
 

 

 

TEČAJ NIZOZEMŠČINA – NADALJEVALNA 1 

 

RAVEN (SEJO) A2.1 

VSEBINE Nadaljevalni tečaj nizozemščine 1 je namenjen vsem, ki so že spoznali osnove 
nizozemskega jezika in so že usvojili pravopis, izgovarjavo, osnovna slovnična pravila ter 
besedišče na teme iz vsakdanjega življenja. Na tečaju udeleženci in udeleženke utrjujejo 
in poglabljajo že pridobljeno znanje ter dodajajo nove slovnične strukture in nov besedni 
zaklad.  
Udeleženci in udeleženke bodo razvijali vse štiri spretnosti: slušno in bralno razumevanje 
ter govorno in pisno sporočanje. Ob tem bodo spoznavali tudi nizozemsko in belgijsko 
kulturo, navade in družbo. 
 
Besedišče: 
Besedišče bomo razširjali na situacije, ki so bolj specifične: pri zdravniku, počutje, zdravo 
življenje, družina, opisovanje izgleda ter osebnost, odpravili se bomo po opravkih na 
občino, argumentirali mnenja, se dogovoriti z nekom in načrtovali ter se naučili opisati, 
kaj trenutno počnemo (nedovršna konstrukcija). Prav tako bomo obogatili besedišče, 
vezano na iskanje zaposlitve, potovanja, dopust, bivanje in vsakodnevno življenje. 
Besedišče bomo širili s pomočjo knjige in delovnega zvezka Contact! 1 ter dodatnega 
gradiva. 



 

 

Slovnica: 
Pri slovnici se bomo učili kompleksnejših slovničnih struktur: nadgradili bomo pravila 
besednega vrstnega reda (sintaksa) v podredjih in priredjih, podredni in priredni vezniki, 
spoznali bomo ločljive glagole, glagole s predlogom, preteklika (perfekt in nedovršni 
preteklik imperfekt), pet funkcij zaimka er, prihodnji čas ter konstrukciji kot zijn + aan het 
+ nedoločnik, ki izraža nedovršnost, ter staan/zitten/liggen/lopen/hangen + te + 
nedoločnik. Nenazadnje bomo spoznali tudi, kako se tvori preostali del pomanjševalnic in 
kako primerjamo (komparativ in superlativ) različne stvari ali osebe med seboj.  
 
Ob koncu tečaja so se udeleženci in udeleženke sposobni sporazumevati v različnih 

okoliščinah, razumeti vprašanja in nanje ustrezno odgovoriti, zaznati bistvo situacije in se 

odzvati na pobude/komentarje, razumeti bistvo pisnih in govornih besedil ter na 

enostaven način podati svoje mnenje. 

UČNO GRADIVO Učbenik: de Leeuw, E., Roël, P., Cornax, A. (2020): Contact 1!: Nederlands voor 
andertaligen: tekstboek. Amsterdam/Antwerpen, Intertaal. (poglavja 6–9)        
 
Delovni zvezek: Wynands, Hubertus (2019): Contact 1!: Nederlands voor andertaligen: 
werkboek. Amsterdam/Antwerpen, Intertaal. (poglavja 6–9) 
 
Knjiga (bralno razumevanje): Hoefnagel, Marian (2010): LeespuntNL, Nederlands lezen 
voor andertaligen, De vlucht van Saïd, Amsterdam/Antwerpen, Intertaal. 
 



 

 

Dodatno gradivo: priskrbi predavateljica mag. Maya Choghari, tudi v dogovoru s tečajniki 
in tečajnicami. 
 

 


