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Svet Evrope, Evropski center za moderne 

jezike v Gradcu:          http://edl.ecml.at/
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EDJ 2016: Pedagoški forum Zavoda RS 
http://www.zrss.si/evropski-dan-jezikov/

Opis dejavnosti, kako vključiti jezike učencev, kako 

krepiti zavest o bogastvu jezikovne pestrosti in 

pomembnosti znanja vsakega in več jezikov 

M. Vaupotič, 2015

http://www.zrss.si/evropski-dan-jezikov/
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Glasbeni odmori v različnih jezikih 

Mateja Žnidaršič, OŠ Bistrica, 2016



Predstavitev sebe, izdelava videoposnetkov 

in mednarodna izmenjava predstavitev 

Vida Bombek in Irena Krajnc, OŠ Antona Ingoliča Spodnja 

Polskava, 2016



Izdelava in izmenjava razglednic s 15 

državami (E-Twinning):

Marko Drobne, OŠ Rodica, 2016



Vrednote – pogovor in izdelava risb

Danijela Kačinari, Mateja Petrovič, Mateja Pivec, 

Mojca Gonza, Prometna šola Maribor, 2016



Izdelava oddaje Zakaj se učiti nemščino

Nina Gašparac, VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, 2016

https://www.youtube.com/watch?v=YHAq9edIJeo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YHAq9edIJeo&feature=youtu.be


Pregovori v nemščini in slovenščini

Monika Dobrijevič, OŠ Fokovci, 2016



Spoznavanje jidiša in zgodovine 

prekmurskih Judov

• dijaki prevajajo 

preproste izraze iz 

jidiša v slovenščino

• odkrivajo izvor 

svojega priimka

• zbirajo kuharske 

recepte prekmurskih 

Judov 
Sonja Slana, Srednja zdravstvena 

šola Murska Sobota, 2016



Knjižnica pod brezami, OŠ Polzela, 2016

• prepevanje v ang., nem. 

in franc. jeziku 

• palindromi, lomilci 

jezikov, 

• spoznavanje cirilice in 

pisanje skrivnega 

sporočila, 

• oglašanje živali v tujih 

jezikih, kviz, 

• twister v španščini, branje 

knjig v ang. in nemškem 

jeziku



Jezikovno druženje z učenci sosednje 

države

Lidija Tempfer, OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora, 2016

https://www.youtube.com/watch?v=Owf4TNVNHes
https://www.youtube.com/watch?v=Owf4TNVNHes


Izdelava spletnega kviza, e-listovnika

Ksenija Pečnik, Anita Strmšek in Sara Jurečko, OŠ Rače, 2016

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpSjhQXk4cKpnFNlWsQT5epJ6Fin0m3HscdpNVMpkCIXCqAw/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpSjhQXk4cKpnFNlWsQT5epJ6Fin0m3HscdpNVMpkCIXCqAw/viewform?c=0&w=1
https://padlet.com/nika_race8/nk12wm94qoap
https://padlet.com/nika_race8/nk12wm94qoap


Izdelava kratkih filmov na vsebine iz 

pouka

Mojca Velušček, OŠ Šmartno pod Šmarno goro, 2013

http://youtu.be/G2NRK_59uI4
http://youtu.be/G2NRK_59uI4


2014  1/3

• gostitev učencev iz treh pobratenih občin (nemške, 

italijanske in francoske): OŠ Pivka

• dijaki spoznavajo jezike sošolca, soseda, poslovnega 

partnerja, turista – delavnice pri pouku in intervjuji 

mimoidočih; Srednja ekonomska šola Maribor: 

• otroci obiskujejo sobotne delavnice „Pridi na pravljico!“: 

Dvojezično varstvo ABCČ Celovec

• prvošolci gostijo otroke iz sosednjega vrtca –

spoznavanje zastav sosednjih držav in osnovnih 

pozdravov v 4 jezikih; OŠ Janka Padežnika Maribor in 

vrtec Studenci



2014 2/3
• učenci narišejo risbe na temo angleških idiomov in oblikujejo kviz za 

svoje sošolce; OŠ Štore

• slavnostna podelitev nemških jezikovnih diplom s povabljenimi gosti, 

starši, dijaki in profesorji, razstava na temo EDJ in dneva nemškega 

jezika ter predstavitev zgodovine padca berlinskega zidu; Gimnazija 

Franceta Prešerna Kranj;

