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Informacije o neobveznih izbirnih predmetih 

Zakon o osnovni šoli (ZOsn-I (Uradni list RS, št. 63/13)) v 20.a členu opredeljuje 

neobvezne izbirne predmete v drugi in tretji triadi ter njihovo izvajanje. 

Neobvezni izbirni predmeti se uvrščajo v razširjen program osnovne šole, kamor 

sodijo še jutranje varstvo, podaljšano bivanje, dodatni in dopolnilni pouk, 

interesne dejavnosti.  

Neobvezni izbirni predmeti se uvajajo postopoma. V šolskem letu 2014/15 smo 

jih začeli uvajati v 4. in 7. razredu, sedaj jih izvajamo že v celotnem drugem in 

tretjem triletju.  

20.a člen 

(neobvezni izbirni predmet) 

Šola za učence 1. razreda izvaja pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni 

predmet. Šola za učence 4., 5. in 6. razreda izvaja pouk iz naslednjih neobveznih 

izbirnih predmetov: drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter 

tehnike. 

Šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja pouk drugega tujega jezika kot 

neobvezni izbirni predmet. 

Šola učencem 1. razreda obvezno ponudi pouk prvega tujega jezika, učencem od 

4. do 9. razreda pa pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet v 

obsegu dveh ur tedensko. 

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov 

tedensko. 

Za učence v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom šola ne 

izvaja pouka neobveznih izbirnih predmetov. 

Šola lahko za učence 4., 5., in 6. razreda izvaja pouk naslednjih neobveznih 

izbirnih predmetov: drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa in 

tehnike ter za učence 7., 8., in 9. razreda pouk drugega tujega jezika. 

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov 

tedensko. Drugi tuj jezik se izvaja dve uri tedensko, vsi ostali predmeti pa eno uro 

tedensko. 
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Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti 

osnovne šole, zato se znanje ocenjuje, zaključne ocene pa vpišejo v spričevalo. Po 

začetku pouka (1. 9.) odjave od neobveznih izbirnih predmetov niso več 

možne, zato resno premislite o prijavi in se o tem pogovorite tudi z otrokom.  

Za šolsko leto 2019/20 tako ponujamo za drugo triletje naslednje predmete: 

 italijanščino (2 uri tedensko),  

 tehniko,  

 umetnost,  

 šport in  

 računalništvo (vsi ti zadnji 4 predmeti se izvajajo 1 uro tedensko).  

Razlika med obveznimi in neobveznimi izbirnimi predmeti je tudi v oblikovanju 

skupin. Šola za izvajanje določenega predmeta lahko združi učence treh 

razredov, delitev je možna le, če je prijavljenih več kakor 28 učencev.  

Več informacij o neobveznih izbirnih predmetih najdete v opisu predmetov in 

tudi na spletni povezavi: http://www.zrss.si/?rub=9361 .  

  

http://www.zrss.si/?rub=9361
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 ITALIJANŠČINA 

Meje mojega jezika so meje mojega sveta. 

Pri pouku drugega tujega jezika učenci razvijajo občutljivost za drugačnost 

jezikov in kultur. Italijanščina je kot jezik naše sosednje države posebej uporabna 

in zanimiva za učence. Pristop k pouku italijanščine v drugem in tretjem triletju je 

celosten – učenci poslušajo učiteljico, glasbo, zvočne posnetke pogovorov. Pouk se 

izvaja v sproščenem vzdušju – z metodo igre, igre vlog, učenci se izražajo z 

govorom, risanjem, gibom in s petjem. V ospredju so dejavnosti poslušanja, 

govorjenja in sporazumevanja, upoštevajo se interesi in napredek učencev. Učenci 

se v prvem letu naučijo predstaviti in tvoriti preproste dialoge. Znajo povedati, 

kako poteka njihov tipičen dan in kaj počnejo v prostem času. Spoznajo osnovno 

besedišče s področja števil, barv, živali, šole ... Naučijo se vprašati po počutju, 

uri, datumu; znajo povedati, kaj jim je všeč in kaj ne ... Učenje je vezano na 

okoliščine (npr. pred novim letom se naučimo voščiti in zaželeti vse dobro, ob pustu 

zapojemo pustno pesem, učencem za rojstni dan zapojemo pesem Tanti auguri). 

Učenje drugega tujega jezika se povezuje z znanjem prvega tujega jezika 

(podobnosti pri jezikih, razlike …). V tretjem triletju se spodbuja ustvarjalnost 

učencev v okviru projektnega dela s podporo informacijske in komunikacijske 

tehnologije, ustvarjalnih dejavnostih ali manjših zaključenih nalog s končnim 

izdelkom.  Učenci v nadaljevalni skupini z učenjem nadaljujejo in se učijo novih 

vsebin. Učne vsebine se prilagajajo napredku učencev.   

Lepo vabljeni k vpisu! Jasna Brenčič 
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ŠPORT  

Z dodatno uro ŠPO želimo vplivati na zmanjšanje negativnih dejavnikov 

današnjega časa, kot so čedalje manjša gibalna dejavnost, nezdrave 

prehranjevalne navade itd. 

