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Neobvezni izbirni predmeti 

v 4. , 5. in 6. razredu OŠ 

Predmet omogoča pridobitev temeljnih znanj s področja 
tehnike in povezavo z drugimi predmetnimi področji, 
razširja osnovna spoznanja o tehnoloških lastnostih po-

sameznih gradiv in praktična znanja.  

Učni načrt tega predmeta vsebuje naslednje vsebine: 
papirna gradiva, les, umetne snovi, konstrukcije, izbirne 
vsebine (obdelava tekstila, kamnoseštvo, elektrotehnika, 

lončarstvo, usnjarstvo, kovinarstvo idr. ).  

 

 

 

 

 

 

 

Pri predmetu učenci usmerjajo svojo radovednost v izde-
lavo uporabnega predmeta in ustvarjalno sodelujejo v 
skupini. Pouk je zasnovan tako, da spodbuja celovit raz-
voj umskih, senzoričnih in psihomotoričnih sposobnosti 
ter oblikovanje socialnih vrednot. Prevladuje praktično 
delo, kjer učenci spoznajo nevarnosti in varnostne ukre-
pe ter razvijajo spretnosti in navade pri uporabi zaščitnih 
sredstev. Izdelke bomo izbirali glede na sposobnosti in 

interes učencev.  

 NEMŠKI JEZIK  

 ŠPORT  

 RAČUNALNIŠTVO  

 TEHNIKA 

ŠOLSKO LETO 2021/22 

 
Pouk nemškega jezika na razredni stopnji na naši šoli 
poučujemo že preko 20 let.  
 
V novem šolskem letu bodo učenci 4., 5 in 6. razreda 
imeli možnost učenja drugega tujega jezika v okviru 
neobveznih izbirnih predmetov. 
Za nemščino kot neobvezni izbirni predmet se lahko odlo-
čijo učenci že na začetku drugega triletja in nadaljujejo do 
devetega razreda. Nemščino se torej lahko v osnovni 
šoli učijo kar 6 let, po dve uri tedensko. Lahko pa seveda 
po enem letu ali tudi kasneje iz tega izbirnega predmeta 
izstopijo. 
 
 
Učencem drugi tuji jezik želimo približati na zabaven, spro-
ščen in zanimiv način. Pri učenju poleg razvijanja jezikov-
nih veščin pri učencih krepimo medkulturno zavedanje.  
 
 
Znanje tujega jezika je  pomembno zaradi neposredne 

uporabnosti za učence, predstavlja  pa tudi dobro po-

potnico za nadaljnje izobraževanje in poklicno pot. 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET  

NEMŠKI JEZIK:  4., 5. in 6. razred 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET  

TEHNIKA: 4. in 5. razred 



Za šolsko leto 2021/22 bodočim učencem 4. in 6. razreda 

ponujamo tri, učencem 5. razreda pa štiri neobvezne izbir-

ne predmete. Pri oblikovanju skupin izbirnih predmetov 

smo omejeni s številom skupin, ki jih lahko izvajamo, lah-

ko pa se tudi zgodi, da za posamezen predmet ne bo 

ustreznega števila prijavljenih učencev. V teh primerih 

posameznega neobveznega izbirnega predmeta ne bomo 

mogli izvajati. 

Učenci imajo možnost izbrati neobvezni izbirni pred-

met, ni pa obvezen. Če se učenec odloči za obiskova-

nje neobveznega izbirnega predmeta, ga mora obisko-

vati do konca šolskega leta. Neobvezni izbirni pred-

meti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi pred-

meti OŠ, torej se znanje učencev pri neobveznih izbir-

nih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo 

v spričevalo.  

Učenec si lahko izbere  največ 2 uri neobveznih izbirnih 

predmetov tedensko. Če si izbere tuji jezik ima tako že 

dve dodatni uri pouka, če pa si izbere enega od preostalih 

predmetov ima eno dodatno uro tedensko. Učenec si lah-

ko vsako leto izbere poljuben neobvezni izbirni predmet, 

čeprav priporočamo, da zaradi nadgradnje znanja obisku-

je vsa tri leta isti predmet.  

Podpisano prijavnico naj učenci vrnejo razredniku do 
ponedeljka, 29. 3. 2021. 

 
 
Predlagamo vam, da odločitev o izbiri predmeta    
skrbno pretehtate skupaj z vašim otrokom. 

 

Kako se bodo izvajali neobvezni izbirni predmeti? 

Neobvezni izbirni predmet šport vključuje predvsem tiste 

vsebine, ki v tem starostnem obdobju učinkovito vplivajo 

na telesni in gibalni razvoj učencev, spodbujajo njihovo 

ustvarjalnost in športna znanja, ki jih ne vključuje redni 

program, so pa pomembna za zanimivo in kakovostno 

preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih. 

VSEBINE: 

 TEKI: lovljenja, štafetni teki in druge tekalne igre; krajši 
in daljši tek v naravi v pogovornem  tempu, orientacijski 
teki. 

 DEJAVNOSTI NA SNEGU: igre na tekaških smučeh, 

hoja in tek na tekaških smučeh, štafetni teki, prilagojeni 

biatlon (hoja in tek na smučeh z zadevanjem cilja z 

različnimi pripomočki).  

 HOKEJSKE IGRE: osnovne prvine hokejske igre v 

ledeni dvorani.  

 IGRE Z LOPARJI: badminton, tenis, namizni tenis. 

 ŽOGARIJE: elementarne igre z žogo, osnovne prvine 

softbola - bejzbola z mehko žogo.  

 ROLANJE: gibalne naloge v osnovnem položaju na 

rolerjih (rolanje naprej in nazaj, prestopanje naprej), 

načini varnega zaustavljanja.  

 PLEZANJA: plezanje po nižji umetni plezalni steni v 

različne smeri.  

 RAVNOTEŽNE SPRETNOSTI: hoja v različne smeri 

po ožjih površinah (napeti vrvi, več vrveh, gredi), hoja s 

hoduljami, vožnja s skirojem. 

 
Osnova za ocenjevanje sta napredek v nekaterih gibal-
nih spretnostih ob upoštevanju individualnih sprememb v 
telesnem in gibalnem razvoju ter  razumevanje športa in 
njegovih vplivov.  

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET 

 RAČUNALNIŠTVO:  5. in 6. razred 

Predmet seznanja učence z različnimi področji računalništva. 
Seznanjajo se s tehnikami in metodami reševanja problemov 
in razvijajo algoritmičen način razmišljanja, spoznavajo omeji-
tve računalnikov in njihov vpliv na družbo. Način dela pri pred-
metu spodbuja ustvarjalnost, sodelovanje in poseben način 

razmišljanja. 

Predmet ne temelji na delu s posameznimi programi, ampak 
učence seznanja s osnovnimi računalniškimi koncepti in pro-

cesi: 

 - komunikacija in storitve,  

 -podatki, reševanje problemov, 

 - algoritmi, programi. 

 

 

 

 

 

 

Pri neobveznem izbirnem predmetu računalništvo učenci pri-
dobivajo znanja, potrebna za celo življenje, razvijajo sodobne-
mu življenju prilagojen način razmišljanja, spoznavajo strate-
gije reševanja problemov, razvijajo sposobnost sodelovanja v 
skupini, razvijajo kreativnost, ustvarjalnost, natančnost in lo-
gično razmišljanje, izdelujejo igrice, zgodbe, animacije in 
računalnik uporabljajo na aktiven in ustvarjalen način in ne le 

za izgubljanje časa. 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET  

ŠPORT: 4., 5. in 6. razred 


