PONUDBA IN OPISI NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV
V 4., 5., IN 6. RAZREDU V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

Podčetrtek, april 2022
1

KAJ SO NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
Neobvezni izbirni predmeti so del razširjenega programa osnovne šole, v katerega se učenci
vključujejo prostovoljno.
Neobvezni izbirni predmeti omogočajo učencu, da lahko obiskuje pouk tistega predmeta, ki ga
izbere glede na svoje želje oz. sposobnosti. V skladu s predmetnikom se neobvezni izbirni
predmeti tehnika in računalništvo izvajajo po eno uro tedensko, drugi tuji jezik pa se izvaja dve
uri tedensko.
Seveda pa se učenec v soglasju s starši lahko odloči, da ne bo obiskoval nobenega
neobveznega izbirnega predmeta.
ŠTEVILO PREDMETOV, KI JIH UČENEC LAHKO IZBERE
Učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Ko učenec
neobvezni izbirni predmet izbere, ga ne more opustiti, temveč ga mora obiskovati do konca
šolskega leta.
OCENJEVANJE PRI NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH
Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznim predmeti, torej se znanje
pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo.

ODSOTNOST PRI NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH
Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih
predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.
NORMATIVI ZA OBLIKOVANJE SKUPIN NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV
Učne skupine pri pouku neobveznih izbirnih predmetov se bodo oblikovale iz učencev drugega
oziroma tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja.
Posamezni neobvezni izbirni predmet se bo lahko izvajal za najmanj 12 učencev, v primeru da
gre za edino učno skupino na šoli, pa za najmanj 8 učencev.
V posamezni skupini neobveznega izbirnega predmeta je lahko največ 28 učencev.
MENJAVA NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA
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 primeru, da sprememba ne ogrozi obstoja skupine oziroma do popolnitve
posamezne učne skupine.
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1. NIP RAČUNALNIŠTVO (1 ura na teden)
V današnji družbi ima računalništvo pomembno vlogo, saj je vključeno v vsa področja
našega življenja. V Sloveniji računalništvo ni obvezni predmet, učenci pa si z izbiro
neobveznega izbirnega predmeta računalništvo vseeno lahko pridobijo znanja, ki so
prenosljiva in uporabna na vseh področjih človekovega življenja.
Kasneje, v 7., 8. in 9. razredu, imajo učenci na področju računalništva možnost izbire izbirnih
predmetov urejanje besedil, multimedijo in računalniška omrežja.
PRI POUKU BOMO:

 Spoznali računalnik in njegove dele.

 Si ustvarili svoj elektronski zvezek v aplikaciji Teams.

 Reševali zanimive naloge in uganke in jih tudi sami sestavljali.

 Ustvarjali z MINECRAFT-om.







Spoznali program Scratch.
Ukazovali računalniku.
Sestavljali preproste programe.
Izdelovali nezahtevne igrice.
Razmišljali na poseben računalniški način.

 Igrali poučne računalniške igrice.

 Brskali po svetovnem spletu.
 Se učili varne rabe interneta in elektronskih naprav.
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 Se učili pravilnega obnašanja (bontona) na spletu.
 In še veliko zanimivega in zabavnega!
OCENJEVANJE:
Ocenjujejo se izdelki učencev.
IZVAJANJE PREDMETA:
Predmet se izvaja enkrat na teden (35 ur letno). Lahko se izvaja tudi v strnjeni (tečajni) obliki
ob sobotah ali med tednom popoldan.
Izvajalec: mag. Darko Pepevnik.
Učenci, ki so predmet že obiskovali, bodo svoje znanje utrdili in nadgradili.

2.

NIP FRANCOŠČINA (2 uri tedensko)

Pouk se bo izvajal v obsegu dveh ur tedensko.
Na preprost in igriv način bomo obravnavali teme iz vsakdanjega
življenja ter spoznavali francosko govoreče dežele in njihovo kulturo.
Učenci se bodo naučili pozdraviti in se predstaviti, opisovali bodo svojo
družino, predstavljali hišnega ljubljenčka, poimenovali šolske potrebščine, jedi in pijače.
Učenci bodo pri pouku spoznavali osnove francoskega jezika. Poudarek bo na poslušanju in
govornem sporazumevanju. Pisanje bo omejeno na zapis posameznih preprostih besednih
zvez in stavkov na podlagi vzorca.
Pouk bomo popestrili z različnimi didaktičnimi igrami, z ogledom risank in filmov ter s petjem
pesmic. Preizkusili se bomo tudi v pripravi preprostih jedi.
Ocenjevanje znanja bo potekalo ustno, pisno in na druge načine (izdelek), zaključne ocene pa
se vpišejo v spričevalo.
Učenci bodo pri pouku uporabljali tudi učbenik.
Predmet bo poučevala Saša Sotošek, profesorica nemškega in francoskega jezika

3.

NIP TEHNIKA (1 ura tedensko)

NIP tehnika se izvaja eno uro tedensko. Pri tem predmetu učenci
izdelujejo različne predmete iz papirja lesa in umetnih mas ter
sestavljajo modele s zbirko Lego in Fischer Technic. Pouk
poteka v tehnični učilnici, kjer imajo učenci na razpolago različna
orodja in stroja Pri delu uporabljajo osnovna orodja in stroje
(škarje, olfa nož, pištola za vroče lepljenje, žage, pila, dekupirna žaga, stabilni vrtalnik, kolutni
brusilnik...).Material za izdelke dobijo učenci v šoli. Izdelke lahko odnesejo domov.
Predmet bo poučeval Marjan Petauer, profesor fizike in tehnike.
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4. UMETNOST (1 ura tedensko)
Učenci oblikujejo in poustvarijo glasbeno ali z glasbo
povezano predstavo (npr. glasbena pravljica, spevoigra,
muzikal), izvajajo in ustvarjajo vokalne, inštrumentalne in
vokalno-inštrumentalne vsebine (izbor izvajalskega sestava
ter izvajalskega programa izhaja iz želja, sposobnosti,
spretnosti in znanj učencev), zvočno eksperimentirajo, improvizirajo ter izražajo lastne
glasbene zamisli, se glasbeno opismenjujejo (navajanje na samostojno orientacijo v
partiturah, zapisujejo glasbene zamisli – tudi v digitalni obliki ), širijo znanja igranja na ukolelo,
bobne, blokflavto, sintetizator in Orffov instrumentarij.
Predmet se izvaja enkrat na teden (35 ur letno). Lahko se izvaja tudi v strnjeni (tečajni) obliki
ob sobotah ali med tednom popoldan.
Izvajalka: Mihaela Pihler
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