
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI  
 

V skladu z Zakonom o osnovni šoli učencem v 1. razredu in učencem od 4. do 9. razreda šola 

ponuja neobvezne izbirne predmete kot del razširjenega programa šole.  
 

V 1. razredu mora šola obvezno ponuditi prvi tuji jezik, od 4. do 9. razreda pa obvezno drugi 

tuji jezik. 0d  4. do 6. razreda šola lahko ponudi tudi umetnost, računalništvo, šport ter 

tehniko.  

Vsem tujim jezikom sta namenjeni 2 uri tedensko, ostalim predmetom pa ena ura tedensko. 

Učenec lahko izbere največ 2 uri tedensko.  

Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo. 

Vključitev je prostovoljna, ko pa učenec predmet začne obiskovati, ga mora obiskovati celo 

šolsko leto. Na urniku bodo po rednem pouku. 
 

Svojo izbiro bodo učenci napisali v anketi. Izvajali bomo predmete, kjer bo največ prijav. 

Učenec bo imel možnost spremeniti svojo izbiro in/ali število ur neobveznih izbirnih 

predmetov samo še do konca pouka t.j. do 22.6.2018, če sprememba ne bo vplivala na 

število skupin. Vključil se bo lahko v skupine, kjer je še prostor. 

 
                                                                                        Renata Perinčič 

 

PONUDBA ZA ŠOLSKO LETO 2018/19 
 

1. razred: Prvi tuji jezik: Angleščina 

4. do 6. razred: Drugi tuji jezik: Italijanščina 

                         Šport 

                         Tehnika 

                         Računalništvo 

                         Umetnost 

7. do 9. razred: Drugi tuji jezik: Italijanščina 

 

 

PRVI TUJI JEZIK -  ANGLEŠČINA  
 

Zgodnje učenje tujega jezika pozitivno vpliva na otrokov spoznavni razvoj in temelji na 

razvojnih lastnostih otrok, kot so radovednost, želja po učenju, potreba po sporazumevanju, 

pripravljenost in sposobnost posnemanja, ter sposobnost izgovarjanja novih in neznanih 

glasov.  

Cilj neobveznega izbirnega predmeta angleščina je približevanje tujega jezika učencem skozi 

igro. Preko različnih gibalnih, plesnih, pevskih dejavnosti bo otrok razvijal osnovne prvine 

tujega jezika. Razvijali bomo osnovne prvine sporazumevanja preko slušnih in govornih 

dejavnosti. Spoznavali bomo osnovno, pogosto rabljeno besedišče v obravnavanih temah 

(barve, družina, živali, igrače, hrana, šolski predmeti). Pri vseh dejavnostih pa bosta seveda 

glavno vodilo IGRA in UŽIVANJE V UČENJU TUJEGA JEZIKA. 

                                                  

                                                          

                                                                                                  Anja Klobučar, Enisa Bizjak 

 

 

 



DRUGI TUJI JEZIK – ITALIJANŠČINA  
 

TJ2 ima v primerjavi s TJ1 drugačno vlogo:  

- prvi tuji jezik vodi do najvišjih in najkompleksnejših zmožnosti,  

- pri drugem tujem jeziku pa je večji poudarek na sporazumevalnih in učnih strategijah ter 

medjezikovni in medkulturni ozaveščenosti; je prispevek k večjezičnosti, k razumevanju 

večkulturnosti in drugačnosti;  

 

Pouk se izvaja v sproščenem in motivacijskem vzdušju, pogosto z metodo igre, z igro vlog, z 

delom z avtentičnimi viri (italijanske risanke, popevke, pesmi, križanke, kuhinjski recepti, 

vozovnice javnega prevoza, zemljevidi in načrti mest,…) projektnim delom, s sodobnimi 

mediji in z drugimi oblikami dela, ki spodbudno vplivajo na usvajanje jezika. Poslušanje, 

spraševanje, podajanje odgovorov, dopolnjevanje so dejavnosti, ki jih učenci opravljajo z 

govorom, s petjem, z gibanjem ali likovnim izražanjem.  

Učne vsebine se navezujejo na štiri tematske sklope, ki izhajajo iz Skupnega evropskega 

jezikovnega okvira (SEJO 2011) in so usklajene u UN za italijanščino v OŠ:  

1. Jaz in moj svet: predstavitev sebe in drugih (videz, značaj, interesi, načrti), opis doma, 

vsakodnevnih opravil, prostega časa in hobijev, predstavitev hišnih ljubljenčkov.  

