje. Napišite, kaj naj bi otroci/učenci/dijaki znali (razvili) ob 

koncu dejavnosti. Določite (med)predmetne, (med)kulturne in (med)jezikovne dosežke. 

 

- Spoznali bodo drugo kulturo in jezik: japonščina; 

- Spoznali bodo poklic varilca; 
- Spoznali bodo pomen znanja več jezikov v poklicni karieri in kako se 

večjezičnost prepleta s poklicem, ki ga bodo opravljali; 
- Medpredmetni dosežki: tehnika in tehnologija-tuji jezik-materni jezik (spoznali 

bodo, da sta tehnična znanja in znanja jezikov tesno povezana in neizbežna za 

uspešno poklicno pot. 
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19.  KRAJŠI opis 

dejavnosti (do 80 

besed) 

- Varjenje: simulacija, ter predstavitev v tehnološkem centru; 

- Kratka predstavitev lastnika iz Japonske: predstavi sebe, podjetje, izkušnje v 
Sloveniji, ter razlike med Slovenijo in Japonsko; 

20.  Daljši opis 

dejavnosti (do 300 

besed) 

Opišite potek dejavnosti tako, da jo bodo drugi učitelji/vzgojitelji lahko brez težav izvedli v svojem kontekstu. Zapišite 

potek dejavnosti po posameznih stopnjah, npr. uvod, jedro, zaključek. Poudarek naj bo na dejavnostih učencev. 

6.c razred: 18 učencev, razrednik Damir Soldat, spremljevalka: Metka Lovrin, 
snemalec: Oliver Szunyog; kontaktna oseba v podjetju Daichen Varstroj: Jože Treiber 
Učenci bodo v spremstvu učiteljev obiskali podjetje Daichen Varstroj, kjer bodo 

zaposleni predstavili njihovo podjetje. Učenci boso spoznali poklice, ki jih ponuja 
podjetje, kako poteka sodelovanje med japonskimi in slovenskimi zaposlenimi, s 

kakšnimi ovirami se srečujejo pri tem in kakšne so prednosti delovanja v 
večkulturnem in večjezičnem podjetju.  
O obisku podjetja bo nastal posnetek, ki bo v okviru razredniških ur predstavljen 

ostalim učencem na šoli.   
 

 

21.  Gradivo potrebno 

za izvedbo 

dejavnosti 

Kamera, računalnik 

22.  Refleksija po 

končani izvedbi 

dejavnosti 

Obisk podjetja je bil uspešen. V podjetju so se pripravili na naš obisk, držali so se dogovorjenega. 

Predstavitev z njihove strani je bila profesionalna in zanimiva. V bodoče bi se bilo potrebno bolj fokusirati na 

ciljne skupine med učenci in za obisk določenega podjetja izbirati učence, ki se zanimajo za ta področja, 

mogoče v okviru dodatnega pouka. 
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 Elementi obrazca Vpiše VIZ - V tem trenutku so v tej rubriki pojasnila, ki naj bi pomagala pri opisu elementov. 

23.  Predmet ali 
(izvenšolska) 
dejavnost oz 
področje za vrtce  

 

Šolski predmeti: angleščina, nemščina, slovenščina, madžarščina 

 

24.  Naslov 
dejavnosti/učne 
ure/področja 

Nastopi učencev na proslavi Večjezičnost 26.9.2018 

 

25.  Predvideni čas 
izvedbe 
dejavnosti 

Prireditev  EDJ 2018 bo 26.9.2018, nastop traja 20 minut, priprave nekaj ur. 

26.  Tema Prosti čas in zabava, šola in izobraževanje 
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27.  Medpredmetne 
in medjezikovne 
povezave 

Šolski predmeti: angleščina, nemščina, slovenščina, madžarščina 

 

Nastopi različnih učencev v naštetih jezikih na šolski proslavi. 

28.  Jezikovna raven 
vključenih 
jezikov v 
dejavnost 

A: osnovni uporabnik jezika 

B: samostojni uporabnik jezika 

C: učinkoviti uporabnik jezika 

 

29.  Pričakovani 
dosežki  

Avtentična raba materinega in tujega jezika. Pridobivanje samozavesti pri rabi različnih jezikov. 
Primerjava med jeziki. 

30.  KRAJŠI opis 
dejavnosti (do 80 
besed) 

Učenci bodo suvereno in samostojno nastopali na šolski proslavi z avtentičnimi besedili.  

 

31.  Daljši opis 
dejavnosti (do 

Učenci bodo spoznavali literaturo v različnih jezikih in nastopali na šolski proslavi z avtentičnimi 
besedili. 
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300 besed) 

32.  Gradivo potrebno 
za izvedbo 
dejavnosti 

Skeči, pesmi, poezija, kratka prozna dela v različnih jezikih. 

33.  Refleksija po 
končani izvedbi 
dejavnosti 

Na prireditvi so učenci pokazali svoje znanje jezikov in kako le to vpliva na njihove interese in 
aktivnosti tudi v prostem času. S podelitvijo diplom so tudi ostali učenci bili obveščeni o uspehu otrok.  

Dejavnost je možno izvesti v vseh jezikih in predstavlja zanimiv pregled splošnega znanja jezikov. 

 

 


