
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. a člen Zakona o osnovni šoli 
(neobvezni izbirni predmet) 

• Šola za učence 1. razreda izvaja pouk 
prvega tujega jezika kot neobvezni 
izbirni predmet. 

• Šola učencem 4., 5. in 6. razreda lahko 
ponudi pouk iz naslednjih neobveznih 
izbirnih predmetov: drugega tujega 
jezika, umetnosti, računalništva, športa 
ter tehnike. 
 

• Šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja 
pouk drugega tujega jezika kot 
neobvezni izbirni predmet. 

 
Učenec lahko izbere največ dve uri pouka 
neobveznih izbirnih predmetov tedensko. 

 

Neobvezni izbirni predmeti so pri 
ocenjevanju izenačeni z obveznimi 
predmeti. Zaključne ocene se vpišejo v 
spričevalo. Prisotnost učenca pri 
neobveznih izbirnih predmetih se 
obravnava enako kot pri obveznih 
predmetih, vsako odsotnost pa morajo 
starši opravičiti. 
 
Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni 
predmet, ga mora obiskovati do konca 
pouka v tekočem šolskem letu. 
 
Učenec lahko vsako leto zamenja 
neobvezni izbirni predmet, če to želi, 
lahko pa svoje znanje pri istem 
neobveznem izbirnem predmetu 
nadgrajuje in poglablja v vsem obdobju, 
torej od 4. do 6. razreda. 
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PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH 
PREDMETOV V 4., 5. in 6. RAZREDU V  

ŠOLSKEM LETU 2017/18 

• drugi tuj jezik - nemščina ( 2 
uri/teden) 

• tehnika (1 ura/teden) 
  

Neobv. izb. predmet NEMŠČINA (4., 5., 6. r) 
 2uri/teden, TANJA BEBER 

 

 
 
Predmet je namenjen učencem, ki se prvič 
srečajo z nemškim jezikom. Obravnavali bodo 
teme iz vsakdanjega življenja na zelo preprost 
in igriv način. Pouk bo potekal tudi skozi igro 
vlog, intervjuje, pesmi in igre.  
V skupini bodo v skladu z zakonom združeni 
učenci 4., 5. in 6. razreda. Če bo prijavljenih 
učencev iz vseh treh razredov več kot 28, se bo 
skupina delila. V tem primeru bomo učence 
razdelili v dve homogeni skupini po 
predznanju, saj bodo tako lažje sledili pouku.  

Neobv.izb.predmet TEHNIKA (4., 5., 6. razred) 
1ura/ MIODRAG JEVTOVIĆ 

 

 
Učni načrt tega predmeta predvideva 
naslednje vsebine: papirna gradiva, les, 
umetne snovi, konstrukcije. 
Predmet omogoča pridobitev poglobljenega 
znanja temeljnih znanj s področja tehnike in 
povezavo z drugimi predmetnimi področji.  

Neobv. izb. predmet TUJ JEZIK 1- ANGEŠČINA 
ZA 1. RAZRED; 2 uri/MARTINA PERAŠIN 

Vsebine so primerne starosti učencev in se 
povezujejo z njihovimi izkušnjami iz 
vsakdanjega življenja. Z izbranimi dejavnostmi 
se učitelj skuša približati naravnemu usvajanju 
jezika. 

 

PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH 
PREDMETOV V 7. RAZREDU V  

ŠOLSKEM LETU 2017/18 

 

Neobv. izb. predmet DRUGI TUJ JEZIK- 
NEMŠČINA; 2uri/teden/ TANJA BEBER 

 

 
 
Učenje tujega jezika je izjemna naložba. 
Izplača se nam od trenutka, ko otrok začne v 
tujem jeziku govoriti prve fraze. Pri pouku 
nemščine se učenci učijo novih socialnih 
veščin, spoznavajo drugačne življenjske stile in 
kulture ter celo nove prijatelje v drugih 
državah. Preko igre, plesa, glasbe in recitacije 
usvajajo nove besede na znane teme, kot so 
družina, prijatelji, živali, šola …  
Cilj učenja tujega jezika je razvijanje 
samozavesti, fleksibilnosti in samostojnosti ter 
vzbujanje zanimanja za druge kulture. 
 

 

  


