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V skladu z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 

63/13) uvajamo  neobvezne izbirne predmete (v nadaljevanju NIP). V šolskem letu 2020/21 bomo izvajali 

NIP v 1., 4., 5. in 6. razredu ter v 7., 8. in 9. razredu. 

V 1. razredu bomo izvajali angleščino kot prvi tuji jezik. 

Učenci 4., 5. in 6. razreda lahko izbirajo med: 

☺ nemščino (2 uri na teden),  

☺ likovno umetnostjo (1 ura na teden) in  

☺ športom (1 ura na teden). 

Predmet se lahko izvaja, če se nanj prijavi najmanj 12 učencev. Izbrani bodo tisti predmeti, kjer bodo 

prijave številčnejše. 

V 7., 8. in 9. razredu se lahko učenci odločajo o pouku drugega tujega jezika kot neobveznega izbirnega 

predmeta. Izberejo lahko nemščino. 

Neobvezni izbirni predmeti omogočajo učencu, da obiskuje pouk tistega predmeta, ki ga 
izbere glede na svoje želje oz. sposobnosti. Seveda pa se lahko učenec v soglasju s starši 
odloči, da ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmeta. 
Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznim predmeti, torej se 
znanje pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v 
spričevalo. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri 
obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti. 
Učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Ko učenec 
neobvezni izbirni predmet izbere, ga ne more opustiti, temveč ga mora obiskovati do konca 
šolskega leta. 
Učenec lahko svoje znanje pri istem neobveznem izbirnem predmetu nadgrajuje in poglablja 
v vsem obdobju, torej od 4. do 6. oziroma od 7. do 9. razreda. 

Šola samostojno organizira in oblikuje učne skupine, skladno s predpisanimi normativi, 

za  vsako šolsko leto posebej. Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjen program šole, 

zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete. Glede na 

organizacijo obveznih predmetov, se bodo neobvezni izbirni predmeti lahko izvajali v 

predurah ali v času po pouku (6. 7. in 8. uro), lahko tudi v obliki blok ur (npr. umetnost), v tem 

primeru na 14 dni.   

Izbirni predmeti v svoji zasnovi omogočajo prilagajanje individualnim razlikam in interesom 
otrok.  

V primeru, da se ob začetku šolskega leta posamezni učenec premisli in želi zamenjati neobvezni izbirni 

predmet, je menjava možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta, vendar le v okviru normativno 
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predpisanega števila učnih skupin ali učencev in le v primeru, da sprememba ne ogrozi obstoja skupine oz. 

do popolnitve posamezne učne skupine. PO 30. septembru menjava ni več mogoča. 

  

  

Navodilo za izbiro in prijavo: 
Prijava ni obvezna (zato neobvezni IP), je pa obvezno obiskovanje predmeta, če se učenec k 
predmetu prijavi. Učenec lahko izbere največ 2 uri NIP tedensko.. 
 
Način prijave: preko eAsistenta. Ko so prijave odprte, se vam to prikaže v eAsistentu na 
prvi strani. 
V primeru težav kakršnihkoli  vprašanj v povezavi z izbiro in prijavo se obrnite na svetovalno 
delavko Majo Sedej. 

 

PREDSTAVITVE PONUJENIH PREDMETOV 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA V 2.  IN 3. TRILETJU 

ORGANIZACIJA: 

- triletni predmet 

- 70 ur letno (2 uri na teden) 

 

KOLIKO LET TRAJA NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA?  

Drugi tuji jezik nemščina je zasnovan kot triletni neobvezni izbirni predmet v 4., 5. in 6. razredu. 

Priporočamo, da učenec obiskuje pouk drugega tujega jezika vsaj tri zaporedna leta. Lahko pa ga 

preneha obiskovati po enem ali dveh letih. Z učenjem nemščine kot neobveznega izbirnega predmeta 

pa lahko nadaljuje tudi v tretji triadi (od 7. do 9. razreda)  

 

KOMU JE PREDMET NAMENJEN? ZAKAJ IZBRATI NIP NEMŠČINA?  

