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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
Učenci od 4. do 6. razreda se bodo lahko prostovoljno vključili v pouk neobveznih izbirnih
predmetov: drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike.
Pouk drugega tujega jezika se bo izvajal dve uri tedensko, v kolikor bo zadosti prijavljenih
učencev, pouk umetnosti, računalništva, športa in tehnike pa eno uro tedensko.
Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.
Za učence, ki se bodo odločili, da bodo obiskovali neobvezni izbirni predmet, bo obiskovanje
pouka obvezno, in ocena neobveznega izbirnega predmeta bo enakovredna z ostalimi ocenami.

POSTOPEK IZBIRE
Šola bo oblikovala predvidoma 2 skupini neobveznih izbirnih predmetov.
V izbirnem postopku bomo v največji možni meri upoštevali želje učencev. Če bo število
učencev za določen predmet premajhno, bomo izbor uskladili z učenci individualno. O izbiri
bodo učenci in starši pisno obveščeni pred koncem šolskega leta.
Na začetku šolskega leta imajo učenci do 30. 09. 2019 čas za popravek svoje izbire. V tem
primeru se lahko vključijo v skupino, kjer je še prostor in je izbira usklajena z njihovim
urnikom. Da ne bodo obiskovali neobveznega izbirnega predmeta, pa se lahko odločijo samo v
primeru, da se skupina glede na normative še vedno lahko izvaja.

PREDSTAVITEV IZBIRNIH PREDMETOV
DRUGI TUJI JEZIK: NEMŠČINA (triletni predmet, 2 uri tedensko)
Učenci neobveznega drugega tujega se bodo naučili:
•
•
•
•
•
•
•
•

razumeti kratka in preprosta navodila;
razumeti zelo preprost opis osebe, predmetov, slik in kratka sporočila (npr. voščilo,
pozdrav, preprosta vprašanja);
razumeti pogosta poimenovanja (npr. šolski predmeti, dnevi v tednu);
poiskati določeno informacijo (npr. urnik šolskih dejavnosti);
v pogovoru pozdraviti in odzdraviti ter se zahvaliti, črkovati svoje ime in naslov;
odgovarjati na vprašanja (npr. Koliko je ura? Kam so namenjeni?) in postavljati
preprosta vprašanja (npr. Kaj rad ješ? Kateri šport ti je všeč?);
prepisati preproste besede in kratke povedi;
napisati seznam (npr. spisek dnevnih dejavnosti).
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UMETNOST: LIKOVNA USTVARJALNOST (enoletni predmet, 1 ura tedensko)
Učenci že znane likovne prvine (črta, pika ploskev, barva…) oblikujejo v nove skladne celote
in jih povezujejo z izbrano temo. Sami ugotavljajo, da z likovnimi materiali in orodji lahko
ustvarjalno izdelajo novo likovno podobo. Motivi narave so rdeča nit, ki povezuje likovna dela
od preprostih elementov do bolj zahtevnih stvaritev. Naravo prikažejo z različnimi likovnimi
elementi in ugotavljajo, da se ti elementi lahko uporabijo tudi na drugih področjih umetnosti
(gledališka scena, dekoracija uporabnih izdelkov, plakati…) Pri predmetu si bomo ogledali
likovna dela umetnikov, katera bodo učenci znali besedno opisati. Naučili se bodo ločiti med
likovno tehniko, likovnim motivom in likovno nalogo. Likovno znanje bodo pridobivali pri
pouku in ob obisku aktualne razstave.
ŠPORT (enoletni predmet, 1 ura tedensko)
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. 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.
TEHNIKA (enoletni predmet, 1 ura tedensko)
Izbirni predmet tehnika je namenjen učencem drugega triletja (4., 5. in 6. razred). Poglablja,
razširja in nadgrajuje predmeta naravoslovje in tehnika v četrtem in petem ter tehniko in
tehnologijo v šestem razredu. Predvideva izdelavo izdelkov iz različnih materialov po svoji ali
predloženi tehnični in tehnološki dokumentaciji in konstruiranje modelov strojev in naprav s
sestavljankami.
Predmet omogoča pridobitev temeljnih znanj s področja tehnike in povezavo z drugimi
predmetnimi področji. Razširja osnovna spoznanja o tehnoloških lastnostih posameznih gradiv
in praktična znanja, spretnosti in delovne navade pri uporabi orodja, pripomočkov, strojev in
naprav za oblikovanje in obdelavo različnih gradiv. Pri praktičnem delu učenci spoznajo
nevarnosti in varnostne ukrepe ter razvijajo spretnosti in navade pri uporabi zaščitnih sredstev.
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Učenci izbrane izdelke načrtujejo in izdelujejo. Na koncu jih ovrednotijo. Izdelki so uporabni.
Pri ustnem in pisnem izražanju učenci znajo uporabljati slovenske tehnične izraze.
Pouk pri izbirnem predmetu tehnika je zasnovan tako, da spodbuja celovit razvoj umskih,
senzoričnih in psihomotoričnih sposobnosti ter oblikovanje socialnih vrednot. Oblikuje
pozitiven odnos do tehnike in navdušuje za tehnične poklice.
RAČUNALNIŠTVO (enoletni predmet, 1 ura tedensko)
Učenci se pri računalništvu seznanijo s tehnikami in metodami reševanja problemov in razvijajo
algoritmični način razmišljanja, spoznavajo omejitve računalnikov in njihov vpliv na družbo.
Delo pri predmetu vzpodbuja ustvarjalnost, sodelovanje in poseben način razmišljanja ter
delovanja. Učenci pridobivajo sposobnost izbiranja najustreznejše poti za rešitev problema.
Razvijajo natančnost in logično razmišljanje, bogatijo svoj besedni zaklad ter skrbijo za
pravilno strokovno terminologijo. Ta digitalna znanja, ki jih bodo učenci pridobili so del znanj
evropskega referenčnega okvirja osmih ključnih kompetenc.

Izpolnjeno in podpisano prilogo vrnite razredničarki
do petka, 23. 04. 2021.

Vprašate lahko po telefonu ali elektronski pošti!

Ravnatelj:
01 836 – 70 – 10
andrej.starc@os-loskipotok.si
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