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Neobvezni izbirni predmeti
za šolsko leto 2022/2023

KAJ SO NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI?

Neobvezni izbirni predmeti v predmetniku osnovne šole predstavljajo razširjeni del
programa, ki ga, glede na interese, želje in zmožnosti, učenci izberejo sami.
Učenci lahko izberejo eno ali dve uri izbirnih predmetov ali pa se za obiskovanje
izbirnega predmeta sploh ne odločijo. Ko se učenec za izbiro odloči, mora predmet v
določenem šolskem letu obiskovati in je ocenjen.

KAJ LAHKO IZBEREM?

Učenec lahko za naslednje šolsko leto

na naši šoli izbira med: umetnostjo,

računalništvom in športom. Glede na normative in število učencev bomo v šolskem letu
2022/2023 lahko izvajali največ 2 skupini neobveznega izbirnega predmeta, v primeru,
da se bo za posamezen predmet odločilo najmanj 12 učencev iz vseh razredov. Izvajali
bomo tiste predmete, za katera se bo odločilo največ učencev.

POUK IZBIRNIH PREDMETOV IN OCENJEVANJE

Pouk neobveznega izbirnega predmeta je na urniku eno uro na teden, razen izbirnega
tujega jezika, ki je na urniku dve uri na teden. Neobvezni izbirni predmeti se praviloma
izvajajo po koncu obveznega pouka. Ko se učenec odloči za neobvezni izbirni predmet,
je obisk pouka izbranega neobveznega izbirnega predmeta obvezen. Neobvezni izbirni
predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5.
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UMETNOST

Učenci z ustvarjanjem izražajo in spoznavajo sebe v odnosu do okolja ter pri tem
osebnostno rastejo. Predmet je enoleten (lahko ga izvajamo v četrtem, petem ali
šestem razredu osnovne šole) oz. je projektno zasnovan, pri čemer učitelj v sodelovanju
z učenci vsako leto na novo izbere tematiko in vsebine za uresničevanje ciljev predmeta.
Cilje, zapisane v učnem načrtu, učitelj uresničuje selektivno glede na sposobnosti,
spretnosti, motivacijo, interese in predznanja učencev. Učitelj lahko dodaja,
dopolnjuje, zamenjuje in prilagaja cilje glede na interese in sposobnosti učencev, vendar
mora slediti temeljni usmeritvi in namenu tega izbirnega predmeta.
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ŠPORT

Neobveznemu izbirnemu predmetu šport je v 4., 5. in 6. razredu namenjenih 35 ur pouka.
Program vključuje dejavnosti treh sklopov:
– športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj splošne vzdržljivosti, kot so:
različne oblike tekov, štafete, atletska abeceda,…
– športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj koordinacije gibanja, ravnotežja,
natančnosti in ustvarjalnosti; hokej, igre z loparji, osnove badmintona, namiznega
tenisa, hoja s hoduljami, zadevanje cilja, rolanje, igre z žogami, ples, kolesarjenje…
– športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj različnih pojavnih oblik moči;
prevali, stoje, premet v stran, plezanje, gimnastična abeceda, skoki v višino, daljino in
globino, naskok na skrinjo, igre vlečenja, potiskanja,…

Vsakemu sklopu je namenjeno tretjino časa.
Ob dejavnostih bomo spoznavali tudi teoretične vsebine; zdrav življenjski slog, higiena,
športno obnašanje,…
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RAČUNALNIŠTVO
Neobvezni izbirni predmet računalništvo je namenjen učencem 4., 5. in 6. razreda.
Poteka 1 uro tedensko.

Spoznamo:
•

osnovno uporabo Windowsov (shranjevanje na D disk – iz spleta ali iz USB
ključka, zakaj se uporablja C disk, kaj je opravilna vrstica,

•

namizje, ikone, uporabo tipk CTRL+C in CTRL+V, hitro uporabo tipkovnice,

•

zamenjavo slike namizja, ločevanje shranjenih datotek po končnicah - .jpeg .gif
.mp3 .pdf .docx …),

•

osnove dela v Wordu in PowerPointu,

•

obdelavo video posnetkov,

•

izdelavo animiranih slik (.gif),

•

programiranje v Scratchu – izzivi in animacije

•

spletni Word ter deljenje dokumentov.

Nnapišemo svojo 1. seminarsko nalogo ter pridobimo svoj šolski e-mail naslov.
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