NEOBVEZNI IZBIRNI
PREDMETI

2. TRILETJE: 4. – 6. RAZRED
UVOD
Neobvezni izbirni predmeti se izvajajo od 4. – 6. razreda. Za učence ti predmeti niso
obvezni. Učenec lahko izbere eno uro, največ dve uri izbirnih predmetov tedensko ali
pa se za obiskovanje izbirnega predmeta sploh ne odloči.

Primer izbire:

Če izbere učenec nemščino, ne more izbrati drugega predmeta, če pa izbere kateri
drug predmet, pa lahko izbere samo enega ali pa dva predmeta. Lahko pa seveda ne
izbere nobenega.
Ko otrok predmet izbere, ga mora obvezno obiskovati. Pri predmetu je ocenjen.

UMETNOST – PLES
Neobvezni izbirni predmet umetnost z vsebino plesa ponujamo učencem 4.,5. in 6.
razreda, in sicer 35 ur (en krat tedensko). Preko izraznega gibanja bodo učenci
razvijali plesno kulturo, tako da bodo:
 usvajali prvine plesa in različne plesne tehnike;
 razvijali kontrolo gibanja, koncentracijo, gibalni spomin in fizično kondicijo;
 poglabljali sposobnost opazovanja, posnemanja, pomnjenja, občutljivost gibalne in
glasbene zaznave;
 razvijali sposobnost za individualno in skupinsko ustvarjanje,
 estetsko poustvarjali plesne kompozicije;
 izgrajevali pozitivno samopodobo;
 skupaj z učiteljico ustvarili plesno miniaturo ter se z njo predstavili na eni izmed
javnih prireditev šole.
V skladu z interesi učencev bomo cilje in vsebine prilagajali. Ure bodo sestavljene iz
ogrevanja telesa, plesnih tehnik, ustvarjalnega dela in relaksacije. Učenje plesa je
celostno in ustvarjalno. Učence spodbujamo tudi k obisku plesnih predstav, ki so
pomemben vir izkušenj in informacij. Učenci bodo ocenjeni dvakrat.

NEMŠČINA

HALLO

Zanima me, če veš, kaj pomenita besedi »flaša« in »zokni«? To zagotovo veš. Ali
mogoče veš, od kod ti dve besedi izhajata? Tvoji starši bodo zagotovo vedeli, da so
to nemške popačenke v slovenskem pogovornem jeziku. Kar vprašaj jih, če poznajo
še kakšno, kot npr. »kufer«, »luft«, »šraufenziger«, »špegu« itd.
Ker se učiš že angleščino, ti moram povedati, da sta angleščina in nemščina sorodna,
kar pomeni, da sta si podobna, zato pri našem pouku velja slogan: Deutsch

(nemščina) ist easy!

Namen NIP nemščina je, da prideš v stik s tujim jezikom, ki je jezik naših sosedov,
zato je znanje le-tega precej pomembno.
Pri pouku se srečamo dvakrat na teden. Veliko se pogovarjamo, rišemo, poslušamo
in zelo malo pišemo. Pouk poteka v sproščenem vzdušju. Obravnavamo teme iz
vsakdanjega življenja na preprost in igriv način. Spoznavamo tudi vse tri nemško
govoreče države.
Večino časa se učimo preko igre, gibanja po razredu, risanja, izdelovanja plakatov v
skupinah, pesmic, učenci sami izdelate kakšno didaktično igro, ki jo potem igrate,
včasih poteka delo v računalniški učilnici, kjer delamo interaktivne vaje, brskamo po
spletnem slovarju in iščemo nove nemške besede. Občasno poteka učenje zunaj
učilnice, na prostem, kjer se učimo tuj jezik ob različnih gibalnih igrah, ali v
telovadnici. Tu in tam pa tudi skuhamo kaj »nemškega«. Učenje popestrimo z
obiskom božičnih in velikonočnih delavnic v Ljubljani.

