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KAJ SO NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI? 

 

Predstavljajo razširjeni del programa OŠ, pri katerem lahko učenci po svojih željah, zanimanjih 

in zmožnostih izberejo določne predmete iz nabora, ki je predpisan. Izbirajo lahko med 

naslednjimi predmeti: 

 

Drugi tuj jezik (nemščina) – 2 uri tedensko 

Računalništvo – 1 ura tedensko 

Šport – 1 ura tedensko 

Umetnost – 1 ura tedensko 

Tehnika – 1 ura tedensko 

 

Učenec lahko izbere 1 predmet ali pa predmeta sploh ne izbere. 

 

IZVAJANJE POUKA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 

 

Čeprav gre za neobvezni izbirni predmet, ga bo moral učenec redno obiskovati do konca 

šolskega leta in bo pri njem tudi ocenjen z ocenami od 1 do 5. Zaključne ocene predmeta bodo 

vpisane v spričevalo. Po enem letu obiskovanja neobveznega izbirnega predmeta lahko učenci 

predmet prenehajo obiskovati ali pa z njim nadaljujejo naslednje šolsko leto in še nadgradijo 

svoje znanje. 

 

OBLIKOVANJE SKUPIN 

 

Učna skupina za izvajanje posameznega neobveznega izbirnega predmeta se oblikuje za 

najmanj 12 učencev. Po normativu, ki je predpisan, lahko za šolsko leto 2018/19 izvajamo pouk 

v največ v treh skupinah. 

 

ZAMENJAVA IZBIRNEGA PREDMETA ALI ODJAVA 

Zamenjava je možna samo na začetku šolskega leta, če bo v novo izbrani skupini še prostor ali 

če odjava od predmeta ne podre že oblikovane skupine. 
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RAČUNALNIŠTVO 
 

Predmet je namenjen ustvarjalnim, kreativnim, zabavnim, nenavadnim, umetniškim, 

razmišljujočim, energičnim, običajnim, raziskovalnim, dolgočasnim, aktivnim, duhovitim, 

vzdržljivim, drznim, zadržanim, potrpežljivim, natančnim, zasanjanim, priljubljenim, 

potrpežljivim, vestnim, odgovornim, odštekanim, izstopajočim, površnim, prilagodljivim, 

vztrajnim ali radovednim učencem. 

  

ZAKAJ IZBRATI NEOBVEZNI IZBIRNI 

PREDMET RAČUNALNIŠTVO? 

Želimo, da bi bili naši učenci uspešni v digitalni družbi 

in da bodo nekoč tudi sami ustvarjalci novih tehnologij 

ter storitev. Ker ne želimo,  da bi bili le pasivni 

opazovalci sprememb, jim moramo že zelo zgodaj 

omogočiti spoznavanje temeljev računalništva 

(UNESCO).  

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.  

Menimo, da je izbira predmeta računalništvo modra odločitev, ker bo pouk zabaven, ustvarjalen 

in koristen. V naslednjih letih se predvideva pomanjkanje  strokovnjakov s področja 

računalništva,  zato je lahko neobvezni izbirni predmet prvi korak na poti h kreativni in zanimivi 

zaposlitvi. 

Pri neobveznem izbirnem predmetu računalništvo učenci: 

 pridobivajo znanja, potrebna za celo življenje, 

 razvijajo sodobnemu življenju prilagojen 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«. 
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TEHNIKA 
 

Pouk tehnike je zanimiv,  saj se izvajajo dejavnosti, pri katerih učenci delajo s konkretnimi 

predmeti (in ne le s pisnimi viri).  

Praktične dejavnosti omogočajo poleg pridobivanja pojmovnega (konceptualnega) znanja tudi 

razvijanje procesnega (proceduralnega) znanja. 

Procesno zasnovan pouk spodbuja 

celovit razvoj umskih, senzoričnih in 

psihomotoričnih sposobnosti ter 

oblikovanje socialnih vrednot. 

Oblikuje pozitiven odnos do tehnike. 

 

Neobvezni izbirni predmet tehnika je 

namenjen učencem drugega vzgojno-

izobraževalnega obdobja (4., 5. in 6. 

razred).  

Letno število ur je 35 (1 ura na teden). 

Učni načrt tega predmeta predvideva 

naslednje vsebine:  

 Papirna gradiva, 

 Les, 

 Umetne snovi, 

 Konstrukcije. 

