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NEMŠČINA 
 

Razred: 4. 

Tedensko število ur: 2 

Učiteljica: Jasmina Kene  

 

 

 

Učenke in učenci se boste pri pouku nemščine usposobili za govorne in pisne stike v tujem jeziku - 
skratka za osnovno sporazumevanje v nemščini v vsakdanjih situacijah. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znanje več tujih jezikov omogoča lažje navezovanje stikov s tujimi prijatelji, gledanje nemških 
risank in filmov, komuniciranje z nemško govorečimi sorodniki, …  Z znanjem drugega tujega 
jezika se pridobiva in poglablja splošno znanje ter širi razgledanost.  

Vabljeni k vpisu!       

 

Predmet je namenjen vsem učenkam in učencem 4. razreda, ki se boste 
prvič srečali z nemškim jezikom ter imate veselje in voljo do učenja tujega 
jezika. 

 

Zakaj? 

Teme pri neobveznem izbirnem predmetu nemščina so raznolike ter se 
navezujejo na nejezikovne predmete. Med drugim boste učenke in učenci 
obravnavali teme, kot so npr. pozdravljanje, štetje, domače živali, 
družina, opis osebe in šolskih potrebščin, itd. 

  

Kako?                                         Pouk bo potekal: 

            ☺ pogosto z metodo igre      ☺ z igro vlog 

 ☺ v sproščenem in motivacijskem vzdušju   

☺ preko kvizov        ☺ s petjem nemških pesmic 

☺ z likovnim izražanjem  ☺ s sodobno tehnologijo 

 



NEMŠČINA  
 

Razred: 5.   

Tedensko število ur: 2 

Učiteljica: Jasmina Kene 

 

 

Učenke in učenci se bo pri pouku nemščine usposobili za govorne in pisne stike v tujem jeziku - skratka za 
osnovno sporazumevanje v nemščini v vsakdanjih situacijah. 

 

 

 

Znanje tujega jezika je pomembno zaradi neposredne uporabnosti za učenke in učence (npr. gledanje nemške 
televizije, poslušanje glasbe, uporaba interneta, komunikacija s tujimi prijatelji, …), predstavlja pa tudi dobro 
popotnico za nadaljnje izobraževanje in poklicno pot. Vabljeni k vpisu vsi, ki imate veselje in voljo do učenja 
tujega jezika.  

 

ENGLISCH IST EIN MUSS, ABER DEUTSCH IST EIN PLUS! 

 

 

 
Nemščina  

Zakaj? 

Pri pouku nemščine učenke in učenci spoznavajo teme iz vsakdanjega življenja:  

    ☺  naučijo se opisati svojo hišo, domače živali, 

         govorijo o aktivnostih v prostem času, letnih časih,    

           rojstnem dnevu, praznovanjih, 

    ☺  berejo kratka vsakdanja besedila, kot so urnik, jedilniki,         

          prospekti, oglasi, 

        spoznavajo nemško govoreče dežele in še in še … 

Kako? 

Pouk poteka sproščeno preko različnih iger, kvizov, pesmi, igre vlog in interaktivnih vaj.  

 



NEMŠČINA 
 
Razred: 6.  
Tedensko: 2 uri 
Letno: 70 ur 
Učiteljica: Jasmina Kene 
 
 
 
V osnovni šoli ima nemščina kot neobvezni 
izbirni predmet iste splošne cilje kot obvezni 
izbirni predmet, vendar se uresničujejo z 
zmanjšano intenzivnostjo. 
Drugi tuj jezik ima v primerjavi s prvim tujim 
jezikom drugačno vlogo. Medtem ko prvi tuj 
jezik vodi do najvišjih in najkompleksnejših 
zmožnosti, je pri drugem tujem jeziku večji poudarek na sporazumevalnih in učnih strategijah 
ter medjezikovni in medkulturni ozaveščenosti. 

