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Neobvezni izbi
7., 8. in 9. razreda izvaja tudi pouk
neobveznih izbirnih predmetov.
od 4. do 6. razreda bodo lahko izbirali med naslednjimi neobveznimi izbirnimi predmeti:
 drugim tujim jezikom  umetnostjo,


 tehniko.
od 7. do 9. razreda pa bodo kot neobvezni izbirni predmet lahko izbrali
 tuj jezik bomo ponudili in izvajali neobvezne izbirne predmete v vseh treh razredih drugega in
tretjega vzgojno-

Prisotno
leta isti predmet. Zn

tuji jezik pa dve uri tedensko.
u
s

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo
/program/
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DRUGI TUJI JEZIK -

vlogo. Medtem
Neobveznemu izbirnemu predmetu drugi tuji jezik je v vsakem razredu drugega in tretjega vzgojno70 ur pouka. Pouk izvajamo v obsegu 2 ur na teden.

se uvajajo za uporabo tega jezika pri pridobivanju podatkov iz pisnih in drugih virov.
Vsebine predmeta:
Jaz in moj svet (predstavitev sebe in drugih, moj do
Stiki med kulturami (Medkulturna izmenjava, odnos do pripadnikov tuje narodnosti, vrednot tuje tradicije in kulture)
Dejavnosti pri pouku:
tarost), opis predmetov (npr. v
Branje
Znajo poiskati
Govorno in pisno sporazumevanje
koliko je ura, kam so namenjeni) in postavljajo
Govorjenje

Pisanje
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na

du drugega vzgojno35 ur pouka. Pouk izvajamo v obsegu 1 ure na teden.

posameznimi prog

Ta
znanja so neodvisna od tehnologij in bodo

razvijajo sposobnost sodelovanja v skupini,
krepijo pozitivno samopodobo,
izdelujejo igrice, zgodbe, animacije,

Vsebine predmeta:
problemov, algoritmi, programi.
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V
Gibanje ima

namenjenih 35 ur pouka. Pouk izvajamo v obsegu 1 ure na teden.
tnoNamenjen je
tako da bodo:

ljenjskega sloga.
Vsebine predmeta:
4.
5.
6.
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TEHNIKA

tehnologija v 6.
ti
ter oblikujejo pogled na n
Neobveznemu izbirnemu predmetu tehnika je v vsakem razredu drugega vzgojno35 ur pouka. Pouk izvajamo v obsegu 1 ure na teden.

) in s tem razvijajo prostorsko

predstavljivost,
oblikujejo in preoblikujejo gradiva v novo obliko,

st pri delu in urejenost delovnega mesta,

Vsebine predmeta in primeri izdelkov:
PAPIRNA GRADIVA:
fotografijo, torbica za pisalni
LES:
opomnik, stojalo za pisala, stojalo za telefon, namizna samokolnica za drobne predmete,
UMETNE SNOVI:
MODELI IZ GRADNIKOV SESTAVLJANK:

s pogonom,

e izdelke doma kasneje nadgradijo,

6

Neobvezni izbi

UMETNOST

neobveznega izbirnega predmeta umetnost..
Neobveznemu izbirnemu predmetu umetnost je v vsakem razredu drugega vzgojno35 ur pouka. Pouk izvajamo v obsegu 1 ure na teden.

tnostjo ter interes in aktiven odnos do kulture in umetnosti (kulturnoumetnostna vzgoja).
Oblikujejo pozitivni odnos do nacionalne in svetovne kulturnoKrepijo in razvijajo neposredne zaznavnoskozi predstavo, igro, muzikal, video, sliko ali objekt, tako da bodo znali pojasniti, razlikovati in reflektirati svoje
dojemanje.
Razvijajo osebnostno in narodnostno identiteto.
Ustvarjajo, poustvarjajo in vrednotijo razvojni stopnji primerno dejavnosti in izdelke.

Vsebine predmeta:
-

film
folklorna dejavnost
glasbena ustvarjalnost
likovna ustvarjalnost
literarna ustvarjalnost
ples
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