
 
 

 

 

 

 

 

 

 

NEOBVEZNI 

IZBIRNI PREDMETI 

II. triada 
šolsko leto 2021/2022 

 
neobvezni izbirni predmeti  

v 4., 5. in 6. razredu 
 

  



Spoštovani! 

 

Osnovna šola poleg obveznih predmetov in obveznih izbirnih predmetov izvaja v šolskem letu 

2021/2022 pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 4., 5. in 6. razreda. 

 

Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko, tuji jeziki pa 2 uri tedensko.  

 

Zakon o osnovni šoli določa, da učenec v 4., 5. in 6. razredu lahko izbere največ 2 uri pouka 

neobveznih izbirnih predmetov. 

 

Izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5. 

Obiskovanje izbirnega predmeta je obvezno celo šolsko leto. 

 

Vsebina izbirnih premetov, ki jih ponuja naša šola, je predstavljena v tej publikaciji. 

Podrobnejši učni načrti predmetov so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. 

 

Neobvezni izbirni predmeti  

https://www.gov.si/teme/programi-in-ucni-nacrti-v-osnovni-soli/ 

 

 

 

V tem šolskem letu ponujamo naslednje predmete: 

 

Neobvezni izbirni predmeti 4. razred 5. razred 6. razred 

* Drugi tuji jezik Angleščina x x x 

* Drugi tuji jezik Nemščina x x x 

Šport x x x 

Umetnost x x x 

Računalništvo x x x 

Tehnika x x x 

 

 

*kot drugi tuji jezik (izbirni predmet) si učenec lahko izbere jezik, ki se ga ne uči kot obvezni 

predmet (prvi tuji jezik).

https://www.gov.si/teme/programi-in-ucni-nacrti-v-osnovni-soli/


 

DRUGI TUJI JEZIK ANGLEŠČINA 

 

Angleščina se kot izbirni predmet izvaja dve uri tedensko. Učenec se lahko po enem ali dveh letih 

odloči, da tega predmeta ne bo več obiskoval.  

 

Angleščina ima tudi kot drugi tuji jezik splošnoizobraževalen in poseben pomen: znanje in jezikovne 

sposobnosti, ki jih učenci usvajajo in razvijajo pri pouku angleščine, so pomembni zaradi neposredne 

uporabnosti za učence v nadaljnjem izobraževanju, kasneje pa za njihovo poklicno delo in stalno 

izobraževanje, za širjenje njihovih komunikacijskih sposobnosti prek meja njihove materinščine tako 

v poklicu kot zasebnem življenju oz. za razvijanje njihove širše medkulturne komunikacijske 

sposobnosti.  

 

V osnovni šoli ima učenje angleščine kot izbirni predmet iste splošne cilje kot obvezni predmet, 

vendar se uresničujejo z zmanjšano intenzivnostjo in v manjšem obsegu. 

 

Z učenjem angleščine učenci na osnovni ravni: 

 spoznavajo načine sporazumevanja in jezik kot eno od sredstev sporazumevanja; 

 se ozaveščajo o sebi kot posamezniku in kot pripadniku skupnosti, tako družbene kot 

nacionalne\etnične in mednarodne skupnosti in ob tem razvijajo in krepijo lastne kulturne 

vrednote, 

 spoznavajo in se ozaveščajo o razlikah med ljudmi, družbenimi in nacionalnimi skupinami, 

vrednotami in stališči ter se učijo spoštovati in ceniti to različnost, 

 spoznavajo, da je angleščina sredstvo mednarodnega sporazumevanja, spoznavajo sebe kot 

učence in uporabnike jezika, 

 širijo svoje sporazumevalne sposobnosti prek meja materinščine in v medkulturnem okolju, 

 spoznavajo značilnosti, kulture in dosežke dežel, v katerih se govori angleščina … 

 

 

DRUGI TUJI JEZIK NEMŠČINA 

 

V času vse intenzivnejšega svetovnega povezovanja ima tuji jezik čedalje večji pomen tudi v vzgoji 

in izobraževanju. Nemščina ima kot splošno-izobraževalni predmet tudi poseben pomen za 

intelektualno rast posameznika, za oblikovanje samopodobe in samozavesti ter za vključevanje v 

družbo. 

 

Učenje nemščine učencem pomaga razumeti, da je nemščina sredstvo, s katerim lahko pridobijo več 

znanja in izkušenj in jim nudi možnost, da sami zvedo več o ljudeh in družbenih razmerah v deželah 

nemško govornega območja. Z vedenjem o tujih deželah in ljudeh, s primerjavo svoje in druge 

kulture, s spoznavanjem podobnosti in razlik med obema jezikovnima sistemoma in rabama, razvijajo 

svojo jezikovno zavest, občutljivost in razumevanje za drugačnost. 

 

Pri nemščini kot izbirnem predmetu učenci: 

 usvojijo besedišče (jaz in moja družina, naše stanovanje, moja žival, mediji, hrana in pijača, 

prosti čas, moje telo, števila, počitnice), 

 razvijejo sposobnost branja , pisanja, poslušanja in govora v tujem jeziku. 



 

Zakaj ravno nemščina?  

