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Spoštovani starši,  

poleg obveznih predmetov osnovna šola izvaja pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. 

razreda in pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 1. in za učence od 4. do 9. razreda v š. l. 2019/2020. 

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom 

učencev.  Ti predmeti omogočajo učencem, da poudarijo »močne« strani svojih interesov in 

sposobnosti. Učenci naj izberejo tiste predmete, kjer bodo lahko uspešni, pri odločitvi pa lahko upoštevajo tudi 

svojo bodočo poklicno usmeritev.  

Izbirni predmeti se ocenjujejo. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, 

tudi pri izbirnih. 

Podrobnejši učni načrti predmetov pa so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in 

šport RS: neobvezni izbirni. 

Prvošolci obiskujejo neobvezni izbirni predmet prvi tuji jezik, ki je pri nas angleščina, od 
drugega leta šolanja je predmet obvezen za vse učence. 

V 4., 5. in 6. razredu učenci obiskujejo neobvezne izbirne predmete, in sicer nemščino, 
računalništvo, šport, tehniko in umetnost.   

 

 

 

Pouk drugega tujega jezika se izvaja dve uri tedensko, pouk športa, računalništva, tehnike in 
umetnosti pa eno uro tedensko (možne so tudi blok ure). Pouk poteka izven rednega urnika 
razreda, predvidoma 6. ali 7. uro oziroma v preduri. 
Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. 

Za učence, ki so se bodo odločili, da bodo obiskovali neobvezni izbirni predmet, je obiskovanje 
pouka obvezno, ocena neobveznega izbirnega predmeta pa je enakovredna ostalim ocenam 
in bo vpisana v spričevalo. Izpis med šolskim letom ni mogoč. 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/program/
http://solad.splet.arnes.si/files/2015/08/neobvezni.gif


1. Angleščina (1. razred) 

Starši ste že prejeli prijavnice ob 1. roditeljskem sestanku za 1. razred. 

Mentorica: Maja Prebil 

2.  Šport (4., 5. in 6. razred) NŠP 

Neobvezni izbirni predmet šport, je namenjen učencem drugega triletja. Vključuje vsebine, ki 
morajo biti prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev (teki, skoki, plezanja, prvine talne 
telovadbe, igre z žogo idr.). Dodane so tudi nekatere vsebine, ki jih je manj v rednem programu 
predmeta šport. Tako se dopolnjuje osnovni program predmeta šport, skupaj pa predstavljata 
obogateno celoto in pomembno spodbudo za oblikovanje učenčevega dejavnega življenjskega 
sloga.  
Učenec bo s pomočjo kakovostne, dovolj intenzivne in varne športne vadbe izboljšal svojo 
gibalno kompetentnost, tako da bo:  
– ustrezno gibalno učinkovit glede na svoje značilnosti in stopnjo biološkega razvoja, 
– usvojil nekatere nove spretnosti in znanja, ki mu bodo omogočala varno in odgovorno 
sodelovanje v različnih športnih dejavnostih pri pouku in v prostem času,  
– razumel pomen vsakodnevnega gibanja in športa ter njunih vplivov na oblikovanje dejavnega 
življenjskega sloga. 

Mentor: Tomaž Kern 

3.  Nemščina (4., 5. in 6. razred) N2N 

Za razliko od učenja prvega tujega jezika je pouk drugega tujega jezika manj intenziven. 
Poudarek je predvsem na pogovoru – govornem in slušnem razumevanju. Učenci bodo 
spoznavali osnovno besedišče, sposobni pa bodo tudi tvoriti kratka besedila in dialoge. 
Pouk bo potekal na zabaven način, preko igre. Učenci se bodo besedišče učili preko igranja 
vlog, branja in ustvarjanja lastnih dialogov, peli bodo pesmice in reševali uganke. Igrali se bodo 
tudi različne igre, kot so spomin in bingo. Ustvarjali bodo tudi v skupinah – izdelovali bodo 
plakate na različne teme in jih nato predstavili pred celotnim razredom.  
Pri učenju so pomembna tudi čutila: 

 Opazovali bodo okolico, si ogledovali različen slikovni material in videoposnetke. Brali 

bodo kratka besedila in tako urili bralno razumevanje.  

 Poslušali bodo različne zvočne posnetke in tako vadili slušno razumevanje. Prav tako 

bodo s pozornim poslušanjem in rednim govorjenjem vadili pravilno izgovorjavo 

nemškega jezika.  

 Tipali bodo različne predmete in jih poimenovali. 

 Okušali npr. čokolado, banano ali jabolčni sok in se tako učili besedišča, povezanega s 

hrano in pijačo. 

Kaj se bomo naučili? 
 osnovna komunikacija (pozdravljanje, predstaviti se, ...)  

 različno besedišče: naučili se bomo poimenovanja barv, živali, rastlin, letnih časov in 

mesecev, hrane in pijače, šolskih predmetov in še in še ... 

