
Tečaji za otroke 
 

JEZIKOVNI TEČAJI ZA PREDŠOLSKE OTROKE 

Otroci skozi igro, pesem in risbo spoznavajo in osvajajo osnove tujega jezika. Znajo predstaviti 

sebe, svojo družino in prijatelje, spoznavajo življenje okoli sebe: hrana, obleka, družina, živali, 

rastline... Delo poteka v sproščenem vzdušju, v majhnih skupinah ANGLEŠČINE in 

NEMŠČINE. 

 

Tečaji potekajo v obsegu 30 ur. Organiziramo jih ob oblikovanju skupine v prostorih Ljudske 

univerze Murska Sobota, dvakrat tedensko po eno šolsko uro. 

S tečaji začnemo v oktobru oz. po oblikovanju skupin. 

  

JEZIKOVNI TEČAJI ZA OSNOVNOŠOLSKE OTROKE 

Tečaji tujih jezikov za učence na Ljudski univerzi Murska Sobota obsegajo 30 pedagoških 

ur. 

Tečaj boste obiskovali 2X na teden po 1 šolsko uro v popoldanskem času. Učilnice na 

Ljudski univerzi so za to posebej prilagojene, po dogovoru in glede na interes pa se lahko tečaj 

izvaja tudi v prostorih matične šole. 

  

Skupine oblikujemo glede na starost in predznanje. So majhne, po 6 do 12 učencev, tako da 

je delo prijetno, sproščeno in prilagojeno posameznikom. 

Uporabljamo najsodobnejše gradivo, ki se uporablja v tečajih tujih jezikov, ne pa tudi v šoli, 

zato se vsebine ne ponavljajo, kljub temu, da imate nekateri isti jezik že v šoli. 

Svojemu znanju boste tako podarili dodatno vrednost. 

 

Lahko se boste učili, pisali, pogovarjali in zabavali v naslednjih tečajih: 

· NEMŠČINA                        

· ANGLEŠČINA 

· ŠPANŠČINA 



· RUŠČINA 

· FRANCOŠČINA 

Tečaji se začnejo jeseni, takoj po prijavi zadostnega števila učencev za skupino. 

  

KNOW MORE 

Tečaj je namenjen učencem 9. razredov, ki so imeli v šoli prvi tuji jezik angleščino in bi želeli 

znati več. 

 

JEZIKOVNA TEČAJA KOT PRIPRAVA NA SREDNJO ŠOLO 

- Z NEMŠČINO V SREDNJO ŠOLO in  

- Z ANGLEŠČINO V SREDNJO ŠOLO. 

V 30 urnem intenzivnem tečaju boste obnovili vsebine s katerimi ste se soočali v osnovni šoli 

in na katerih boste gradili jeseni v srednji šoli. Tečaj je primeren za vse, ki ste imeli tuji jezik 

kot prvi ali drugi oz. izbirni predmet. 

 

V izbrani tečaj se evidenčno prijavite na spodnjem kontaktu, kjer se lahko pozanimate tudi 

več o programih:  

Danijel Petkovič, organizator izobraževanja odraslih 

Tel.: 02/ 536 - 15 - 63   

Mob.: 051 682 154  

E-pošta: danijel.petkovic@lums.si 

 


