
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

za šolsko leto 2021/2022 

4., 5., 6. razred 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 4., 5. in 6. RAZREDU 

 

RAČUNALNIŠTVO za 4., 5. in 6. r. 

 
 
 
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.  Neobvezni  izbirni predmet  seznanja  
učence  z  različnimi  področji  računalništva.  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.  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. 
 
Predmet  ne  temelji  na spoznavanju  dela  s  posameznimi programi,  ampak  učence  
seznanja  s  temeljnimi računalniškimi koncepti  in  procesi:  
 
- komunikacija in storitve, 
- podatki, reševanje problemov. 

 
 
 
 
 

NEMŠČINA za 4., 5. in 6. r. 

  
Uvajanje pouka drugega tujega jezika – 
nemščine - za našo šolo ne bo predstavljalo 
prelomne spremembe, ker naša šola že uvaja      
nemščino v 7., 8. in 9.r. Torej se že zavedamo 
pomena večjezičnosti in razumevanja 
večkulturnosti v lastnem okolju, kar je glavni 
namen uvajanja neobveznega izbirnega 
predmeta v 4. in 5.razredu. 
Uvedba drugega tujega jezika v OŠ kot 
neobveznega izbirnega predmeta pa daje vsem 
učencem možnost učenja v okviru formalnega 
izobraževanja. 

   
                    

 
 



Nemščina bo potekala 2 uri  tedensko in bo ocenjena. V primerjavi s prvim tujim jezikom pa 
bo imela drugačno vlogo. Medtem ko prvi tuj jezik vodi do najkompleksnejših zmožnostih, je pri 
drugem tujem jeziku večji poudarek na sporazumevalnih in učnih strategijah in med 
jezikovnih zmožnostih. Učenec se vključi v pouk prostovoljno. Možnost izbirnosti dopušča 
učencu, da nadaljuje z izbranim jezikom, ali ne, ali pa izbere novega. Ko pa se vključi, mora drugi 
tuj jezik obiskovati do konca šolskega leta. 
Splošni cilj pri pouku drugega tujega jezika je torej sistematično usposabljanje za osnovno 
sporazumevanje s tujimi govorci v vsakdanjih okoliščinah, ki potekajo znotraj določenih 
področij družbenega življenja (javne ustanove, družinski odnosi, vezanih na poklic, izobraževanje, 
ipd.). poudarek je na sprejemnikih in interaktivnih dejavnostih. Na začetni stopnji se učimo 
celostno, po načelih zgodnjega učenja. 
Učenec, ki obiskuje pouk drugega tujega jezika ima tako imenovano dodano vrednost znanja. 
Lažje se sporazumevamo v ožjem in širšem okolju in tako sprejemamo drugačnost in 
večkulturnost. Tako smo bolj strpni in notranje bolj bogati. 
Uporablja se delovni zvezek za nemščino (lanska cena 18,50€). 
 
 
 
 

ŠPORT 4. in 5. in 6. r. 

V današnjem času, ki ga označujejo čedalje manjša gibalna dejavnost, nezdrave 

prehranjevalne navade in specifični, večkrat rizični načini preživljanja prostega časa, ima 

športna dejavnost v šoli poseben pomen za zdrav razvoj odraščajočih učencev. Neobvezni 

izbirni predmet šport zato vključuje predvsem tiste vsebine, ki učinkovito vplivajo na telesni 

in gibalni razvoj učencev, spodbujajo njihovo ustvarjalnost, hkrati pa so z vidika športno-

rekreativnih učinkov pomembne za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih 

obdobjih. 

 

 

Neobvezni izbirni predmet šport, 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: teki, aerobika, igre z loparji, žogarija, ravnotežne vaje… 

5. razred: ples, hokej, zadevanje tarč, rolanje, skoki… 

 



Predmet: FRANCOŠČINA I, II, III, neobvezni izbirni predmet 
 

Število ur: 2 uri tedensko 
 

Izbira: Triletni predmet 7., 8.  in 9.  razred 
 

Nosilec: Maša AVSENAK ZOBEC  
 
 
 
 
 

 

Cilj evropske politike jezikov je, da naj bi vsak državljan EU 

poleg materinega jezika obvladal ŠE VSAJ DVA tuja jezika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Des croissants Le Tour de France 
 

- Znanje jezikov ima vedno večji pomen in je pogoj za lažje sporazumevanje.  
- Večjezičnost je pomemben element evropske konkurenčnosti in govorcu 

omogoča vrsto prednosti pred enojezičnostjo …  

 

ZAKAJ IZBRATI FRANCOŠČINO? 

 

1. Francoščina je eden najlepših in 
najbolj melodičnih jezikov na svetu.  

2. 29 držav ima francoščino kot uradni jezik. 
3. Je uradni in administrativni jezik v številnih organizacijah, npr. v 
Evropski Uniji, Mednarodnem olimpijskem komiteju, Svetovni poštni zvezi, na 

Evroviziji … 
 

TEMELJNI CILJ: Vzbuditi zanimanje za drugo in drugačno ter povezati slovensko in 

francosko govorečo kulturo v vseh razsežnostih. Učenje poteka preko vsakdanjih 
 

situacij. 
 

A plus tard alors!  


