
 

Podpis učenke/učenca: 

  

__________________________________ 

  

 

Ime in priimek starša oz. zakonitega zastopnika: 

 

_________________________________ 

 

 

Podpis starša oz. zakonitega zastopnika:    

 

_________________________________ 

  

 

 

Kraj in datum: ____________________________ 

 

 

 

 

Izpolnjeno prijavnico učenci vročijo razredničarki do srede, 

21. 4. 2021. 

Do konca šolskega leta boste dobili obvestilo, kateri izbirni 

premeti se bodo izvajali v prihodnjem šolskem letu in v 

katerega bo vključen vaš otrok.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI  

ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022  

(ZA UČENCE 6. RAZREDA- Cerknica in Begunje) 
 

V skladu z Zakonom o osnovni šoli mora šola učencem 4., 5. in 

6. razreda ponuditi neobvezne izbirne predmete. To so predmeti, 

ki jih učenec lahko izbere ter s tem obogati svoje znanje na 

izbranem področju.  

Bodoči četrtošolci, petošolci in šestošolci imajo možnost izbirati 

le en predmet ali pa nobenega.  

Da se bo izbrani predmet izvajal, mora biti prijavljenih najmanj 

12 učencev. Če po prvem izboru ne bo dovolj prijavljenih, boste 

dobili še eno prijavnico, v kateri bodo ponujeni le tisti predmeti, 

ki jih je izbralo največ učencev.  

Učencu se ni treba prijaviti k nobenemu izbirnemu predmetu. Če 

pa se prijavi, ga mora obiskovati celo šolsko leto. Pri tem 

predmetu je tudi ocenjen. V mesecu septembru lahko učenec 

spremeni izbrani predmet ali pa se odjavi, vendar le, če to ne 

spremeni skupine (če ni manj kot 12 učencev).  

 



Neobvezni izbirni predmeti 

TUJI JEZIK – NEMŠČINA (2 uri tedensko)  

Drugi tuji jezik ima v primerjavi s prvim tujim jezikom drugačno vlogo, saj 

je pri slednjem večji poudarek na sporazumevalnih in učnih strategijah ter 

medjezikovni in medkulturni ozaveščenosti.  

Cilj predmeta je spoznavanje jezika skozi igro, pesmi, izštevanke, 

didaktične igre in naloge, pravljice, igro vlog …  

ŠPORT (1 ura tedensko) 

Športna dejavnost v šoli ima prav poseben pomen za zdrav in normalen 

razvoj odraščajočih učencev, saj živijo v času, ki ga označujejo čedalje 

manjša gibalna dejavnost, nezdrave prehranske navade in specifični, večkrat 

tudi tvegani načini preživljanja prostega časa. Poudarek bo predvsem na 

igri, ki je nujen sestavni del ure in čim več aktivnosti zunaj.  

UMETNOST - LIKOVNO USTVARJANJE (1 ura tedensko) 

Likovno ustvarjanje učencem pomeni sprostitev, ugodno počutje, z 

ustvarjanjem izražajo in spoznavajo sebe v odnosu do okolja ter pri tem 

osebnostno rastejo. Učitelj učence spodbuja, da z uporabo likovnih prvin 

oblikujejo nove estetske vsebine, se ustvarjalno izražajo z različnimi 

likovnimi materiali in orodji na vseh likovnih področjih. 

Veliko vlogo v učnem procesu imajo umetniška dela različnih izraznih 

področij. Poučevanje predmeta umetnost sledi izzivom, ki jo omogoča 

sodobna informacijska in komunikacijska tehnologija.  

RAČUNALNIŠTVO (1 ura tedensko) 

Učenci se pri računalništvu seznanjajo s tehnikami in metodami reševanja 

problemov in razvijajo algoritmičen način razmišljanja, spoznavajo 

omejitve računalnikov in njihov vpliv na družbo. Način dela pri predmetu 

spodbuja ustvarjalnost, sodelovanje in poseben način razmišljanja ter 

delovanja. S spoznavanjem računalniških konceptov in razvijanjem 

postopkovnega načina razmišljanja učenci pridobivajo znanja, spretnosti in 

veščine, ki so veliko bolj trajni kot hitro razvijajoče se tehnologije. 

TEHNIKA (1 ura tedensko) 

Izbirni predmet tehnika poglablja in nadgrajuje predmet naravoslovje in 

tehnika v četrtem in petem razredu ter tehnika in tehnologija v 6. razredu. 

Predmet razširja osnovna spoznanja o tehnoloških lastnostih posameznih 

gradiv in praktična znanja, spretnosti in delovne navade pri uporabi orodja, 

pripomočkov, strojev in naprav za oblikovanje in obdelavo gradiv. 

IME IN PRIIMEK UČENCA/-KE: ______________________________ 

Ustrezno obkrožite. 

V šolskem letu 2021/2022 bo obiskoval/-a: 

4. razred.   5. razred.   6. razred. 

UČENEC/-KA:     

1. BO      NE BO        obiskoval/-a izbirnega predmeta. 

 

2. Če ste označili, da bo obiskoval/-a izbirni premet, obkrožite en neobvezni  

    izbirni premet, ki bi ga želel/-a obiskoval/-a: 

 a) tuji jezik nemščina 

 b) šport 

 c) umetnost – likovno ustvarjanje 

 č) računalništvo 

 d) tehnika. 

 

3. Če želite, obkrožite tudi en nadomestni neobvezni izbirni predmet, ki bi   

   ga želel/-a obiskoval/-a, če ne bo dovolj prijav za prvi izbrani predmet:   

a) tuji jezik nemščina 

 b) šport 

 c) umetnost – likovno ustvarjanje 

 č) računalništvo 

 d) tehnika.  

 