 Izbirne vsebine, npr. obdelava tekstila, kamnoseštvo, 

elektrotehnika, lončarstvo, usnjarstvo, lesarstvo, kovinarstvo …  

 

 

 

 

 

 

 

Neobvezni izbirni predmet poglablja, razširja in nadgrajuje predmeta naravoslovje in tehnika v 

4. in 5. ter tehnika in tehnologija v 6. razredu. Predmet omogoča pridobitev poglobljenega 

znanja temeljnih znanj s področja tehnike in povezavo z 

drugimi predmetnimi področji. Razširja osnovna spoznanja o 

tehnoloških lastnostih posameznih gradiv in praktična znanja, 

spretnosti in delovne navade pri uporabi orodja, pripomočkov, 

strojev in naprav za oblikovanje in obdelavo različnih gradiv.  

  

Pri praktičnem delu učenci spoznavajo 

nevarnosti in varnostne ukrepe ter razvijajo spretnosti in navade pri uporabi 

zaščitnih sredstev. Učenci izbrane predmete načrtujejo in izdelujejo. Pri 

tem pridobivajo nova znanja in spretnosti, odkrivajo in razvijajo svoje 

sposobnosti ter oblikujejo pogled na naravo in svojo vlogo v njej. 

 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=U4I9y85npmsHRM&tbnid=PIMDo5dI--tSgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.woodworkingcoach.com/woodworking-hand-tools.html&ei=759wU7D3Ks3TOcGUgLAO&bvm=bv.66330100,d
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=M1ZXNgkvty3bYM&tbnid=JD_VaxNzuIhbrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://dimart.kz/clip_art/raster/13153-klipart-psd-papirus-svitki-chernilnica-perya-klyaksy.html&
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=qY3Stfdus8M-lM&tbnid=BA-3cdLTrlbO-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fotosearch.com/CSP383/k3831802/&ei=Hp5wU46HFInhOviNgZAK&bvm=bv.66330100,d.bGQ&psig=AFQ
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=GdF3Z4ZpG4byWM&tbnid=6NEZ9M_8BTw65M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dreamstime.com/illustration/plastic-pollution.html&ei=k55wU7qNCoSfO-P1gIAO&psig=AFQjCNEJ
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=u1d1C6XGLX5H5M&tbnid=AmG8O1JVHunz5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mgc.si/prostovoljstvo/katalog-prostovoljskih-aktivnosti/varstvo-okolja-in-ohranjanje-n
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Konstruiranje modelov s sestavljankami omogoča pridobivanje tehničnega in fizikalnega 

znanja in izkušenj ter razvijanje sposobnosti za ustvarjalnost in konstruktorstvo. 

 

 

Risanje in branje tehnične in tehnološke dokumentacije pomenita načine in sredstva grafičnega 

in pisnega sporazumevanja v tehniki in tehnologiji ter navajanje na izražanje zamisli, kar razvija 

prostorsko predstavljivost in prostorsko inteligenco učencev. Spodbuja ustno izražanje z 

uporabo slovenskih tehničnih izrazov.  

 

 

Učiteljica: Mojca Zemljič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.si/imgres?imgurl=http://img.brothersoft.com/top/screenshots/g/Google-SketchUp-6.0.515_2.png&imgrefurl=http://google-sketchup.brothersoft.com/google-sketchup6.0.515-screenshots-2&docid=8p3bLcC_z3sndM&tbnid=0eVW3CBf
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=8p3bLcC_z3sndM&tbnid=0eVW3CBf1yBxRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://acemonstertoys.org/content/learn-google-sketchup&ei=oqFwU93xHIGRO-zOgPAM&psig=AFQjCNFn0Hbc3O
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UMETNOST 
 

Enoletni predmet, zasnovan projektno, v heterogeni skupini. 

 
CILJI predmeta UMETNOST: 

• ustvarjanje, poustvarjanje, izvajanje kulturno-umetniških del na področju glasbe 
(izkušenjsko učenje),  

• zvočno eksperimentiranje, improviziranje ter izražanje lastnih glasbenih zamisli, 
• glasbeno opismenjevanje (navajanje na samostojno orientacijo v partiturah in  

zapisovanje glasbenih zamisli), 
• oblikovanje in poustvarjanje glasbene ali z glasbo povezanih predstav, 
• oblikovanje šolskih koncertov. 