Na začetnih stopnjah se učenke in učenci učijo celostno po načelih zgodnjega učenja, ki vključuje 
več čutov in veliko raznolikih dejavnosti, katere spodbujajo aktivno učenje, kot so igranje, petje, 
dramatizacija, intervjuji, gibanje, igre vlog in podobno. Obravnavali bomo teme iz 
vsakdanjega življenja na zelo preprost in igriv način. 
 

Pri pouku je poudarek na slušno-sporazumevalnih zmožnostih, na pridobivanju besedišča ter 
pravilni izgovorjavi nemških besed. Učenke in učenci pa pridobijo tudi osnove pisne zmožnosti.  

 
Pouk drugega tujega jezika izvajamo kot neobvezni izbirni predmet, učenke in učenci se v pouk 
vključijo prostovoljno. Vabljeni k vpisu! 

 

 

 

 

 

 

 

 



NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET – ŠPORT  
 

Razred: 4. razred 
 
Spol: dekleta in fantje 
 
Število ur: 1 ura tedensko/35 ur letno 
 
Gibanje ima številne pozitivne vplive na zdravje človeka. Ti vplivi so 
najpomembnejši v obdobju odraščanja. V današnjem času, ki ga označujejo čedalje 
manjša gibalna dejavnost, nezdrave prehranjevalne navade in specifični, večkrat 
rizični načini preživljanja prostega časa, ima športna dejavnost v šoli poseben pomen 
za zdrav razvoj odraščajočih učencev. 
 

Neobvezni izbirni predmet šport, namenjen učencem drugega obdobja, vključuje vsebine, ki morajo biti 
prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev (teki, skoki, plezanja, akrobatske prvine idr.), in številne nove 
vsebine, ki jih ni v rednem programu predmeta šport zaradi omejenega števila ur. Tako dopolnjuje osnovni 
program predmeta šport, skupaj pa predstavljata obogateno celoto in pomembno spodbudo za oblikovanje 
učenčevega dejavnega življenjskega sloga. 

 

CILJI NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA ŠPORT 
 
S primerno športno vadbo:  

 navajamo učence na zavesten nadzor pri izvedbi položajev in gibanj telesa ter tako 
oblikujemo pravilno telesno držo,  

 razvijamo koordinacijo gibanja, vzdržljivost, moč, hitrost in gibljivost, 
 učinkovito uravnavamo telesno težo in količino podkožnega maščevja,  
 pripomoremo h gradnji kostne mase 
 pozitivno vplivamo na številna  

druga področja učenčevega razvoja.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvajalca:  
Antonija Zakšek, prof.  
Goran Brečko, prof. 
 

 



NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET – ŠPORT  
 
Razred: 5. razred 
 
Spol: dekleta in fantje 
 
Število ur: 1 ura tedensko/35 ur letno 
 

Gibanje ima številne pozitivne vplive na zdravje človeka. Ti vplivi so 
najpomembnejši v obdobju odraščanja. V današnjem času, ki ga označujejo čedalje 
manjša gibalna dejavnost, nezdrave prehranjevalne navade in specifični, večkrat 
rizični načini preživljanja prostega časa, ima športna dejavnost v šoli poseben pomen 
za zdrav razvoj odraščajočih učencev. 

 

Neobvezni izbirni predmet šport, namenjen učencem drugega obdobja, vključuje vsebine, ki morajo 
biti prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev (teki, skoki, plezanja, akrobatske prvine idr.), in 
številne nove vsebine, ki jih ni v rednem programu predmeta šport zaradi omejenega števila ur. Tako 
dopolnjuje osnovni program predmeta šport, skupaj pa predstavljata obogateno celoto in pomembno 
spodbudo za oblikovanje učenčevega dejavnega življenjskega sloga. 

