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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA  

4. , 5. in 6.  RAZRED 
 
 
NEMŠČINA                                                             
 

Učenje tujega jezika predstavlja dobro popotnico za nadaljnje 
izobraževanje in poklicno pot. Predmet je namenjen učencem, ki se 
prvič srečajo z nemškim jezikom.  
Na začetni stopnji se učenci učijo celostno, po načelih zgodnjega 
učenja, ki vključuje več čutov in veliko raznolikih dejavnosti, ki 
spodbujajo aktivno učenje, kot so igranje, petje, dramatizacija, igre vlog 

in podobno. Učne vsebine so ustrezne starosti učencev ter se nadgrajujejo in 
usklajujejo z vsebinami drugih predmetov v predmetniku. Pouk nemščine poteka 2 
uri tedensko. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
RAČUNALNIŠTVO (preprosto programiranje) 
   

Predmet ni namenjen učenju osnovnih veščin uporabe 

računalnika, ampak učencem, ki si želijo nadgraditi svoje 

znanje in uporabiti svojo domišljijo in kreativnost. Učenci 

razvijajo sodobnemu življenju prilagojen način razmišljanja, 

spoznavajo strategije reševanja problemov, razvijajo 

kreativnost, ustvarjalnost, 

natančnost in logično razmišljanje.  

Spoznajo osnove programiranja, razvijajo preproste 

igrice, zgodbe, animacije … Računalnik uporabljajo na 

aktiven in ustvarjalen način. Uporabljamo programski 

jezik Scratch.  

Oceni se projekte, ki so jih poustvarili ali sami ustvarili. 
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TEHNIKA 
 

Izbirni predmet tehnika poglablja, razširja in nadgrajuje predmet 
naravoslovje in tehnika v 4. in 5. razredu oz. tehnika in tehnologija 
v 6. razredu. Učenci predmete in procese opazujejo v resničnem 
svetu in jih sami načrtujejo, izdelujejo in vrednotijo uspešnost 
opravljenega dela. Pri tem pridobivajo nova znanja in spretnosti, 
odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti ter oblikujejo pogled na 

naravo in svojo vlogo v njej. Poklici s področja tehnike in naravoslovja so danes 
cenjeni in iskani. 
 
Vsebine predmeta 

• PAPIRNA GRADIVA, 

• LES,   

• UMETNE SNOVI,  

• KONSTRUKCIJE. 
 
 
 

 
UMETNOST                                                       
 

Umetniško izražanje je potreba vsakega človeka in je 

vezana na področje ustvarjalnosti in inovativnosti. Predmet 

in z njim povezane aktivnosti učijo in vzgajajo, kako 

kakovostno preživljati prosti čas. Ustvarjanje pomeni 

sprostitev in ugodno počutje. Pri delu bodo učenci 

usmerjeni v samostojno delo, izražanje, ustvarjanje in 

poustvarjanje…  

 

Predmet je projektno zasnovan, kar pomeni, da bomo v sodelovanju z učenci izbrali 

projekt in vsebine predmeta izmed naslednjih področij: 

• Glasbena in likovna ustvarjalnost 

• Gledališka dejavnost – drama in lutke 

• Fotografija in film 

Cilji se uresničujejo glede na sposobnosti in spretnosti učencev ter njihov interes in 

motivacijo. 

 
 
 
 
 

mailto:o-okskofije.kp@guest.arnes.si


Osnovna šola  
Oskarja Kovačiča  
Škofije   

Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije 
Sp. Škofije 40 D, 6281 Škofije – Slovenija 

Tel.: 05 6626580, faks: 05 6626593, e-mail: o-okskofije.kp@guest.arnes.si 
Mat. št.: 5084822000 DŠ: 39097293 Trr: 012506030656895 

 
ŠPORT 
 
Neobvezni izbirni predmet šport vključuje 
predvsem tiste vsebine, ki v tem starostnem 
obdobju učinkovito vplivajo na telesni in gibalni 
razvoj učencev, spodbujajo otrokovo ustvarjalnost, 
hkrati pa so z vidika športno-rekreativnih učinkov 
pomembne za kakovostno preživljanje prostega 
časa v vseh življenjskih obdobjih.  
 
 
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. 
   
Učenci izboljšujejo svojo telesno pripravljenost, v izbranih vsebinah medsebojno 
sodelujejo, spoštujejo pošteno igro, razvijajo samozavest in samopodobo. 
 
Glede na vsebino in raznolikost predmeta se bodo med letom pojavili stroški 
plačila prevoza oz. izvedbe določene dejavnosti izven šole in tudi v strnjeni 
obliki. Lahko tudi v soboto ali nedeljo. Zato dobro razmislite ali je ta oblika 
dela za vašega otroka ustrezna. Višina stroškov bo znana naknadno. 
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