 

STANDARDI ZNANJ in OCENJEVANJE: 
• učenec se aktivno udejstvuje v kulturno-umetniških dejavnostih, nastopih, 

dogodkih, proslavah v ožjem in širšem šolskem okolju, 
• učenec med šolskim letom izkaže napredek in razvoj v umetniškem ustvarjalnem 

izražanju, 
• učenec pri delu izkaže osebno angažiranost, zanimanje in motiviranost za  

kulturno-umetniško izražanje, 
• učenec se kulturno vede, je sposoben sodelovalnega dela v skupini ter izkazuje do 

drugih korekten odnos, 
• ocenjujemo učenčevo izvajanje vsebin (aktivno sodelovanje, samostojnost,  

razumevanje, uporaba) in ustvarjanje vsebin (doživetost, izvirnost, sporočilnost); 
znanje ocenjujemo s številčnimi ocenami glede na opredeljene cilje in standarde v 
učnem načrtu, 

 
Pouk se izvaja celostno, aktivno in kreativno s prepletanjem glasbenih ter drugih 

umetniških dejavnosti v raznovrstnem, spodbudnem in varnem delovnem okolju. 

 

Izhodišča: razvojne značilnosti učencev v 2. VIO, didaktična izhodišča, kompetence za 21. stoletje, EU 
priporočila ter nacionalne smernice za kulturno-umetnostno vzgojo. 
 

 
Vir: http://classroompercussion.com/classroom-percussion/ 

 

Vir: http://www.radioanywhere.co.uk/displayStation.php?station=2 
 

http://classroompercussion.com/classroom-percussion/
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=a5egAMs8-CX5jM&tbnid=TiCr15M4u4_MQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://classroompercussion.com/classroom-percussion/&ei=IX1rU72kLuj_ygPM-IDIAg&psig=AFQjCNHSIy5L-htChpXWP1Fifq1x8I3pzQ&ust=1399639671845053
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=4FD6awKFX1NG7M&tbnid=mTd3vcbl3Sv0RM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.radioanywhere.co.uk/displayStation.php?station%3D2&ei=Hn5rU4G1FMe_ygOg14KQBA&psig=AFQjCNFo7qx_27k0zDTSUtafrlGgRdhoNw&ust=1399639914042561
http://www.radioanywhere.co.uk/displayStation.php?station=2
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ŠPORT 
 

Ta predmet je namenjen učencem 4.–6. razreda po 1 uro na teden. 
 

Vir: http://janjakovor.splet.arnes.si/files/2014/07/%C5%A1port.jpg 
 

Predstavitev in namen 

Športna aktivnost otrok v današnjem času je izrednega pomena, saj zaradi spremenjenega 

načina življenja včasih pozabimo nanjo. Učencem je omogočena dodatna športna aktivnost, pri 

kateri se bodo učenci seznanili z raznovrstnimi športnimi vsebinami in nadgradili svoje 

motorične sposobnosti ter različna športna znanja. 

Učenci se bodo seznanili z vsebinami, ki so prisotne pri vsakodnevni športni vadbi učencev 

(teki, skoki, plezanje, osnovni akrobatski elementi), in s številnimi novimi vsebinami. 

 

Oblike dela in ovrednotenje znanja 

Program neobveznega izbirnega predmeta obsega v 4. razredu 35 ur pouka. Ponudba in 

izpeljava sta odvisni od prostorskih zmožnosti in opremljenosti šole. Na podlagi tega učitelj 

sestavi letni delovni načrt. Učitelj športa spremlja napredek vsakega posameznega učenca v 

stopnji osvojenih športnih znanj, gibalnih sposobnosti in ustvarjalnosti. Učitelj postavi 

standarde znanja, ki jih učenci lahko dosežejo, za kar jim izrazi priznanje. 

Ocenjevanje predmeta je številčno, učenci pridobijo tri ocene. 