NIP šport bo poučeval učitelj športa, znotraj rednega urnika. Pri predmetu bodo 

učenci tudi ocenjeni. Vsebine bodo izbrane tako, da dopolnjujejo in nadgrajujejo 

učni načrt rednih ur športa, kot je v jesenskem času pohodništvo in teki, v 

zimskem času tek na smučeh, plavanje, akrobatika, plezanje, igre z žogami s 

prirejenimi pravili. 

Zdenka Dežman 

                                                                     

TEHNIKA  

 

Pri neobveznem izbirnem predmetu tehnika (35 ur) učenci druge triade izdelajo 

preproste uporabne izdelke iz papirnih gradiv, lesa in umetnih snovi. Izdelke 

oblikujejo tako, da vključijo tudi druga gradiva. Pri izdelavi uporabljajo osnovne 

obdelovalne postopke : zarisovanje, striženje, rezanje, gubanje, vrtanje, žaganje 

brušenje, upogibanje, globoki vlek, spajanje in sestavljanje.  

Poleg tega tudi konstruirajo preproste modele z gradniki sestavljanke in 

preizkusijo delovanje modelov.   

Pouk se izvaja v tehnični učilnici, kjer je na voljo vse potrebno za delo. Ocenjuje 

pa se znanje, proces dela in rezultate dela.                

Predmet se izvaja pol leta dve uri na teden. Pri 21 učencih se deli v dve skupini.        

Vabljeni vsi tisti učenci in učenke, ki vas omenjene vsebine zanimajo.    

         Elizabeta Žabkar 
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UMETNOST                                                        

Gre za predmet, kjer učencem privzgajamo kulturo-umetnost z različnimi 

dejavnostmi.  

Cilj predmeta je, da učenci razvijajo svojo kreativnost, ustvarjalnost, spoznavajo 

različne zvrsti umetnosti ter se tudi javno predstavijo. 

Učne vsebine se bodo izvajale po sklopih. Delo bo ustvarjalno, večkrat tudi v 

obliki delavnice. Določene vsebine izvajajo tudi zunanji strokovnjaki. Enkrat v šol. 

letu si bomo ogledali tudi eno profesionalno gledališče.  

Stroške krijete starši, zato je pomembno, da vpišete otroke, ki si res to želijo in 

za katere veste, da jim je umetnost blizu. 

Glede na dane cilje in vsebine iz učnega načrta bodo učenci izvajali v šolskem 

letu 2019/2020 naslednje aktivnosti: 

AKTIVNOSTI  učencev v 1. tromesečju ( september, oktober, november)   

Likovno-besedna ustvarjalnost 

- Z  uporabo izbranih  likovnih prvin ustvarjalno narišejo 

in zapišejo zgodbo v sliki    in besed 

- Izdelajo kamišibaj-japonsko gledališče, papirno gledališče  

                             V tehniki KAMIŠIBAJ pripovedujejo zapisano in 

narisano zgodbo in se javno predstavijo. 

 

AKTIVNOSTI  učencev v 2. tromesečju ( december, januar, februar )   
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Filmska umetnost 

- V tehniki stripa narišejo-kreirajo svoj scenarij za kratek animirani film 

- Po izbrani likovni tehniki-stripu napišejo zgodbo za animirani film 

- Po izdelani predlogi posnamejo v stop-motion animaciji  kratek animirani-

risani film 

 

AKTIVNOSTI  učencev v 3. tromesečju ( marec, april, maj )  

Gledališka dejavnost 

- Zapišejo lastno dramsko besedilo za lutkovno predstavo 

- Oblikujejo zamisel za izdelavo lutke in jo tudi izdelajo 

- Ustvarjajo posamezne lutkovne prizore, besedilo, scenske 

elemente, glasbeno spremljavo  in zaigrajo kratko lutkovno 

predstavo 

Dejavnost bomo izvajali celo šolsko leto na 14 dni po dve šolski uri skupaj ali pa v 

obliki večurnih delavnic. Izdelki so ocenjeni, vendar je potrebno razumeti, da so 

te ocene spodbudne. Večina otrok nima težav z izdelavo, saj so večinoma 

motivirani za vsak projekt. Dejavnost se nadaljuje še v 5. in 6. razredu. Vsebine 

se vedno nadgrajujejo in spreminjajo, odvisno od števila otrok v skupini in 

predznanja. 

Izvajalka predmeta : Simona Kavčič 

 

RAČUNALNIŠTVO 

 

neobvezen izbirni predmet v 4. in 5. in 6. razredu (1 ura tedensko) 

Učenci se pri računalništvu seznanijo s tehnikami in z metodami reševanja 

problemov in razvijajo algoritmični način razmišljanja, spoznavajo osnove 

programiranja na zabaven način. Delo pri predmetu spodbuja ustvarjalnost, 
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sodelovanje in poseben način razmišljanja ter delovanja. Učenci pridobivajo 

sposobnost izbiranja najustreznejše poti za rešitev problema. Razvijajo 

natančnost in logično razmišljanje ter skrbijo za pravilno strokovno 

terminologijo. Ta digitalna znanja, ki jih bodo učenci pridobili, so del znanj 

evropskega referenčnega okvira osmih ključnih kompetenc. Vabljeni. 

 

Martin Pišlar 

 

 