Mentorica: Špela Zalokar 



4.  Tehnika (4., 5. in 6. razred) NTE 

izberejo učenci: 4., 5. in 6. razreda                                                                                
število ur: 35 ur; 2 uri/ 14 dni 

 
Temelji na opazovanju, načrtovanju, izdelavi, vrednotenju  
in nadgradnji predmetov in procesov s katerimi se učenci  
srečujejo v vsakdanjem življenju.  
 
Vsebine predmeta tehnika so razdeljene na pet učnih sklopov, in sicer: papirna gradiva, les, 
umetne snovi, konstrukcije in izbirne vsebine, ki so lahko vezane na specifiko domačega 
okolja (razne škatlice iz papirja, obešalnik, vetrnica iz lesa, svečke, peresnica, košarica iz filca, 
….). 
 
Učenci spoznavajo in uporabljajo gradiva, ki so jih glede na svojo starost že zmožni 
obdelovati. Ob tem pridobivajo spretnosti in navade glede uporabe raznih orodij in 
pripomočkov ter spoznavajo varno uporabo le-teh. Predmeti, ki jih izdelajo, so enostavni in 
uporabni v njihovem vsakdanjem življenju. 
 
Poudarek predmeta je na:  

 pridobivanju novih znanj in spretnosti; 

 odkrivanju in razvijanju učenčevih sposobnosti;  

 razvijanju ustvarjalnosti; 

 oblikovanju pozitivnega in odgovornega odnosa do narave; 

 dvigovanje ravni učenčeve pozitivne samopodobe; 

 razvijanju dobrih medsebojnih odnosov. 

Ocene se pridobijo preko izdelkov. Predvsem težimo k temu, da izdelki nastanejo po zamislih 
učencev ali na podlagi izbranega skupnega projektnega dela. 
 

Mentorica: Mateja Istenič 

5.  Umetnost (4., 5. in 6. razred) 

Otroci spoznajo različne ustvarjalne likovne tehnike in materiali, ki jih uporabijo v 
najrazličnejših kombinacijah. Spoznanja, ki jih pridobijo z vedno novimi izraznimi sredstvi, 
prinesejo med otroke čudovite možnosti izražanja. 

Spoznajo tudi osnovne risarske in slikarske zakonitosti. Rišejo in slikajo večinoma po 
slikovnih predlogah, včasih tudi po opazovanju. Ustvarjajo z različnimi risarskimi in 
slikarskimi materiali: pasteli, akrili, akvareli, svinčnikom, ogljem, vodotopnimi barvicami, 
oljnimi pasteli in tuši. Pridobijo si občutek za kompozicijo, vsi otroci pa se naučijo pravilno 
uporabljati različne materiale s katerimi se spoznajo. Rišejo in slikajo motive, ki so jim v 
določenih starosti zanimivi in jih do neke meje še obvladajo ali pa si izberejo motiv, ki jim 
dopušča dovolj osebne svobode pri izražanju. 

Mentorica: Svetlana Sovre 



6.  Računalništvo (4., 5. in 6. razred) 

V današnji družbi ima računalništvo pomembno vlogo, saj je vključeno v vsa področja našega življenja. 
Da bi bili v tej družbi uspešni, moramo razumeti delovanje informacijsko-komunikacijskih tehnologij in 
konceptov, na katerih temelji tehnologija. Neobvezni izbirni predmet seznanja učence z različnimi 
področji računalništva. Predmet ne temelji na spoznavanju dela s posameznimi programi, ampak 
učence seznanja s temeljnimi računalniškimi koncepti in procesi. Učenci se pri računalništvu seznanjajo 
s tehnikami in metodami reševanja problemov in razvijajo algoritmičen način razmišljanja, spoznavajo 
omejitve računalnikov in njihov vpliv na družbo. Način dela pri predmetu spodbuja ustvarjalnost, 
sodelovanje in poseben način razmišljanja ter delovanja. S spoznavanjem računalniških konceptov in 
razvijanjem postopkovnega načina razmišljanja učenci pridobivajo znanja, spretnosti in veščine, ki so 
veliko bolj trajni kot hitro razvijajoče se tehnologije. Ta znanja so neodvisna od tehnologij. Znanja, ki 
jih pridobijo učenci pri tem predmetu, so prenosljiva ter uporabna na vseh področjih človeških 
dejavnosti. Učencem bodo koristila tudi pri drugih predmetih in v poznejšem življenju. Ta znanja, 
spretnosti in veščine so del digitalne pismenosti v evropskem referenčnem okvirju osmih ključnih 
kompetenc. 

Pri predmetu se učenci spoznajo s pojmom algoritem, spoznajo delovanje računalnika in različne 
računalniške programe. Pri računalništvu se učenci učijo tudi konceptov računalništva po metodi 
»računalništvo brez računalnika«. 

Ocene se pridobijo preko izdelkov učencev. 

Mentor: Nik Hlade 


