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OBRAZEC ZA OPIS RAZNOJEZIČNIH
1
 DEJAVNOSTI 

Ime VIZ: OŠ IVANA CANKARJA TRBOVLJE 

Avtor/j dejavnosti: AJDA KLANŠEK ŠIMUNIČ 

Ciljna skupina dejavnosti: 6. – 9. razred (razred, oddelek) 

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  

Javna prireditev ob evropskem dnevu jezikov 

 

(učni jezik slovenščina) 

2.  Naslov 

dejavnosti/učne 

ure/področja 

Babilonski stolp ali Noetova ladja 

                                                 
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 

1 ura (v popoldanskem času)  

4.  Tema Od kod prihajam 

5.  Medpredmetne in 

medjezikovne 

povezave 

Zapišite, na katere šolske predmete oz. predmetna področja posega dejavnost. Ali so prisotne kakšne medjezikovne 

povezave, npr. med tremi slovanskimi jeziki (slovenščino, hrvaščino in češčino) ali med kitajščino in slovenščino. 

 

Napišite tudi vse jezike, tudi če bodo prisotni v dejavnosti samo z nekaj besedami; npr. v okviru dejavnosti Učenci 

priseljenci se predstavijo so prisotni naslednji jeziki: srbščina, slovaščina, makedonščina in poljščina, čeprav vsak jezik 

samo z nekaj besedami. Lahko opredelite tudi vodilni jezik, to je jezik, v katerem poteka večji del dejavnosti. 

6.  Jezikovna raven 

vključenih jezikov 

v dejavnost 

A 

7.  Pričakovani 

dosežki  

Učenci se bodo seznanili s tujimi kulturami in jeziki na osebni ravni, imeli bodo možnost druženja, učenja in rabe tujega 

jezika. Spoznavali bodo tudi geografske značilnosti in kulinariko. Družili pa se bodo tudi z vrstniki drugih šol. 
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8.  KRAJŠI opis 

dejavnosti (do 80 

besed) 

UVOD: Pozdrav, predstavitev udeležencev, razdelitev v skupine oz. v posamezno jezikovno delavnico (lahko z 

žrebom). Nastopi učencev, katerih materni jezik ni slovenščina (temveč bosanščina, srbščina). 

JEDRO: (EVS) prostovoljci v jezikovni delavnici predstavijo svojo domovino (projekcije, fotografije, posnetki), 

preberejo odlomek svetovno znane pravljice (npr. Pepelke) v svojem maternem jeziku; učence naučijo nekaj uporabnih 

besednih zvez – pozdraviti, predstaviti se itn. 

ZAKLJUČEK: Druženje ob avtohtonih prigrizkih iz držav, od koder prihajajo prostovoljci (pripravili učenci pri pouku 

izbirnega predmeta načini prehranjevanja). Poročanje o izvedenih delavnicah. 

9.  Daljši opis 

dejavnosti (do 300 

besed) 

26. september, evropski dan jezikov smo na naši šoli obeležili s prireditvijo v okviru projekta 

Jeziki štejejo. Povabili smo učence in jezikovne učitelje vseh trboveljskih osnovnih šol ter se 

povezali z Mladinskim centrom Trbovlje.  

Začeli smo s kratkim kulturnim programom, kjer smo poudarili pomen večjezičnosti in 

večkulturnosti – mlajši učenci, katerih materni jezik ni slovenščina, so nastopili z recitiranjem 

pesmi v maternem jeziku, bosanščini. Pozdravila nas je tudi podžupanja, gospa Maja Krajnik, 

ki je poudarila pomen povezovanja med šolami in vrstniki. 

 Učenci so žrebali naslov jezikovne delavnice, kar je omogočilo oblikovanje heterogenih 

skupin – po starosti, šoli, jezikovnem predznanju in sposobnostih. S pomočjo EVS prostovoljcev 

– Marine iz BiH, Daniela iz Španije, učiteljice italijanščine, Mojce Mlinarič in Blanke Gombač, 

ki na naši šoli poučuje nemščino in slovenščino, so se spoznali z osnovami tujih jezikov in 

kultur. Pri nemščini so se seznanili z raziskavo in zloženko Nemcizmi v Trbovljah, ki so ju pod 

mentorstvom gospe Gombač pripravili učenci pri pouku izbirnega predmeta nemščina. 

Obiskali so Zasavski muzej, izvedli anketo, nova spoznanja pa strnili v zloženko, ki so jo 

predstavili na delavnici. Prostovoljca Marina in Daniel, sta predstavila vsak svojo domovino in 

učence naučila nekaj uporabnih, vsakdanjih besednih zvez. Le – te so spoznavali tudi v 

italijanski delavnici. Po končanih delavnicah smo zbrali vtise, izgovarjali in ponavljali nove 

izraze, šteli v različnih jezikih ter se posladkali z avtohtonimi bošnjaškimi, španskimi ter 

italijanskimi sladicami, ki so nam jih pripravili učenci izbirnega predmeta sodobna priprava 

hrane (pod mentorstvom Sabine Potrbin) in gospa Sadija Odobašić (čistilka na naši šoli).   
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10.  Gradivo potrebno 

za izvedbo 

dejavnosti 

Gradivo za jezikovne delavnice pripravijo (EVS) prostovoljci.  

Sestavine za pripravo prigrizkov iz dotičnih držav (po receptih z interneta). 

11.  Refleksija po 

končani izvedbi 

dejavnosti 

EDJ smo v taki obliki na naši šoli izvedli že večkrat, le jeziki so vsako leto drugi, saj je odvisno kateri EVS 

prostovoljci so takrat na voljo v Trbovljah (Mladinski center Trbovlje).  

Prireditev se je vsako leto izkazala za uspešno, zabavno in zanimivo. Zakaj? Ker se povežemo z drugimi zavodi 

in posamezniki v občini, ker se učenci družijo z vrstniki drugih šol, ker so sodelovali tudi učenci izbirnega 

predmeta načini prehranjevanja …  
 

 

 


