PONUDBA IN OPISI NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV
V 7., 8., IN 9. RAZREDU V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

Podčetrtek, april 2022

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.
Za učence 7., 8. in 9. razreda se kot neobvezni izbirni predmet izvaja pouk drugega tujega
jezika.
Seveda pa se učenec v soglasju s starši lahko odloči, da ne bo obiskoval nobenega
neobveznega izbirnega predmeta.

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
Ko učenec neobvezni izbirni predmet izbere, ga ne more opustiti, temveč ga mora obiskovati
do konca šolskega leta.
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. NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET FRANCOŠČINA
(N2F, 2 uri tedensko)
Učenje francoščine ni tako težko kot se zdi, je pa lahko zabavno. Pouk
bo sestavljen iz raznolikih dejavnosti. Imel boš priložnost spoznati čar
Francije in francoske kulture.
Francoščina je jezik, ki te popelje v eno najzanimivejših kultur sveta. Je jezik umetnosti,
mode, ljubezni… Poslušali bomo francoske pesmi, si ogledali francoske filme, pokukali
bomo tudi v čarobni svet francoske kulinarike in se naučili pripraviti nekaj tipičnih francoskih
jedi. Z glasbeno točko pa se bomo predstavili tudi na Frankofonskem dnevu v Celju.
Francoščino govori 170 milijonov ljudi po vsem svetu. Pridi in se jim pridruži!
Predmet bo poučevala Saša Sotošek, profesorica nemškega in francoskega jezika.
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