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TEČAJ 
SLOVENSKEGA 

JEZIKA ZA TUJCE

Na šoli se izvaja TEČAJ 
SLOVENSKEGA JEZIKA za učence 
iz prve triade, ki prvo leto obiskujejo 
osnovno šolo v Sloveniji. 

Tečaj slovenskega jezika na šoli se 
izvaja v sklopu projekta SIMS, o 
katerem lahko več preberete na 
spletni strani: 

www.medkulturnost.si/program



Gradivo, po katerem učitelj/-ica dela, je:
Check https://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/04/
Kriz-kraz-za-ucence_A4-WEB.pdf (KRIŽ KRAŽ, M. Knez, 
M. Klemen, T. Alič, D. Kern)

Check Na poti k učenju slovenščine (M. J. Madruša, V. K. 
Kišasondi)

Check Poigrajmo se slovensko (T. Vučajnik, B. Upale, M. 
Kelner)

Check Slika jezika (M. Knez, M. Klemen, D. Kern, T. Alič, K. 
Kralj, A. Markovič, S. Pisek, M. Stritar).

Učenci se učijo s pomočjo gradiv, 
primernih za njihovo stopnjo. 
Kombinacija metod in nalog, ki jih 
učitelj/-ica uporablja, so raznolika, da 
poučevanje poteka strokovno in dovolj 
razgibano za učence (pisanje, barvanje, 
risanje, rezanje in lepljenje).

Tečaj se začne izvajati ob začetku 
šolskega leta in traja do konca šolskega 
leta. 

Učitelj/-ica ga izvaja od ponedeljka 
do petka v mali jedilnici šole, od 8.30 
do 9.15. Pred začetkom ure gre po 
učence v razrede in jih po končani 
uri tudi pospremi nazaj. Učenci 
dobijo gradivo pri učitelju/-ici, za 
izvedbo tečaja pa potrebujejo zvezek, 
peresnico s potrebščinami, obvezno 
tudi lepilo in škarje.

Učiteljica slovenščine Kaja Hercog, ki poučuje na OŠ 
Maksa Durjave (multiplikatorka projekta SIMS), izvaja 
tudi počitniške delavnice za slovenščino, na katere 
so vabljeni vsi učenci tujci v času šolskih počitnic 
(februarja na temo slovenskih šeg in navad, poletne 
počitnice itd.). Prijavnice/vabila učenci dobijo pri svojih 
učiteljih razrednikih.

Marca 2020 je bil organiziran brezplačen tečaj 
slovenskega jezika za mame tujcev na OŠ Franceta 
Prešerna, na katerega so bile vabljene vse mame 
tujcev na naši šoli


