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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET V 

TRETJEM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM 

OBDOBJU – ŠOLSKO LETO 2019/2020 
Zloženka je namenjena predstavitvi ponujenega neobveznega izbirnega predmeta za šolsko leto 
2019/2020. 
 
1 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
 
Učenci 7., 8. in 9. razreda poleg obveznih lahko izberejo tudi neobvezni izbirni predmet v obsegu 2 
(dveh) ur tedensko. 

Neobvezni izbirni predmet se ocenjuje s številčnimi ocenami od 1 do 5. Znanje neobveznega 
izbirnega predmeta se ne preverja na nacionalnem preverjanju znanja. Učenec lahko napreduje le, 
če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri neobveznem izbirnem.  

Učenec se k obiskovanju neobveznega izbirnega predmeta prijavi s priloženo prijavnico. Svojo 
odločitev lahko v mesecu juniju še spremeni, v mesecu septembru pa le, če s tem ne zruši (ali 
poveča števila) skupine in ne posega v obstoječi urnik.  

Ko učenec začne z obiskovanjem neobveznega izbirnega predmeta, ga mora obiskovati do konca 
šolskega leta. Obiskovanje lahko nadaljuje tudi drugo in tretje leto. 

 

2 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET – ITALIJANŠČINA 

V šolskem letu 2018/2019 ponujamo kot neobvezni izbirni predmet italijanščino.  

Ciao! Če bi želel bolje spoznati Italijo,  če ti je všeč italijanščina in bi se rad naučil tega jezika, se 

nam pridruži pri izbirnem predmetu italijanščina.  

Pouk italijanščine je v osnovni šoli triletni predmet, ki se izvaja 2 uri tedensko. Učenec ne 

potrebuje nobenega predznanja, saj se z jezikom spoznava postopno in ga usvaja v skladu s svojim 

napredkom in interesom. Učni program italijanščine je zasnovan kot samostojno zaključena celota, 

ki je hkrati tudi osnova za nadaljevalno učenje italijanščine v srednji šoli. Poleg tega pa položaj 

italijanščine kot sosedskega jezika daje temu jeziku večjo uporabno vrednost.  

mailto:os.preserje@guest.arnes.si
http://www.ospreserje.si/


Neobvezni izbirni predmet v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju – šolsko leto 2019/2020  

Učenci se pri pouku italijanščine naučijo podajati informacije o sebi, svojem domu in kraju, svoji 

družini, preživljanju prostega časa, sošolcih in prijateljih. Spoznajo osnovno besedišče s področja 

števil, barv, živali, osebnih predmetov, športa, pohištva, učnih sredstev in šolske opreme.  

Pouk italijanščine je usmerjen predvsem v osnove komunikacije in praktično uporabnost, tako da 

se učenci naučijo tudi naročati hrano in pijačo, vprašati za pot, opisati urnike javnih ustanov, 

spraševati po ceni ali drugih uporabnih informacijah...  

Poleg jezika spoznavajo tudi geografske in kulturno-zgodovinske značilnosti Italije.  

 
 
3 IZBIRA NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 
 

Učenci morajo razredniku vrniti izpolnjeno in podpisano prijavnico najkasneje v petek, 19. aprila 
2019. Do tega datuma lahko starši opravijo izbiro tudi prek portala eAsistent, vendar je potrebno 
prijavnico vseeno vrniti. 

Prijavnico vrnite, ustrezno izpolnjeno, tudi v primeru, da otrok neobveznega izbirnega predmeta 
ne bo obiskoval. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zloženko so sooblikovali učitelji neobveznih izbirnih predmetov. 
Zloženko je uredil Damjan Snoj. 

Zloženko je lektorirala Metka Valenčič. 
Preserje, april 2019. 


