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SPLOŠNA PRAVILA
v šolskem letu 2021/2022300 bomo na osnovi spremembe in dopolnitve ZOsn
izvajali neobvezne izbirne predmete v 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razredu.
Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti
osnovne šole, torej se znanje učencev pri neobveznih izbirnih predmetih
ocenjuje, zaključene 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 si lahko izberejo največ dve
uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.
Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca
pouka v tekočem šolskem letu.
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 predpisanega števila učnih
skupin.
Vabimo vas, da se skupaj z vašim otrokom odločite in vašo odločitev zapišete na
prijavnico, ki naj jo otrok prinese nazaj svoji razredničarki.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (vsak predmet je v nadaljevanju opisan):

Neobvezni izbirni predmet

Poučuje

1. Nemščina (za 4., 5., 6., 7., 8., 9. razred)

Natalija Štefančič

2. Tehnika (za 4., 5., 6. razred)

Ambrož Karlovšek
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1. NEMŠČINA
Poučuje Natalija Štefančič, učiteljica angleščine in nemščine.

Neobvezni izbirni predmet nemščina se izvaja v 4., 5., 6., 7., 8., 9. razredu po dve
uri na teden.

Naučili se bomo predstaviti – kdo smo, kje živimo, koliko smo stari, od kje
prihajamo ter po tem tudi vprašati druge. Te osnove nam bodo zelo koristile v
primerih, ko bomo prišli v življenju v stik s tujci, ter ko bomo sklepali nova
poznanstva, prijateljstva.
Raziskovali bomo prosti čas. Spraševali se bomo po konjičkih, poimenovali tiste
najbolj pogoste ter se naučili predstaviti nam najljubše konjičke.
Poimenovali bomo glavne družinske člane, predstavili svojo družino s pomočjo
družinskega drevesa ter se naučili spreganje nekaterih najosnovnejših glagolov.
Predstavljali bomo svoje prijatelje, svoj razred, svojo šolo ter se naučili
poimenovanje nekaterih jedi in živil. Tudi naročali bomo enostavne jedi ter
povedali koliko je ura.
Naučeno bomo utrjevali s pomočjo interaktivnih vaj, s skupinskim delom ter z
didaktičnimi igrami. Za tiste, ki radi berejo bodo na voljo tudi primerne
enostavne knjige v nemščini.
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2. TEHNIKA

Predmet bo izvajal: Ambrož Karlovšek, učitelj geografije in tehnike
Neobvezni izbirni predmet se bo izvajal v 4., 5. in 6. razredu po eno uro na
teden.
Izbirni predmet tehnika razširja in nadgrajuje predmeta naravoslovje in tehnika.
Učenci bodo nadgradili poznavanje različnih materialov (papir, les, umetne
snovi), predvsem ob izdelavi izdelkov iz omenjenih materialov. Spoznali bodo
orodja za obdelavo, se seznanili z varno uporabo orodij. Spoznali bodo, kako se
lotimo načrtovanja od ideje do končnega izdelka. S tem izbirnim predmetom
želimo v vašem otroku vzbuditi željo po inovativnosti, tehničnem razmišljanju,
ustvarjalnosti in kreativnosti.
Vas starše pa naprošam, da pojasnite otrokom pomen poznavanja in uporabe
orodij, strojev in tudi pomen znati narediti enostavne izdelke. Pričakujem da
bodo Vaši otroci v čim večjem številu izbrali izbirni predmet tehnika.
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