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IZBIRAIZBIRAIZBIRAIZBIRA    NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETANEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETANEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETANEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA 
 

Spoštovani starši, učenke in učenci, 

 

pripravili smo vam ponudbo neobveznih izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto. BBBBrošurorošurorošurorošuroaaaa    

neobveznih neobveznih neobveznih neobveznih izbirnih predmetovizbirnih predmetovizbirnih predmetovizbirnih predmetov je predstavljena na spletni strani šole. Natančno preberite pogoje in 

svojo izbiro prosim zapišite v anketo na dnu strani ter jo podpisano vrnite razredniku do sredesredesredesrede, , , , 24. 24. 24. 24. 

aprilaaprilaaprilaaprila    2019.2019.2019.2019.        

 

Neobvezne izbirne predmete učenci 4., 5. in 6. razreda izbirajte v skladu s svojimi interesi. Napišite 

tudi rrrrezervnezervnezervnezervniiii    predmetpredmetpredmetpredmet, ki bi ga obiskoval, v kolikor pri prej izbranem predmetu ne bo dovolj prijav. 

 

Učenci 7., 8. in 9. razreda se lahko odločite samo za drugi tuj jezik, ki se izvaja dve uri tedensko. 

Predlagamo, da ga izberete tisti učenci, ki vas učenje tujih jezikov veseli in boste želeli obiskovati 

pouk drugega tujega jezika neprekinjeno vsaj eno obdobje (od 4. do 6. razreda ali od 7. do 9. 

razreda). 

 

šolska pedagoginja:      ravnateljica: 

 

Jasmina Peternelj      Aleksandra Pobega 

  

 

IZJAVA O IZBIRI IZJAVA O IZBIRI IZJAVA O IZBIRI IZJAVA O IZBIRI NEOBVEZNIH NEOBVEZNIH NEOBVEZNIH NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOVIZBIRNIH PREDMETOVIZBIRNIH PREDMETOVIZBIRNIH PREDMETOV    

UUUUččččenec lahko izbere najveenec lahko izbere najveenec lahko izbere najveenec lahko izbere največččč    en neobvezen izbirni predmet tedensko.en neobvezen izbirni predmet tedensko.en neobvezen izbirni predmet tedensko.en neobvezen izbirni predmet tedensko.    

    

Učenec/-ka ___________________ iz trenutno ___.___ razreda, sem se v šolskem letu 2019/20 

odločil/-a obiskovati naslednje izbirne predmete: 

 

Izbor neobveznega izbirnegaIzbor neobveznega izbirnegaIzbor neobveznega izbirnegaIzbor neobveznega izbirnega    predmetapredmetapredmetapredmeta    Vpišite ime predmeta:  

Rezervni izbor (v primeru, da seRezervni izbor (v primeru, da seRezervni izbor (v primeru, da seRezervni izbor (v primeru, da se    prvi prvi prvi prvi 

izbor ne bi izvajal zaradiizbor ne bi izvajal zaradiizbor ne bi izvajal zaradiizbor ne bi izvajal zaradi    premajhnega premajhnega premajhnega premajhnega 

šššštevila vpisanihtevila vpisanihtevila vpisanihtevila vpisanih    uuuuččččencev)encev)encev)encev)     

Vpišite ime rezervnega predmeta:    

UUUUččččenec NE enec NE enec NE enec NE BO obiskovalBO obiskovalBO obiskovalBO obiskoval    neobveznega neobveznega neobveznega neobveznega 

izbirnegaizbirnegaizbirnegaizbirnega    predmetapredmetapredmetapredmeta     
Označite z X.    

 

 

V _______________, dne ___.___._____  Podpis staršev: ____________________ 


