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Splošna pojasnila 
 
Neobvezni izbirni predmeti (NIP) omogočajo učencu, da obiskuje pouk tistega 

neobveznega izbirnega predmeta, ki ga izbere glede na svoje želje oziroma 

sposobnosti.  

 

Za neobvezni izbirni predmet se v soglasju s starši učenec odloči sam. Lahko se odloči, 

da ne bo izbral nobenega neobveznega izbirnega predmeta. Ko učenec izbere 

sodelovanje pri neobveznem izbirnem predmetu in odda prijavo za posamezen 

predmet, je redno obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta obvezno. 

 

Šola učencem 1. razreda ponudi pouk angleščine kot neobvezni izbirni predmet 

prvega tujega jezika v obsegu dveh ur tedensko. 

 

Učencem od 4. do 9. razreda ponudi pouk nemščine kot neobvezni izbirni predmet 

drugega tujega jezika v obsegu dveh ur tedensko. 

 

Za učence 4., 5. in 6. razreda šola pobudi še pouk naslednjih neobveznih izbirnih 

predmetov: umetnost, računalništvo, šport in tehnika. Izvajajo se v obsegu 35 ur (celo 

šolsko leto po 1 uro na teden ali pol leta po 2 uri na teden). 

 

Učenec lahko svoje znanje pri istem neobveznem izbirnem predmetu nadgrajuje in 

poglablja v obdobju od 4. do 6. razreda ali pa vsako šolsko leto izbere drugi predmet. 

 

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjeni program šole, zato ti predmeti ne morejo 

biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete. Izvajali se bodo v predurah, v času 

podaljšanega bivanja ali kot blok ura. 

Skupaj z otrokom se pogovorite in presodite, kaj otroka zanima in glede na svoje 

zmožnosti tudi potrebuje.  

 

V publikaciji so zbrane kratke predstavitve neobveznih izbirnih predmetov, ki 

vsebujejo glavne poudarke, cilje ter načine dela in ocenjevanja pri posameznem 

neobveznem izbirnem predmetu. Upamo, da vam bodo predstavitve v pomoč pri 

izbiri in odločitvi. 
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Pomembne informacije  
 

 

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov 

tedensko (20. a člen Zakona o osnovni šoli). 

 

Ko se učenec odloči za pouk neobveznega izbirnega predmeta,  

ga mora redno obiskovati celo šolsko leto. 

 
 

Pouk neobveznih izbirnih predmetov poteka po skupinah. 

 

Učenec je iz neobveznega izbirnega predmeta ocenjen. 

 

Učenci se za neobvezne izbirne predmete odločajo v maju. 

Prijavo k neobveznemu izbirnemu predmetu oddate v programu 

e-Asistent. 

Glede na število prijavljenih učencev za posamezen neobvezni izbirni 

predmet se bomo odločili, katere predmete bomo lahko izvajali  

v skladu z normativi. 
 

O izvedbi izbranih predmetov vas bomo obvestili.  

V kolikor izbranega neobveznega izbirnega predmeta ne bomo izvajali, se bo 

učenec lahko vključil v skupino, kjer bo še prostor. 

 

Sprememba izbire 

V začetku šolskega leta in najkasneje do 30. septembra 2020 lahko učenec v 

soglasju s starši in šolsko svetovalno službo svojo izbiro neobveznega izbirnega 

predmeta zamenja. 

Sprememba izbire je možna le v skladu s predpisanimi normativi (33. a člen 

Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa OŠ). 

 

Učenci in učenke, 

 pomembno je, da pred odločitvijo o izbiri  

neobveznega izbirnega predmeta dobro razmislite,  

kaj vas veseli in kateri izbirni predmet boste 

 z veseljem obiskovali. 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7973
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7973
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Predstavitev izbirnega predmeta ANGLEŠČINA za 1. razred 
 

Dandanes se učenci z angleščino srečujejo skoraj vsakodnevno ob gledanju risank in 

filmov, poslušanju pesmi in igranju računalniških iger. 

Namen zgodnjega učenja tujih jezikov je privajanje (senzibilizacija) otroka na tuj jezik 

in spodbujanje pozitivnega odnosa do tujih jezikov.  

 

V 1. razredu so cilji in standardi usmerjeni v 

poslušanje, slušno razumevanje in govorjenje:  
 

učenec prepozna, da je besedilo v tujem 

jeziku; 

razume pogosto rabljena in z gestami oziroma 

mimiko podprta navodila za delo v razredu; 

na podlagi vidnih in drugih opor razume 

izbrane besede in besedne zveze z znano 

tematiko; 

poimenuje konkretni svet okoli sebe; 

poje, recitira pesmi, pove izštevanko; 

pritrjuje, zanika, izraža počutje, zahvalo, 

voščila in dobre želje ter vljudnostne izraze. 

