
Neobvezni izbirni predmeti 



 Za učence 4. in 5. razreda se bo v šolskem 
letu 2015/2016 izvajal pouk neobveznih 
izbirnih predmetov. 

 Učenec 4. in 5. razreda lahko izbere največ 
dve uri pouka tedensko. 

 Izbira za učence ni obvezna, so neobvezni 
izbirni predmeti 

 Izbrani predmeti se bodo uvrstili na urnik  

 Učenec lahko predmet zamenja vsako leto. 

 Lahko ga obiskuje eno celo obdobje. 

 

 

 

 

 

 



 Predmet, ki ga izbere postane za učenca obvezni 

 Prisotnost je obvezna kot pri drugih predmetih. 

 Odsotnost se MORA OPRAVIČITI. 

 Obiskovanje je OBVEZNO do konca šolskega 

leta. 

 Številčne ocene (od 1 do 5), ki se vpišejo v 

spričevalo. 

 Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne 

zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri 

izbirnih.  



Predmeti 
učenec lahko izbere 1 ali 2 uri pouka 

Nemščina (2 uri) 

Drugi tuji jezik 
Umetnost 

(1 ura) 

Računalništvo 

(1 ura) 

Tehnika 

(1 ura) 

Šport 

(1 ura) 



Učni načrt 

 Učenci bodo pri teh predmetih 

poglabljali in nadgrajevali učne snovi, 

ki so jih osvojili pri sorodnih rednih 

predmetih. 

 Učni načrti so pripravljeni ta tri leta, jezik 

do 9. razreda. 

 Učitelj lahko glede na interes učencev in 

svoje zanimanje izbere, katerim vsebinam 

bo dal poudarek v določenem letu. 



NEMŠČINA  - NIP  

 2 uri tedensko 

 Pouk na zabaven, sproščen način:  

 Usvajanje besedišča skozi pesmice, 

zgodbice, uganke... 

 Izdelava plakatov na določeno temo 



TEME v 2. triadi (4., 5., 6. r) 
 Predstavljanje in pozdravljanje 

 Abeceda; besedišče na dol. črko 

 Barve, števila 

 Čas; dnevi v tednu, meseci 

 Dom, družina, člani družine 

 Hiša, stanovanje, prostori, pohištvo  

 Šola, predmeti in šolske potrebščine 

 Prosti čas, konjički, šport 

 Hrana; jedi in pijače 

 Živali 

 Naravno okolje 

 Nemško govoreče države  

 



TEHNIKA 

 Poglabja, razširja in nadgrajuje predmeta 

naravoslovje in tehnika v četrtem in 

petem razredu 

 Predvideva izdelavo izdelkov iz različnih  

materialov po svoji ali predloženi tehnični in 

tehnološki dokumentaciji in konstruiranje 

modelov strojev in naprav s sestavljankami.  

 



Učni načrt tega predmeta vsebuje naslednje 

vsebine: 

 papirna gradiva, 

 les,  

 umetne snovi, 

 konstrukcije, 

 izbirne vsebine (obdelava tekstila, 

robotika, kamnoseštvo, elektrotehnika,  

 lončarstvo, usnjarstvo, kovinarstvo  

 



RAČUNALNIŠTVO 

Pri neobveznem izbirnem predmetu  

računalništvo učenci: 

 pridobivajo znanja, potrebna za celo  

življenje, 

 razvijajo sodobnemu življenju prilago- 

jen način razmišljanja,  

 spoznavajo strategije reševanja 

problemov, 



 razvijajo sposobnost sodelovanja v  

skupini, 

 razvijajo kreativnost, ustvarjalnost,  

natančnost in logično razmišljanje, 

 krepijo pozitivno samopodobo, 

 izdelujejo igrice, zgodbe, animacije ... 

 računalnik uporabljajo na aktiven in  

ustvarjalen način in ne le za »izgubljanje 

časa« 

 

 



ŠPORT 

Neobvezni izbirni predmet šport vključuje 

predvsem tiste vsebine, ki učinkovito 

vplivajo na telesni in gibalni razvoj učencev, 

spodbujajo njihovo ustvarjalnost, hkrati pa  

so z vidika športno - rekreativnih učinkov 

pomembne za kakovostno preživljanje 

prostega časa v vseh življenjskih obdobjih. 

 



IZVAJANJE 

 športne dejavnosti, usmerjene predvsem v 

razvoj splošne (aerobne) vzdržljivosti (hoja, 

tek…) 

 športne dejavnosti, usmerjene predvsem v 

razvoj koordinacije, gibanja, ravnotežja, 

natančnosti in ustvarjalnosti (igre z žogo, plesi, 

kolesarjenje, plavanje…) 

 

Učenec bo s pomočjo kakovostne, dovolj 

intenzivne in varne športne vadbe izboljšal svojo  

gibalno kompetentnost. 

 

 



UMETNOST 

Filmska umetnost 

 
Pri izbirnem predmetu film bodo učenci 

spoznavali osnove pripovedovanja zgodb 

skozi slike.  

 Seznanjali se bodo z osnovnimi filmskimi 

tehnikami, kreirali in razvijali ideje za 

zgodbe, pisali scenarije, snemali kratke 

igrane, dokumentarne ali animirane filme 

ter jih distribuirali javnosti, predvsem na 

medmrežju. 


