
Ali radi greste na počitnice na hrvaški del Jadrana? 
Ali imate dedeka, babico, ali koga od domačih na Hrvaškem? 
Bi se hoteli bolje sporazumeti z najbližjimi sosedi? 
Ali se hočete pridružiti trendu vseh narodov Evrope da se učimo jezika sosednjih narodov? 
Če je na katero vprašanje odgovor DA!  Pridite na: 

Pouk hrvaškega jezika in kulture!Pouk hrvaškega jezika in kulture!Pouk hrvaškega jezika in kulture!Pouk hrvaškega jezika in kulture!    
 

 

Pouk hrvaškega jezika in kulture je namenjen otrokom hrvaških državljanov kateri 
začasno ali stalno prebivajo v tujini, ter otrokom v tujini katerim je hrvaški jezik, 
maternji jezik. Namenjen je tudi slovenskim otrokom, ki bi želeli spoznati hrvaški 
jezik in hrvaško kulturo in imajo potrebno predznanje jezika. 

 

Pouk ne obsega samo hrvaškega jezika in književnosti temveč tudi hrvaško zgodovino, 
zemljepis, kulturne posebnosti, vsakdanje teme iz življenja ljudi na Hrvaškem in 
Hrvatov v tujini. 
 
Pouk je organiziran v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo Republike Hrvaške in je 
brezplačen. Odvijal se bo enkrat tedensko (ob torkih) po dve šolski uri v 
popoldanskih urah. Med mnogimi zanimivostmi in raznimi oblikami pouka so v šolskem 
letu predvidena tudi gostovanja znanih hrvaških pisateljev ali ljudi iz javnega in 
kulturnega življenja. Pogledali bomo tudi kakšno zanimivo predstavo, se malo umaknili 
iz učilnic in na koncu šolskega leta organizirali izlet in ogled nekaterih znamenitosti 
Hrvaške, ki  smo jih predhodno spoznali pri naših skupnih urah. 
 
Na koncu boste dobili šolsko knjižico, da ste obiskovali pouk hrvaškega jezika in 

kulture, kar vam lahko pomaga v primeru, da se odločite za študij ali življenje na 
Hrvaškem! 
 
Zato ne zamudite zanimivih ur pouka hrvaškega jezika in kulture, kjer se bomo 
učili, spoznavali nove stvari o Hrvaški in se zelo dobro zabavali! 
 
 
Pouk bo organiziran na: OŠ dr.Vita Kraigherja 
                                           Trg 9. maja 
                                           Bežigrad, Ljubljana 
 

 

Kontakt: 

Teodor Vočanec 

Učitelj hrvaškega jezika in kulture   

GSM:  +386 (0)31 752 740 

Mail: teodorvocanec@yahoo.co.uk 


