
POLJANE STARŠEM 

Pod geslom »Poljane staršem« ponujamo pestro paleto dejavnosti za starše naših dijakov. Izkoristijo lahko 

znanje naših profesorjev na področju tujih jezikov ali pa se pridružijo  kateremu od drugih ponujenih 

tečajev. Vsako leto organiziramo jezikovne tečaje na različnih stopnjah, odvisno od števila prijav.  

 

Kako poteka? 

Posamezni tečaj organiziramo, če je zanj dovolj prijav. Tečaj poteka enkrat tedensko v skupnem obsegu 50 

ur v skupinah od 5 do 15 tečajnikov. O terminu se dogovorite na uvodnem sestanku s profesorjem. S tečaji 

pričnemo oktobra in trajajo do maja. Cena je odvisna od števila tečajnikov v posamezni skupini. Tečaj, v 

katerem je 5-8 tečajnikov, stane 330 €, tisti z 9-15 tečajnikov pa 250€.  

Na tečaj lahko povabite tudi znance, prijatelje v kolikor so še prosta mesta.  

 

Kako se prijavim? 

Prijavite se lahko septembra. Prijavnico dobite na spletni strani šole ali na roditeljskem sestanku in jo nato 

do roka, navedenega na prijavnici, oddate v referat za dijake. Prijavnice bomo zbrali in vas do konca 

septembra obvestili o uvodnem sestanku s profesorjem. V kolikor bi vas zanimalo še kaj lahko pišete 

koordinatorki tečajev na mail: barbara.dereani@gimnazija-poljane.com 

 

V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU PONUJAMO NASLEDNJE TEČAJE: 

 

ANGLEŠČINA - advanced conversation – 50 ur 

Že govorite angleško vendar želite govoriti bolj tekoče in samozavestno? Potem ne iščite dalje. 

Vabimo vas na 50- urni komunikacijski tečaj angleščine, ki bo potekal na Gimnaziji Poljane. Tečaj bo potekal 

enkrat tedensko in trajal dve šolski uri, ter vam pomagal osvežiti in nadgraditi vaše znanje. Delali bomo na 

štirih jezikovnih veščinah: poslušanje, govorjenje in izgovorjava, branje in pisanje. Lekcije bodo usmerjene 

glede na vaše interese ter potrebe, kot npr: delo, vsakdanje življenje, zdravje, hobiji in še več. 

 

FRANCOŠČINA, začetni tečaj - 50 ur 

Ste si že od nekdaj želeli učiti francoščino, pa ni bilo časa ali priložnosti? 

Vabljeni na 50-urni začetni tečaj francoščine, ki poteka enkrat tedensko po dve šolski uri na Gimnaziji 

Poljane, kjer boste začeli spoznavati osnove tega lepega jezika.   

 

FRANCOŠČINA, nadaljevalni tečaj - 50 ur 

Ste se že učili francoščino in bi želeli svoje znanje jezika osvežiti ali nadgraditi? 



Vabljeni na 50-urni nadaljevalni tečaj francoščine, ki poteka enkrat tedensko po dve šolski uri na Gimnaziji 

Poljane. 

 

ITALIJANŠČINA, začetni tečaj - 50 ur 

V kolikor bi radi spoznali in spregovorili v  melodičnem italijanskem jeziku, ste toplo vabljeni, da se nam 

pridružite na začetnih tečajih (A1/1 in A1/2), ki na Gimnaziji Poljane poteka v dinamičnem in sproščenem 

vzdušju. Benvenuti! :) 

 

ITALIJANŠČINA, začetni tečaj (drugo leto) – 50 ur 

V kolikor bi radi spoznali in spregovorili v  melodičnem italijanskem jeziku, ste toplo vabljeni, da se nam 

pridružite na »začetnih« tečajih (A1/1 in A1/2), ki na Gimnaziji Poljane poteka v dinamičnem in sproščenem 

vzdušju. Benvenuti! :) 

 

ITALIJANŠČINA, nadaljevalni tečaj – 50 ur 

V kolikor bi se radi izpopolnili v  melodičnem italijanskem jeziku, ste toplo vabljeni, da se nam pridružite na 

nadaljevalnem tečaju italijanskega jezika (B1), ki na Gimnaziji Poljane poteka v dinamičnem in sproščenem 

vzdušju. Benvenuti! :)  

 

NEMŠČINA, začetni tečaj – 50 ur 

Je vaše znanje tujih jezikov bolj švoh? Potem je skrajni cajt, da začnete samozavestno šprehat po nemško! 

Na tečaju bo u iber luštn! 

 

NEMŠČINA, nadaljevalni tečaj - 50 ur 

Je vaše znanje nemščine bolj švoh, pa bi ga želeli malce ofrišat? Potem je skrajni cajt, da se pridružite tečaju 

nadaljevalne nemščine in nadgradite svoje znanje.  

Na tečaju bo u iber luštn! 

 

ŠPANŠČINA, začetni tečaj – 50 ur 

Zaznaš španske besede na ulicah, v pesmih ali filmih in želiš odkriti njihov pomen? 

Na tečaju boste pridobili ključno besedišče in slovnična znanja za osnovno sporazumevanje v praksi. Seveda 

se bomo srečali tudi s kulturno-civilizacijskimi vsebinami, ki delajo Španijo tako posebno in privlačno. 

 

ŠPANŠČINA, nadaljevalni tečaj – 50 ur 

Imaš osnovno znanje španščine in ga želiš nadgraditi ter kasneje uporabiti v praksi?  



Na tečaju bomo okrepili besedišče in slovnično znanje ter jih poskusili pretvoriti v uporabno znanje, 

koristno za potovanja po špansko govorečih državah. Iskali bomo predvsem avtentične situacije, ki se 

pojavljajo pri vsakdanji rabi jezika. 

 

DEBATNI KROŽEK IZ KNJIŽEVNOSTI - 40 ur 

Vabljeni na 40-urni debatni krožek s področja svetovne in slovenske književnosti, kjer bomo ob prebiranju 

literarnih del in v sproščenem vzdušju razpravljali o njihovih vsebinah. Odlična priložnost za ‘pobeg’ iz 

vsakdanje rutine.    

 

KULTURNA ZGODOVINA EVROPE – 20 UR 

Deset predavanj iz evropske kulturne zgodovine obsega čas od srednjega veka do druge vojne. Vsako v uri 

in pol prikaže umetnosti posameznega obdobja - literaturo, slikarstvo, glasbo, skupaj z zgodovinskim in 

siceršnjim ozadjem. 

 

ZNANJA POVEZANA Z IKT 


