
 
 

PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV V ŠOLSKEM LETU 2016/17 

 

Novost za učence v 4. razredu so neobvezni izbirni predmeti. Učenec si lahko izbere 
največ dve uri neobveznih izbirnih predmetov ali pa se odloči, da izbirnih predmetov ne bo 
obiskoval.  
Izbirni predmeti so praviloma enourni, izjema je tuj jezik, ki se poučuje v obsegu dveh ur 
tedensko. V naslednjem šolskem letu lahko učenec z izbranim izbirnim predmetom 
nadaljuje ali pa si izbere drugega.   
Izbirni predmeti bodo zaradi posebnosti pri izvajanju (tj. oblikovanja skupin iz več razredov) 
na urniku v zadnjih urah pouka. 
Učenec mora izbirni predmeti obiskovati do konca šolskega leta. Predmet je ocenjen in 
zaključna ocena zapisana v spričevalo. 
 

 

 

NEMŠČINA 

Verjetno poznaš pregovor: Kolikor jezikov znaš, toliko veljaš. Že od nekdaj je bilo tako in 
tako ostaja še danes. Znanje tujih jezikov odpira okno v svet in te povezuje z ljudmi. Fino, 
ne? 

Neobvezni izbirni predmet nemščina bomo izvajali v obsegu dveh ur tedensko. Pouk bo 
potekal na dinamičen način; s pomočjo pesmic, stripov in didaktičnih iger se bomo 
seznanjali z osnovnim besediščem ter se tako učili tvoriti prve stavke o sebi, svojem 
prijatelju, najljubših stvareh itd. Učili se bomo tudi nekaterih nujno potrebnih 
komunikacijskih spretnosti, na primer pozdravljanja, štetja, zastavljanja preprostih vprašanj 
o vsakdanjih stvareh ter sodelovanja v pogovorih.  
Imaš občutek, da je nemščina težka? Sploh ne. Te pa povabim,da prideš in preveriš, prav?  

 

Predmet bo poučevala Vanja Kavčnik Kolar, prof. 
 

 

UMETNOST – FOLKLORNA SKUPINA 
 
Pri predmetu folklorna dejavnost bodo učenci spoznali plesno, pevsko in  glasbeno izročilo 
ter usvojili različne ljudske plese, pesmi, igre ter jih predstavili na šolskih prireditvah in na 
območnem srečanju otroških folklornih skupin. Glavni cilj dejavnosti je vzbuditi v otroku 
veselje do plesa in petja, ki  ju povezujeta otroška in dramska igra.  
Vse to otrokom predstavlja sproščeno obliko gibanja in druženja. Otroške igre in plesne 
igre so izhodišče za načrtovanje učnega procesa, prav tako pa iz tega potem nastaja 
odrska postavitev, na kateri se nastopajoči predstavijo v folklornih kostumih.   
Učenec bo pri predmetu folklorna dejavnost številčno ocenjen v skladu z učnim načrtom.  
Na šoli folklorna skupina deluje že pet let in večkrat se je predstavila na območnem ter tudi 
na regijskem srečanju otroških folklornih skupin.   
 
Predmet bo poučevala Tanja Zupan, prof. 



 
ŠPORT 

 

Neobvezni izbirni predmet šport je namenjen učencem drugega obdobja in vključuje 
vsebine, ki morajo biti prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev – naravne oblike 
gibanja, različne igre z žogo, plesne igre, igre z loparji, gimnastična abeceda in številne 
nove vsebine, ki jih ni v rednem programu predmeta šport. Predmet  dopolnjuje osnovni 
program predmeta šport, zato vključuje predvsem tiste vsebine, ki v tem starostnem 
obdobju učinkovito vplivajo na telesni in gibalni razvoj učencev, ki spodbujajo njihovo 
ustvarjalnost, hkrati pa so z vidika športno-rekreativnih učinkov pomembne za kakovostno 
preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih. 

Predmet bo poučevala Metka Grebenc, prof. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IZBIRA NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA ZA 4. RAZRED  

OŠ A. M. SLOMŠKA VRHNIKA V ŠOL. L. 2016/2017 

Na voljo so naslednji neobvezni izbirni predmeti:  

- nemščina, 
- umetnost – folklorna skupina, 
- šport. 

 
Na črto zapišite izbirni predmet, ki ga je učenec/-ka izbral/-a.  
Izberete lahko največ dve uri izbirnih predmetov.  
V primeru, da si učenec/-ka ne bo izbral/-a izbirnih predmetov, prazne črte prečrtajte 
in se spodaj podpišite. 

 
Učenec/-ka 3. __ razreda, __________________ , rojen/-a ______________, 
se odloča za naslednje neobvezne izbirne predmete:  

1. IZBIRNI PREDMET:________________________________________ 
 

2. IZBIRNI PREDMET:________________________________________ 
  

NADOMESTNI IZBIRNI PREDMET (obvezno vpišite, če želi učenec/-ka obiskovati 
dve uri izbirnih predmetov in ne bo dovolj prijav za določen predmet): 

     _______________________________________  

    

Starši in učenec/-ka s svojim podpisom potrjujemo odločitev za neobvezne izbirne 
predmete.  

Ime in priimek staršev:___________________________________________ 

Naslov prebivališča:_____________________________________________ 
        
Podpis staršev: _____________  Podpis učenca/-ke: _________________ 
        
Kraj in datum: ____________________         

             

 


