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Kratke predstavitve razpisanih neobveznih izbirnih predmetov 

Prijava na neobvezne izbirne predmete za bodoči 4., 5. in 6. razred 

Neobvezni izbirni predmeti v šol. letu 2020/2021 

Obveščamo vas, da smo pričeli s postopkom zbiranja prijav na NEOBVEZNE izbirne predmete 

za naslednje šolsko leto. Iz  ponudbe neobveznih izbirnih predmetov lahko v skladu s svojimi 

željami in interesi vaš otrok izbere tiste, ki bi jih želel obiskovati v prihodnjem šolskem letu. V 

pomoč vam bo publikacija, ki je objavljena na koncu prispevka. 

Rok za prijavo je petek, 29. 5. 2020. 

– Učenec neobvezne izbirne predmete lahko izbere, lahko pa tudi ne, zato se imenujejo      

   neobvezni, 

– Če se odloči zanje, lahko izbere največ 2 uri tedensko. 

– Če jih izbere, jih mora obvezno obiskovati celo šolsko leto. 

– Predmeti se ocenjujejo, ocene se vpišejo v spričevalo. 

Ker program neobveznih predmetov ni del obveznega programa, bo pouk le-teh potekal po 

končanem pouku (predvidoma 5. in/ali 6. šolsko uro), izjemoma tudi v času predur. O urniku 

vas bomo obvestili na začetku novega šolskega leta. 

Osnovna šola Muta bo učencem za šolsko leto 2020/2021 ponudila možnost obiskovanja 

naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: 

 – nemščino kot drugi tuji jezik (2 uri na teden), začetek v 4., nadaljevanje v 5. in nato v 6. 

razredu; učenci se lahko vključijo v katerem koli razredu; 

 – šport (1 ura na teden) v 4., 5. in 6. razredu; 

 – računalništvo (1 ura na teden oz. blok ura na 14 dni) v 4., 5. in 6. razredu; 

 – tehniko (1 ura na teden oz. blok ura na 14 dni) v 4. razredu; 

 – umetnost (1 ura na teden oz. blok ura na 14 dni) v 5. razredu. 

Šola je s številom skupin omejena, zato bomo izvajali tiste predmete, za katere bo dovolj 

prijav. 

 

Želimo si, da bi naša ponudba omogočila vsem učencem dobro izbiro v skladu z njihovimi 

interesi in sposobnostmi.  

Podrobnejše podatke o vsebini neobveznih izbirnih predmetih najdete na spletni strani 

Ministrstva za šolstvo in šport  

https://www.gov.si/teme/programi-in-ucni-nacrti-v-osnovni-soli/ 
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NEMŠČINA (NIP-NI) (2 uri tedensko) 

 

Izbirni predmet se izvaja 2 šolski uri na teden. Zaželeno je, da 

ga učenci obiskujejo vsa tri leta, lahko pa se seveda vključijo 

tudi samo v posameznem razredu. Ko se učenec vključi v pouk 

neobveznega drugega tujega jezika, ga mora obiskovati do 

konca pouka v tekočem šolskem letu. 

Ocenjevanje poteka pisno in ustno, učenec si v posameznem 

ocenjevalnem obdobju pridobi eno pisno in eno ustno oceno. 

Če učenec drugi tuji jezik obiskuje neprekinjeno do 9. razreda, 

doseže mednarodni standard A2, kar je izvrstna podlaga za učenje tujega jezika v srednji šoli 

in kasneje. 

Pouk poteka v sproščenem ozračju, učenci aktivno sodelujejo in imajo možnost vsako uro 

komunicirati v tujem jeziku. Poudarek je na govoru in razumevanju. Učenci pri pouku 

uporabljajo tudi moderno tehnologijo – računalnike, tablice … Naučimo se tudi uporabljati 

računalnik, saj pri nekaterih temah izdelamo tudi PowerPoint predstavitev, kopiramo slike, si 

izdelamo slovarček … Vsako leto skupaj pripravimo tudi dramsko igro, ki jo nato zaigramo za 

starše.  

Pri neobveznem izbirnem predmetu nemščina se 

bomo usposobili za osnovno komuniciranje v 

nemščini ter pridobili znanje o nemških deželah, 

njihovih prebivalcih in kulturi. Spoznali bomo osnove 

nemške slovnice ter obravnavali teme iz vsakdanjega 

življenja: naučili se bomo pozdraviti, šteti, 

poimenovati barve, opisati sebe in svojo družino, 

opisati živali, govorili bomo o šoli, hrani in pijači ter 

spoznali dežele nemškega govornega področja. 

Gledali bomo tudi nemške filme in poslušali nemško 

glasbo. 

