
SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK - SZJ 

Slovenski znakovni jezik je triletni izbirni predmet, namenjen učencem od 7. do 9. razreda. Izvaja se 2 

uri tedensko - 70/64 ur letno. 

Namen predmeta: 

Učenec razvija jezikovne, osebnostne, medkulturne in socialne ter sodelovalne kompetence: 

- pridobi določen del temeljnega besedišča;  

-razvija zmožnost za razumevanje (dekodiranje) in tvorjenje (vkodiranje) sporočil v SZJ (razume in 

oblikuje preprosta sporočila v SZJ);  

-spoznava osnovne značilnosti SZJ na glasoslovni, oblikoslovni, skladenjski in pragmatični ravni; 

- oblikuje hipoteze o slovnici SZJ in jo primerja s slovnicami jezikov, ki jih že pozna, in sicer zato, da 

prepozna podobnosti in razlike;  

-primerja besedišče SZJ z besedišči jezikov, ki jih že pozna; 

-krepi svojo radovednost, željo in potrebo po novem znanju;  

-razvija svoje učne sposobnosti in strategije, ki mu omogočajo učinkovito pomnjenje in priklic 

informacij v novih okoliščinah;  

-spoznava, da je soodgovoren za svoje znanje ter prevzema odgovornost za svojo osebno rast;  

-oblikuje osebne cilje učenja, spoznava in kritično vrednoti svoje dosežke ter si prizadeva za njihovo 

izboljšanje; 

- razvija sposobnost posredovanja in medkulturnega razumevanja;  

-spoznava razlike med ljudmi, jezikovnimi in družbenimi skupinami, raziskuje meje med njimi, med 

vrednotami in stališči ter se uči ceniti to različnost;  

-oblikuje pozitivni odnos do drugih jezikov, še posebej manjšinskih, ter spoštuje kulturno raznolikost, 

še posebej obrobnih skupin;  

-razume potrebo po ohranjanju SZJ;  

-spoznava življenje in kulturo gluhih kot manjšinsko kulturo; 

- razvija potrebo po izražanju;  

-ostri čut za upoštevanje in razumevanje sogovornika;  

-postaja vešč sodelovanja s sošolci;  

-uri se v vzpostavljanju in ohranjanju očesnega stika;  

-uči se spoznavati svoje občutke in čustva ter občutke in čustva drugih ter se nanje ustrezno odzivati; 

-razvija sposobnosti kakovostne medosebne komunikacije in reševanja nesoglasij. 

 

Vsebine predmeta: 

7. razred 8. razred 9. razred 

-ime,  
-števila,  
-barve in oblike,  
-vsakdanji šolski predmeti in 
pripomočki (kozarec, drevo, 
knjiga),  
-koledar, čas in vreme,  
-družina in prijatelji,  
-promet in prevozna sredstva,  
-živali in narava. 

-opis učilnice/prostora, 
pohištva in opreme,  
-delo in poklici,  
-sadje, zelenjava in pijača,  
-čustva, odnosi in bonton,  
-prazniki in koledar,  
-rojstni dan, starost in 
obdarovanje,  
-telo in bolezni. 

-vzorniki, dosežki in uspehi,  
-navade in hobiji,  
-zgodovina, etika, politika in 
znane gluhe osebnosti,  
-prosti čas in zabava,  
-potovanja in države, mesta,  
-recepti, hrana in navodila za 
pripravo,  
-naravne nesreče in skrb za 
okolje,  
-šport in tekmovanje 

 



Izvajanje predmeta:  

Pri izvajanju pouku SZJ so pomembni tudi: informacijska tehnologija in drugi didaktični 

pripomočki; prostor/učilnica, kjer poteka pouk; možnost oblikovanja manjših učnih skupin 

(maksimalno 10); in pozornost primernim oblačilom, ki olajšujejo sporazumevanje v SZJ.  

 

Ocene: Učenec v celem šolskem letu pridobi najmanj 3 ocene: sporočanje in komuniciranje, 

sporočanje, odgledovanje.  

 

 


