
Neobvezni izbirni predmeti (NIP) 
  

Splošne informacije 
V skladu z 22. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni 
list RS, št. 63/13) na šoli izvajamo neobvezne izbirne predmete v 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razredu. 
 
Šola za učence 4., 5. in 6. razreda lahko izvaja pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih 
predmetov: 
 drugi tuj jezik, 
 umetnost, 
 računalništvo, 
 šport, 
 tehnika. 

 
Šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja pouk iz neobveznega izbirnega predmeta, in sicer 
pouk drugega tujega jezika. 
 
Šola za učence 1. razreda izvaja pouk iz neobveznega izbirnega predmeta, in sicer pouk 
angleščine. 
 
Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. 
 
Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjen program šole, zato ti predmeti ne morejo biti 
uvrščeni v urnik med obvezne predmete. Glede na organizacijo obveznih predmetov se bodo 
neobvezni izbirni predmeti lahko izvajali IZVEN REDNEGA URNIKA. 

 
Ocenjevanje 
Neobvezni izbirni predmet je pri ocenjevanju izenačen z obveznim izbirnim predmetom. 
Zaključna ocena se vpiše v spričevalo. Prisotnost učenca pri neobveznem izbirnem predmetu 
se obravnava enako kot pri obveznem izbirnem predmetu, vsako odsotnost pa morajo starši 
opravičiti. 
 
Učni načrti 
Učni načrti za neobvezne izbirne predmete si lahko ogledate na spodnji povezavi: 
https://www.gov.si/teme/programi-in-ucni-nacrti-v-osnovni-soli/ 
  

https://www.gov.si/teme/programi-in-ucni-nacrti-v-osnovni-soli/


Neobvezni izbirni predmeti  
za šolsko leto 2021/22  

 
V prihodnjem šolskem letu bomo na naši šoli ponudili naslednje neobvezne izbirne predmete: 

 na matični šoli: 
Učencem 4., 5. in 6. r. so ponujeni: 

 nemščina (2 uri), 
 tehnika (1 ura), 
 umetnost (1 ura),  
 šport (1 ura), 
 računalništvo (1 ura). 

 
Učencem 7., 8. in 9. r. je ponujena: 

 nemščina (2 uri). 
 

 na podružnični šoli Sp. Kungota: 
Učencem 4. in 5. r. so ponujeni: 

 nemščina (2 uri), 
 šport (1 ura), 
 tehnika (1 ura). 

 
 na podružnični šoli Svečina: 

Učencem 4. in 5. r. sta ponujeni: 
 nemščina (2 uri) 
 tehnika (1 ura) 

 
Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. 
 
  



 
 

NEMŠČINA 
 

Razred: 4., 5., 6. razred 
 
Skupno število ur: 70 ur 
 
Izvajalki: Karin B. HAMERŠAK, prof./Tanja FAJMUT, prof. 
 
Ocenjevanje:    
Ustno in pisno ocenjevanje znanja. 
 
Nujni pripomočki:  
Učenci bodo pri pouku potrebovali velik zvezek s črtami, lepilo in pisala. Naše učno gradivo 
bomo ustvarjali skupaj, zato nakup učbenika ali delovnega zvezka ne bo potreben. 
 
Kratka predstavitev: 
Pouk NIP bo potekal na zabaven in sproščen način: 

 veliko pogovorov: igra vlog, dialogi ...; 
 spoznavanje navad in običajev nemško govorečih držav; 
 igre, ob katerih se učenci ne zavedajo, da se učijo tudi slovnico, spodbujajo pa njihovo 

motiviranost in govor v tujem jeziku; 
 jezik bomo usvajali tudi preko zgodb in pesmi; 
 druženje in aktivna uporaba jezika z učenci iz MS Gamlitz; 
 ekskurzije v zanimive nemško govoreče turistične kraje in ogledi znamenitosti. 

 
Na kakšen način se bomo učili nemščine? – Spielerisch Deutsch lernen? – Ja, na zabaven! 
 
