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Spoštovani učenci in starši!  

 

 

Pred vami je publikacija s predstavitvijo neobveznih izbirnih predmetov, ki jih bomo ponudili 

učencem 4., 5. ter 7. in 8. razreda v šolskem letu 2015/2016 v skladu z 22. členom prehodnih 

in končnih določb ZOsn. 

Neobvezni izbirni predmeti učencem omogočajo, da poglobijo in razširijo znanje predmetnih 

področij, ki jih zanimajo. To je priložnost, da učenci del predmetnika izberejo po svojih 

željah, pri tem pa upoštevajo svoja nagnjenja in sposobnosti. 

 

Neobvezni izbirni predmeti za 4. in 5. razred so: šport, umetnost, tehnika, računalništvo, 

drugi tuj jezik (nemščina). 

 

Neobvezni izbirni predmet za 7. in 8. razred je: drugi tuj jezik (nemščina). 

 

Učne skupine pri neobveznih izbirnih predmetih se oblikujejo znotraj triade in ne iz učencev 

posameznega razreda. 

 

Neobvezni izbirni predmet – drugi tuji jezik se izvaja dve uri tedensko, vsi ostali predmeti pa 

eno uro tedensko. Učenec prostovoljno izbere do dve uri pouka neobveznih izbirnih 

predmetov. 

Neobvezni izbirni predmet se ocenjuje in ocena vpliva na napredovanje učenca.  

 

Na osnovi prijav bomo oblikovali skupine neobveznih izbirnih predmetov za naslednje šolsko 

leto, vendar bomo izvajali le tiste, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev v skladu s 

Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.  

 

Upamo, da vam bodo informacije v publikaciji, ki smo jo pripravili, v pomoč pri izbiri.  

 

Predlagamo vam, da odločitev o izbiri skrbno pretehtate in se po potrebi posvetujete tudi z 

razrednikom in drugimi učitelji. 

 

Ravnateljica: 

Erna Čibej 

Poglejva, kaj lahko 

izbereva. 
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TEHNIKA 

(4., 5. razred) 

Učiteljica: Brigita Horvat 

 

Neobvezni izbirni predmet tehnika je 

namenjen učencem drugega vzgojno- 

izobraževalnega obdobja (4., 5. in 6. razred). 

Predmetu pripada 35 ur letno, ure pa se 

bodo zaradi značilnosti delovnega procesa, ki 

zahteva daljši strnjen čas, združevale, da 

bodo lahko učenci posamezne delovne 

operacije opravili v celoti, brez prekinitev. 

Tehnično področje se ukvarja z resničnimi 

predmeti, njihovim ustvarjanjem in uporabo. 

Zato učenci predmete in procese opazujejo v resničnem svetu in jih sami načrtujejo, 

izdelujejo in vrednotijo uspešnost opravljenega dela. Pri tem pridobivajo nova znanja 

in spretnosti, odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti ter oblikujejo pogled na naravo 

in svojo vlogo v njej.  

Izdelke učenci v celoti načrtujejo in izdelajo pri pouku v delavnici in učilnici za 

tehniko. 

 

Učenci: 

 razvijajo ideje za izdelavo uporabnih izdelkov, jih skicirajo in 

narišejo,oblikujejo izdelke z računalniškim programom za 3D modeliranje in s 

tem razvijajo prostorsko predstavljivost, 

 ugotavljajo lastnosti različnih gradiv, 

 oblikujejo in preoblikujejo gradiva v novo obliko, 

 pridobivajo praktična znanja pri uporabi orodja, pripomočkov in strojev,  

 razvijajo ročne spretnosti, delovne navade in sodelovanja v skupini, 

 izvajajo različne obdelovalne postopke (merjenje, zarisovanje, rezanje, 

žaganje,vrtanje, brušenje, upogibanje, spajanje, sestavljanje, barvanje...), 

 navajajo se na natančnost pri delu in urejenost delovnega mesta, spoznavajo 

nevarnosti pri praktičnem delu in skrbijo za osebno varnost in varnost drugih, 

 ob sestavljanju modelov raziskujejo delovanje tehničnih naprav, 

 oblikujejo pozitiven odnos do tehnike ter varčevanja z gradivi in energijo. 

