
Sloveens I
Dobrodošli!



Een korte quiz voor het begin
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1. Waar wordt Sloveens gesproken?
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2. Hoeveel buurlanden heeft Slovenië?

a) 3

b) 4

c) 5
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3. Sloveense hoofdstad is Ljubljana. Het naam
komt uit een werkwoord „ljubiti“. Wat is de 
betekenis van dit werkwoord?
a) ljubiti = houden

b) ljubiti = spreken

c) ljubiti = drinken
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3. Hoeveel mensen wonen in Slovenië?

a) Ongeveer 2 miljoen

b) Ongeveer 4 miljoen

c) Ongeveer 6 miljoen
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4. Wat zijn de kleuren van de Sloveense vlag?

a) groen, wit en rood

b) zwart, geel en rood

c) wit, blauw, rood
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5. Heeft Slovenië een kustlijn?

a) ne

b) ja, een heel lange

c) ja, een heel korte
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6. Welk dier is heel belangrijk voor de Slovenen?

a) bij

b) wolf

c) kip 
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Het alfabet en uitspraak
Abeceda in izgovorjava



Kunnen jullie deze woorden begrijpen?

• avto

• banana

• center

• čokolada

• dokument

• evro

• fotograf

• garaža

• hotel

• internet

• jogurt

• kostanj

• limonada

• mama

• nos

• oktober

• pav

• restavracija

• strip

• šal

• taksi

• univerza

• vino

• zebra

• žirafa
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• 25 letters (zonder w, q, x, y)

• 3 speciale letters: č, š, ž 

• bijna helemaal fonetisch geschreven
• !! Let op:

- „v“ uitgesproken zoals „u“: avto, nov, v Ljubljani

- „l“ uitgesproken zoals „u“: delal, dopoldne

- „e“ kan uitgesproken worden op drie manieren: lép, univêrza, pès

- „o“ kan uitgesproken worden op twee manieren: dóber, vôda



Cijfers
Številke



1 ena
2 dve
3 tri
4 štiri
5 pet

6 šest
7 sedem
8 osem
9 devet
10 deset
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• 11 enajst

• 12 dvanajst

• 13 trinajst

• 14 štirinajst

• 15

• 16

• 17

• 18

• 19

• 20 dvajset

• 21 enaindvajset

• 22 dvaindvajset

• 23 triindvajset 

• …

• 30 trideset

• 40 štirideset

• 50

• 60

• 70

• 80

• 90



• 100 sto

• 200 dvesto

• 300 tristo

• 1000 tisoč

• 2000 dva tisoč

• 3000 tri tisoč

• 1000 000 milijon

• 10375 deset tisoč tristo 
petinsedemdeset



Eerste praatjes
Prvi pogovori 
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Me veseli!

Živjo!

Jaz sem Ivana. In 
ti?

Jaz sem …

Mene tudi!

Živjo!
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Živjo, kako si? / Dober 
dan, kako ste?

Super!

Odlično!

Dobro hvala.

Tako tako.

Gre.

In ti? / In 
vi? 
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A lahko dobim tvojo 
telefonsko številko? 

Ja, seveda! 
0479 65 45 18

Hvala!
Ni za kaj!



Hoe kunnen wij ons voorstellen?• Jaz sem Ivana.

• Sem iz Slovenije. 

• Živim v Gentu. 

• Govorim slovensko, angleško, nizozemsko in malo francosko.

• Stara sem štirideset let.
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In ti? / In vi? 



Enkele eigenschappen van de 
sloveense grammatica
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Een, twee, meer dan twee

pivo pivi piva 

Pivo je dobro. Pivi sta dobri. Piva so dobra.



Het Sloveens is romantisch
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sedim sediva sedimo 



Het Sloveens is beleefd

• TI : VI

• In ti? : In vi?

• Kako si? : Kako ste?

• Zelfs vloeken 
• 300 kosmatih medvedov … 300 harige beren

• Križana gora … aan het kruis genagelde berg
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Het Sloveens is politiek correct
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Jaz sem učiteljica. 
Jaz sem učitelj. 



Het Sloveens is eenvoudig
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jogurt banana pivo 

mannelijk vrouwelijk onzijdig



Het Sloveens is een pietje precies

• naamvallen
• nominatief: banana: To je banana. (Dit is een banaan.)

• genitief: banane: Ne jem banane. (Ik eet geen banaan.)

• datief: banani: Svetujem banani. (Ik geef advies aan banaan.)

• accusatief: banano: Jem banano. (Ik een een banaan.)

• lokatief: banani: Govorim o banani. (Ik praat over een banaan.)

• instrumentalis: banano: Govorim z banano. (Ik spreek met een banaan.)
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