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OŠ Dornberk 2 

Spoštovani učenci in starši! 

 

Neobvezni izbirni predmeti so del razširjenega programa osnovne šole.  

 

Kaj je o njih potrebno vedeti: 

 

 Znanje se ocenjuje. 

 Zaključne ocene se vpišejo v spričevalo.  

 Vključitev je prostovoljna, a če se učenec za nek predmet odloči, ga mora obiskovati do konca  

   šol. leta.  

 Vsako odsotnost morajo starši opravičiti.  

 Učenec lahko izbere 1 ali 2 uri tedensko.  

 Učenec lahko vsako leto zamenja predmet, lahko pa svoje znanje poglablja in nadgrajuje od 4.    

   do 6. razreda. 

 Ker so ti predmeti del nadstandardnega programa, se izvajajo pred ali po pouku.  

 Učne skupine se oblikujejo iz učencev celotnega triletja.  

 Menjava predmeta je možna v septembru, vendar le v okviru normativno predpisanega števila   

  učnih  skupin oz. do popolnitve posamezne učne skupine. 

 

Predmetniki in učni načrti vseh neobveznih izbirnih predmetov so objavljeni na spletni strani 

Ministrstva 

za izobraževanje, znanost in šport 

 

Učencem 4., 5. in  6. razreda  v šol. l. 2016/17 ponujamo naslednje neobvezne izbirne predmete:  

 

 ITALIJANŠČINA —2 uri tedensko 

 ŠPORT – 1 ura tedensko   

 UMETNOST – 1 ura tedensko  
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ITALIJANŠČINA 
 

Temeljni cilj pouka drugega tujega jezika – italijanščine je sposobnost navezovati stike v tem 
jeziku. 

Na otrokom zanimiv, igriv in sproščen način, bo pouk potekal 2 uri tedensko.  

Veliko se bomo pogovarjali, se učili in peli. Seveda bodo učenci tudi zapisovali posamezne besede 
in enostavne povedi. Učenje bomo popestrili z dodatnimi dejavnostmi, veliko je iger vlog, 
nastopanja, katerega cilj je spodbuditi otroke, da se čimbolj sproščeno izražajo v tujem jeziku in 
pri tem uživajo. Učenci se srečujejo z različnimi 
metodami poučevanja, z delom v skupinah, uporabi 
slikovnega gradiva, didaktičnih iger, plakatov, audio in 
video pripomočkov, lutk, kostumov, ipd. 

Pri drugem tujem jeziku je večji poudarek na 
sporazumevalnih in učnih strategijah ter medjezikovni in 
medkulturni ozaveščenosti. Položaj italijanščine kot 
sosedskega jezika daje temu jeziku večjo uporabno 
vrednost.  

Živ stik z Italijo učenci doživijo ob vsakoletni enodnevni 
ekskurziji. 

 

                    UMETNOST 
 

Pri neobveznem izbirnem predmetu Umetnost – glasbena ustvarjalnost se bomo predvsem 
posvetili glasbeni (po)ustvarjalnosti. Iz arhiva bomo izbrskali kakšno lepo zgodbo, jo 
preoblikovali v glasbeno pravljico in jo seveda na odru tudi izvedli. Ob tem se bomo mnogo 
naučili o nastopanju, o glasbeni interpretaciji, tremi …  

 

CILJI IN VSEBINE PREDMETA:   

 oblikujejo in poustvarijo glasbeno ali z glasbo 
povezano predstavo (npr. glasbena pravljica, 
spevoigra, muzikal),  

 poustvarjajo in ustvarjajo vokalne, inštrumentalne 
in vokalno-inštrumentalne vsebine, 

 zvočno eksperimentirajo, improvizirajo ter 
izražajo lastne glasbene zamisli,  

 s sodobnimi glasbenimi mediji ozvočijo različne 
vsebine (npr. filme, razstave likovnih del, šolske   
proslave, produkcije).  
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ŠPORT 

 

Neobvezni izbirni predmet šport je dopolnilo k rednim 
uram športa in vključuje predvsem tiste vsebine, ki v tem 
starostnem obdobju 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. 

Učenci spoznavajo vplive različnih gibalnih dejavnosti na 
zdravje in razumejo pomen telesne in duševne sprostitve, 
s sodelovanjem v skupini pa pridobivajo tudi ustrezne 
socialne spretnosti. Naučijo se ovrednotiti svoje 

sposobnosti in prepoznati omejitve ter tako razumeti in spoštovati različnost med ljudmi. 

Neobvezni izbirni predmet šport je namenjen učencem drugega triletja, vključuje vsebine, ki 
morajo biti prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev (teki, skoki, plezanja, akrobatske 
prvine idr.), in številne nove vsebine, ki jih ni v rednem programu predmeta šport.Iz različnih 
sklopov se bomo skozi igro bolj podrobno seznanili s teki in štafetnimi igrami, preizkusili se 
bomo v ravnotežnih spretnostih, spoznali različne igre z loparji, naučili se bomo osnovne 
padce in borilne igre, osvojili spretnosti z žogo in se preizkusili v osnovnih elementih 
akrobatike. 
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