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Vsi se radi učimo novih jezikov, vam ob tednu otroka 2020 pošiljam različne spletne povezave, 

kjer se boste lahko učili jezike, si pogledali zanimivosti o jezikih in še kaj ... 

ŠTEVILA DO 10 

https://www.youtube.com/watch?v=KJ5DJbfGzZQ (francoščina) 

https://www.youtube.com/watch?v=Eki7ebtsXKI (španščina) 

https://www.lexisrex.com/Italienisch-Zahlen/1-10 (italijanščina) 

https://www.youtube.com/watch?v=UcvwUVAuL_Y (angleščina) 

 

Kako se oglašajo živali v različnih jezikih: 

https://www.sinn-frei.com/tiergeraeusche-in-verschiedenen-sprachen_19674.htm 

 

ZA VSE LJUBITELJE PUJSE PEPE: 

Peppa Pig Italiano  https://www.youtube.com/watch?v=j3QU9g0z7ZQ 

Peppa Pig Français https://www.youtube.com/watch?v=bBNjw61RqN4 

Peppa Pig en Español https://www.youtube.com/watch?v=Z5uf1zI-kuc 

小猪佩奇 #佩佩猪 PeppaPigChinese https://www.youtube.com/watch?v=R437ljBm2wg 

 

REKLAMA, ki prikazuje, kako se počutimo, če ne poznamo jezikov, ki je bila posneta v Ljubljani 

https://www.youtube.com/watch?v=xmeZHHc9j7w AN ALIEN ABROAD 

PREKMURŠČINA 

Mišo Kontrec - Tij samo guči https://www.youtube.com/watch?v=d-z7DzfkoXk 

 

SPLETNE STRANI / APLIKACIJE za učenje jezikov: 

https://uk.babbel.com/ 

https://de.duolingo.com/ 
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ZANIMIVOSTI O JEZIKIH: 

 

Ali ste vedeli, da poznajo Eskimi več kot 300 izrazov za sneg? 

 

Da je jezikovni svet izjemno zanimiv, nam potrjujejo vsi jeziki sveta. Dejstev in osupljivih 

informacij je nešteto: nekatere so že splošno znane, druge še čakajo na odkritje. 

 

Ko mrtev jezik oživi: še v prejšnjem stoletju so hebrejščino samo pisali, danes pa ima kar pet 

milijonov govorcev! 

 

Prepovedani jeziki: po nasilni priključitvi Havajev k ZDA leta 1898 je bila uporaba havajščine 

strogo prepovedana. Šele pred nekaj leti so na nekaterih šolah znova pričeli poučevati ta jezik. 

 

Koliko govorcev potrebuje jezik za preživetje? Po mnenju Unesca je potrebnih 100.000 govorcev 

jezika, da ta preživi. Od obstoječih 6800 jezikov jih ta pogoj izpolnjuje samo 600. 

 

Jeziki z velikim številom govorcev: 250 jezikov ima več kot milijon govorcev. 

 

Jeziki z majhnim številom govorcev: približno 3000 jezikov ima manj kot 2500 govorcev. 

 

Izvor jezikov: 30 % jezikov izvira iz Afrike, iz Evrope pa zgolj 4 %. 

 

Na Papui Novi Gvineji, ki velja za eno od jezikovno najbolj pestrih področij na Zemlji, je v rabi 

več kot 300 jezikov, največ ljudi pa trenutno kot materni jezik govori mandarinsko kitajščino.  

Po številu vseh govorcev, ki se znajo sporazumevati v nekem jeziku, je sicer na prvem mestu 

angleščina.  

Slovenščina se uvršča med tri odstotke največjih jezikov sveta, tako da trenutno ni nobene 

bojazni, da bi ji grozilo izumrtje.  

 

 



 
Vrtec Ciciban Sevnica, 2020/2021 

Projekt ''Jeziki štejejo'' 
Petra Trlep, vzgojiteljica in koordinatorica projekta 

3 
 

 

Vendar jeziki tudi izumirajo. Na otoku Man med Veliko Britanijo in Irsko je še pred sto leti okrog 

5000 ljudi govorilo jezik manx, po drugi svetovni vojni pa je znalo ta jezik le še nekaj starcev. 

Ribič Ned Maddrell, ki je umrl leta 1974, je bil zadnji otočan, ki mu je bil manx materni jezik. Se 

pa zadnja leta trudijo, da bi jezik ponovno oživili. Ohranjenih imajo namreč veliko zapisov in 

zvočnih posnetkov, tako da ta sicer uradno izumrli jezik zdaj spet razume že okoli 1800 ljudi ali 

nekaj več kot dva odstotka prebivalcev otoka Man. 

 

SLOVENŠČINA: 

7 zanimivosti o slovenskem jeziku, ki bi jih morali poznati;) 

  

1: Slovenski jezik govori približno 2.500.000 govorcev po svetu 

A od tega jih večina živi v Sloveniji, kar okoli 1,85 milijona. Preostali pa se potepajo po svetu in 

pridno širijo naš lep jezik tudi po tujih krajih… Najpogosteje lahko slovenščino slišimo v Italiji, v 

Avstriji, na Hrvaškem, na Madžarskem, v Nemčiji, pa tudi v ZDA, Kanadi, Argentini, Avstraliji in 

Južnoafriški republiki. 

 

2: Slovenščina je eden od redkih jezikov, ki pozna dvojino – nikakor pa ne edini 

Številni verjamejo, da je dvojina le slovenska posebnost, a to nikakor ne drži. Dvojino, v takšni 

ali drugačni obliki, denimo pozna tudi lužiška srbščina, ki se govori v jugovzhodnem delu 

Nemčije, kašubščina, ki se govori na severu Poljske, keltska bretonščina, ki je v uporabi na 

severozahodu Francije, pa tudi sodobna arabščina in hebrejščina. 

 

3: Slovenščina pozna kar 48 narečij in govorov 

Kar je resnično ogromno za jezik, ki se govori na tako majhnem geografskem območju. Narečja 

se med seboj močno razlikujejo, združena pa so v 8 narečnih skupin: dolenjsko, gorenjsko, 

koroško, primorsko, štajersko, panonsko, rovtarsko in kočevsko. 

 

4: Slovenščina v številkah 

Slovenski jezik ima 25 črk, s katerimi zapisujemo 29 glasov. Pozna 3 slovnična števila, 6 sklonov, 

8 sklanjatev, 3 slovnične spole in 4 slovnične čase. Kdo zna našteti vse? 

5: Slovenskega jezika se lahko naučite tudi v tujini 

Slovenščino namreč poučujejo kar na 54 univerzah v 25 državah po vsem svetu. 
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6: Slovenščina ima čisto svojo pisavo 

Slovenci sicer uporabljamo gajico, pisavo, ki jo je razvil hrvaški jezikoslovec Ljudevit Gaj, vendar 

pa smo pisavo prilagodili svojim potrebam. Naša oblika gajice se imenuje slovenica. 

 

7: Kako pa slovenščini rečejo drugi? 

Tujci slovenski jezik poimenujejo zelo različno, Hrvati ga denimo imenujejo slovenski, Srbi 

slovenački, Rusi slovenskij, Nemci Slowenisch, v angleščini pa je slovenščina lahko Slovene ali 

Slovenian. Latinski izraz za naš jezik je lingua Slavonica ali lingua Slovenica. 

 

 
 

Petra Trlep (vzgojiteljica) 
VRTEC CICIBAN SEVNICA, ULICA HEROJA MAROKA 22, SEVNICA 