ŠPORT
Neobvezni izbirni predmet šport vključuje vsebine, ki morajo biti prisotne v
vsakodnevni vadbi otrok in so zasnovane tako, da spodbujajo razvoj ključnih gibalnih
sposobnosti, vodijo k uravnavanju telesne teže in razvijajo pravilno telesno držo.
Vključene so tudi tiste vsebine, ki jih redni pouk športa ne vključuje. Program torej
učence spodbuja k raznovrstnim športnim dejavnostim in pomeni dopolnitev ter
popestritev rednih ur predmeta šport.
Na podlagi razvojnih potreb učencev tega starostnega obdobja program vsako leto
vključuje dejavnosti treh sklopov, ki se vsako leto utrjujejo in dopolnjujejo:
Prvi sklop (razvoj splošne aerobne vzdržljivosti) - teki (štafetni teki, orientacijski teki,
suhi biatlon,…), dejavnosti na snegu (tek na smučeh, sankanje), aerobika.
Drugi sklop (razvoj koordinacije gibanja,
ravnotežja, natančnosti in ustvarjalnosti) hokejske igre, igre z loparji (badminton,
namizni tenis,…), žogarije (baseball, T ball,
kickball,…), zadevanje tarč, ravnotežne
spretnosti (hoja s hoduljami), cirkuške
spretnosti (žongliranje).
Tretji sklop (razvoj različnih pojavnih oblik
moči) - akrobatika, skoki (gumitvist, kolebnice), plezanja, borilni športi.

TEHNIKA
Izbirni predmet tehnika poglablja, razširja in nadgrajuje predmete naravoslovje in
tehnika v 4. in 5. ter tehnika in tehnologija v 6. razredu. Pri neobveznem izbirnim
predmetu učenci:


spoznajo namen in pomen tehničnih predmetov;



opazujejo in ugotavljajo lastnosti gradiv;



ob izdelavi izdelkov (papirna gradiva, les, umetne snovi) pridobijo nova znanja in
razvijajo ročne spretnosti;



oblikujejo ideje za svoj izdelke;



načrtujejo potek dela, izberejo gradiva, orodje in stroje, s katerimi varno
izdelujejo predmete;



upoštevajo pravila varnosti pri delu;



izdelajo uporabne in zabavne izdelke.

RAČUNALNIŠTVO
Pri predmetu učenci pridobijo znanja, ki so prenosljiva in uporabna tudi na ostalih
področjih človekovega življenja. Poleg spoznavanja osnov dela s posameznimi
programi predmet učence seznanja s temeljnimi koncepti računalništva.
Učenci pri predmetu:
 spoznajo delovanje in sestavne dele računalnika;
 urejajo podatke v računalniku (mape, imena datotek…);
 skozi didaktične igre raziskujejo svetovni splet in iščejo želene podatke;
 ustvarjajo z risbami, slikami in animacijami;
 izdelajo in oblikujejo besedila ter predstavitve;
 skozi igro se seznanijo z računalniškim načinom mišljenja;
 načrtujejo in izdelujejo preproste programe.

-:

3. TRILETJE: 7. – 9. RAZRED
V tretjem triletju predstavljamo tuj jezik francoščino, ki se izvaja dve uri tedensko.
Učenec ga lahko izbere, ali pa ne. Ko ga izbere, ga mora obvezno obiskovati.
Predmet se ocenjuje.

FRANCOŠČINA
Francoščina je po vsem svetu znana kot jezik ljubezni. Še naročanje skodelice čaja se
sliši romantično: Je voudrais une tasse de thé, s'il vous plaît, madame ! Francoščino
govori več kot 280 milijonov ljudi po celem svetu in jo boš lahko uporabil na
pohajkovanju po vseh celinah.
Predmet je namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda. Predznanje ni potrebno. Z
učenjem francoščine boš lahko nadaljeval na več srednjih šolah in gimnazijah (kot
drugi ali tretji tuj jezik).

