
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
V ŠOLSKEM LETU 2017/2018



POSTOPNO UVAJANJE
(novost od 1.9.2014) (4. in 7. razred)

 2014/2015

 ZA UČENCE 4. RAZREDA, 7. RAZREDA 

 2015/2016

 ZA UČENCE 4. in 5. RAZREDA, 7. in 8. RAZREDA

 od 2016/2017 

 ZA UČENCE 4., 5. in 6. RAZREDA, 7., 8., in 9. RAZRED



NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v 4., 5. in 6. 

razredu (tudi 7., 8. in 9. razredu)

 DRUGI TUJI JEZIK (obvezno ponudimo): 70 UR (2 uri/teden) 

- nemščina, francoščina, italijanščina, hrvaščina, madžarščina

 OSTALI PREDMETI: 35 UR (1 ura/teden)

 RAČUNALNIŠTVO,

 ŠPORT,

 TEHNIKA,

 UMETNOST.

UČENEC LAHKO IZBERE:

 Do 2 URI NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA,

 ni potrebno izbrati NIP.

• za učence 4., 

5. in 6. razreda

• izvajamo lahko 

5 skupin



IZVAJANJE POUKA

POUK BO POTEKAL:

- Preduro, 

- 5., 6., 7 šolsko uro,

- lahko tudi 2 uri/14 dni.

OCENJEVANJE ZNANJA:

- številčno ocenjevanje, ocena v spričevalu, obvezna prisotnost, kot pri

pouku (opravičila ob odsotnosti).

 PREDMETI SE LAHKO NADALJUJEJO V NASLEDNJIH LETIH/UČENEC 
LAHKO IZBERE DRUGE PREDMTE 

- npr. nemščina – do 9. razreda,

- zamenja predmete – še v 5. in 6. razredu.



PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV  

4., 5. in 6. razred

Število učencev: 36 (tretji) + 34 (četrti) + 33 (peti) = 103

5 skupin se lahko izvaja v šolskem letu 2017/2018

 drugi tuji jezik – nemščina,

 računalništvo, 

 tehnika,

 šport,

 umetnost.

Po PRAVILNIKU O NORMATIVIH IN STANDARDIH: 

5 skupin  (min. 12 učencev) 



MENJAVA IZBIRNIH PREDMETOV 

4., 5. in 6. razred

učenec samo v septembru lahko zamenja neobvezni 
izbirni predmet, če z menjavo ne poruši obstoječe ali 
nove skupine (obrazec s podpisom staršev),

največje število učencev v skupini nemščine, umetnosti 
in računalništva je 28 učencev,

DELITEV SKUPINE pri tehniki in športu POTEKA pri 21 
učencih.



PRIJAVE

Prijavnico vrniti do SREDE 17. 5. 2017.

Šola bo starše obvestila o izvajanju neobveznega izbirnega 

predmeta najkasneje do 17. 6. 2017. 





NEMŠČINA kot drugi tuji jezik 

 NIP - 2 uri tedensko,

 pouk na zabaven, sproščen način,

 usvajanje besedišča skozi pesmice, zgodbice, uganke …, 

 izdelava plakatov na določeno temo. 



Teme v 2. triadi (4., 5., 6. razredu) 

 Predstavljanje in pozdravljanje 

 Abeceda; besedišče na določeno  črko 

 Barve, števila 

 Čas; dnevi v tednu, meseci 

 Dom, družina, člani družine 

 Hiša, stanovanje, prostori, pohištvo 

 Šola, predmeti in šolske potrebščine

 Prosti čas, konjički, šport 

 Hrana; jedi in pijače 

 Živali 

 Naravno okolje 

 Nemško govoreče države, kulturne posebnosti pri praznikih



NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET (NIT) 

TEHNIKA

 učitelj spodbuja nastanek izdelkov sestavljenih iz 

različnih gradiv,

 učenci razvijajo svoje zamisli, jih skicirajo,… 

 načrtujejo potek dela, orodja, stroje, pripomočke,… 

 VARNOST PRI DELU.



NIP TEHNIKA

 izdelki so uporabni,

 razvijajo sposobnost za ustvarjalnost in konstruktorstvo, 

 oblikujejo in izražajo zamisli, 

 razvijajo prostorsko predstavljivost, 

 razvijajo ročne spretnosti, 

 odkrivajo osnovne tehnične funkcije, 

 spoznavajo svoje sposobnosti in nagnjenja. 



NIP TEHNIKA vsebine

 papirna gradiva,

 les,

 umetne snovi, 

 konstrukcije ,

 izbirne vsebine (robotika, elektrotehnika).



NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET (NIP)

ŠPORT

Program je vsako leto usmerjen predvsem v razvoj

koordinacije gibanja, ravnotežja.

Vključuje dejavnosti treh sklopov:

 športne dejavnosti, usmerjene predvsem 

v razvoj splošne (aerobne) vzdržljivosti,

 športne dejavnosti, natančnosti in 

ustvarjalnosti,

 športne dejavnosti, usmerjene predvsem 

v razvoj različnih pojavnih oblik moči.



NIP šport 

Praktične vsebine:

 lovljenja,  štafetni teki in druge tekalne igre; krajši in daljši tek v naravi v 
pogovornem tempu, orientacijski teki,

 sankanje (z vlečenjem sani navkreber),

 osnovne prvine nordijske hoje in teka,

 osnove  aerobike  in njenih različic  ter  njihovo povezovanje v preproste 
koreografije ob glasbeni spremljavi,

 spretnostna vožnja s kolesom (kolesarski poligoni),

 hokejske igre,

 igre z loparji,

 igre s frizbiji,

 borilni športi.



NIP RAČUNALNIŠTVO

 pridobivajo znanja, potrebna za vse življenje,

 razvijajo sodobnemu življenju prilagojen način razmišljanja,

 spoznavajo strategije reševanja problemov,

 razvijajo sposobnost sodelovanja v skupini,

 razvijajo kreativnost, ustvarjalnost, natančnost in logično 
razmišljanje,

 krepijo pozitivno samopodobo,

 izdelujejo igrice, zgodbe, animacije,

 računalnik uporabljajo na aktiven in ustvarjalen način.



NIP računalništvo - vsebina

 reševanje problemov, 

 algoritmi, 

 programi, 

 podatki, 

 komunikacija in storitve,

 vsebina se iz leta v leto nadgrajuje.



NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET UMETNOST

 učenci obravnavajo načrtovane vsebine prek ustvarjanja kulturno-umetniških 

del, 

 zastavljene cilje uresničuje selektivno glede na sposobnosti, spretnosti, 

motivacijo, interese in predznanja,

 ustvarjanje gledališke, lutkovne predstave, filma, plesne, folklorne 

postavitve, muzikala, literarnega, glasbenega dogodka, likovne razstave, 



NIP UMETNOST - vsebine

Dejavnosti in program zajema več vsebinskih sklopov, ki naj bi se jih učenci v 

enem šolskem letu vsaj delno dotaknili in jih spoznali:

 ples,

 literarna ustvarjalnost, 

 likovna ustvarjalnost,

 gledališka dejavnost (drama, lutke),

 glasbena ustvarjalnost,

 folklora,

 šolske produkcije, dogodki, proslave,

 film.
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