 

ŠPORT 

(4., 5. razred) 

Učitelj: Danilo Dominc, Jelka Černe 

 

V današnjem času, ki ga označujejo čedalje manjša gibalna dejavnost, nezdrave 

prehranjevalne navade in specifični, večkrat rizični načini preživljanja prostega časa, 

ima športna dejavnost v šoli poseben pomen za zdrav razvoj odraščajočih učencev. 
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Strokovnjaki poudarjajo, da le strokovno vodena, 

dovolj intenzivna, kakovostno strukturirana in 

redna športna vadba lahko nevtralizira negativne 

posledice današnjega pretežno sedečega življenja 

in neustreznih prehranjevalnih navad sodobnih 

mladih generacij. 

Gibanje ima številne pozitivne vplive na zdravje 

človeka. S primerno športno vadbo navajamo 

učence na zavesten nadzor pri izvedbi položajev 

in gibanj telesa ter tako oblikujemo pravilno 

telesno držo; razvijamo koordinacijo gibanja, 

vzdržljivost,  moč, hitrost in gibljivost; učinkovito 

uravnavamo telesno težo in količino podkožnega 

maščevja, pripomoremo h gradnji kostne mase in pozitivno vplivamo na številna 

druga področja učenčevega razvoja. 

Neobvezni izbirni predmet šport, namenjen učencem drugega obdobja, vključuje 

vsebine, ki morajo biti prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev (teki, skoki, 

plezanja, akrobatske prvine idr.), in številne nove vsebine, ki jih ni v rednem 

programu predmeta šport. 

Na podlagi razvojnih potreb učencev tega starostnega obdobja program vsako leto 

vključuje dejavnosti treh sklopov katerim učitelj nameni tretjino časa. 

Prvi sklop: Športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj splošne (aerobne) 

vzdržljivosti.  

Drugi sklop: Športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj koordinacije gibanja, 

ravnotežja, natančnosti in ustvarjalnosti.  

Tretji sklop: Športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj različnih pojavnih oblik 

moči.  

 

 

 

TUJ JEZIK NEMŠČINA 

(4., 5. razred) 

Učitelj: Miha Bohorč  

 

Znanje  tujih jezikov postaja danes vse bolj 

pomembno tako v vsakdanjem kot poklicnem 

življenju. Brez poslušanja pesmi in izštevank, gledanja 

risank, listanja po stripih ali prebiranja zgodbic, 

igranja spletnih igric in uporabe zanimivih besed v 

angleščini, si otroci težko predstavljajo svoj vsakdan. 

Zakaj torej ne bi poskusili tega še v nemščini? 

Pregovor »Kolikor jezikov znaš, toliko veljaš.« je 

postal dejstvo, ki pa je sedaj na dosegu roke.  

V osnovni šoli ima nemščina kot neobvezni izbirni 

predmet iste splošne cilje kot obvezni izbirni predmet, vendar se uresničujejo z 

zmanjšano intenzivnostjo. Drugi tuji jezik ima v primerjavi s prvim tujim jezikom 

drugačno vlogo. Medtem ko prvi tuji jezik vodi do najvišjih in najkompleksnejših 
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zmožnosti, je pri drugem tujem jeziku večji poudarek na sporazumevalnih in učnih 

strategijah ter medjezikovni in medkulturni ozaveščenosti. Pri učenju prvega tujega 

jezika učenci pridobijo temeljna znanja, ki so podlaga za učenje nadaljnjih jezikov, 

drugi tuji jezik pa mora upoštevati že usvojeno znanje prvega jezika in prvega tujega 

jezika ter iz njiju izhajati. (povzeto po učnem načrtu) 

Pri neobveznem izbirnem predmetu nemščina je poudarek na komunikaciji in 

uporabnosti pridobljenega znanja. Obravnavali bomo teme iz vsakdanjega življenja 

(predstavljanje, pozdrave, opisovanje živali, hiše, predstavitev družine, …) na 

preprost in igriv način v prijetnem delovnem ozračju, ki spodbuja kreativnost in 

samostojnost učencev. Učencem bomo približali kulturo in običaje nemško govorečih 

dežel, hkrati pa krepili njihovo lastno identiteto. Pomembno je, da učenci ohranijo ali 

pa odkrijejo veselje do učenja jezikov in ozavestijo vlogo jezika kot sredstva za 

sporazumevanje.  