• dijaki raziskujejo in predstavijo značilne kulturne dogodke evropskih 

držav v različnih tujih jezikih, poleg tega znajo v znakovnem jeziku 

pokazati ime države, iščejo palindrome in najdaljše besede v 

različnih jezikih, rešujejo spletne kvize; Srednja prometna šola 

Maribor;

• učenci berejo pravljice učencem drugih oddelkih v različnih jezikih 

(angleščini, francoščini, madžarščini, nemščini, romščini, slovaščini 

in španščini), pravljice ilustrirajo in risbe razstavijo; OŠ I Murska 

Sobota: 



2014 3/3

• Prva gimnazija Maribor: dijaki nagovarjajo mimoidoče v 

mestnem jedru v tujih jezikih in jim delijo zgibanke 

Oglašanje živali v različnih jezikih, spoznavajo 

zanimivosti o jezikih in njihovem pomenu v vsakdanjem 

življenju;

• OŠ Brežice: učenci, starši in učitelji se udeležijo 

jezikovno-kulturne, kulinarične in plesno-športne 

delavnice, ki jih izvajajo zunanji izvajalci;

• Gimnazija Novo mesto: 14 ljubezenskih pesmi v 

hrvaškem in srbskem jeziku se od 7h do 14h prikazuje 

na velikem šolskem zaslonu na hodniku in manjšem 

zaslonu v zbornici.



2015  1/3
• dijaki − govorci različnih jezikov − so v tednu pred EDJ v 

obeh glavnih odmorih izvedli kratke jezikovne delavnice za 

zainteresirano občinstvo, Živilska šola, BIC Ljubljana

• dijaki prvih letnikov so raziskovali v angleški-nemški delavnici 

"anglicizme" in "germanizme" v slovenskem narečnem 

prostoru, Srednja šola Črnomelj

• prek predstavitve priseljenke iz Afrike dijaki spoznajo jezike 

in jezikovni položaj v Afriki, razlike v izobraževanju in jezikovni 

kulturi med Afriko in Evropo, osebno izkušnjo učenja 

slovenskega jezika in bivanja v jezikovno tujem okolju. 

Srednja ekonomska šola Maribor

• v obliki kulturnega dne učenci spoznavajo osnove  različnih 

evropskih jezikov, kultur in znamenitosti evropskih držav, OŠ 

Frana Albrehta.



2015      2/3

• pisanje najdaljših besed na dolgo rolo papirja, pisanje 

pozdravov na vrata učilnic, delo s slovarji in reševanje 

kviza na temo jezikov, Srednja šola za oblikovanje 

Maribor

• raziskovanje pomena znanja več jezikov, umetniško 

ustvarjanje dijakov na šolskem dvorišču s kredo 

(pozdravi); Srednja zdravstvena šola Murska Sobota

• učenci se seznanijo z osnovnimi frazami, glasbo in 

zanimivimi podatki naslednjih držav: Srbija, Bosna in 

Hercegovina, Kosovo, Ukrajina, Makedonija, Albanija in 

Čile, svoje znanje preizkusijo s pomočjo kviza, Osnovna 

šola Brinje Grosuplje



2015   3/3

• Učenci predstavijo Osnovno šolo Mirna in okolico v 

obliki 8 kratkih filmov v 8 različnih jezikih, ki se jih učijo 

v šoli ali jih govorijo učenci, njihovi prijatelji ter učitelji 

doma. Dostopno na http://www.os-mirna.si/?page_id=1547

• skupno načrtovanje in izpeljava dejavnosti pri pouku 

različnih tujih jezikov na temo komunikacija in ogled 

argentinskega filma "Un cuento chino", ki tematizira 

(ne)komunikacijo, I. gimnazija v Celju

• jezikovna dejavnost v podaljšanem bivanju, kjer učenci 

utrjujejo in spoznavajo nove jezike: angleščino, 

italijanščino in francoščino, OŠ Solkan, POŠ Grgar.

http://www.os-mirna.si/?page_id=1547
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