                                                                           

UMETNOST (NIP-NUM), 1 ura tedensko 

Kulturno-umetnostno vzgojo učencev obravnavamo prek ustvarjanja kulturno-umetniških del 
(npr. ustvarjanje gledališke, lutkovne predstave, filma, plesne, folklorne postavitve, muzikala, 
literarnega, glasbenega dogodka, likovne razstave). Učenci z izkušenjskim učenjem pridobijo 
elementarne izkušnje skozi umetnost, kar je podlaga za ponotranjenje in razumevanje 
vrhunske umetnosti (vzgoja poslušalcev, gledalcev in bodočih izvajalcev vrhunske umetnosti, 
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vzgoja za kakovostno preživljanje prostega časa). Tako je učenčeva ustvarjalnost temeljni 
pogoj za oblikovanje in nastajanje vrhunske ustvarjalnosti in umetnosti.  

CILJI:  

 Vzbujanje učenčeve radovednosti, sproščanje z umetnostjo ter razvijanje interesa in 
aktivnega odnosa do kulture in umetnosti (kulturno-umetnostna vzgoja).  

 Oblikovanje pozitivnega odnosa do nacionalne in svetovne kulturno-umetniške 
dediščine ter njenega vključevanja v sodobnost.  

 Krepitev in razvijanje učenčeve neposredne zaznavno-doživljajske sposobnosti, 
estetskih izkušenj, želja, predstav in domišljije skozi predstavo, igro, muzikal, video, 
sliko ali objekt, tako da bodo učenci znali pojasniti, razlikovati in reflektirati svoje 
dojemanje. 

 Razvoj učenčeve osebnostne in narodnostne identitete.  

 Učenčevo ustvarjanje, poustvarjanje in vrednotenje njegovi razvojni stopnji primernih 
dejavnosti in izdelkov. 

 Raziskovanje sodobne, danes žive umetniške produkcije, ki poudarja pomen 
razvijanja učenčevega razumevanja kulturnega okolja, v katerem živi. 

 

TEHNIKA (NIP-NTE), 1 ura tedensko 

Je enoleten neobvezen izbirni predmet, ki nadgrajuje obvezni predmet naravoslovje in tehnika 
oziroma tehniko in tehnologijo. Učencem razširja 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. Pri praktičnem delu bodo 
učenci spoznavali nevarnosti in varnostne ukrepe ter razvijali spretnosti in navade pri uporabi 
zaščitnih sredstev. Pri konstruiranju modelov s sestavljankami jim omogoča pridobivanje 
tehničnega in fizikalnega znanja in izkušenj ter razvijanje sposobnosti za ustvarjalnost in 
konstruktorstvo. Pri predmetu se oblikuje pozitiven odnos do tehnike. Pri delu v skupini se 
razvijajo sposobnosti sodelovanja in vodenja. Izdelovali se bodo uporabni izdelki iz različnih 
gradiv.  

 

RAČUNALNIŠTVO (NIP-NRA), 1 ura tedensko 

Neobvezni izbirni predmet seznanja učence z različnimi področji računalništva. Predmet ne 
temelji na spoznavanju dela s posameznimi programi, ampak učence seznanja s temeljnimi 
računalniškimi koncepti in procesi. Učenci se pri računalništvu seznanjajo s tehnikami in 
metodami reševanja problemov in razvijajo algoritmičen način razmišljanja, spoznavajo 
omejitve računalnikov in njihov vpliv na družbo. Način dela pri predmetu spodbuja 
ustvarjalnost, sodelovanje in poseben način razmišljanja ter delovanja. S spoznavanjem 
računalniških konceptov in razvijanjem postopkovnega načina razmišljanja učenci pridobivajo 
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znanja, spretnosti in veščine, ki so veliko bolj trajni kot hitro razvijajoče se tehnologije. Ta 
znanja so neodvisna od tehnologij. Znanja, ki jih pridobijo učenci pri tem predmetu, so 
prenosljiva ter uporabna na vseh področjih človeških dejavnosti. Učencem bodo koristila tudi 
pri drugih predmetih in v poznejšem življenju. Ta znanja, spretnosti in veščine so del digitalne 
pismenosti v evropskem referenčnem okvirju osmih ključnih kompetenc.  

  

ŠPORT (NIP-NŠP), 1 ura tedensko 

Predmet vključuje predvsem tiste vsebine, ki v tem starostnem obdobju učinkovito vplivajo na 

telesni in gibalni razvoj učencev, spodbujajo njihovo ustvarjalnost, hkrati pa so z vidika 

športno-rekreativnih učinkov pomembne za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh 

življenjskih obdobjih.  

Neobvezni izbirni predmet šport je 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. Tako 
dopolnjuje osnovni program predmeta šport, skupaj pa predstavljata obogateno celoto in 
pomembno spodbudo za oblikovanje učenčevega dejavnega življenjskega sloga. Z dejavnim 
življenjskim slogom bo tako lahko v mladostništvu in odraslosti skrbel za dobro počutje, 
zdravje, vitalnost in življenjski optimizem. Učenec bo s pomočjo kakovostne, dovolj intenzivne 
in varne športne vadbe, izboljšal svojo gibalno kompetentnost. 
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