
 
 

TEČAJ NIZOZEMŠČINA – NADALJEVALNA 2 

 

RAVEN (SEJO) A2.2 

VSEBINE Nadaljevalni tečaj nizozemščine 2 je namenjen vsem, ki so spoznali osnove nizozemskega 
jezika in jih nadgradili. Tečaja se lahko udeležijo osebe, ki imajo za seboj vsaj 120 ur 
učenja. Na tečaju udeleženci in udeleženke utrjujejo in poglabljajo že pridobljeno znanje 
ter dodajajo nove slovnične strukture in nov besedni zaklad.  
Tečajniki in tečajnice 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: počitnice in potovanja, naše 
pretekle izkušnje, stanovanje in bivanje, študij, delo in praksa. Ukvarjali se bomo tudi s 
tipičnimi nizozemskimi stvarmi, kot so vreme in drugi zanimivi podatki o Nizozemski ter o 
nizozemskem šolskem sistemu. 
Udeleženci in udeleženke se bodo naučili izraziti želje, predloge in mnenja, napisati 
formalno e-pošto, dati in zaprositi za informacije po telefonu/e-pošti, potrditi dogovor, 
zahtevati pojasnilo in pripovedovati zgodbe v preteklem času.   



 
Besedišče bomo širili s pomočjo knjig in delovnih zvezkov Contact! 1 ter dodatnega 
gradiva, kot tudi knjige za bralno razumevanje Een keurig meisje. 
 
Slovnica: 
Pri slovnici bomo delali na kompleksnejših slovničnih strukturah: ukvarjali se bomo z 
oziralnimi zaimki in vezniki, ki vežejo povedi, in tvorili daljše stavke. Posledično se bomo 
ustavili pri pravilih besednega vrstnega reda (sintaksa) v podrednih in prirednih stavkih, 
spoznali nedovršni preteklik, imperfekt, poglobili znanje zaimka er, ponovili prihodnjik, 
poglobili oba preteklika ter se naučili izražati želje s strukturo zou/zouden + nedoločnik.  
 
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 govorjenih besedil ter podati 
svoje mnenje.  

UČNO GRADIVO Učbenik: de Leeuw, E., Roël, P., Cornax, A. (2020): Contact 1!: Nederlands voor 
andertaligen: tekstboek. Amsterdam/Antwerpen, Intertaal. (poglavja 9–12)        
 
Delovni zvezek: Wynands, Hubertus (2019): Contact 1!: Nederlands voor andertaligen: 
werkboek. Amsterdam/Antwerpen, Intertaal. (poglavja 9–12 
 
Knjiga (bralno razumevanje): Hoefnagel, Marian (2010): LeespuntNL, Nederlands lezen 
voor andertaligen, Een keurig meisje, Amsterdam/Antwerpen, Intertaal. 



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

 