 

Učitelj: Peter Grgan 
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ANGLEŠČINA – 1. RAZRED 
 

Pri poučevanju neobveznega izbirnega predmeta TJA v 1. razredu upoštevamo razvojne 

značilnosti otrok v zgodnjem starostnem obdobju. Otroci imajo pri tej starosti bogato 

domišljijo, so radovedni in se želijo sporazumevati, zato se lažje, hitreje in neobremenjeno učijo 

ter pridobivajo občutek za jezik (ritem, intonacija). Nimajo ovir pri posnemanju učitelja ter 

ponavljanju besed oz. povedi. Pripravljeni so govoriti, delati napake, manj so sramežljivi kot v 

kasnejših starostnih obdobjih. Ker so zelo dojemljivi za slušno podobo jezika, lažje usvajajo in 

posnemajo glasovno podobo besed in izrazov, tudi glasov, ki jih v slovenščini nimamo. 

Tuji jezik se tesno povezuje s cilji, vsebinami in dejavnostmi učencev pri drugih šolskih 

predmetih. 

 
Vir: https://jezikovnitecaji.files.wordpress.com/2013/09/ucenje-anglescine4.jpg 

 

Pri pouku ne potrebujemo učbenika oz. delovnega zvezka.  

Uporabljamo veliko avtentičnega materiala – pravljice, zgodbice, pesmi, izštevanke, spletni 

posnetki pesmi, pravljic – animacij … V pouk vključujemo predvsem veliko gibalnih in igralnih 

aktivnosti. Veliko je poslušanja, otroci pa pokažejo razumevanje s svojim besednim (v 

slovenščini ali angleščini) ali nebesednim (gibalno, z risanjem, z mimiko) odzivom. 

Pouk je načrtovan z upoštevanjem učnega načrta za tuji jezik v 1. razredu. Sprva razvijamo 

poslušanje in govorno sporočanje, šele kasneje (v 3. razredu) pa zajamemo tudi področje branja 

in pisanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jezikovnitecaji.files.wordpress.com/2013/09/ucenje-anglescine4.jpg


10 
 

NEMŠČINA 
 

Predmet lahko izberejo učenci 4., 5., 6., 7., 8., 9. razreda. 

Število ur: 70 (2 uri tedensko) 

Učiteljica: Mateja Kramberger 

 

Znanje tujega jezika je pomembno zaradi neposredne 

uporabnosti za učence, predstavlja pa tudi dobro popotnico za 

nadaljnje izobraževanje in poklicno pot, kar je zaradi bližine 

meje z Avstrijo zelo pomembno in vse bolj potrebno.  

Pri nemščini kot neobveznem izbirnem predmetu se bodo 

učenci usposobili za  osnovno komuniciranje v nemščini, lažje 

navezovanje stikov in ravnanje v določenih situacijah ter pridobili vedenje o nemško govorečih 

deželah, njihovih prebivalcih in kulturi. Spoznali bodo osnove nemškega jezika in pri tem 

razvijali vse štiri jezikovne spretnosti: bralno, slušno, govorno in pisno. Učenje nemščine 

priporočamo učencem, ki imajo veselje in voljo do učenja tujega jezika. 

 

Za nemščino kot neobvezni izbirni predmet se lahko odločijo vsi učenci od četrtega razreda 

naprej in lahko nadaljujejo do devetega razreda. Lahko gre za: 

 nadaljevalno učenje (če so se učenci že seznanili z jezikom preko interesne dejavnosti ali 

so že obiskovali pouk nemščine kot izbirnega predmeta), 

 začetno učenje (če so učenci drugi tuji jezik kot neobvezni izbirni predmet izbrali šele v 

sedanjem razredu). 

 

V osnovni šoli ima nemščina kot neobvezni izbirni predmet iste splošne cilje kot obvezni izbirni 

predmet, vendar se uresničujejo z zmanjšano intenzivnostjo. Neobvezni izbirni predmet 

nemščina se učenci v osnovni šoli učijo po dve uri tedensko. 

Pouk  je usmerjen k učencu in njegovim potrebam, spodbuja ustvarjalnost in domišljijo, širi 

obzorje. Učne vsebine so učencem čustveno in doživljajsko blizu. Pouk bo med drugim potekal 

tudi skozi igro vlog, intervjuje, pesmi, kratke dramatizacije, mini projekte ...  

 

Druge aktivnosti: 

 bralna značka Epi Lesepreis v nemškem jeziku, 

 možnost dramatizacije. 

 

* Predvidoma se bosta oblikovali dve skupini za pouk nemščine kot neobveznega izbirnega 

predmeta: prva za učence drugega triletja (4., 5., 6. r.), druga za učence tretjega triletja (7., 8., 

9. r.). 

 