 

       

RAČUNALNIŠTVO 

(4., 5. razred) 

Učiteljica: Barbara Eržen     

Predmet je namenjen ustvarjalnim, kreativnim, 

zabavnim, nenavadnim, umetniškim, 

razmišljujočim, energičnim, običajnim, 

raziskovalnim, dolgočasnim, aktivnim, duhovitim, 

vzdržljivim, drznim, zadržanim, potrpežljivim, 

natančnim, zasanjanim, priljubljenim, 

potrpežljivim, vestnim, odgovornim, odštekanim, 

izstopajočim,  površnim, prilagodljivim, vztrajnim 

in radovednim učencem.  

 

Pri neobveznem izbirnem predmetu računalništvo učenci: 

 pridobivajo znanja, potrebna za celo življenje, 

 razvijajo sodobnemu življenju prilagojen način razmišljanja,  

 spoznavajo strategije reševanja problemov, 

 razvijajo sposobnost sodelovanja v skupini,  

 razvijajo kreativnost, ustvarjalnost, natančnost in logično razmišljanje, 

 krepijo pozitivno samopodobo, 

 izdelujejo igrice, zgodbe, animacije … 

 računalnik uporabljajo na aktiven in ustvarjalen način in ne le za 

»izgubljanje časa«. 

 

Računalništvo v 4. razredu 

Učenci se bomo naučili ukazovati računalniku, sestavljati programe, izdelovati igrice in 

razmišljati na poseben, računalniški način. Sčasoma bomo ugotovili, da se da problem 

razbiti na več manjših, bolj obvladljivih problemov. Kmalu bomo o računalništvu 

vedeli več od svojih staršev. 
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Računalništvo v 5. razredu 

Priporočamo, da si predmet izberejo učenci, ki so ga že obiskovali v 4. razredu. 

Pripravljali se bomo na računalniško tekmovanje Bober, razmišljali o reševanju 

problemov in izdelovali zanimive, bolj napredne programe. Razumevati bomo začeli 

nekatere računalniške koncepte. Znali bomo  načrtovati svoje delo in razmišljati o 

svojih miselnih procesih. Presenečati bomo začeli vse okrog nas. Postajali bomo 

ustvarjalni digitalni državljani in učenci. 

 

Razlika med računalništvom in digitalno pismenostjo 

Digitalna pismenost je zmožnost uporabe digitalnih naprav in spleta učinkovito ter 

etično.  Razvijanje digitalne pismenosti je vključeno  v učne načrte  vseh  predmetov v 

osnovni šoli in jih razvijajo vsi učitelji.  Digitalna pismenost je sicer zaželena in 

potrebna, ni pa zadostna za modernega človeka, saj ne ponuja intelektualnih izzivov, 

ki jih potrebujejo učenci, da bi postali uspešni posamezniki v tehnološko razviti družbi.   

Potrebno je poznati tudi ozadje delovanja informacijsko-komunikacijske  tehnologije. 

Poznati je potrebno računalniške koncepte in metode, znati problem razdeliti  na 

manjše probleme,  poenostavljati in modelirati. Ta znanja bodo slovenski  

osnovnošolci imeli možnost  pridobivati pri neobveznem izbirnem  predmetu 

računalništvo v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

 

PRIJAVA K NEOBVEZNIM IZBIRNIM PREDMETOM (4.r, 5.r) 

Učenec lahko izbira med predmeti, ki jih ponuja šola za šolsko leto 2015/2016  

 drugi tuj jezik- nemščina,  

 računalništvo,  

 šport in  

 tehnika.  

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. Drugi tuj 

jezik se izvaja dve uri tedensko, vsi ostali predmeti pa eno uro tedensko. 

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti osnovne šole, 

zato se znanje ocenjuje, zaključne ocene pa vpišejo v spričevalo. 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

Ime in priimek učenca/učenke:__________________________________, ki bo v  šolskem letu 

2015/16 obiskoval/a _______ razred, se prijavlja k naslednjim izbirnim predmetom: 

 

 

 

 

 

Prosimo, da izpolnjeno prijavnico vrnete razredničarki najkasneje do 18.5.2015 

  Podpis učenca:_______________________ 

 

             Podpis staršev:_______________________  

 

V _____________________, dne_______________ 

 1. IZBIRNI PREDMET 2. IZBIRNI PREDMET 

  

 

 