2. Moje ožje okolje: Predstavitev kraja bivanja (ustanove in njihova lega), predstavitev šole in 

šolskih predmetov, izdelava urnika pouka in obšolskih dejavnosti.  

3. Moje širše okolje: raziskovanje okolice (kulturno-zgodovinske in naravne znamenitosti), 

izdelava razglednice, načrta potovanja, prospekta video posnetka.  

4. Stiki med kulturami: vključevanje v socialna omrežja, spoznavanje kulinarike Italije, 

posnetek video recepta, prepevanje italijanskih pesmi, ogled kratkih italijanskih filmov in 

risank.  

 

                                                                                                                    Nataša Jan Faletič 

 

ŠPORT 
 

Neobvezni izbirni predmet ŠPORT vključuje vsebine, ki morajo biti prisotne v vsakodnevni 

športni vadbi učencev ( teki, skoki, plezanja, akrobatske prvine idr.) in številne nove vsebine, 

ki jih ni v rednem programu predmeta šport. Tako dopolnjuje osnovni program predmeta 

šport, skupaj pa predstavljata obogateno celoto in pomembno spodbudo za oblikovanje 

učenčevega dejavnega življenjskega sloga. 

 

Program vsako leto vključuje dejavnosti treh sklopov: 

1. Športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj splošne (aerobne) vzdržljivosti: 

            • TEKI (lovljenja, štafetni teki in druge tekalne igre, krajši in daljši tek v naravi v 

pogovornem tempu, orientacijski teki in igre), 

            • DEJAVNOSTI NA SNEGU (igre na tekaških smučeh, hoja in tek na tekaških 

smučeh, sankanje, krpljanje), 
 

2. Športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj koordinacije gibanja, ravnotežja, 

natančnosti in ustvarjalnosti: 

            • ŽOGARIJE ( elementarne igre z žogami ), 

            • RAVNOTEŽNE SPRETNOSTI (hoja v različne smeri po ožjih površinah, različni 

enonožni in sonožni poskoki po ožji površini, vzdrževanje ravnotežja na ravnotežnih deskah, 

žogah, vozičkih), 



            • ROLANJE (gibalne naloge v osnovnem položaju na rolerjih, rolanje naprej in nazaj, 

prestopanje naprej, načini varnega zaustavljanja, elementarne igre na rolerjih, spretnostni 

poligoni). 
 

3. Športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj različnih pojavnih oblik moči: 

            • AKROBATIKA (premagovanje orodij kot ovir, različna lazenja in plazenja, 

akrobatske spretnosti, prevali naprej in nazaj iz različnih začetnih položajev v različne končne 

položaje, stoja na lopaticah z različnimi položaji rok in nog, akrobatske prvine kot so premet v 

stran, stoja na rokah, plezanje v stojo na rokah ob letveniku) 

             • SKOKI (sonožni in enonožni poskoki v različne smeri, zajčji poskoki, žabji poskoki, 

skakalni poligoni, različni skoki z višine, različna preskakovanja in poskakovanja, naskoki na 

blazine in skrinjo v različne opore, skoki z male prožne ponjave), 

            • PLEZANJA (plezanja po različnih plezalih v dvorani in na prostem, plezanje po nižji 

umetni plezalni steni v različne smeri z varovanjem) 

 

                                                                                                                               Saša Leban 

  

TEHNIKA  
 

Pri predmetu tehnika se bodo učenci spoznavali z materialoma papir in les. Večino časa bomo 

namenili praktičnemu delu in razvijanju motoričnih sposobnosti učencev.  

Tako naj bi učenci ob praktičnem delu ( izdelavi različnih izdelkov iz lesa in papirja ) 

pridobivali ročne spretnosti, razvijali svojo kreativnost in spoznavali lastnosti materialov.  

Izdelke, ki jih bodo izdelali, pa bi povezovali tudi z zgodovino in etnologijo naših krajev.  

Poudarek predmeta pa bi bil predvsem na praktičnem delu in uporabnosti izdelanih izdelkov. 

                                                                     

Igor Vrabl   

  

RAČUNALNIŠTVO  
 

Pri tem predmetu se učenci ne učijo dela s posameznimi programi npr. word, excel,...  

Učenci pri predmetu:  

 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«.  