V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju je pristop k učenju celosten, s pomočjo poslušanja 

učitelja, zvočnih posnetkov, glasbe, slik, video posnetkov in gibanja. Tak pristop spodbuja učenčev 

kognitivni, afektivno-socialni in psihomotorični razvoj. Pouk se izvaja v sproščenem vzdušju, pogosto 

z metodo igre, z igro vlog, s sodobnimi mediji in z drugimi oblikami dela, ki spodbudno vplivajo na 

usvajanje jezika. Poslušanje, spraševanje, odgovarjanje, dopolnjevanje so dejavnosti, ki jih učenci 

opravljajo z govorom, s petjem, z gibanjem ali likovnim izražanjem. V ospredju so dejavnosti 

poslušanja, govorjenja, sporazumevanja, nekoliko manj pa branja in pisanja. Učenec se je zmožen 

sporazumevati o temah, ki jih pozna, in se jih je učil, zmožen je napisati preprosto besedilo na podlagi 

vzorca ali kratek opis ali opombo ob sliki. Organizirali bomo tudi ekskurzijo v nemško govorečo 

deželo. Za nemščino kot neobvezni izbirni predmet se lahko odločijo vsi učenci v četrtem, petem in 

šestem razredu ter lahko nadaljujejo do devetega razreda. Ključnega pomena je kontinuiteta znanja, 

zato je priporočljivo, da učenci procesa učenja ne prekinjajo. 

Učenci se lahko k nemščini kot drugemu tujemu jeziku prvič prijavijo tudi v 7., 8. ali 9. razredu.  

https://www.easistent.com/
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UMETNOST 

 Predmet je enoleten (lahko ga izvajamo v četrtem, petem ali šestem razredu osnovne 

šole). 

 Izvaja se eno uro tedensko. 

 Možnost blok ure (dve uri skupaj) na 14 dni... 

 V šolskem letu skupaj 35 ur. 

 Predmet je projektno zasnovan, pri čemer učitelj v sodelovanju z učenci vsako leto na 

novo izbere  tematiko in vsebine za uresničevanje ciljev predmeta.  

učitelj Jožef Knafelc 

ŠPORT 

Neobvezni izbirni predmet šport 

vključuje tiste vsebine, ki v tem 

starostnem obdobju učinkovito vplivajo 

na telesni in gibalni razvoju učencev, 

spodbujajo njihovo ustvarjalnost, hkrati 

pa so z vidika športno-rekreativnih 

učinkov pomembne za kakovostno 

preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih. 

 program obsega 35 ur (1 ura tedensko), 

 izvedba programa usmerjena v razvoj aerobnih sposobnosti, moči in koordinacije 

gibanja, 

 priporočljivo je, da se otroci v čim večjem številu vključijo v neobvezni izbirni 

predmet, saj s tem nadgradimo njihov motoričen razvoj, 

 ob zadostnem številu otrok, naredimo dve skupini ločeni po spolu, 

 program prilagodimo željam otrok, 

 glavni cilj je sprostitev po napornem dnevu v šoli. 
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Praktične vsebine: 

 TEKI,  

 DEJAVNOSTI NA SNEGU,  

 NORDIJSKA HOJA,  

 DEJAVNOSTI V VODI,  

 AEROBIKA,  

 KOLESARJENJE,  

 PLES,  

 HOKEJSKE IGRE, 

 IGRE Z LOPARJI, 

 ŽOGARIJE,  

 CIRKUŠKE SPRETNOSTI,  

 RAVNOTEŽNE SPRETNOSTI (rolanje, kotalkanje, …) 

 ZADEVANJE TARČ,  

 PLEZANJA,  

 SKOKI ,  

 BORILNI ŠPORTI. 

VABLJENI K »VPISU« 

Otroci v tem starostnem obdobju so najbolj dojemljivi za nova motorična učenja, seveda ni nikoli 
prepozno, vendar tega časa ni mogoče nadoknaditi. 

 

 

…NE BO VAM ŽAL 

učitelj Uroš Jenko 


