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Spoštovani učenci in starši!  

 

V šolskem letu 2014/2015 so se  začele uporabljati določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS,št. 63-2519/2013 z dne 26.7.2013),  ki določajo izvajanje neobveznih 
izbirnih predmetov za učence od 4. do 9. razreda, ter učence 1. razreda. V šolskem letu 2021/2022 
jih bodo učenci lahko izbirali v prvem,  četrtem, petem in šestem razredu ter sedmem, osmem in 
devetem razredu.  
 
Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti osnovne šole.  
 
Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5,  zaključene ocene pa se 
vpišejo v spričevalo. V prvem razredu se znanje oceni opisno. Znanje pri teh predmetih se ne 
preverja na nacionalnem preverjanju znanja.  
 
Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih, vsako 
obveznost pa je potrebno opravičiti. Neobvezni izbirni predmeti, ki sodijo v razširjeni program šole, 
se bodo lahko izvajali v preduri, po pouku ali v času podaljšanega bivanja.  
 
Neobvezni izbirni predmeti se izvajajo eno šolsko uro tedensko (lahko strnjeno v enem obdobju), le 
tuji jezik se izvaja v obsegu dveh šolskih ur tedensko (1. razred, 4. 5. in 6 razred  kot 7., 8. in 9.  
razred).  
 
Neobvezni izbirni predmeti omogočajo učencu, da obiskuje pouk tistega predmeta, ki ga izbere 
glede na svoje želje oz. sposobnosti. Učenec se lahko v soglasju s starši odloči, da ne bo obiskoval 
nobenega neobveznega izbirnega predmeta. 
 
V skladu z zakonom lahko učenci izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov 
tedensko. 
 
Na osnovi prijav bomo oblikovali skupine izbirnih predmetov za šolsko leto 2021/2022, vendar bomo 
izvajali le tiste izbirne predmete, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev v skladu s 
Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.  
 
V primeru, da se ob začetku šolskega leta posamezni učenec premisli in želi zamenjati neobvezni 
izbirni predmet, je menjava možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta, vendar le v okviru 
normativno predpisanega števila učnih skupin ali učencev in le v primeru, da sprememba ne ogrozi 
obstoja skupine oz. do popolnitve posamezne učne skupine. 
 
V šolskem letu 2021/2022 bomo ob zadostnem številu prijav izvajali naslednje neobvezne izbirne 
predmete: 
 

 1. tuji jezik ANGLEŠČINA (1. razred) 

 Drugi tuji jezik NEMŠČINA ( 4. , 5. in 6.  razred, 7., 8. in 9. razred)   

 UMETNOST – Šolske produkcije, dogodki, proslave ( 4. in 5. razred )   

 UMETNOST – likovno ustvarjanje  (6. razred )   
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 TEHNIKA (4. in 5. razred) 

 TEHNIKA – POŠ Škale (4. razred) 
 

Vsebina izbirnih predmetov je predstavljena v nadaljevanju, podrobnejši učni načrti predmetov pa 
so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS: 

 http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_s
olstvo/osnovno_solstvo/program/  

 
Predlagamo vam, da odločitev o izbiri skrbno pretehtate in se po potrebi posvetujete tudi z 
razrednikom in drugimi učitelji.  
 
 

TUJI JEZIK 1. razred – ANGLEŠČINA (2. uri tedensko) 

   
Pouk angleščine poteka ob igralnih in gibalnih aktivnostih, ki se pogosto menjajo in so prilagojene 
starostni stopnji učencev. Pri učenju se uporablja veliko konkretnega materiala, slikovnega gradiva. 
Učijo se skozi pesmice, recitacije, zgodbice, igro vlog… Vsebina sledi izbranim temam, ki se sicer 
obravnavajo v 1. razredu pri drugih predmetih.  
 
 
 

DRUGI TUJI JEZIK (2. uri tedensko) 
  
NEMŠČINA  

 triletni predmet, lahko tudi krajši    

 4., 5. in 6. razred 

 7., 8. in 9. razred 
 
Pouk drugega tujega jezika kot neobveznega izbirnega predmeta je prispevek k večjezičnosti in 
razumevanju večkulturnosti tako v lastnem okolju kot v Evropi in zunaj njenih meja. Drugi tuji jezik 
ima v primerjavi s prvim tujim jezikom drugačno vlogo. Medtem ko prvi tuji jezik vodi do najvišjih in 
najkompleksnejših zmožnosti, je pri drugem tujem jeziku večji poudarek na sporazumevalnih in 
učnih strategijah ter medjezikovni in medkulturni ozaveščenosti. 
 
