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IZBIRNI PREDMETI
❑ Izbirni predmet se izvaja eno uro tedensko.
❑ V 4., 5. in 6. razredu učenci lahko izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov, ki sta iz leta v leto lahko enaki
ali pa različni.
❑ Šola mora učencem obvezno ponuditi pouk tujih jezikov:
- v 1. razredu: pouk prvega tujega jezika (pri nas angleščina),
- v 4., 5. in 6. razredu: pouk drugega tujega jezika (pri nas nemščina).
❑ Učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. .
❑ Učenec po končanem izbirnem postopku lahko le izjemoma zamenja skupino. V začetku septembra lahko
zamenja skupino le v primeru, da ne pade skupina iz katere bi se izpisal, da je v skupini, kamor bi se vpisal
prosto mesto in se izbira sklada z urnikom učenca.
❑ Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti. Zaključne ocene se
vpišejo v spričevalo.
❑ Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih.
Prisotnost je obvezna, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti (če se učenec odloči, da bo predmet
obiskoval).

NIP Šport
Program neobveznega izbirnega predmeta šport dopolnjuje osnovni program šolskega športa.

 V 4., 5. in 6. razredu se učenec lahko odloči za neobvezni izbirni predmet na področju športa v obsegu 35 ur.
Namen izbirnega programa športa je:
 razvoj splošne vzdržljivosti, ki jih v obveznem šolskem programu ni mogoče izvajati v takem obsegu,
 razvoj moči in spoznavanje športnih dejavnosti, ki so z vidika športno rekreativnih učinkov pomembni za
kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih.
Ponudba in izpeljava programov je odvisna od prostorskih možnosti in materialne opremljenosti šole.
Predmet bosta poučevala Jaka Grosar in Domen Grom.
NIP Umetnost – likovna umetnost
Predmet spodbuja kreativnost in vzbuja radovednost mladih likovnih ustvarjalcev.
Učencem umetnost omogoča sprostitev, razvoj interesov in aktiven odnos do kulture in umetnosti. Z udejstvovanjem
oblikujejo pozitiven odnos do nacionalne in svetovne kulturno-umetniške dediščine ter njenega vključevanja v
sodobnost.
Učenci z ustvarjanjem izražajo in spoznavajo sebe v odnosu do okolja ter pri tem osebnostno rastejo.
Zastavljene cilje bomo dosegali z aktivnostmi, ki bodo prilagojene zmožnostim učencev in objektivnim danostim.
Ustvarjali bomo likovne izdelke v različnih likovnih tehnikah, obiskali muzej ali galerijo, estetsko urejali prostore šole,
sodelovali na likovnih tekmovanjih na regijskem in državnem nivoju.
Predmet bo poučevala Valentina Hladnik.
NIP Računalništvo
V nekaterih državah (Anglija, Avstralija, Estonija, Slovaška …) so računalništvo uvedli kot obvezni predmet v osnovnih
šolah. V Sloveniji računalništvo ni obvezni predmet, učenci pa si z izbiro neobveznega izbirnega predmeta računalništvo
vseeno lahko pridobijo znanja, ki so prenosljiva in uporabna na vseh področjih človekovega življenja.
 Spoznali boste, da je računalnik samo »neumen« stroj, ki brez človeka ne zna narediti prav nič.
 Seznanili se boste z varno rabo interneta in naprav.
 Naučili se boste ukazovati računalniku, ko boste sestavljali računalniške programe (animacije, igrice, računske
in grafične naloge …).
 Ugotovili boste, da se da problem razbiti na več manjših, bolj obvladljivih problemov.
 Naučili se boste razmišljati na poseben, računalniški način.
 Spoznali boste, da lahko računalnik uporabite za koristnejše stvari kot je preganjanje dolgega časa.
Poučevanje bo potekalo v računalniški učilnici. Pouk se bo izvajal v 4., 5. in 6. razredu, 1 uro na teden. Uporabljali bomo
orodje Scratch: http://scratch.mit.edu.
Predmet bo poučevala Mateja Kregar.

NIP Nemščina
 Učenje jezika je vseživljenjski proces, zato je dobro začeti čim prej. Učenje bo potekalo na zanimiv in sproščen
način preko zgodbic, pesmic, pogovorov, iger vlog, igric, uporabe slikovnega materiala in informacijske
tehnologije.
 Poleg usvajanja jezika ob vsebinah, ki so učencem blizu, na primer jaz in moja družina, dom, šola, prosti čas,
živali, bomo spoznali tudi nemško govoreče dežele, njihove prebivalce in kulturo.
 Učenje nemščine priporočamo učencem, ki imajo veselje in voljo do učenja tujega jezika.
Predmet bo poučevala Anica Maček Intihar.

NIP tehnika
 Izbirni predmet tehnika poglablja in razširja predmeta naravoslovje in tehnika v četrtem in petem ter tehnika in
tehnologija v šestem razredu. Razširja osnovna spoznanja o tehnoloških lastnostih posameznih gradiv, praktična
znanja, spretnosti in delovne navade pri uporabi orodja, pripomočkov, strojev in naprav za oblikovanje in obdelavo
gradiv.
Predmet je enoleten in se bo izvajal v 4. in 5. razredu.
Predmet bo poučevala Petja Pompe Kreže.

