
Spoštovani učenci in starši!
V šolskem letu 2021/22 bomo izvajali pouk 
neobveznih izbirnih predmetov.  Šola za 
učence 4., 5. in 6. razreda ponuja in izvaja 
pouk naslednjih neobveznih izbirnih pred-
metov: nemščina in šport.
Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo s 
številčnimi ocenami od 1 do 5, ocene se vpi-
šejo v spričevalo. Če se učenec prijavi za ne-
obvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati 
do konca šolskega leta.
Izbirni predmet se izvaja 1 uro tedensko (lah-
ko strnjeno v enem obdobju), le tuji jeziki dve 
uri tedensko.
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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET

NEMŠČINA ZA 4. RAZRED
Drugi tuji jezik ima v primerjavi s 
prvim tujim jezikom drugačno vlo-
go. Medtem ko prvi tuji jezik vodi 
do najvišjih in najkompleksnejših 
zmožnosti, je pri drugem tujem jezi-
ku večji poudarek na sporazumeval-
nih in učnih strategijah ter medjezi-
kovni in medkulturni ozaveščenosti. 
Pouk drugega tujega jezika se izvaja 
kot neobvezni izbirni predmet v obsegu dveh ur na teden. Uče-
nec se v pouk drugega tujega jezika vključi prostovoljno. Učenci 
pri pouku tvorijo preprosta pisna in govorjena besedila v tujem 
jeziku, v katerih se znajo predstaviti, opisati svojo družino ter 
prepoznajo besedišče iz različnih tem (družabne igre, druži-
na, prijatelji, šola). Učenci postopoma gradijo svoje znanje in 
ga nato v prihodnjih letih lahko nadgrajujejo. Ocenjevanje je 
ustno in pisno. Skupno učenci pridobijo vsaj 3 ocene. Učenci pri 
pouku uporabljajo učbenik in delovni zvezek Planetino 1.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET

NEMŠČINA ZA 5. RAZRED
Učenci, ki so v 4. razredu obiskovali pouk nemščine, bodo svo-
je znanje v 5. razredu utrdili in nadgradili. K pouku se lahko 
vključijo tudi tisti učenci, ki v preteklem letu nemščine niso 
obiskovali. V prvem mesecu ponavljajo in utrjujejo znanje, 
pridobljeno s pomočjo učbenika Planetino 1. S tem učbenikom 
tudi nadaljujejo, saj se teme primerno stopnjujejo. Tako dobro 
utrdijo teme, kot so: moja šola, moje stvari, oblačila. Skozi celo 

leto so prisotni tudi aktualni prazniki, ki jih praznujemo v nem-
škem jeziku. Učenci nimajo domačih nalog, saj vse naredijo v 
sklopu pouka. Ocenjevanje je ustno in pisno. Skupno učenci 
pridobijo vsaj 3 ocene. Pouk drugega tujega jezika se izvaja kot 
neobvezni izbirni predmet v obsegu dveh ur na teden.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET

NEMŠČINA ZA 6. RAZRED
Program je namenjen učencem, ki so v 4. in 5. razredu (ali vsaj 
v 5. razredu) obiskovali pouk nemščine. Še naprej uporabljajo 
učbenik Planetino 1. Teme se nadaljujejo: oblačila, praznova-
nja, prostočasne dejavnosti, igre in prazniki. Učenci večinoma 
nimajo domačih nalog, saj vse naredijo v sklopu pouka. Oce-
njevanje je ustno in pisno. Skupno učenci pridobijo vsaj 3 oce-
ne. Pouk drugega tujega jezika se izvaja kot neobvezni izbirni 
predmet v obsegu dveh ur na teden.
Izvajalka Ana Fon

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET

ŠPORT
Športna dejavnost ima velik pomen za skladen razvoj otroko-
vega organizma. Pravilno in redno vključevanje v prilagojene 
programe športne vzgoje in pravilno učenje gibanja pod nad-
zorom strokovno usposobljenih oseb je naložba v otrokovo 
zdravje in njegov pravilen razvoj.
Za področje osnovne gibalne motorike otrok velja, da kasneje 
težko nadoknadimo, kar je zamujenega v zgodnji mladosti. To 
naj bo dovolj tehten razlog, da postane prilagojena in usmerje-

na športna vzgoja del vsakdanjika naših otrok.
Tako neobvezni izbirni predmet šport, ki je namenjen učencem 
drugega obdobja, vključuje vsebine, ki morajo biti prisotne v 
vsakodnevni športni vadbi učencev, in vsebine, ki jih ni v re-
dnem programu predmeta šport:
4. razred: orientacijski teki in igre, dejavnosti na snegu, žo-
garije, plavanje,  igre z loparji, nordijska hoja, ples in aerobika.
5. razred: rolanje, orientacijski teki in igre, dejavnosti na sne-
gu, zadevanje tarč, žogarije, kolesarjenje, nordijska hoja, ples 
in aerobika. 
6. razred: orientacijski teki in igre, dejavnosti na snegu, pla-
vanje, kolesarjenje, nordijska hoja, žogarije, ravnotežne spret-
nosti, borilni športi, različne oblike skokov, ples in aerobika. 
Zakaj torej vključiti otroka v neobvezen izbirni predmet šport? 
Ker bomo s tem: 

•	 omogočili otroku koristno ter zabavno učenje športnih 
dejavnosti skozi igro,

•	 otroka naučili osnov različnih športov,
•	 dvignili nivo otrokovih biopsihosocialnih sposobnosti s 

pomočjo povezovanja z drugimi  vsebinami,
•	 otroka naučili varne uporabe športnih pripomočkov in 

športnih površin.
Neobvezni izbirni predmet šport bo voden s strani športnih pe-
dagogov glede na število prijavljenih otrok. Vse dejavnosti so 
brezplačne. 


