
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2022/23 
 
Spoštovani starši! 
 
V šolskem letu 2022/23 bo šola učencem ponudila naslednje neobvezne izbirne predmete: 

• šport (bodoči 4.— 6. razred), 

• nemščino (bodoči 4.— 6. razred), 

• računalništvo (bodoči 4. – 6. razred), 

• italijanščina (bodoči 7. – 9. razred). 
 
Neobveznega izbirnega predmeta učencem ni potrebno izbrati. Če si ga učenec izbere, ga mora do konca šolskega leta 
obiskovati. Izpis iz predmeta med šolskim letom ni izvedljiv. 
 
 
Učenec prostovoljno izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Neobvezni izbirni predmet se 

ocenjuje s številčnimi ocenami od 1 do 5. Pouk neobveznih izbirnih predmetov bomo izvajali ob zadostnem številu 

prijav. 

 

Ravnateljica: Emilija Kavčič  
 
 

4.—6. razred: ŠPORT 
• Neobvezni izbirni predmet se izvaja od 4. do 6. razreda, in 

sicer eno uro tedensko. 

• Učenec ga lahko obiskuje vsa leta ali pa zgolj eno šolsko leto. 

• Poudarek bo predvsem na vsebinah, ki so prisotne v 
vsakodnevni športni vadbi (teki, skoki, meti, plezanja…) in na 
številnih novih vsebinah, ki jih ni v rednem programu 
predmeta šport (akrobatika, igre z loparji, hokejske igre, ravnotežne spretnosti, rolanje, kolesarjenje…). Otroci 
bodo tudi spoznali pomen pravilne priprave na športno dejavnost. 

• Učenci med šolskim letom pridobijo tri ustne ocene. 
 
 
Učiteljici Martina Kristan in Katja Jazbec 
 
 
 
 
 
 



4.—6. razred: NEMŠČINA 
 

• Neobvezni izbirni predmet nemščina se izvaja od  4. do 6. razreda, in sicer dve uri 
tedensko. Učenec ga lahko obiskuje vsa leta, ali pa zgolj eno šolsko leto. 

• Pouk je zasnovan tako, da so učenci kar najbolj aktivni, vsebine usvajajo predvsem skozi 
igro in gibanje. Vsako novo znanje, ki ga učenci usvojijo, ob koncu lekcije prikažemo v 
obliki »izdelka«, npr. pripravimo modno revijo, posnamemo kratek video o naši šoli, 
izdelamo knjižico o svojem hišnem ljubljenčku, pripravimo igro za starše, organiziramo rojstnodnevno zabavo v 
nemščini,… 

• Poudarek pri učenju je na komunikaciji, učenci pa postopoma razvijajo tudi spretnosti branja in poslušanja, 
medtem ko je spretnost pisanja prva leta učenja omejena zgolj na zapis posameznih besed in preprostih 
povedi.  

• Učenje poteka brez učbenika, vsa gradiva (z dodatno razlago) pa so sproti objavljena v 
spletni učilnici. 

4. razred: jaz, števila, šola, kje stanujem, moji prijatelji, družina, barve, prazniki, letni časi. 
5. razred: države in jeziki, živali, koledar, rojstni dan, prosti čas, ura, moj dan, prazniki, hrana. 
6. razred: telo, pri zdravniku, oblačila, hrana, v trgovini, prazniki, hiša, počitnice.  
 
Učiteljica Maja Jazbec 
 

4.—6. razred: RAČUNALNIŠTVO 
Neobvezni izbirni predmet RAČUNALNIŠTVO se izvaja od 4. do 6. razreda, in sicer eno uro 
tedensko. 

• Neobvezni izbirni predmet RAČUNALNIŠTVO se izvaja od 4. do 6. razreda, in sicer eno uro 
tedensko.  

• Učenec ga lahko obiskuje vsa leta ali pa zgolj eno šolsko leto. 

• Predmet ne temelji na spoznavanju dela z računalnikom in s posameznimi programi. Učenje temelji na 
logičnem razmišljanju, samostojnem delu in reševanju odprtih problemov. Učenci razvijajo algoritmičen način 
razmišljanja, spoznavajo omejitve računalnikov in njihov vpliv na družbo. Učne vsebine: Reševanje problemov, 
priprava na tekmovanje Bober, algoritmi, programiranje, varna raba interneta, kodiranje. Učenje poteka brez 
učbenika, z uporabo računalnika. Do potrebnega gradiva dostopajo na namizju in 
preko spletne učilnice. 

• Učenci med šolskim letom pridobijo tri ocene. 

 
Učitelj računalništva 
 
 

7.—9. razred: ITALIJANŠČINA 
• Neobvezni izbirni predmet se izvaja od 7. do 9. razreda, in sicer dve uri tedensko. 
• Učenec ga lahko obiskuje vsa leta ali pa zgolj eno šolsko leto. 
• Pouk je sodoben besedišča se učenci učijo kar na pametnih telefonih. Poudarek je na 

komunikaciji, temelj je slušno razumevanje in ustno sporočanje. 
• Učenci pridobijo dve ustni oceni in eno oceno za izdelek (plakat, filmi ipd.) 
• Učbenik ni predviden, gradiva so sproti objavljena v spletni učilnici. 

 
Učiteljica Mateja Langus 
 


