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SPOŠTOVANI STARŠI IN UČENCI! 
 
Neobvezni izbirni predmeti predstavljajo razširjen del programa OŠ. Učenci lahko po svojih 
željah, zanimanjih in zmožnostih izberejo določene predete iz nabora, ki je predpisan. 
V šolskem letu 2019/2020 učencem 4. razreda ponujamo nabor naslednjih neobveznih izbirnih 
predmetov: 
- Drugi tuji jezik (nemščina),  
- šport,  
- umetnost, 
- tehnika, 
- računalništvo. 
 
Pouk drugega tujega jezika se bo izvajal dve uri tedensko, pouk športa, umetnosti, 
računalništva in tehnike pa eno uro tedensko. Učenec lahko izbere največ 2 uri neobveznih 
izbirnih predmetov tedensko ali 1 uro ali pa predmeta sploh ne izbere. 
Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo, zaključene ocene se vpišejo v spričevalo, odsotnost 
učenca morajo starši opravičiti. 
 
Na začetku šolskega leta imajo učenci en mesec časa za spremembo svoje izbire. V tem 
primeru se lahko vključijo v skupino, kjer je še prostor in je izbira usklajena z njihovim urnikom. 
 
Za učence od 7. do 9. razreda pa bo šola kot neobvezni izbirni predmet izvajala pouk drugega 
tujega jezika (nemščino). 
 
Učencem 1. razreda se ponudi prvi tuji jezik (angleščina) kot neobvezni predmet, in sicer 2 uri 
tedensko. Če se učenec odloči za obiskovanje izbirnega predmeta, ga mora obiskovati do 
konca šolskega leta. Znanje učencev se opisno ocenjuje. 
 
ANKETA V MESECU APRILU OZ. V PRVI POLOVICI MAJA 
Učenci se bodo za neobvezne izbirne predmete skupaj s starši odločili konec aprila oz. v prvi 
polovici meseca maja. 
 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
 
Angleščina (1. razred) 
Učiteljica: Štefka Kocjan Miuc 
Pouk angleščine poteka ob igralnih in gibalnih aktivnostih, ki se pogosto menjajo in so 
prilagojene starostni stopnji učencev. Pri učenju se uporablja veliko konkretnega materiala, 
slikovnega gradiva. Učijo se skozi pesmice, recitacije, zgodbice, igro vlog … Vsebina sledi 
izbranim temam, ki se sicer obravnavajo v 1. razredu pri drugih predmetih. 
 
Umetnost (4., 5. in 6. razred) 
Učitelj: Brane Lazič 
Neobvezni zbirni predmet Umetnost je enoletni predmet, ki se lahko izvaja v 4., 5. in 6. razredu 
osnovne šole. Učenci bodo spoznavali in preizkušali nove likovne tehnike in materiale ter 
spoznavali umetniška dela svetovno znanih umetnikov. Med tehnike ustvarjanja in 
predstavitve umetniških del bomo uvrstili tudi sodobne digitalne medije. Učenci bodo spoznali 
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osnove animacije in ustvarili svoj animirani film. V ospredju bo spodbujanje učenčeve 
inovativnosti in ustvarjalnosti, eksperimentiranja in odkrivanja novega. 
 
Šport (4., 5. in 6. razred) 
Učitelj: Bojan Kocbek 
V današnjem času, ki ga označujejo čedalje manjša gibalna dejavnost, nezdrave 
prehranjevalne navade in rizični načini preživljanja prostega časa, ima športna dejavnost v šoli 
poseben pomen za zdrav razvoj odraščajočih otrok.  
Pri učnem predmetu Šport bodo učenci razvijali motorične sposobnosti, kot so vzdržljivost, 
hitrost, moč, koordinacijo in spretnost. Spoznavali bodo tudi osnove športnih iger, kot so 
odbojka, košarka, nogomet, rokomet, dvoranski hokej, badminton in namizni tenis. V okviru 
možnosti bodo izvajali planinske pohode, drsanje, plavanje, kolesarjenje in še kaj. 
 
Tehnika (4., 5. in 6. razred) 
Učiteljica: Karmen Polič 
Pri tem predmetu učenci opazujejo, preizkušajo, raziskujejo in ugotavljajo tehnične in 
tehnološke lastnosti gradiv ter jih z orodjem, pripomočki in delno s stroji preoblikujejo in 
oblikujejo. Pri delu uporabljajo les, papirna gradiva, kovine, umetna gradiva. Učenci izdelajo 
npr. periskop, embalažno škatlico, ksilofon, namizni zabojček, obesek za ključe. Lahko pa 
izbirajo tudi med vsebinami: obdelava tekstila, robotika, kamnoseštvo, elektrotehnika, 
lončarstvo in usnjarstvo. 
 
Nemščina (4., 5., 6. razred) in (7., 8. in 9. razred) 
Učiteljica: Karla Golež 
Znanje nemškega jezika je danes zelo pomembno. Odpira številne možnosti. Omogoča študij, 
zaposlitev v nemško govorečih državah ter različne izmenjave dijakov in študentov in ne 
navsezadnje spremljanje nemških televizijskih programov – tudi izobraževalnih. 
Pomembno je, da se tujega jezika začnemo učiti čim hitreje. V četrtem razredu se bodo učenja 
lotili na zabaven, vendar kljub temu uspešen, način. Učne vsebine bodo raznolike, podane 
skozi igro in pesem. 
 
Računalništvo (4., 5. in 6. razred) 
Učitelj: Dejan Žmavc 
Neobvezni izbirni predmet seznanja učence z različnimi področji računalništva. 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. 
Vsebina predmeta: 
- Seznanitev z osnovnimi orodji operacijskega sistema 
- Spoznavanje strojne opreme računalnika 
- Varna raba IKT in svetovnega spleta (safe.si) 
- Komunikacija in storitve (elektronska pošta …) 
- Podatki in reševanje problemov, algoritmi 
- Programiranje (Scratch, Code.org …) 
- Obdelava slik (različni brezplačni risarski programi) 
- Osnove oblikovanja besedil 
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