Pri pouku drugega tujega jezika se učenci: 

 sistematično usposabljajo za osnovno sporazumevanje s tujimi govorci v vsakdanjih 
okoliščinah; 

 se uvajajo za uporabo tega jezika pri pridobivanju podatkov iz pisnih in drugih virov. 
 
 

Učenje skozi igro, gibanje, glasbo. Deutsch macht Spass :)! 
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UMETNOST (1. ura tedensko) 
 
 

ŠOLSKE PRODUKCIJE, DOGODKI, PROSLAVE 

 enoletni predmet 

 4. in 5.  razred  

 
Pri umetnosti se bodo učenci osredotočili na pripravo različnih dogodkov v šoli in izven nje. 
Oblikovali bodo besedila/scenarije ter se urili v govornem in dramskem nastopanju. Svojo 
ustvarjalnost in domišljijo bodo pokazali z nastopi na šolskih proslavah ter v ožjem lokalnem okolju. 
Izkušnje bodo pridobivali na različnih področjih: gledališkem, plesnem, glasbenem in likovnem, ki jih 
bodo povezali v celoto. Kritično bodo presojali in utemeljevali svoje in druge umetniške rezultate ter 
izražali lastne vtise. Navajali se bodo na sodelovalno timsko delo ter kulturno vedenje. 

 
LIKOVNO USTVARJANJE 

 enoletni predmet 

 1 ura tedensko 

 6. razred  
 

Izbirni predmet likovna ustvarjalnost je s svojimi vzgojno izobraževalnimi nalogami pomemben 
dejavnik, ki dopolnjuje vsebine pouka likovne umetnosti. 

 
Učenci na spoznavnem nivoju razgrajujejo zunanji vidni in notranji čustveni svet, na izrazni ravni pa 
ga likovno prevajajo in obli-kujejo. Predmet povezuje vsebine iz likovne teorije, zgodovine umetnosti 
in likovne tehnologije. Celotna dejavnost predmeta temelji na zagotavljanju materialnih in 
konceptualnih možnostih za razvoj učenčeve likovne ustvarjalnosti. Gre za kompleksno sodelovanje 
in prepletanje ustvarjalnih in likovnih dejavnikov učencev. Pri teoretičnem in praktičnem delu 
razvijajo občutljivost zaznavanja, vizualni spomin, domišljijo in motorično spretnost. Učenci tako 
svojstveno vizualizirajo misli in občutja. Z likovnimi izraznimi sredstvi v različnih materialih oblikujejo 
miselne modele predmetov in pojavov iz narave in okolja ter sproščeno in ustvarjalno osmišljajo 
praktično delo, kjer ustvarjajo v različnih tehnikah slikanja, risanja, grafike, oblikovanja in fotografije.     

 
 

TEHNIKA (1. ura tedensko) 
 

 

 enoletni predmet 

 4. in 5. razred 
 

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

in petem ter tehnika in tehnologija v šestem razredu. Predmet omogoča učencem poglobitev in 

sintezo nekaterih temeljnih znanj s tehničnega področja in povezavo z drugimi predmetnimi 

področji. Predstavlja načine, sredstva in organizacijske oblike spreminjanja narave ter učinke nanjo, 
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kar v ustvarjalnem delovnem procesu pomeni preoblikovanje in oblikovanje naravnih in umetnih 

gradiv v novo obliko. 

 
Pri neobveznem izbirnem  predmetu TEHNIKA učenci: 

 spoznajo namen in pomen tehničnih predmetov; 

 opazujejo in ugotavljajo lastnosti gradiv; 

 ob izdelavi izdelkov (papirna gradiva, les, umetne snovi) pridobijo znanje in razvijajo ročne 

spretnosti; 

 oblikujejo ideje za svoj izdelke; 

 načrtujejo potek dela, izberejo gradiva, orodje in stroje, s katerimi varno izdelujejo predmete; 

 krepijo pozitivno samopodobo; 

 razvijajo sposobnost opazovanja in predstavljanja tehničnih pojavov in naprav 

 upoštevajo pravila varnosti pri delu; 

 ob delu gojijo sodelovanje v skupini, odgovornost, ekonomičnost ter natančnost in red; 

 spoznavajo poklice in razvojne možnosti v okolju. 

 

 