 

Pri učenju uporabljamo veliko konkretnega materiala in slikovnega gradiva. 

 

Poudarek je tudi na gibanju, saj skozi igro, gibalne dejavnosti in ples spoznavamo 

pesmi, ritmične izreke in besedišče.  

 

Z namenom, da so učenci »potopljeni« v jezik (jezikovna kopel), učitelj med izvajanjem 

pouka večino časa govori v angleškem jeziku. 

 

Učenci spoznajo tudi nekaj angleških zgodbic in angleško risanko. 

 

Neobvezni izbirni predmet je pri ocenjevanju izenačen z obveznimi predmeti, torej se 

znanje pri neobveznem izbirnem predmetu ocenjuje, zaključna ocena pa se vpiše v 

spričevalo. 
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Predstavitev neobveznih izbirnih predmetov 4.–6. razreda 
 

Umetnost (NUM) 
 

Ta predmet je namenjen vsem učencem, ki radi rišejo, slikajo, kiparijo in se kakorkoli 

drugače likovno izražajo in si želijo na prijeten in ustvarjalen način pridobiti dodatna 

znanja na področju likovnega ustvarjanja.  

 

Če boš na vprašanja odgovoril z da, potem je neobvezni izbirni predmet umetnost 

prava izbira zate: 

 

Rad ustvarjaš? 

Si radoveden? 

Se rad likovno izražaš? 

Si kreativen? 

Imaš veliko idej? 

Si želiš ustvarjati lutke za gledališko predstavo? 

Rad oblikuješ kipe? 

Rad gradiš nenavadne in fantazijske zgradbe iz 

lesa, lego kock ali drevesnih vejic? 

Se ob ustvarjanju sprostiš in umiriš? 

  

Raziskovali bomo svet umetnosti in se naučili veliko novega: 

eksperimentirali bomo z likovnimi tehnikami; 

sodelovali na likovnih natečajih; 

razstavljali svoja dela. 

 

Neobvezni izbirni predmet je pri ocenjevanju izenačen z obveznimi predmeti, torej se 

znanje pri neobveznem izbirnem predmetu ocenjuje, zaključna ocena pa se vpiše v 

spričevalo. 

 

Prisotnost se obravnava enako kot pri obveznih predmetih. Učenec, ki je neobvezni 

izbirni predmet začel obiskovati, ga mora redno obiskovati do konca šolskega leta. 

 

Toplo vabljeni k vpisu! 
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Tehnika (NTE) 
 

Ali rad ustvarjaš iz papirja, kartona, lesa in umetnih snovi? 

Rad delaš z orodji in stroji? 

 

Pri izbirnem predmetu tehnika bomo ob delu 

spoznavali osnovne obdelovalne postopke in 

uporabljali stroje, ki so v šolski delavnici. 

 

Posebna pozornost je namenjena varstvu pri delu.  

 

Učenci večino izdelkov izdelujejo samostojno.  

 

Potrebno gradivo priskrbi šola.  

 

 

 

Nekatere izdelke izdelujemo skupinsko, npr. izdelke za 

razred, bazar … 

 

             Nekaj ur posvetimo tudi sestavljanju konstrukcij  

             iz posebnih kock.  

             
 

Neobvezni izbirni predmet je pri ocenjevanju izenačen z obveznimi predmeti, torej se 

znanje pri neobveznem izbirnem predmetu ocenjuje, zaključna ocena pa se vpiše v 

spričevalo. 

 

Prisotnost se obravnava enako kot pri obveznih predmetih. Učenec, ki je neobvezni 

izbirni predmet začel obiskovati, ga mora redno obiskovati do konca šolskega leta. 
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Računalništvo (NRA) 
 

Predmet je namenjen: 

USTVARJALNIM, 

KREATIVNIM, 

ZABAVNIM, 

NENAVADNIM, 

UMETNIŠKIM, 

RAZMIŠLJUJOČIM, 

OBIČAJNIM, 

RAZISKOVALNIM, 

DOLGOČASNIM,  

AKTIVNIM, 

POTRPEŽLJIVIM, 

NATANČNIM, 

ZASANJANIM, 

VZTRAJNIM IN RADOVEDNIM UČENCEM.                       

