
      

 

EVROSPKI DAN JEZIKOV 

Na naši šoli, Osnovni šoli Milana Šuštaršiča v Ljubljani, smo Evropski dan jezikov praznovali in 

obeležili večkrat. Izpeljali smo 5 različnih aktivnosti, kjer je sodelovalo približno 180 učencev 

od 1. do 9. razreda in 8 učiteljev. 

V petek, 11. 9. 2019, smo v 6. razredih imeli kulturni dan, kjer smo učitelji nemščine in 

angleščine z učenci cel dan ustvarjali na zgoraj omenjeno temo. Najprej smo se pogovarjali, 

kaj je evropski dan jezikov, kakšen namen in kakšen cilj ima dan jezikov, kaj pomeni učencem 

ta dan in katere jezike znajo govoriti ali jih razumejo.  

Nato so sledile delavnice z različnimi učitelji. Z učiteljico nemščine so učenci spoznavali nemške 

pregovore in jih primerjali s slovenskimi. V manjših skupinah so nato sami odigrali kratke 

skeče. Ostali učenci so morali uganiti, kateri pregovor so zaigrali oz. predstavili. Pri tem so se 

zelo zabavali in nasmejali. 

   Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. 

   Zwischen zwei Stühlen sitzen. 

 



      

 

 Der dümmste Bauer hat die dicksten Kartoffeln. 

Pri uri angleščine so se  učenci seznanili z različnimi vrstami slovarjev ter njihovo uporabnostjo. 

Naučili so se, katere podatke najdejo v slovarju in kako uporabljati tako slovar v knjižni kot tudi 

v elektronski obliki. S pomočjo tablic so se naučili uporabljati slovar PONS in se na koncu 

preizkusili tudi v prevajanju krajšega besedila. 

Na drugi delavnici so se učenci preizkusili z lomilci jezika v angleščini in slovenščini, ki se je 

končala tudi s krajšim tekmovanjem. 

Učenci so naredili tudi plakat, kjer so zapisali, kaj jim je bilo najbolj všeč na delavnicah. 

 



      

 

Vtisi učencev in kaj jim je bilo najbolj všeč na delavnicah: 

 

   



      

 

 

 

  



      

V torek, 22. 9. 2020, smo v 8. razredu pisali kratka besedila z narečnimi popačenkami in nastale 

so čudovite, smešne in hudomušne zgodbice. Učenci so spoznali, koliko nemških popačenk 

uporabljamo v vsakdanjem življenju in pri komuniciranju s prijatelji. 

 

 

 



      

 

 

 

  



      

V sredo, 23. 9. 2020, so učenci 9. razreda pisali razglednice v nemškem jeziku. Vsak učenec je 

napisal na listek ime in svoj naslov, ga prepognil in dal v škatlo. Nato je vsak izvlekel en listek 

in določeni osebi napisal razglednico. Izmisliti so si morali kraj, kjer počitnikujejo, kako se imajo 

na dopustu, kakšno je vreme in kaj tam počnejo. Nato smo prilepili znamke in jih poslali po 

pošti svojim sošolcem. 

   

           

          



      

V 7. razredu so učenci ustvarjali križanke na temo Freizeit und Hobbys. Nato so si križanke 

izmenjali in z veseljem je vsak učenec rešil križanko svojega sošolca. 

   

    

  



      

 

Našo šolo obiskuje veliko učencev, katerih materni jezik ni slovenščina. In ker želimo, da bi 

učenci v šoli spoznali tudi kulture staršev in starih staršev svojih vrstnikov, smo povabili te 

učence, da se predstavijo v svojem maternem jeziku. Zaradi korona-situacije nismo mogli v 

sredo, 7. 11. 2020, z njimi pripraviti prireditve, kamor bi bili povabljeni učenci, starši in učitelji, 

zato smo se odločili, da z njimi posnamemo pevsko in plesno obarvan filmček z naslovom 

Raznolikost nas bogati. V tednu od 5. 11. – 8. 11. 2020 so tako imeli učenci iz Anglije, Italije, 

Kosova, Makedonije, Bosne, Kitajske, Rusije in Ukrajine priložnost predstaviti svojo kulturo v 

svojem jeziku. Učenci so v svojem maternem jeziku zapeli pesmi, prebrali zgodbo, recitirali 

pesem oziroma predstavili svojo državo, kraj in družino. Posneli smo tudi učence 4. in 5. 

razreda, da so zapeli nekaj pesmic, ki so se jih naučili pri pouku nemščine. Mladinski mlajši 

pevski zbor, ki ga sestavljajo učenci 4. in 5. razreda, je zapel slovensko himno, evropsko himno 

Odo radosti, angleško pesem Yellow Submarine in slovensko Čokolada. Otroški pevski zbor 1. 

razreda so zapeli Metuljček cekinček. Učenci priseljenci iz Bosne, Srbije, Kosova in Rusije od 1. 

do 4. razreda, ki se učijo slovenščino kot tuji jezik, pa so v slovenščini pripravili igrico Trije 

metulji. 

S tem filmom smo želeli pokazati, da imamo na naši šoli res ogromno jezikovno in kulturno 

raznolikost in hkrati smo spoznali bogato kulturno dediščino naših učencev. 

         

Hadis Dervishoski iz Makedonije         Anastasiis Paitygina iz Ukrajine 



      

        

Danina Kelmendi iz Kosova  Alsu Shaidullina iz Rusije 

        

Karin Eliza Green iz Anglije  5. razred pri pouku nemščine 

 

Anja Peternel, koordinatorica JeŠT-a 

 

 

 