 
 
  



 
 

ŠPORT 
 

Razred: 4., 5., 6. razred 
Skupno število ur: 35 ur 
 
Izvajalci: Franci Kolarič, prof./Matej Banič, prof./Nina Lacković, prof. 
 
Ocenjevanje: 
Ocenjuje se posamezni sklopi v praktični izvedbi. 
 
Nujni pripomočki: 
Za izvajanje športa bodo potrebovali športno opremo. 
 
Kratka predstavitev: 
Pri pouku neobveznega izbirnega predmeta ŠPORT bomo izvajali vsebine, ki so zanimive in 
ki jih pri rednih urah športa ni. 
 
Prvi sklop: Športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj splošne (aerobne) vzdržljivosti: 

 TEKI – lovljenja, štafetni teki in druge tekalne igre; 

 DEJAVNOSTI NA SNEGU; 

 PLAVANJE IN DRUGE DEJAVNOSTI V VODI; 

 AEROBIKA; 

 KOLESARJENJE – 5. r. 
 
Drugi sklop: Športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj koordinacije gibanja, 
ravnotežja, natančnosti in ustvarjalnosti: 

 PLES; 

 HOKEJSKE IGRE; 

 IGRE Z LOPARJI; 

 ŽOGARIJE; 
 RAVNOTEŽNE SPRETNOSTI; 
 ZADEVANJE TARČ. 

 
Tretji sklop: Športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj različnih pojavnih oblik moči: 

 AKROBATIKA; 

 SKOKI; 

 PLEZANJA; 

 BORILNI ŠPORTI. 
 

Ob tako raznolikem programu bo zagotovo zanimivo, pestro in zabavno. 
 

 



 
 

RAČUNALNIŠTVO 
 

Razred: 4., 5., 6. razred 
Skupno število ur: 35 ur 
 
Izvajalec: Gregor AMBROŽ, prof. 
 
Ocenjevanje: 
Učenci pridobijo ocene z oddajanjem tedenskih kratkih nalog. 
 
Nujni pripomočki:  
Učenci bodo potrebovali zvezek in pisala. 
 
Kratka predstavitev: 
Ali želiš spoznati izdelavo igrice, zgodbe in animacije? Ali veš, da lahko uporabljaš računalnik 
na aktiven, ustvarjalen in zabaven način? Ali se želiš naučiti uporabljati elektronsko pošto? Ali 
veš, da imajo prvošolčki v Angliji od leta 2012 »Computing« za obvezni šolski predmet? Če 
želiš obogatiti svoje znanje in pridobiti znanje na področju računalništva, potem je neobvezni 
izbirni predmet računalništvo prava izbira zate. 
  
Tekom predmeta NIP računalništvo bomo spoznali razvoj, zgradbo in delovanje računalnika. 
V nadaljevanju bomo spoznali izdelavo igrice, zgodbe in animacije s pomočjo programa 
CODE. Razvijali bomo logično razmišljanje, kreativnost, ustvarjalnost in natančnost. Rokovali 
bomo z elektronsko pošto in njeno uporabo. Tekom leta bomo spoznali osnove varnosti in 
etike na internetu. V nadaljevanju se bomo naučili uporabljati program Slikar. Za konec pa se 
bomo naučili še pravilne uporabe spletne učilnice. 
  



                                                                                           

 
 

TEHNIKA 
 

Razred: 4., 5., 6. razred 
Skupno število ur: 35 ur 
 
Izvajalec: Marko Šebrek, prof. 
 
Ocenjevanje: 
 
Učenec si pridobi oceno s praktičnim izdelkom, ki ga naredi sam. 
 
Nujni pripomočki: 
 
Škatla s delovnim gradivom. 
 
Kratka predstavitev:  
 
Če si mlad in ustvarjalen ter rad izdeluješ različne uporabne predmete, si vabljen/-a, da se 
nam pridružiš v tehnični učilnici pri neobveznem izbirnem predmetu tehnika. 
 