 

Naučili se bomo ukazovati računalniku, sestavljati programe, 

izdelovati igrice in razmišljati na poseben, računalniški način. 

Večji problem bomo razbili na več manjših in bolj obvladljivih 

problemov.  

 

Učenci se bodo pripravljali na računalniško tekmovanje Bober, 

razmišljali o reševanju problemov in izdelovali zanimive, bolj 

napredne programe.  

 

Razumevati bomo začeli nekatere računalniške koncepte.  

 

Presenečati bomo začeli vse okrog nas. 

  

Neobvezni izbirni predmet je pri ocenjevanju izenačen z obveznimi predmeti, torej se 

znanje pri neobveznem izbirnem predmetu ocenjuje, zaključna ocena pa se vpiše v 

spričevalo. 

 

Prisotnost se obravnava enako kot pri obveznih predmetih. Učenec, ki je neobvezni 

izbirni predmet začel obiskovati, ga mora redno obiskovati do konca šolskega leta. 
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Šport (NŠP) 
 

Ta neobvezni izbirni predmet dopolnjuje osnovni program predmeta šport. Vključuje 

tako vsebine, ki so prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev kot tudi nove 

vsebine.  

 

S pomočjo kakovostne, dovolj intenzivne in varne športne vadbe bo učenec izboljšal 

svojo gibalno kompetentnost, tako da bo: 

 

ustrezno gibalno učinkovit glede 

na svoje značilnosti in stopnjo 

biološkega razvoja; 

 

usvojil nekatere nove spretnosti in 

znanja, ki mu bodo omogočala 

varno in odgovorno sodelovanje 

v različnih športnih dejavnostih pri 

pouku in v prostem času; 

 

razumel pomen vsakodnevnega 

gibanja in športa ter njunih 

vplivov na oblikovanje 

dejavnega življenjskega sloga. 

 

Neobvezni izbirni predmet je pri ocenjevanju izenačen z obveznimi predmeti, torej se 

znanje pri neobveznem izbirnem predmetu ocenjuje, zaključna ocena pa se vpiše v 

spričevalo. 

 

Osnova za ocenjevanje bo: 

napredek v nekaterih gibalnih spretnostih ob upoštevanju individualnih sprememb v 

telesnem in gibalnem razvoju; 

razumevanje športa in njegovih vplivov. 

 

Pri tem učitelj ocenjuje različna področja in uporablja različne načine ocenjevanja: 

nastopi, pisni in ustni ter drugi izdelki. Predvsem ocenjuje uporabo znanj v različnih 

realnih okoliščinah. 

 

Prisotnost se obravnava enako kot pri obveznih predmetih. Učenec, ki je neobvezni 

izbirni predmet začel obiskovati, ga mora redno obiskovati do konca šolskega leta. 
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Predstavitev izbirnega predmeta NEMŠČINA 4.–6. razreda 

in 7.–9. razreda 
 

Neobvezni izbirni predmet nemščina poteka celo šolsko leto. Izvaja se 2 uri na teden 

po končanem rednem pouku (6. ali 7. uro). 

Nemščino lahko začneš obiskovati v 4. razredu in nadaljuješ do 9. razreda. Lahko pa 

začneš tudi v 7. razredu. 

Pouk poteka v heterogeni skupini. Pri uri so združeni učenci od 4. do 6. razreda oziroma 

od 7. do 9. razreda.  

 

Učne vsebine se navezujejo na vsakdanje 

življenjske situacije:  

spoznavanje, družina, prijatelji in šola; 

prosti čas; 

stanovanje, hrana in telo; 

števila, barve in živali; 

dnevi. 

Poleg jezika boš spoznal tudi nekaj 

zanimivosti o nemško govorečih deželah. 

 

Za uspeh pri učenju jezika je pomembno sprotno delo in utrjevanje. 

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti. 

Ocenjevanje je številčno. Pri jeziku je poudarek na ustnem ocenjevanju.  

V šolskem letu se znanje oceni vsaj trikrat, od tega najmanj dvakrat ustno.  

Prisotnost se obravnava enako kot pri obveznih predmetih. Učenec, ki je neobvezni 

izbirni predmet začel obiskovati, ga mora redno obiskovati do konca šolskega leta. 
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Besedilo so pripravili: 

 

učitelji, ki so predvideni kot izvajalci posameznih 

neobveznih izbirnih predmetov v šolskem letu 2020/21 

in 

ravnateljica Mojca Pev, mag. mat. 

 

Knjižico je uredila: Mojca Habič, prof. 

 

Lektoriranje: Tea Furlan, prof.  

 