 Ker je eden izmed uradnih jezikov EU,  

 ker bom znal-a še en tuj jezik, kar je dandanes zelo pomembno,  

 ker je to jezik naših sosedov Avstrijcev in ne tako oddaljenih Nemcev in Švicarjev,  

 ker bom spoznaval-a nemško govoreče dežele,  

 ker jo ima v Evropi za materni jezik okrog 100 milijonov ljudi,  

 ker se je bom lahko učil-a tudi z gledanjem nemških televizijskih programov,  

 ker bom z znanjem nemškega jezika v prihodnosti imel/a večje možnosti zaposlitve v 

nemško govorečih deželah.  

 

 

UMETNOST 

 

Učenci se bodo pri predmetu poglobljeno srečali z: 

 ustvarjalno uporabo likovnih prvin, 

 oblikovali nove, skladne likovne celote, 

 se ustvarjalno izražali z likovnimi materiali in orodji (glina), 

 ogledali si bodo likovne razstave v galeriji v gradu Beltinci in v galeriji Miška Kranjca v 

Murski Soboti, 

 sodelovali bodo na različnih likovnih natečajih v državnem in mednarodnem merilu, 

 spoznali osnovne strukture gledališča in dramskega besedila, 

 usvajali osnovna igralska sredstva – telo, gib, glas, 

 razvijali občutek za prostor, govorno in telesno interpretacijo, 

 animacijo lutke. 

 

 

RAČUNALNIŠTVO 

 

Želimo, da bi bili naši učenci uspešni v digitalni družbi in da bodo nekoč tudi sami ustvarjalci novih 

tehnologij ter storitev.  

 

Pri pouku računalništva učenci: 

 pridobivajo znanja, potrebna za celo življenje, 

 razvijajo sodobnemu življenju prilagojen način razmišljanja in spoznavajo strategije reševanja 

problemov, 

 razvijajo sposobnost sodelovanja v skupini, 

 razvijajo kreativnost, ustvarjalnost, natančnost in logično razmišljanje, 

 izdelujejo igrice, zgodbe, animacije ..., 

 računalnik uporabljajo na aktiven in ustvarjalen način in ne le za "izgubljanje časa".  

 

Vse to dosegajo skozi programiranje robotkov in izdelavo različnih programov v programskem jeziku 

Scratch, ki je bil razvit posebej za otroke, stare med 8 in 16 let, ki se želijo naučiti programiranja in 

logičnega mišljenja. 

 

 

  



 

TEHNIKA 

 

Predmet razširja in nadgrajuje predmet tehnika in tehnologija v šestem razredu. Omogoča pridobitev 

poglobljenega znanja temeljnih znanj s področja tehnike in tehnologije ter povezavo z drugimi 

predmetnimi področji. Razširja osnovna spoznanja o tehnoloških lastnostih posameznih gradiv in 

praktična znanja, spretnosti in delovne navade pri uporabi orodja, pripomočkov, strojev in naprav za 

oblikovanje in obdelavo različnih gradiv.  

 

Tematski sklopi, ki se obdelajo pri predmetu so:  

 Papirna gradiva 

 Les 

 Umetne snovi 

 Konstrukcije 

 Izbirne vsebine 

 

Delo bo potekalo samostojno ali v skupinah. Izdelali bomo izdelke iz različnih tematskih sklopov. 

Preverjamo in ocenjujemo tri elemente, in sicer znanje, proces dela in rezultate dela.  

 

 

ŠPORT 

 

Namen predmeta je omogočiti spoznavanje športov, ki jih v obveznem šolskem programu ni mogoče 

izpeljati ter poudariti razvedrilni in sprostilni značaj športa. 

 

Športni pedagog ponudi nekaj izmed naštetih vsebin in določi časovno razporeditev in obseg vsake 

izmed njih: aerobika, ples, kolesarjenje, badminton, namizni tenis, odbojka na mivki, plavanje in 

nekatere vodne aktivnosti, smučanje in nekatere zimske aktivnosti, tek v naravi, pohod, inline hokej, 

rolanje, drsanje, judo, dodgeball … Nekatere vsebine (kolesarjenje, pohod, plavanje, inline hokej, 

rolanje, drsanje) lahko izjemoma potekajo tudi zunaj urnika in zunaj šole. 

 

Splošni cilji: 

Učenec bo s pomočjo kakovostne, dovolj intenzivne in varne športne vadbe izboljšal svojo  

gibalno kompetentnost, tako da bo:  

 ustrezno gibalno učinkovit glede na svoje značilnosti in stopnjo biološkega razvoja;  

 usvojil nekatere nove spretnosti in znanja, ki mu bodo omogočala varno in odgovorno  

 sodeloval v različnih športnih dejavnostih pri pouku in v prostem času;  

 razumel pomen vsakodnevnega gibanja in športa ter njunih vplivov na oblikovanje 

dejavnega življenjskega sloga.  

 

Praktične vsebine: 

 teki: štafetni teki, fartlek, »suhi« biatlon 

 dejavnosti na snegu: tek na smučeh 

 plavanje in druge dejavnosti v vodi:izpopolnjevanje in utrjevanje plavalnih tehnik 

 ples: učenje koreografij HIP – HOP … 

 hokejske igre: hokej na travi in v dvorani 

 igre z loparjem 

 ravnotežne igre (slackline) 

 zadevanje tarče (lokostrelstvo …) 



 

 skoki 

 plezanje (adrenalinski park)  

 terensko rolkanje (skike) 