 

VSEBINE:  

- algoritmi: - razumejo pojem algoritem  

 znajo vsakdanji problem opisati kot zaporedje korakov  

 znajo z algoritmom predstaviti preprosto opravilo  

 algoritem predstavijo simbolno z diagramom  

 znajo v algoritem vključiti ponavljanje  

 znajo povezati več algoritmov v celoto, ki reši nek problem  

- programi: - znajo algoritem zapisati s programom  

 znajo v program vključiti konstante in spremenljivke  

 znajo v programu prebrati vhodne spremenljivke in jih vključiti v program  



 se seznanijo z dogodkovnim programiranjem  

- podatki: - razlikujejo podatek in informacijo  

 razumejo dvojiški sistem zapisovanja  

 razumejo kodiranje podatkov  

 znajo strukturirane podatke zapisati v tabele z vrsticami in stolpci  

 se zavedajo pomembnosti varovanja osebnih podatkov  

- reševanje problemov: - znajo našteti faze procesa reševanja problema  

 zanjo najti ustrezno orodje, s katerim rešijo problem  

 znajo problem razdeliti na več manjših problemov  

 znajo načrtovati in realizirati rešitev  

 znajo ceniti neuspešne poskuse reševanja problema kot del poti do rešitve  

- komunikacija in storitve: - poznajo temeljne ideje o delovanju računalniških omrežij  

 poznajo glavne storitve računalniški omrežij (e-pošta)  

 znajo uporabiti ustrezna orodja in metode za iskanje po spletu  

 poznajo omejitve pri rabi na spletu najdenih informacij  

 poznajo glavna varnostna priporočila v omrežjih in omrežni bonton.  

 

Računalništvo v 4. razredu  

Naučili se bomo ukazovati računalniku, sestavljati programe, izdelovati igrice in 

razmišljati na poseben, računalniški način. Sčasoma bomo ugotovili, da se da problem 

razbiti na več manjših, bolj obvladljivih problemov. Kmalu bomo o računalništvu 

vedeli več od svojih staršev.  

Orodje Scratch: http://scratch.mit.edu  

Računalništvo v 5. razredu  
Priporočamo, da si predmet izberete učenci, ki ste ga že obiskovali v 4. razredu. 

Pripravljali se bomo na računalniško tekmovanje Bober, razmišljali o reševanju 

problemov in izdelovali zanimive, bolj napredne programe. Razumevati bomo začeli 

nekatere računalniške koncepte. Znali bomo načrtovati svoje delo in razmišljati o 

svojih miselnih procesih. Presenečati bomo začeli vse okrog nas. Postajali bomo 

ustvarjalni digitalni državljani in učenci.  

Aktivnosti: http://www.vidra.si, http://url.sio.si/bobercek  

Računalništvo v 6. razredu  
Z orodjem TouchDevelop bomo izdelovali aplikacije za pametni telefon ali tablico.  

Naše aplikacije, narejene z orodjem TouchDevelop, bodo delovale na mobilnih 

napravah z operacijskim sistemom Android, iOS ali Windows. Seveda pa bodo 

aplikacije delovale tudi na navadnih računalnikih.  

Svoje aplikacije bomo lahko izdelovali tudi na telefonu z vlečenjem ali sestavljanjem 

blokov. Naprednejši uporabniki bomo lahko kodo spreminjali »ročno« v ekspertnem 

načinu. Karkoli bomo naredili, bo vedno dosegljivo na katerikoli mobilni napravi.  

Pridobili bomo znanja, ki bodo koristna za skoraj vsa področja v času našega 

nadaljnjega šolanja in v življenju. Postali bomo kreativni, natančni in logično 

razmišljajoči posamezniki.  

Naučili se bomo sodelovati, se skupaj učiti, preizkušati in izboljševati svoje programe. 

Pridružite se nam.  

Orodje TouchDevelop: https://www.touchdevelop.com 

 

                                                                               Petra Vitez Costantini 

 

 

 

 



UMETNOST  
 

Predmet je projektno zasnovan, učitelj v sodelovanju z učenci vsako leto na novo izbere 

tematiko in vsebine za uresničitev ciljev predmeta.  

Učenci z ustvarjanjem izražajo in spoznavajo sebe v odnosu do okolja in pri tem osebnostno 

rastejo.  

 

LIKOVNA USTVARJALNOST  
Učenci:  

 z ustvarjalno uporabo likovnih prvin oblikujejo nove skladne estetske celote,  

 se ustvarjalno izražajo z likovnimi materiali in orodji,  

 z likovnimi znaki svobodno in zavestno interpretirajo likovno nalogo,  

 besedno interpretirajo likovna dela umetnikov,  

 povežejo lastno likovno delo v sistem povezav predmeta umetnost.  
 

 

                                                                                                                   Lucijan Lavrenčič 

 