Predmet  omogoča  pridobitev  temeljnih  znanj  s  področja  tehnike  in  povezavo  z drugimi 
predmetnimi področji. 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 različnih gradiv. Pri praktičnem delu  učenci 
spoznajo nevarnosti in varnostne ukrepe ter razvijajo spretnosti in navade pri uporabi 
zaščitnih sredstev. Poglablja, razširja in nadgrajuje predmeta naravoslovje in tehnika v 
četrtem in petem ter tehniko in tehnologijo v šestem razredu. 
 
 
 



 
 

UMETNOST – GLEDALIŠČE 
 

Razred: 4., 5., 6. razred 
Skupno število ur: 35 ur 
 
Izvajalka: Nataša N. MULEJ, prof. 
 
Ocenjevanje: 
Ocenjuje se sodelovanje in kreativnost. 
 
Nujni pripomočki:  
Niso potrebni. 
 
Kratka predstavitev: 
Pri predmetu bomo razvijali sproščenosti, vedoželjnost in spontanost, krepili samozavest, 
raziskovali naše čute in čustva, razvijali domišljijo,  se učili gledališkega govora in se urili 
nastopanja na odrskih deskah. 
 
Če hočemo doseči to sproščenost, bomo razčlenili postopek igranja na njegove osnovne 
sestavine: mimika, kretnje, gibanje, izreka s pravilnim dihanjem, smiselno oblikovanje stavka, 
analiza besedila, čustvena intonacija. Oder ima namreč posebne zakonitosti, ki terjajo 
posebno obnašanje, gibanje, govorjenje dihanje, čemur pravimo igralska veščina. 
  



 
 

ANGLEŠČINA 
Razred: 1. razred 

Skupno število ur: 70 ur 
 
Izvajalki: Nada LAMPRET, prof./mag. Marija KRISTAN 
 
Ocenjevanje: 
Ocenjevanje je ustno. 
 
Nujni pripomočki: 
Učenci bodo potrebovali brezčrtni zvezek, svinčnik, barvice, lepilo in škarje. 
 
Kratka predstavitev: 
Pouk angleščine poteka ob igralnih in gibalnih aktivnostih, ki se pogosto menjajo in so 
prilagojene starostni stopnji učencev. Pri učenju se uporablja veliko konkretnega materiala, 
slikovnega gradiva. Učijo se skozi pesmice, recitacije, zgodbice, igre vlog …  
 
  



 

 
 
 

NEMŠČINA 
Razred: 7., 8. razred 

Skupno število ur: 70 ur 
 
Izvajalki: Karin B. HAMERŠAK, prof./Tanja FAJMUT, prof. 
 
Ocenjevanje:  
Pisno in ustno ocenjevanje. 
 

Nujni pripomočki: črtasti zvezek A4, učbeniški komplet Maximal 1ali 2 
 
Kratka predstavitev: 
V  7. razredu se bomo učili o: nemško govorečih deželah, družini in družinskih članih, 
številkah in pozdravih, o tem, kako sprejmeš obisk, naročanju pijače, domačih živalih, šolskih 
potrebščinah in  uri. V  8. razredu se bomo učili o: prostem času, športu in počitnicah, 
datumu in dogovoru za termin, delih telesa in boleznih, povabilu na rojstni dan, napovednikih 
na letališču, železniški postaji in o vremenu. Torej, če poznaš že veliko besed iz narečja (npr. 
kelnar, ajmer, štrudl),  želiš spoznati nemško govoreče dežele in kulturo, se želiš v treh letih 
naučil/a dovolj za sporazumevanje, te to veseli, se želiš učiti na zabaven način, družiti  in 
aktivno uporabljati jezika z učenci iz MS Gamlitz, te pritegne udeležba ekskurzij v zanimive 
nemško govoreče turistične kraje in si ogled  znamenitosti, želiš izpopolniti drugi tuji jezik za 
nadaljevanje v srednji šoli, razmišljaš, da ti lahko nemščina koristi pri morebitnem iskanju 
službe v Avstriji, potem se dve uri na teden pridruži ekipi nemško govorečih. 
 
 


