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Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 

 

 

Izbirni predmeti ponujajo možnost, da vsak učenec v okviru rednega šolskega programa izbere 
predmete, s kateri uresničuje svoje želje in interese po znanju na področju, ki so jim blizu. Izbirni 
predmeti so v drugi triadi neobvezni, ko jih učenec izbere, pa je obiskovanje teh predmetov obvezno. 
Pred vami je ponudba izbirnih predmetov za šolsko leto 2022/23. 

 

Prosimo vas, da po skrbnem premisleku in posvetovanju v družini izberete izbirne predmete. Izbirni 

postopek bo potekal prek e-asistenta in do odprt do torka, 19. 4. 2022. V primeru težav pri prijavi se 

lahko obrnete na razredničarko ali računalničarko Mojco Pirc. 

 

Po pravilniku učenec 4., 5. in 6. razreda lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov 
tedensko. To pomeni, da lahko učenec izbere tuj jezik (2 uri tedensko) ali pa največ dva različna 
neobvezna izbirna predmeta po 1 uro tedensko. 

 

Vsem izbirnim predmetom je skupno: 
▪ da so na urniku po eno uro na teden (jezik dve uri) 
▪ da so za učenca obvezen del njegovega urnika; 
▪ da se ocenjujejo. 

 

Ker je število učencev pri posameznih skupinah izbirnih predmetov določeno z normativi, vas prosimo, 
da pod izbiro napišete še vsaj en rezervni izbirni predmet. 

Pri načrtovanju skupim smo omejeni z normativi. Ker obstaja možnost, da ne bomo mogli ugoditi vsem 
prvim željam, izberite predmet skrbno. 

 

Želimo, da bi učenci izbrali tiste predmete, ki jih resnično veselijo in zanimajo. 

 

 

Hvala za sodelovanje   Ravnatelj 

   Mag. Damjan Gašparič 

 

 

 

  



 

 
 

Kaj so neobvezni izbirni predmeti? 

 

 

To so predmeti, ki jih lahko učenec izbere, ter s tem obogati svoje znanje na izbranem področju. 

 

 

Kaj učenec izbira? 

 

Učenec lahko izbira med: 

 

- umetnostjo, 

- tehniko, 

- računalništvom, 

- športom, 

- tujim jezikom. 

 

 

Potek pouka izbirnih predmetov 

 

Pouk neobveznega izbirnega predmeta je na urniku eno uro na teden, razen izbirnega tujega jezika, ki 

je na urniku dve uri na teden. Obisk pouka izbranih neobveznih predmetov je obvezen, predmeti se 

ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5. 

 

  



 

 
 

OPIS NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 

 

1. UMETNOST  

 

Kakovostno preživljanje prostega časa ima v današnjem hitrem svetu prav posebno vrednost. 

Neobvezni izbirni predmet LIKOVNO USTVARJANJE, ki je namenjen mladim likovnim ustvarjalcem 4., 

5. in 6. razreda, spodbuja kreativnost, radovednost, omogoča sprostitev, razvija interese in učencem 

omogoča osebnostno rast ter pozitiven odnos do kulture in umetnosti. V ospredje je postavljeno iskanje 

novih, svežih likovnih rešitev.  

Učenci bodo spoznavali možnosti, ki jih ponujajo različni materiali in likovne tehnike, obiskali galerijo, s 

svojimi izdelki sodelovali na likovnih natečajih in pripomogli k likovno zanimivi podobi šolskih prostorov. 

 

2 .  RAČUNALNIŠTVO 

 

V današnji družbi ima računalništvo pomembno vlogo, saj je vključeno v vsa področja našega življenja. 

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. 

 Neobvezni izbirni predmet seznanja učence z različnimi področji računalništva.  

Predmet ne temelji na spoznavanju dela s posameznimi programi, ampak učence seznanja s temeljnimi 

računalniškimi koncepti in procesi. Učenci se pri računalništvu seznanjajo s tehnikami in metodami 

reševanja problemov in razvijajo algoritmičen način razmišljanja, spoznavajo omejitve računalnikov in 

njihov vpliv na družbo. S spoznavanjem računalniških konceptov in razvijanjem postopkovnega načina 

razmišljanja. Učenci pridobivajo znanja, spretnosti in veščine, ki so veliko bolj trajni kot hitro razvijajoče 

se tehnologije. 

Delo pri predmetu vzpodbuja ustvarjalnost, sodelovanje in poseben način razmišljanja ter delovanja.  

Učenci pridobivajo sposobnost izbiranja najustreznejše poti za rešitev problema. Razvijajo natančnost 

in logično razmišljanje, bogatijo svoj besedni zaklad ter skrbijo za pravilno strokovno terminologijo.  

 



 

 
 

3 .  TEHNIKA 

 

Izbirni predmet tehnika poglablja, razširja in nadgrajuje predmeta naravoslovje in tehnika v četrtem in 

petem ter tehnika in tehnologija v šestem razredu. Učenci boste razširili znanja o posameznih gradivih 

ter gradiva obdelovali tudi v praksi. Uporabljali boste orodja in stroje ter se tako naučili varnega dela ob 

izdelavi izdelkov. Poleg papirja boste obdelovali tudi les in umetna gradiva. 

 

4 .  ŠPORT 

 

Neobvezni izbirni predmet šport je namenjen učencem drugega obdobja. Vključuje vsebine, ki morajo 

biti prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev in številne nove vsebine, ki jih ni v rednem programu 

predmeta šport:  

- 4. razred: tek, dejavnosti na snegu, aerobika, igranje z loparji, igre z žogo, ravnotežne vaje 

- 5. razred: plavanje, ples, hokej, zadevanje tarč, rolanje, skoki. 

- 6. razred: nordijska hoja, kolesarjenje, cirkuške spretnosti, akrobatika, plezanje, borilne igre. 

 

5 .  TUJ JEZIK – NEMŠČINA 

 

Nemščina ima na naši šoli tradicijo, saj je bila vrsto let obvezni drugi tuji jezik. Zaradi spremembe 

zakonodaje, ga sedaj izvajamo kot izbirni predmet že v  4. razredu. Učenci se spoznajo z jezikom in se 

naučijo osnove komunikacije, branja in pisanja. Pouk bo potekal frontalno, v skupinah, skozi igro vlog, 

pesmi in iger. Učenci lahko sodelujejo tudi pri nemški bralni znački. Prihodnje šolsko leto si bodo 

učenci lahko izbrali nemščino kot izbirni predmet  v  4. razredu. Za predmet predhodno znanje 

nemščine ni potrebno. Učenci lahko nadaljujejo z učenjem nemščine tudi v 5., 6., 7., 8. in 9. razredu. 

Učbenike dobijo v okviru učbeniškega sklada v šoli. 



 

 
 

NE POZABI! 

Izbiro predmeta označi v 

e-Asistentu do 19.4.2022 

ali se po pomoč obrni na 

razredničarko. 

Namen neobveznih izbirnih 

predmetov  je, da lahko 

učenci samo izberete 

vsebine, ki vas zanimajo. To 

je vaša pravica, ki pa prinaša 

dolžnost, da predmet redno 

obiskujete in vestno 

opravljate obveznosti. 

 

 

 

 

 

 

 


