
 
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET TEHNIKA  
Število ur tedensko: 1 
Letno število ur: 35 
Razred: 4, 5, 6 
Izbirni predmet tehnika poglablja, razširja in nadgrajuje predmeta naravoslovje in tehnika v 
četrtem in petem ter tehnika in tehnologija v šestem razredu. Predmet omogoča učencem 
poglobitev in sintezo nekaterih temeljnih znanj s tehničnega področja in povezavo z drugimi 
predmetnimi področji. Predstavlja načine, sredstva in organizacijske oblike spreminjanja 
narave ter učinke nanjo, kar v ustvarjalnem delovnem procesu pomeni preoblikovanje in 
oblikovanje naravnih in umetnih gradiv v novo obliko. 
Papir je gradivo, ki ga učenci najpogosteje uporabljajo za izdelavo izdelkov v osnovni šoli. 
Obdelovalni postopki (merjenje, striženje, gubanje, lepljenje) so primerni starosti učencev. 
Predlagani izdelki so le podlaga, na kateri učenci gradijo svoje zamisli.  
Za izdelke iz lesa učencu iščejo svoje rešitve, ki naj bodo čim bolj preproste, izdelki pa uporabni, 
preprostih geometrijskih oblik, brez odvečnih elementov, barv in drugih dodatkov (npr. 
prekomernih okraskov, narejenih s pirografom), ki ne vplivajo na funkcionalnost izdelka. 
Kot osnovni material pri umetnih masah nam služi predvsem dopadla embalaža.. Pri pouku 
uporabljajo predvsem termoplaste, ki jih segrejejo, upogibajo, vlečejo in talijo. Po možnosti 
učenci preizkusijo vse tri načine obdelave. Tanjše folije strižejo in režejo, debelejše plošče pa 
žagajo, vrtajo, brusijo in polirajo. 
Razumevanje delovanja tehničnih naprav in strojev je pogoj za ustvarjanje na področju 
konstruktorstva. V tem delu se učenci poglabljajo v proučevanje delovanja sklopov in 
sistemov. Učenci konstruirajo gibajoče se modele. Zamisli črpamo iz vsakdanjega življenja. 
Učenci gradijo modele, ki ponazarjajo rešitev resničnega problema ali naloge. 
 

 
Izbirni predmet bo poučeval Zvonko Kramašek, prof. 

  



 
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA  
Pri nemščini se bodo učenci usposobili za osnovno komuniciranje v nemščini, lažje 

navezovanje stikov in ravnanje v določenih situacijah ter pridobili vedenje o nemško govorečih 

deželah, njihovih prebivalcih in kulturi. Spoznali bodo osnove nemškega jezika in pri tem 

razvijali vse štiri jezikovne spretnosti: bralno, slušno, govorno in pisno. Učenje nemščine 

priporočamo učencem, ki imajo veselje in voljo do učenja tujega jezika. 

Predmet je po učnem načrtu namenjen učencem, ki se prvič srečajo z nemškim jezikom. Učenci 

se na začetni stopnji jezika učijo celostno, po načelih zgodnjega učenja.  

Obravnavali bomo teme iz vsakdanjega življenja na zelo preprost in igriv način: naučili se bomo 

pozdraviti, opisali bomo sebe in svojo družino, povedali bomo nekaj o svojih interesih, 

opisovali bomo živali, govorili bomo o šoli in šolskih potrebščinah, povedali bomo kaj radi jemo 

in pijemo, spoznavali bomo dežele nemškega govornega področja...  

Usmerili se bomo predvsem v razvijanje sporazumevalnih zmožnosti učencev. Pouk bo potekal 

tudi skozi igro vlog, intervjuje, pesmi, kratke dramatizacije in igre. Pri pisanju se bomo omejili 

na zapis preprostih besednih zvez in stavkov.  

Tudi pri pouku neobveznih izbirnih predmetov je predpisano ocenjevanje. Učenec, ki ta 

predmet izbere, ga ima v svojem rednem urniku dvakrat tedensko in mora do konca šolskega 

leta pridobiti najmanj 3 ocene. Predmet se ob koncu šolskega leta zaključi s številčno oceno in 

vpiše v spričevalo. 

Za nemščino se lahko odločijo vsi učenci od četrtega do devetega razreda. 

  



 
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET RAČUNALNIŠTVO (4. - 6. RAZRED) 
Pri neobveznem izbirnem predmetu Računalništvo obravnavamo različna področja 

računalništva. V prvem delu se spoznamo z vsebinami, ki so del računalniške pismenosti in 

osnovnih veščin uporabe računalnika. Spoznamo datoteke, mape, okolje Windows, 

uporabniške programe, splet, elektronsko pošto, rastrske slike, urejanje besedil in 

elektronskih preglednic. Vsebine so razdeljene po razredih in prilagojene glede na starost in 

predznanje učencev. Pomemben poudarek je tudi na vsebinah s področja varne rabe 

interneta. 

