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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 4. – 6. RAZRED za leto 2018-19 

Neobvezni izbirni predmeti so neobvezni, torej jih ni nujno izbrati. Sodijo v razširjeni 

program šole in se bodo izvajali pred oz.  po pouku. Če pa se učenec za predmet odloči, ga 

mora obvezno obiskovati do konca šolskega leta. Odsotnost učenca od pouka tega 

predmeta so starši dolžni opravičiti tako kot obvezne ure.  

Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo in ocena se zapiše v spričevalo.   

Učenci 4., 5. in 6. razreda lahko izberejo največ 2 uri neobveznih izbirnih predmetov. 

Učenci OŠ Vavta vas lahko v šolskem letu 2018/19 izbirajo med naslednjimi neobveznimi 

izbirnimi predmeti: 

 umetnost – 1 ura tedensko 

 računalništvo – 1 ura tedensko 

 šport – 1 ura 

 drugi tuj jezik – nemščina – 2 uri tedensko 

Neobvezni izbirni predmeti se bodo izvajali, če bo zadostno število prijavljenih učencev. 

Staršem predlagamo, da se skupaj z otrokom temeljito pogovorite o prijavi k neobveznemu 

izbirnemu predmetu, saj je prijava dokončna.  Učenec se ne more odjaviti od neobveznega 

izbirnega predmeta, ko ga je izbral. 

 

 

UMETNOST 

Neobvezni izbirni predmet umetnost je namenjen učencem od 4. do 6. razreda. Pri predmetu 

se bodo učenci naučili igrati na orffova glasbila, 

spoznavali različne plese in ustvarjali ob glasbi. 

Predmet je primeren za vse učence, tudi za tiste, ki 

ne hodijo v glasbeno šolo.  

 

 

 

 

 

 

NEMŠČINA 

Neobvezni izbirni predmet nemščina je namenjen učencem, ki jih veseli učenje tujih jezikov. 

Pri neobveznem izbirnem predmetu nemščine učenci vstopajo v svet tujega jezika s 

spoznavanjem osnov besedišča, branjem preprostih dialogov in z 

zapisom kratkega besedila. Poudarek je na ustnem in ne na pisnem 

izražanju. 

Pri pouku bodo učenci obravnavale teme iz vsakdanjega življenja na 

preprost in igriv način.  
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RAČUNALNIŠTVO 

Pri neobveznem izbirnem predmetu računalništvo učenci pridobivajo 

znanja, potrebna za vse življenje, razvijajo sodobnemu življenju 

prilagojen način razmišljanja ter spoznavajo strategije reševanja 

problemov.  

Učijo se uporabljati računalnik na aktiven in ustvarjalen način. Izdelujejo 

igrice, animacije in drugo. 

 

 

ŠPORT      

Današnji čas označujejo čedalje manjša gibalna dejavnost, slabe prehranjevalne navade in 

sedeči način življenja. Zato strokovnjaki poudarjajo, da le strokovno vodena, intenzivna, 

kakovostno strukturirana in redna športna vadba lahko pomaga k boljšemu načinu življenja 

sodobnim mladim generacijam. 

Gibanje ima številne pozitivne učinke: 

- Oblikovanje pravilne telesne drže 

- Razvijanje koordinacije, moči, vzdržljivosti, hitrosti, gibljivosti 

- Uravnavanje telesne teže in podkožnega maščevja 

- Pripomore k gradnji kostne mase 

- Pridobivanje gibalnih kompetenc 

- Pridobivanje socialnih spretnosti 

- Oblikovanje temeljnih vrednot (strpnost, solidarnost, sodelovanje, odgovornost, 

delavnost,…) 

Neobvezni izbirni predmet ŠPORT zato vključuje predvsem vsebine, ki v tem starostnem 

obdobju učinkovito vplivajo na telesni in gibalni razvoj, ter spodbujajo njihovo ustvarjalnost. 

Prav tako so pomembne za kakovostno preživljanje prostega časa. 

Vključuje vsebine, ki morajo biti prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev. Aktivnosti se 

delijo na tri skupine: 

 

1. Športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj splošne (aerobne) vzdržljivosti: 

tek, dejavnosti na snegu, nordijska hoja in tek, plavanje in druge dejavnosti v vodi, 

aerobika, kolesarjenje. 

2. Športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj koordinacije gibanja, ravnotežja, 

natančnosti in ustvarjalnosti: ples, hokejske igre, igre z loparji, igre z žogo, 

ravnotežne spretnosti, zadevanje ciljev, rolanje. 

3. Športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj različnih pojavnih oblik moči: 

akrobatika, skoki, plezanja, borilni športi. 

 

Neobveznemu izbirnemu predmetu šport je v vsakem razredu drugega vzgojno-

izobraževalnega obdobja osnovne šole namenjenih 35 ur pouka. Pouk izvajamo v 

obsegu 1 ure na teden. 
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