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Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 

 

Po 20. a člen ZOoš šola ponuja za učence 1. razreda in za učence 4.–9. razreda neobvezne izbirne 

predmete, kar pomeni dodaten način prilagajanja predmetnika individualnim potrebam in željam 

učencev. 

Šola bo za učence 1. razreda izvajala pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet. 

Za učence 4., 5. in 6. razreda bo šola ponudila izvajanje pouka iz drugega tujega jezika, umetnosti, 

računalništva, športa ter tehnike. 

Za učence 7., 8. in 9. razreda pa bo ponudila izvajanje pouka drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni 

predmet. 

 

Neobvezni izbirni predmeti dajejo učenkam in učencem ter njihovim staršem možnost, da poudarijo 

močne strani lastnih interesov in njihovih sposobnosti, so lahko priložnost, da se učenci in učenke pri 

njih izkažejo. Neobvezni predmeti so izenačeni z obveznimi predmeti osnovne šole, torej je obvezna 

prisotnost, znanje učenk in učencev se ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo.  

 

Pred vami je kratka brošura z osnovnimi informacijami glede ponudbe neobveznih izbirnih predmetov, 

ki jih  ponujamo v naslednjem šolskem letu.  

 

Izbor neobveznih izbirnih predmetov bo potekal v pisni obliki. Učenci boste na anketnem vprašalniku, 

ki ste ga prejeli v šoli, zapisali svoj izbor in ga oddali vaši razredničarki. Zadnji dan za oddajo prijave na 

izbirne predmete je ponedeljek, 10. maja 2021. 

 

Upamo, da bo ta brošura olajšala izbor, lahko pa se po pomoč ali nasvet obrnete na šolsko svetovalno 

službo. 

 

Hrvatini, 22. 4. 2021 

Ev. št.: 007-2/2021 

 

Ravnateljica: 

Aleksandra Pobega
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PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV,  

ki jih ponujamo v šolskem letu 2021/22 
 

1. razred 4. do 6. razred 7. do 9. razred 

● prvi tuj jezik: angleščina  

(2 uri na teden) 

● drugi tuj jezik: francoščina  

(2 uri na teden) 

● drugi tuj jezik: francoščina  

(2 uri na teden) 

● šport 

● tehnika 

● računalništvo 

● umetnost 

 
 

FRANCOŠČINA Razred: 4.—9. r. 

 

Z novim šolskim letom ponujamo neobvezni izbirni predmet 

francoščina od 4. do 9. razreda. Predmet se izvaja po 2 uri 

tedensko, kar znaša 70 ur na letni ravni.  

V okviru tega predmeta se bomo učili osnov francoskega jezika, z 

različnima učbenikoma glede na to, ali učenec obiskuje drugo ali 

tretjo triletje. Prav tako bo pouk prilagojen glede na starost 

učencev. Naučili se bomo pozdraviti in se   
                            Vir: https://izvozniki.finance.si/8811547 

predstaviti v francoščini, predstaviti svojo družino, prijatelja, šteti od 0 do 100, govoriti o sebi, kaj imamo radi 

in česa ne maramo, dneve v tednu, mesece v letu, povedati, kdaj imamo rojstni dan, letne čase, šolski urnik 

in predmeti ter šolske potrebščine… 

Pouk bomo popestrili z raznovrstnimi igricami, občasno s francoskim filmom, pesmicami… Nikakor nam ne 

bo dolgčas. 

Ocenjevanje bo potekalo ustno in pisno na osnovi predstavitev in šolskih vodenih vaj oz. testov s 

povezovanjem, obkroževanjem, pravilnim razvrščanjem in podobno. Na koncu bo na vrsti še kratek pisni 

sestavek, v katerem bomo predstavili sebe, svojo družino, prijatelja…  

 

 

                                                             

 
 
 

vir:%20https://izvozniki.finance.si/8811547
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UMETNOST - LIKOVNO USTVARJANJE Razred: 4.—6. r. 

 

Predmet je namenjen vsem, ki jih likovno ustvarjanje veseli oziroma vidijo v tem 

predmetu možnosti razvijanja svoje nadarjenosti. Vsebine so zasnovane tako, da 

se dopolnjujejo s tistimi pri likovni vzgoji oziroma gre za poglabljanje snovi. Delo 

je lahko zasnovano tudi projektno npr. Izdelaj svojo skodelico za kavo, Oblikuj 

celostno podobo (osebne ovojnice, pisemski papir ...) ali kaj podobnega. Vsebine 

predmeta se povezujejo s pojmi iz likovne teorije, zgodovine umetnosti in likovne 

tehnologije.  
              Vir: http://url.sio.si/5rX 

 

 

 

TEHNIKA Razred: 4.—6. r. 

 

Izbirni predmet tehnika je enoleten predmet in je namenjen učencem 4.6. razreda. Predmet omogoča 

učencem poglobitev nekaterih temeljnih znanj s tehničnega področja in širjenje osnovnih spoznanj o 

tehnoloških lastnostih posameznih gradiv. Razvija praktična znanja, spretnosti in delovne navade pri uporabi 

orodja, pripomočkov ter strojev in naprav za oblikovanje različnih gradiv. Učenci izbrane izdelke načrtujejo 

in izdelujejo. Na koncu jih ovrednotijo. Poudarek je na uporabnosti izdelkov. Izbirni predmet se navezuje na 

predmeta naravoslovje in tehnika v četrtem in petem razredu ter tehniko in tehnologijo v šestem razredu.  

Predvidene so naslednje vsebine:  

- gradiva (papir, les, umetne snovi),  

- konstrukcije (tehnične sestavljenke),  

- izbirne vsebine (elektrotehnika, robotika,…),  

- varstvo pri delu (osebna zaščitna sredstva). 

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.                                                                                                                                                                                            Vir: https://goo.gl/2pKm1U 

 

 

  

http://url.sio.si/5rX
https://goo.gl/2pKm1U
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RAČUNALNIŠTVO                                                                                                     Razred: 4.—6. r. 

 

Pri predmetu se poleg osnovnih veščin uporabe računalnika, učimo razvijati drugačen način razmišljanja. 

Učenci spoznavajo različne strategije reševanja 

problemov, ki so ključne v današnjem sodobnem svetu. Te 

veščine bodo učenci lahko kasneje uporabili pri drugih 

predmetih in sploh v življenju.  

Pri predmetu ne igramo igric temveč razvijamo preproste 

igrice, animacije, zgodbe, itd. Računalnik uporabljamo na 

aktiven in ustvarjalen način.                                                                                                                                 Vir: shorturl.at/rFQT1 

NOVO! V letošnjem letu smo začeli pri pouku uporabljati tudi mali žepni računalnik BBC Microbit s katerim 

učenci ustvarjajo nove programčke, igre, animacije, itd.           

 
 

 

 
 

ŠPORT Razred: 4.—6. r. 

 

Neobvezni izbirni predmet šport prinaša vsebine, ki morajo biti prisotne v vsakodnevni vadbi otrok in so 

zasnovane tako, da spodbujajo razvoj ključnih gibalnih sposobnosti, vodijo k uravnavanju telesne teže in 

razvijajo pravilno telesno držo. Vključene so tudi tiste vsebine, ki jih redni pouk športa ne vključuje. 

Program torej učence spodbuja k raznovrstnim športnim dejavnostim in pomeni dopolnitev ter popestritev 

rednih ur predmeta šport.           
 

 

 

 

Vir: https://www.pngaaa.com/detail/1275495  

file:///C:/Users/Aleksandra/Desktop/shorturl.at/rFQT1
https://www.pngaaa.com/detail/1275495