V drugem delu se bolj osredotočamo na računalniške koncepte in algoritmični način 

razmišljanja. V tem delu se v prvi vrsti ne učimo uporabe programske opreme. Učenci se 

spoznavajo s tehnikami reševanja problemov in postopkovnega načina razmišljanja. Takšna 

znanja so neodvisna od razvijajočih se tehnologij, so prenosljiva in splošno uporabna.  

Konkretno se spoznajo z algoritmi in osnovami programiranja. Z uporabo učnega orodja 

Scratch ustvarijo enostavno računalniško igro. Pri predmetu se dotaknemo tudi podatkov v 

računalništvu, njihovega urejanja in kodiranja.  

 
Vse vsebine in dejavnosti so prilagojene učenčevi starosti. Predhodno znanje s področja 

računalništva ni potrebno. Potrebno je predznanje s področja logike in matematike v okviru 

znanja pridobljenega pri dosedanjem šolanju. 

  



 
Neobvezni izbirni predmet ŠPORT 

 

Gibanje ima številne pozitivne vplive na zdravje človeka. Ti vplivi so najpomembnejši 

v obdobju odraščanja. 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 in pozitivno vplivamo na številna druga področja učenčevega razvoja. 

 

Neobvezni izbirni predmet šport zato vključuje predvsem tiste vsebine, ki 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, namenjen učencem drugega obdobja, vključuje 

vsebine, ki morajo biti prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev, in številne nove 

vsebine, ki jih ni v rednem programu predmeta šport. 

 

Vsebine predmeta pri neobveznih izbirnih predmetih od 4. – 6. razreda: 

 

- teki (fartle, tempo teki, stopnjevalni teki, različni štafetni teki hitrosti in koordinacije),  

- igre z loparji (badminton, namizni tenis), 

-  igre z žogo (elementarne igre kot predpriprava za športne igre, nogomet, košarka, 

odbojka, rokomet), 

- ravnotežne vaje (vaje na gredi, ozki vrvi, traku, ravnotežne klopce),  

-  akrobatika (premagovanje orodij – poligon, prevali naprej, nazaj v razne kombinacije, 

stoje),   

- skoki (sonožni, enonožni, troskok, peteroskok, skakalni poligoni, skoki v globino),   

- plezanja (po različnih plezalih, ročkanje, visenje, guganje, plezanje po plezalni steni), 

- zadevanje tarč (različni pripomočki – žogice, pikado, snežne kepe, z mesta, v gibanju), 

- nordijska hoja (osnove nordijske hoje – drža, odriv, tempo), 

- borilne igre (igre vlečenja – vrvi, partner, potiskanja, nošenja, borilne igre v paru, 

osnovne prvine izbranih borilnih športov), 

- splošni šport (obhodne vadbe, vadbe po postajah, preskoki preko ovir, družabne igre). 

 

Neobveznemu  izbirnemu predmetu šport je v vsakem  razredu  namenjenih 35 ur pouka. 

Pouk izvajamo v obsegu 1 ure na teden. 

  



 
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET UMETNOST 

UMETNOST - Likovna ustvarjalnost – je dejavnost za navdušene mlade likovne ustvarjalce. 

Predmet je namenjen učencem 4., 5.in 6. razreda. Smisel predmeta je vzgajati učence, da bodo 

znali kakovostno preživljati prosti čas. Predmet spodbuja njihovo kreativnost in vzbuja njihovo 

otroško lahko radovednost. Učencem umetnost omogoča sprostitev, razvoj interesov in aktiven 

odnos do kulture in umetnosti; z udejstvovanjem lahko oblikujejo pozitiven odnos do 

nacionalne in svetovne kulturno-umetniške dediščine, ter njenega vključevanja v sodobnost. 

Učenci z ustvarjanjem izražajo in spoznavajo sebe v odnosu do okolja ter pri tem osebnostno 

rastejo. Zastavljene cilje bomo dosegali z aktivnostmi, ki bodo prilagojene zmožnostim učencev 

in objektivnim danostim. Ustvarjali bomo likovne izdelke v različnih likovnih tehnikah, 

obiskali muzej ali galerijo, estetsko urejali prostore šole, sodelovali na likovnih tekmovanjih na 

regijskem in državnem nivoju. Uspehi na različnih nivojih ustvarjanja, jih bogatijo tako v 

osebnostni rasti, kot umetniški izraznosti. 

Cilji: 

· Učenci: 

· z ustvarjalno uporabo likovnih prvin oblikujejo nove skladne estetske celote, 

· se ustvarjalno izražajo z likovnimi materiali in orodji, 

· z likovnimi znaki svobodno in zavestno interpretirajo likovno nalogo, 

· besedno interpretirajo likovna dela umetnikov, 

· povežejo lastno likovno delo v sistem povezav predmeta umetnost, 

· s svojimi deli soustvarjajo likovno podobo šolskih prostorov. 

Danica Arzenšek 

 

 