 

CILJI NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA ŠPORT 
 
S primerno športno vadbo:  

 navajamo učence na zavesten nadzor pri izvedbi položajev in gibanj telesa ter 
tako oblikujemo pravilno telesno držo, 

 razvijamo koordinacijo gibanja, vzdržljivost, moč, hitrost in gibljivost, 
 učinkovito uravnavamo telesno težo in količino podkožnega maščevja,  
 pripomoremo h gradnji kostne mase  
 pozitivno vplivamo na številna druga področja učenčevega razvoja.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvajalca: Antonija Zakšek, prof. in Goran Brečko, prof. 
 

 



NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET – ŠPORT  
 
Razred: 6. razred 
 
Spol: dekleta in fantje 
 
Število ur: 1 ura tedensko/35 ur letno 
 

Gibanje ima številne pozitivne vplive na zdravje človeka. Ti vplivi so 
najpomembnejši v obdobju odraščanja. V današnjem času, ki ga označujejo čedalje 
manjša gibalna dejavnost, nezdrave prehranjevalne navade in specifični, večkrat 
rizični načini preživljanja prostega časa, ima športna dejavnost v šoli poseben pomen 
za zdrav razvoj odraščajočih učencev. 
 

Neobvezni izbirni predmet šport, namenjen učencem drugega obdobja, vključuje vsebine, ki morajo biti 
prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev (teki, skoki, plezanja, akrobatske prvine idr.), in številne nove 
vsebine, ki jih ni v rednem programu predmeta šport zaradi omejenega števila ur. Tako dopolnjuje osnovni 
program predmeta šport, skupaj pa predstavljata obogateno celoto in pomembno spodbudo za oblikovanje 
učenčevega dejavnega življenjskega sloga. 

 

CILJI NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA ŠPORT 
 
S primerno športno vadbo:  

 navajamo učence na zavesten nadzor pri izvedbi položajev in gibanj telesa ter tako 
oblikujemo pravilno telesno držo, 

 razvijamo koordinacijo gibanja, vzdržljivost,  
moč, hitrost in gibljivost, 

 učinkovito uravnavamo telesno težo in  
količino podkožnega maščevja,  

 pripomoremo h gradnji kostne mase  
 pozitivno vplivamo na številna  

druga področja učenčevega razvoja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvajalca:  Antonija Zakšek, prof.  

Goran Brečko, prof. 
 



 

UMETNOST     
   
 

Razred: 4., 5. in 6. razred 

Število učnih ur na teden: 1 ura  

Letno število učnih ur: 35 ur 

Predmet je enoleten. 

Učiteljica: Greta Hostnik, prof. 

Predstavitev predmeta: predmet je projektno zasnovan, pri čemer učitelj v sodelovanju z učenci 
vsako leto na novo izbere tematiko in vsebine za uresničevanje ciljev predmeta. Učitelj skupaj 
z  učenci uresničuje zastavljene cilje selektivno - glede na sposobnosti, spretnosti, motivacijo, 
interese in predznanja učencev.  

Učenci obravnavajo načrtovane vsebine preko ustvarjanja kulturno-umetniških del, npr.:  

- ustvarjanje gledališke ali lutkovne predstave,  
- snemanje filma,  
- plesne, folklorne postavitve, muzikala,  
- literarnega, glasbenega dogodka,  
- likovne razstave. 

Pri predmetu umetnost se učenčevo znanje sicer ocenjuje s številčnimi ocenami, a ocenjevanje ni 
poudarjeno, da ne vpliva na učenčev ustvarjalni presežek. Pri učencih se spodbuja (ohranja) 
njihovo lastno ustvarjalnost pri kritičnem dojemanju sveta.  

 

 



Neobvezni izbirni predmet: TEHNIKA 
Število učnih ur na teden:  1 ura 

Letno število učnih ur: 35 ur 

 

Zakaj izbrati neobvezni izbirni predmet TEHNIKA? 
Neobvezni izbirni predmet lahko v šolskem letu 2020/2021 obiskujejo učenci 4. 5. in 6. 
razreda.  

V okviru predmeta boste spoznali različne vrste gradiv (papir, les, umetne snovi, kovine), 
prav tako pa boste pridobili tudi osnovna znanja o elektriki, kovinarstvu, robotiki, 
modeliranju in tehničnem risanju. 

