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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI - SPLOŠNE INFORMACIJE
Neobvezni izbirni predmeti so del razširjenega programa osnovne šole, v katere se učenci vključijo prostovoljno.
Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov.
Francoščina in nemščina se izvajata dve uri tedensko, likovna ustvarjalnost, tehnika in računalništvo pa enkrat.

Ko se učenec odloči za neobvezni izbirni predmet, ga mora obvezno obiskovati do konca šolskega leta. Prisotnost se upošteva tako kot pri rednem pouku.
Pri ocenjevanju so neobvezni izbirni predmeti izenačeni z obveznimi; znanje se ocenjuje, zaključeno oceno se vpiše v spričevalo.
Neobvezni izbirni predmeti se običajno izvajajo pred oziroma neposredno po pouku.

VPIS V NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET

Marca oziroma aprila razrednik učencem razdeli obrazec, kamor učenci oziroma starši vpišejo
izbor za naslednje šolsko leto.
Odločitve naj bodo premišljene, saj je vsaka menjava lahko velika težava pri organizaciji in usklajevanju.
Izpolnjen in podpisan obrazec s strani staršev učenci nato oddajo razredniku, ki nato seznam posreduje naprej, da se oblikujejo skupine na nivoju šole ter se oblikuje urnik za novo šolsko leto.

MENJAVA NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA
Učenec lahko v septembru menja izbirni predmet, vendar le v primeru, da je v skupini, kamor želi, še prostor, da se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca in, da prestop ne pomeni ukinitve prvotne skupine.

Menjave so možne le pri šolskem računalničarju na podlagi izpolnjenega obrazca (na spletni strani šole),
ki ga podpišejo starši.
Razredniki menjav ne opravljajo.
Od oktobra dalje prestopi niso več možni.
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FRANČOŠ Č INA
učiteljica

Liliane STRMČNIK

Francoščina, zakaj pa ne?

Skupaj razbijmo mit o tem, da je tako težka!
Delo v razredu si popestrimo z igro, z občasnim ogledom francoskih filmov s podnapisi,
s kuhanjem preprostih francoskih jedi in še
in še. Zakaj izbrati francoščino? Ker je lepa
in tudi zelo uporabna tako na potovanjih kot
tudi za službo. Zaradi Pariza, parfumov, mode, kolesarskih in avtomobilskih dirk in še bi
lahko našteli.

Alors, à bientôt et bienvenue!
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NEMŠ Č INA
učiteljica

Nataša REŽEK

Fischer

Fritz ist mein Sohn!

Fritz
Fisch
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učitelj-ica

LIKOVNO
UŠTVARJANJE

Igor PUCER /
Katarina KLEIBENCETL BOŽIČ

Z ustvarjalno uporabo likovnih prvin in materialov bomo oblikovali skladne estetske celote na
prav vseh področjih likovne umetnosti in se po potrebi vključevali v posamezne projekte in na
svojem področju skušali doprinesti k realizaciji le teh.
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učitelj

TEHNIKA

Tomo DREVENŠEK
Izbirni predmet tehnika poglablja, razširja in nadgrajuje predmeta naravoslovje in tehnika v 4. in 5. razredu
ter tehnika in tehnologija v 6. razredu.

IZVEDBA - 5 šolskih ur v razredu, 30 šolskih ur v obliki 3 taborov na šoli
PREDVIDENI STROŠKI NA UČENCA za tri tabore - 18 € (13,5 € za prehrano/ 4,5 € za les, lepilo,
papirja, kartona, žaginih listov, brusnega papirja)
Učenci 4. razreda:


razširjajo osnovna spoznanja o tehnoloških lastnostih posameznih gradiv in praktična znanja, spretnosti in delovne navade pri
uporabi orodja, pripomočkov, strojev in naprav za oblikovanje in

obdelavo gradiv (papirna gradiva, umetna gradiva - moosgumi,
tekstil, žica, naravni materiali);


uporabljajo gradiva, ki jih lahko obdelujejo in preoblikujejo, kot
so les, papirna gradiva, umetne snovi in druga primerna gradiva,
ki jih lahko uporabijo v različnih kombinacijah;



učijo se izražanja zamisli, kar razvija prostorsko predstavljivost;



oblikujejo pozitiven odnos do tehnike in v skupini razvijajo sposobnosti sodelovanja.

Učenci 5. in 6. razreda:


razvijajo zamisli z opazovanjem in analiziranjem obstoječih
predmetov, z izdelavo skic, 3D modeliranjem in na podlagi konstrukcije z gradniki sestavljank,



uporabljajo gradiva, ki jih lahko obdelujejo in preoblikujejo, kot
so les, papirna gradiva, kovina, umetne snovi in druga primerna
gradiva, ki jih lahko uporabijo v različnih kombinacijah,



upoštevajo pravila varnosti pri delu z orodji in stroji ter razvijajo
odgovoren odnos do svoje varnosti in varnosti drugih,



uporaba orodja in strojev za izdelavo preprostega, uporabnega
izdelka iz lesa.
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RAČ UNALNIŠ TVO
učitelj

Gregor ŠKOF

Učenci 4. razreda:
Osnove računalništva: elektronska pošta, urejanje besedil.
Predmet ne temelji toliko na spoznavanju dela s posameznimi programi. Poudarek je na
razvijanju algoritmičnega načina razmišljanja preko didaktičnih iger in počasno uvajanje v
programski jezik SCRATCH.

Učenci 5. razreda:
Pri predmetu spoznajo:


osnove računalništva: elektronska pošta, urejanje besedil … ,



temeljne koncepte računalništva,



osnove programiranja (Scratch),



osnove programiranja (python).

Učenci 6. razreda:
Pri predmetu spoznajo:


osnove računalništva: elektronska pošta, urejanje besedil,



temeljne koncepte računalništva,



osnove programiranja (Scratch),



enostavni zapisi ukazov v programskem jeziku (python).

