
ZABAVNE IN KREATIVNE DELAVNICE TUJIH JEZIKOV 
ZA UČENCE OD 1. DO 9. RAZREDA 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
30-urne delavnice bodo vodile strokovno 
usposobljene mentorice, potekale bodo 
1x tedensko 1 uro (60 min.) od  3. 10. 
16 do 5. 6. 17, v skupinah bo največ 8 
učencev, glede na predznanje bodo 2-3 
stopnje učenja – začetna, nadaljevalna 
in višja.  Cena posamezne delavnice je 
80 eur, plačljiva ob prijavi, na TR DPM 
Trzin, Mengeška 22, 1236 Trzin: 02305 – 
0092086041. 
 
Termini: 

• Angleščina - 1. in 2. r. ob četrtkih 
od 14.00 do 15.00 (začetna) 

• Angleščina - 3. in 4. r. ob četrtkih 
od 15.00 do 16.00 (nadaljevalna) 

• Angleščina za 5. - 9. r. – termini 
bodo znani naknadno 

• Ruščina za 5. - 9. r. – termini bodo 
znani naknadno 

 
P R I J A V N I C A : Prijave zbiramo na 
email: simona.hervol@gmail.com 
 

 
V prijavi navedite naslednje podatke: Ime in priimek otroka, ter razred: 
                                                           Telefon /GSM staršev/e-mail: 
 
Vsi prijavljeni boste prejeli vse ključne informacije na vaš email naslov.  

DPM- Društvo prijateljev mladine 
Trzin bo tudi v šolskem letu 
2016/2017 organiziralo skupaj z OŠ 
Trzin DELAVNICE TUJIH JEZIKOV 
(angleščine,ruščine). 
 
NAMEN:  
Učencem bi radi skozi igro, 
ustvarjanje in pogovor približali tuje 
jezike in jim olajšali nadaljnje 
učenje.  
 
CILJI ZA PRVO TRIADO: 
Učili se bomo osnovnega 
predstavljanja samega sebe, 
pozdravljanja, štetja, poimenovanja 
barv, živali, letnih časov, naučili se 
bomo povedati nekaj o svoji družini, 
koliko smo stari, ipd... 
Učenci prve triade na tečajih še ne 
pišejo, zato svoje znanje utrjujejo ob 
igricah in pesmicah, ki so dovolj 
preproste, da so zanimive, hkrati pa 
so strukturirane tako, da omogočajo 
sistematično utrjevanje novega 
znanja. 
CILJI ZA DRUGO IN TRETJO TRIADO: 
Na tečaju učenci spoznajo bistvene 
slovnične strukture, s katerimi znajo 
izražati svoje želje, pričakovanja in 
nekatere prepovedi. Pridobijo višje 
govorne spretnosti in se zmorejo 
sporazumevati o preprostih 
vsakodnevnih opravilih ter se lahko 
znajdejo na krajših družabnih 
srečanjih, kjer se govori tuj jezik. 
Naučijo se sestavljati kratka besedila 
in preprosta osebna pisma.  
 

 Ciao! Mi 
chiamo Chiara.   

Пускай 

говорит
ь с 
нами!  

¡Hola! Me llamo Lara 
y tengo siete años. 
 

We are 
playing 
together. 



                                                                                                                                     
 
  
  

 

 


