
  



"Učenje tujih jezikov se mi zdi zelo pomembno, saj lahko potem lažje komuniciramo z 

ljudmi iz tujih držav". 

Lana Tropenauer 

Anej Stres o tem zakaj se mu zdi učenje angleščine pomembno 

Zgodbe naših dijakov... 

Dijaki smo z vami podelili zgodbe o našem počutju v 

dijaškem domu, ali pa smo naša občutja strnili z lepo 

mislijo in pesmijo.. Zapisali smo jih v svojem maternem 

jeziku oz. jeziku narodnih manjšin. 

Magyarázó fájl 

Baša Klaudia vagyok és vendéglátás és turizmus 

kőzépiskolába járok Maribor. Ezért választottam ezt as iskolát 

mert szeretem a nyelveket és a turizmus dolgozatokat. 

Diákotthonban lakom, a diákotthonak neve Drava. Ezt a 

diákotthonat választottam, mert sok jót hallottam róla és 

nekem is nagyon tetszik. Én is elkezdetem A Poljane Atlétikai 

Klubban atlétikat edzeni. A diákkollégiumban kűlőnféle 

szabályok is érvényesek: 15:00 és 18:00 óra kőzőtti tanulás, 

ebédidő, használhatja az ostálytermet, és ezekben az esetekben 

sajnos maszkot is. Nagyon jól érezzűk magunkat. 

Klaudia Baša 

Nađa Spasić je v ruščini zapisala Puškinovo pesem ter nam jo prevedla. 

E Emrah Šarić 

Mila Ocepek 
( zapis je v 
makedonskem 
jeziku) ) er 

 . 



Ali ste vedeli, da …? 

 Na svetu obstaja med 6000 in 7000 jezikov, ki jih govori 7 milijard ljudi, ki živijo v 189 samostojnih državah. 

 V Evropi obstaja približno 225 avtohtonih jezikov, kar je približno 3% vseh svetovnih jezikov. 

 Večino vseh svetovnih jezikov govorijo v Aziji in Afriki. 

 Najmanj polovica svetovnega prebivalstva je dvojezična ali večjezična, kar pomeni, da govorijo dva ali več jezikov. 

 V vsakdanjem življenju se Evropejci vse pogosteje srečujemo s tujimi jeziki. Obstaja potreba za spodbujanje zanimanja za jezike 

med državljani Evrope. 

 Mnogi jeziki imajo 50.000 ali več besed, toda posamezni govorci ponavadi uporabljajo le majhen delež celotnega besedišča. V 

vsakdanjih pogovorih ljudje uporabljajo le nekaj sto besed. 

 Jeziki so neprestano v stiku in eden na drugega vplivajo na mnogo načinov. Angleščina si je v preteklosti sposojala besede in 

besedne zveze od mnogih jezikov in evropski jeziki si zdaj sposojajo mnogo angleških besed. 

 V svojem prvem letu življenja otrok izgovori veliko različnih glasov, pri približno enem letu izgovori prve razumljive besede, pri 

približno treh letih tvori sestavljene povedi, pri petih letih obvlada več tisoč besed. 

 Materni jezik je največkrat tisti, ki ga najbolje znamo in največ uporabljamo. Vendar obstajajo ljudje, ki so popolnoma 

dvojezični, kar pomeni, da govorijo dva jezika popolnoma enako dobro. Največkrat pa pri dvojezičnih ljudeh ni popolnega 

ravnovesja med obema jezikoma. 

 Dvojezičnost prinaša veliko prednosti: učenje dodatnih jezikov je veliko lažje, pospešuje miselne procese in omogoča stike z 

drugimi ljudmi in njihovimi kulturami. 

 Dvojezičnost in večjezičnost prinašata tudi ekonomske prednosti: za ljudi, ki govorijo več jezikov je na voljo več služb, večjezična 

podjetja so tudi bolj konkurenčna od enojezičnih. 

 Jeziki so v sorodu podobno kot člani družine. Večina evropskih jezikov pripada veliki Indo-evropski jezikovni družini. 

 Večina evropskih jezikov spada v tri velike jezikovne skupine: germansko, romansko in slovansko jezikovno skupino. 

 Germanska jezikovna skupina vključuje med drugim tudi danščino, norveščino, švedščino, islandščino, nemščino, nizozemščino, 

angleščino in jidiš. 

 Romanska jezikovna skupina med drugim vključuje tudi italijanščino, francoščino, španščino, portugalščino in romunščino. 

 Slovanska jezikovna skupina vključuje med drugim tudi ruščino, ukrajinščino, beloruščino, poljščino, češčino, slovaščino, 

slovenščino, srbščino, hrvaščino, makedonščino in bolgarščino. 

 Večina evropskih jezikov uporablja latinico. Nekateri slovanski jeziki uporabljajo cirilico. Grščina, armenščina, gruzijščina in 

jidiš imajo svoje abecede. 

 V večini evropskih držav obstajajo regionalni ali manjšinski jeziki – nekateri od teh so pridobili uradni status. 

 Ne-evropski jeziki, ki se največ uporabljajo na evropskih tleh, so arabščina, kitajščina in hindujščina, ki imajo vsaka svoj sistem 

pisave. 

 Rusija (148 milijonov prebivalcev) ima daleč največ jezikov, ki se govorijo na njenem ozemlju: med 130 in 200, odvisno od 

kriterijev. 

 Zaradi pritoka migrantov in beguncev je Evropa postala v glavnem raznojezična. Samo v Londonu ljudje govorijo kakšnih 300 

jezikov (arabščino, turščino, kurdščino, berberščino, hindujščino, punjabi …). 
 

VIR: https://edl.ecml.at/Facts/LanguageFacts/tabid/1859/language/Default.aspx 

 

Lomilci jezika 

 Combien de sous sont ces saucissons-ci? Ces saucissons-ci sont six sous (French): 

“Koliko stanejo te klobase? Te klobase stanejo šest centov”. 

 Zwei schwarze schleimige Schlangen sitzen zwischen zwei spitzen Steinen und 

zischen (German): “Dve črni sluzasti kači sedita med dvema špičastima kamnoma in 

sikata”. 

 Měla babka v kapse brabce, brabec babce v kapse píp. Zmáčkla babka brabce v kapse, 

brabec babce v kapse chcíp (Czech): ”Babica je imela v žepu vrabca in vrabec se je 

oglasil. Babica je pritisnila na vrabca in ta je umrl”. 

 Als vliegen achter vliegen vliegen, vliegen vliegen vliegensvlug (Dutch): ”Če muhe 

letijo za muhami, bodo muhe letele kot strele”. 

 Król Karol kupił Królowej Karolinie korale koloru koralowego (Polish): ”Kralj Karl je 

kupil kraljici Caroline kroglico v koralni barvi”. 

 Far, Får får får? Nej, inte får får får, får får lamm (Swedish): ”Oče, ali imajo ovce 

ovce? Ne, ovce nimajo ovc, ovce imajo jagnjet”. 

Kar zadeva slovenski jezik, imamo na voljo naslednje lomilce:  

 Če čebela ne bi če imela bi čebela bila bela. 

 Pikčasta ptička v pikčasti kletki. 

 Perica reže raci rep. 
 

VIR: https://edl.ecml.at/Fun/Tonguetwisters/tabid/3116/language/Default.aspx 

 

 