Poleg teoretičnega znanja boste samostojno izdelali tudi izdelek, za katerega si boste 
narisali skico in izpolnili potrebno tehnično dokumentacijo. 

Naučili se boste kako pravilno narisati in pripraviti tehnično dokumentacijo za izdelavo 
izdelka. 

Spoznali boste lastnosti papirja, lesa in umetnih snovi, pri izdelavi izdelka pa boste spoznali 
ustrezna orodja, pripomočke, obdelovalne postopke in varnostne pripomočke, ki so 
potrebni za nemoteno in varno delo. 

Pri delu se bodo učenci srečali z naslednjimi obdelovalnimi postopki: zarisovanje, žaganje, 
vrtanje, brušenje, toplotno preoblikovanje in spajanje. Pri posameznih obdelovalnih 
postopkih pa bodo poleg zaščitnih sredstev uporabljali tudi naslednja orodja in stroje: 
vrtalni stroj, vibracijska žaga, pila, brusni papir, kladivo, merilni trak ... 

Ker se v današnjem času zelo pogosto za nemoteno delovanje strojev uporablja elektrika, 
boste v okviru predmeta pridobili tudi osnovna znanja o elektriki in delovanju posameznih 
strojev in naprav, njihovo delovanje pa boste preučevali na primerih modelov, ki jih boste 
sestavili iz sestavljank. 

 
Ocenjevanje: 
Pri predmetu boste za svoje delo pridobili tudi ocene (tehnična dokumentacija, izdelki). 
Oblikovane bodo glede na učenčevo pripravo dokumentacije za izdelavo izdelka, 
pridobljenih spretnostih in ustrezni uporabi orodij. Prav tako pa bo na oceno vplivala tudi 
samostojnost in natančnost pri izdelavi izdelkov. 

 

 

 

 

 

 



Neobvezni izbirni predmet: RAČUNALNIŠTVO 
 

Število učnih ur na teden:  1 ura 

Letno število učnih ur: 35 ur 

 

Zakaj izbrati neobvezni izbirni predmet RAČUNALNIŠTVO? 
Neobvezni izbirni predmet lahko v šolskem letu 2020/2021 obiskujejo učenci 4., 5. in 6. 
razreda.  

V okviru predmeta boste pridobili osnovna znanja o delovanju računalnika, programski 
opremi, iskanju in prikazu podatkov na internetu, glavni poudarek pri predmetu pa bo na 
spoznavanju strategije reševanja problemov, logičnem razmišljanju in kreativnosti. 

Poleg osnovnega znanja o delovanju računalnika bodo učenci spoznali tudi ozadje 
delovanja informacijsko-komunikacijske tehnologije. 

V 4. razredu bo največ časa namenjenega uporabi programa Scratch, s pomočjo katerega 
bodo učenci sestavljali programe, izdelovali igrice, razbijali probleme na več manjših 
obvladljivih problemov, sestavljali zgodbe, animacije in reševali vsakdanje probleme (delo 
bo potekalo samostojno in v skupinah). 

V 5. razredu bodo učenci nadgradili pridobljeno znanje iz 4. razreda, tako da bodo lahko s 
Scratchem izdelovali tudi zahtevnejše programe in igrice, prav tako pa bodo reševali 
naloge iz računalniškega tekmovanja Bober. 

V 6. razredu bodo učenci poleg programa Scratch spoznali tudi programa AppInventor in 
TouchDevelop, ki nam omogočata razvoj aplikacij za mobilne telefone in tablice. Aplikacije 
bomo izdelovali na računalniku pa tudi s pomočjo tablic. 

Ocenjevanje: 
Če se odločiš za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta računalništvo, ga moraš 
obiskovati do konca šolskega leta, tvoje delo pri predmetu pa bo tudi ocenjeno. Ocene 
bodo ustne, prav tako pa se bodo ocenjevali tudi praktični izdelki.  

 

 

 

 

 
 


