
 

 

 

 

TEČAJ JAPONŠČINA – NADALJEVALNA 2 

RAVEN (SEJO) A2.2 

VSEBINE Tečaj je namenjen slušateljem, ki že imajo nekaj predznanja jezika in ki želijo sistematično 

nadgraditi osnove govorne in pisne komunikacije v japonščini ter skoznje kulturno-

sociološki vidik dejanskih situacij. Tečaj utrjuje raven A2 smernic SEJO (CEFR) in 

predstavlja osnovo za opravljanje izpita JLPT (močna osnova za nivo 5, za pogumne in po 

priporočilu tudi N4), mednarodno priznanega izpita iz znanja japonskega jezika.  

V nadaljevalno stopnjo 2 tečaja japonščine se lahko vpišejo vsi slušatelji, ki aktivno 

uporabljajo zlogovni pisavi hiragano in katakano, obvladajo osnovne strukture enostavnih 

stavkov (vključujoč spreganje glagolov in pridevnikov) ter osnovno besedišče iz 

vsakodnevnega življenja. Priporočeno je, da so hodili na tečaj Japonščina – nadaljevalna 

stopnja 1 na Filozofski fakulteti. 

Ure tečaja bodo namenjene izpopolnjevanju na področju pisave (katakana in pismenke) 

ter intenzivnemu širjenju besednega zaklada skozi pisna besedila in pogovorno 

japonščino.  



 

 

Ob koncu tečaja bodo slušatelji tekoče brali tekste, v katerih pismenke spremlja furigana, 

ter nadgradili znanje o zapisu z dodatnimi 100 pismenkami (skupaj bodo prepoznali več 

kot 200 pismenk). Brali bodo lažja japonska besedila, v katerih pismenke spremlja 

furigana in razumeli enostavnejše pripovedovane vsebine. Uporabljali bodo nekoliko 

zahtevnejše pisne in govorne komunikacijske strategije ter se z japonščino znašli v  

raznovrstnih življenjskih situacijah. 

Skozi tečaj nas bo spremljal domači/a govorec/ka japonščine, ki bo prilagojeno 

slušateljem predstavljal/a aktualne teme z Japonske. V slovenskem jeziku bo potekala le 

zahtevnejša razlaga jezika in japonske kulture.  

 

Vsebina tečaja:  

PISAVA IN PRAVOPIS  

Uporaba in utrjevanje obeh zlogovnih pisav in nadgrajevanje tekstov s pismenkami, 

posebnosti pri zapisu in izgovarjavi, intonacija v komunikaciji, oblikovanje besedil ...  

SLOVNICA  

Utrjevanje spregatvenih oblik glagolov in pridevnikov, kompleksnejše enostavčne povedi 

in pomenski odnosi stavkov v večstavčnih povedih,  stopnje vljudnosti in formalnosti …  

BESEDIŠČE IN TEME  



 

 

Nadgradnja besedišča: pozdravi in fraze v različnih družbeno-socialnih kontekstih, 

strategije v pisni in govorni komunikaciji …   

UČNO GRADIVO Slušateljem bo na spoznavni uri predstavljena knjiga. Obenem bodo za utrjevanje na voljo 

izročki, ki jih bo predavateljica pripravljala sproti glede na obravnavano vsebino. Gradivo 

bo dostopno tudi prek spletne strani Oddelka za azijske študije (konkretne informacije 

bodo slušatelji dobili po el. pošti oz. na prvi uri tečaja). 
 


