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Neobvezen izbirni predmet pomeni, da ga učenec/učenka lahko izbere ali tudi ne. Ko ga 
izbere, postane obiskovanje predmeta obvezno do konca šolskega leta. 
 
V drugem triletju (4., 5. in 6. razred) lahko učenci po svojih željah, zanimanjih, zmožnostih in 
glede na prosti čas izberejo določne predmete med naslednjimi predmeti: 
 

• nemščina (2 uri tedensko, učiteljica Petra Kos) 

• šport (1 ura tedensko, učiteljica Alenka Končan) 

• računalništvo (1 ura tedensko, učiteljica Robertina Dugar) 

 
Pri odločanju o izbiri je potrebno upoštevati naslednje: 
 

• učenec/učenka lahko izbere 1 ali največ 2 uri neobveznih izbirnih predmetov tedensko 
ali  predmeta sploh ne izbere. Če izbere nemščino, ne more izbrati drugega predmeta; 

 

•  

• zamenjava izbirnega predmeta, prijava ali odjava je možna do 15. septembra 2020, 
toda le če je v izbrani skupini še prostor, ali če odjava ne vpliva na zmanjšanje števila 
skupin. Po tem datumu spremembe niso možne in učenec/učenka mora obiskovati 
pouk izbranega izbirnega predmeta;  

 

• ko se učenec/učenka odloči, da bo obiskoval določene neobvezne izbirne predmete, 
mora biti obvezno prisoten pri pouku le-teh. Vsaka odsotnost bo zabeležena v dnevnik 
in jo je potrebno opravičiti z opravičilom; 
 

• pri pouku neobveznega izbirnega predmeta je učenec/učenka 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. 
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Nemščina  
  

Kot neobvezni izbirni predmet lahko nemščino obiskujejo učenci od 4. - 9. razreda.  

  

Učenci se lahko začnejo učiti nemščino v 4. razredu in lahko z njo nadaljujejo do 9. 
razreda. Lahko se pa zanjo odločijo šele v 5. ali 6. razredu in se takrat prav tako 
lahko začnejo učiti osnov nemščine.   

  

Učenci se prvič srečajo z nemščino, spoznavajo jo skozi igro, pesmice, pravljice, poslušanje besedil, igre 
vlog. S tem načinom dela usvojijo veliko besedišča, kateremu potem proti koncu 2. triade dodajo še 

slovnico (s pravili). Kar pa ne pomeni, da prej ves čas ne uporabljajo primerne oz. pravilne slovnice. 
Glavni cilj 2. triade pa je približati jezik učencem, rušiti stereotipe, da je nemščina težka ali grda.  

  

Ure: 2h/teden, t.j. 70h/leto  

  

Ocene: 3 ocene/leto  

  

Pripomočki: zvezek (najbolje A4 črtast), ostale potrebščine - učne liste, ki jih učenci lepijo v zvezek ali 
spravijo v mapo, nosi učiteljica.  

  

 

Šport  
  

Program neobveznega izbirnega predmeta ŠPORT učence vzpodbuja k raznovrstnim 

športnim dejavnostim in pomeni dopolnitev ter popestritev rednih ur predmeta šport 
v 2. triadi. 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.  
  

Pri neobveznem izbirnem predmetu šport učenci:  
• oblikujejo dejaven življenjski slog,  

• z raznovrstnimi zanimivimi gibalnimi dejavnostmi razvijajo koordinacijo 

gibanja, ravnotežje, natančnost in ustvarjalnost, razvijajo splošno aerobno vzdržljivost ter 

različne pojavne oblike moči (hokejske igre, igre z loparji, žogarije, cirkuške spretnosti, 
ravnotežne spretnosti, zadevanje tarč, akrobatika, skoki, plezanja, borilni športi...), 

• krepijo splošno telesno odpornost.  

Pouk poteka enkrat tedensko v okviru rednega pouka.  
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Računalništvo  
  

Število ur: 1 ura na teden / 35 ur letno  
Ocene: najmanj 2 oceni  
  
V današnji družbi ima računalništvo pomembno vlogo, saj je vključeno v vsa področja našega življenja. 
Da bi bili v tej družbi uspešni, moramo razumeti delovanje informacijsko komunikacijskih tehnologij in 
konceptov, na katerih temelji tehnologija.  
 

Učenci se pri računalništvu seznanjajo s tehnikami in metodami reševanja problemov in razvijajo 
algoritmičen način razmišljanja, spoznavajo omejitve računalnikov in njihov vpliv na družbo. Način dela 
pri predmetu spodbuja ustvarjalnost, sodelovanje in poseben način razmišljanja ter delovanja.  
  
Zakaj izbrati neobvezni izbirni predmet računalništvo?  

• Ker je delo z računalnikom sproščeno, zabavno in samostojno.  

• Ker lahko izražaš svojo kreativnost.  

• Ker je pouk s tehnologijo pester in dinamičen.  

• Ker se naučiš sestavljati zanimive programe in izdelovati igrice.  

• Ker se naučiš osnovne uporabe računalnika. 

• Ker se naučiš razmišljati na računalniški način.  

• Ker se naučiš reševati računalniške probleme.  

• Ker spoznaš varno rabo računalnika in interneta.  

 
  

Pri računalništvu 1 in 2 bomo programirali v okolju Scratch, pri 

računalništvu 3 pa bomo spoznali tudi programski jezik Python. 

Med urami bomo vključili tudi druga spletna okolja za 

popestritev pouka.  
  

 

 


