
 
 

TEČAJ ZAČETNA NIZOZEMŠČINA 

 

RAVEN (SEJO) A1 

VSEBINE Udeleženci in udeleženke bodo s pomočjo učbenika in delovnega zvezka CONTACT! in 

drugega gradiva razvijali vse štiri spretnosti: slušno in bralno razumevanje ter govorno in 

pisno sporočanje. Ob tem se bodo učili slovničnih struktur in bogatili besedišče, tako da 

se bodo znali sporazumeti v (osnovnih) situacijah vsakdanjega življenja. Ob tem bodo 

spoznavali tudi nizozemsko in belgijsko kulturo, navade in družbo.  

 

Besedišče: 

Začeli bomo z osnovami: pozdravi, predstavitev samega sebe in spoznavanje novih ljudi, 

kar s seboj pritegne naslednje besedišče: jeziki, države, prebivališče, narodnosti, števila, 

poklic, študij oziroma delo. 

 

Nadaljevali bomo z vsakdanjimi situacijami: ura, deli dneva, dnevi v tednu, meseci in letni 

časi, prevozna sredstva. Prav tako bomo opisali vsakodnevne rutine, naročali bomo hrano 

in pijačo v baru oz. restavraciji, vprašali za pot, če se zgubimo v mestu in se dogovorili za 

srečanje ali sestanek (pogovorno po telefonu, v živo). Naučili se bomo izražati, kaj imamo 



 

radi in česa ne maramo, opravili bomo nakupe (živila in druge vsakodnevne potrebščine, 

plačilo) in se sprehodili po trgovinah z oblačili. 

  

Slovnica:  

Kar nekaj začetnih ur bomo namenili izgovarjavi in zapisu besed, saj veljajo v nizozemščini 

posebna pravila. Postopoma se bomo ob vsaki novi temi naučili določene slovnične 

strukture: osebni in svojilni zaimki bodo na prvem mestu, sledili bodo glagoli v sedanjiku, 

povratni in taki, ki imajo predpono in se razcepijo, ko jih spregamo, ter velelnik. Seveda 

bomo dodali temu tudi vprašalnice in izpostavili besedni vrstni red (podredje in priredje), 

nedoločne in določne člene, kazalne zaimke, števnike in vrstilne števnike, pridevnike in 

stopnjevanje le-teh. Učili se bomo tvoriti nikalne stavke, množino in modalne glagole 

(mogen, moeten, willen, kunnen, zullen). Izpostavili bomo tudi zaimek er, ki ima v 

nizozemščini kar pet funkcij, tvorili pomanjševalnice, saj imajo v nizozemščini različne 

rabe, ter se naučili, kako predlagamo nekaj ali izrazimo želje, kako se lahko odzovemo 

nanje in kaj izrazimo z glagolsko strukturo zijn aan het + infinitief.   

 

Udeleženci in udeleženke bodo ob koncu tečaja razumeli nizozemski jezik, če je ta dovolj 

razločen, in bodo zmožni brati preprosta besedila v nizozemščini, znali se bodo 

sporazumevati v vsakdanjih situacijah in napisati krajša besedila.  



 

UČNO GRADIVO Učbenik: de Leeuw, E., Roël, P., Cornax, A. (2020): Contact 1!: Nederlands voor 
andertaligen: tekstboek. Amsterdam/Antwerpen, Intertaal. (poglavja 1–5)        
 
Delovni zvezek: Wynands, Hubertus (2019): Contact 1!: Nederlands voor andertaligen: 
werkboek. Amsterdam/Antwerpen, Intertaal. (poglavja 1–5) 
 
Dodatno gradivo: priskrbi predavateljica mag. Maya Choghari, tudi v dogovoru s tečajniki 
in tečajnicami. 
 

 


