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UVOD 
 

Program devetletne osnovne šole omogoča učencem, da nekatere vsebine 
izobraževanja izberejo sami v obliki obveznih in neobveznih izbirnih predmetov.  

 
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

 
K razširjenemu programu v osnovni šoli spada tudi pouk neobveznih izbirnih 
predmetov, v katere se učenci vključujejo prostovoljno.  
 
Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti. 
Znanje učencev pri neobveznih izbirnih predmetih se ocenjuje in zaključne ocene 
vpisujejo v spričevalo. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se 
obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost morajo starši 
opravičiti.  
 
Učenec se od 7. razreda dalje lahko odloči tako za obvezni izbirni predmet tujega 
jezika (2 uri tedensko) kot tudi za neobvezni tuji jezik (2 uri tedensko), pri čemer 
gre lahko tudi za isti jezik. Smiselno in priporočljivo je, da drugi tuji jezik izberejo 
učenci, ki jih učenje tujih jezikov veseli in bodo želeli obiskovati pouk drugega 
tujega jezika neprekinjeno eno obdobje (od 7. do 9. razreda).  
Neobvezni izbirni predmet se bo izvajal za najmanj 12 učencev v skupini.  
Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjeni program osnovne šole, zato ti 
predmeti niso uvrščeni v urnik med obvezne predmete. Učenec, ki si izbere 
neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem 
letu. Med šolskim letom spremembe niso mogoče. 
 
V šolskem letu 2018/19 bo OŠ Majde Vrhovnik od neobveznih izbirnih predmetov 
izvajala naslednje: 
 
v 4. razredu: 

- nemščina 
- tehnika 1 

 

v 5. razredu: 
- nemščina 
- šport 
- umetnost 

 

v 6. razredu: 
- nemščina 
- računalništvo 
- umetnost 

 

v 7. – 9. razredu: 
- francoščina 
- italijanščina 
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TEHNIKA 1  
(za 4. razred) 

 
 
 
Učenci svoje spoznavne, čustvene, gibalne in socialne potrebe ter interese 
udejanjajo v stiku s tehniko in tehnologijo s poustvarjanjem in ustvarjanjem z 
orodjem, napravami in pripomočki ob pomoči ustreznih pisnih in grafičnih medijev. 
 
Neobvezni izbirni predmet - tehnika1 je uvod v svet tehnike in tehnologije, ki 
vključuje učence 4. razredov. Za izpolnjevanje učenčevih osnovnih potreb po stiku 
in obdelavi gradiv, ta predmet razvija primarne ročne spretnosti in veščine, ki so 
potrebne tudi kasneje za vključitev v svet modelarstva in gradnjo zahtevnejših 
modelov.  
 
Pri predmetu tehnika1 učenci obdelujejo različna gradiva v izdelke. Te je v 
kompletu gradiv pripravila založba IZOTECH.  
Komplet vsebuje gradiva s pripomočki za 10 zanimivih izdelkov in 2 konstrukcijski 
nalogi. Izdelki so: periskop, torbica iz valovite lepenke, žepna svetilka, ptičja 
krmilnica, peresnica, stojalo za knjige (naslon), samokolnica, avtomobil na veter, 
stojalo za epruveto za rastline ali cvet, ogrlica z obeskom in dve konstrukcijski 
nalogi konstruirani s sestavljenko Fischer (vreteno vodnjaka, avtomatsko kladivo). 
 
Cilji predmeta: 
Učenci: 

- si privzgajajo organizacijo pripravo na delo 
- spoznavajo obdelovalna orodja in veščine pravilnega rokovanja z njimi, 
- se učijo izdelati dele izdelka po korakih v celoto, 
- se navajajo na racionalno izrabo gradiv in zaporedja obdelovalnih postopkov, 
- upoštevajo in izvajajo navodila za varno delo z orodji in napravami za 

obdelavo gradiv, 
- razvijajo motoriko, veščine, spretnost in natančnost izdelave, 
- pri izdelavi izdelka vnašajo in razvijajo svoj ustvarjalni potencial 
- ob zaključku naloge potrjujejo svojo samostojnost in krepijo pozitivno 

samopodobo. 
 
Številčna ocena vsebuje: učenčevo znanje o lastnostih gradiv, pridobljene 
spretnosti pri uporabi orodij, natančnost izdelave, učenčev ustvarjalni prispevek in 
trud pri dodelavi izdelka ter sodelovanje v skupini. 

Pripravil: Edvard Ilar 
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ŠPORT 
(za 5. razred) 

 
Predmet je razdeljen na tri sklope: 
 

Razvoj splošne aerobne vzdržljivosti 
- teki, 
- štafetna tekmovanja, 
- različne oblike poligonov, 
- razumevanje pomena rednega gibanja za zdravje, 
- preverjanje in ocenjevanje. 

 
Razvoj koordinacije gibanja, ravnotežja, natančnosti, spretnosti …  

- igre z loparji, 
- met žvižgača, 
- žogarije, 
- športno obnašanje, 
- preverjanje in ocenjevanje. 

 
Razvoj različnih pojavnih oblik moči: 

- skok v daljino z mesta in z zaletom, 
- skok v višino, 
- plezanje po žrdi, 
- plazenja in lazenja, 
- preverjanje in ocenjevanje. 

Pripravil: Borut Šerbela 
 

 
 
 

RAČUNALNIŠTVO 
(za 6. razred) 

 
Razlika med računalništvom in digitalno pismenostjo  
Digitalna pismenost je zmožnost uporabe digitalnih naprav in spleta učinkovito ter 
etično.  Razvijanje digitalne pismenosti je vključeno  v učne načrte  vseh  
predmetov v osnovni šoli in jih razvijajo vsi učitelji.  Digitalna pismenost je sicer 
zaželena in potrebna, ni pa zadostna za modernega človeka, saj ne ponuja 
intelektualnih izzivov, ki jih potrebujejo učenci, da bi postali uspešni posamezniki v 
tehnološko razviti družbi.   
Potrebno je poznati tudi ozadje delovanja informacijsko-komunikacijske  
tehnologije. Poznati je potrebno računalniške koncepte in metode, znati problem 
razdeliti  na manjše probleme,  poenostavljati in modelirati. Ta znanja bodo 
slovenski  osnovnošolci imeli možnost  pridobivati pri neobveznem izbirnem  
predmetu računalništvo v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. 
 
Zakaj izbrati neobvezni izbirni predmet računalništvo? 
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Želimo, da bi bili naši učenci uspešni v digitalni družbi in da bodo nekoč tudi sami 
ustvarjalci novih tehnologij ter storitev. Ker ne želimo,  da bi bili le pasivni 
opazovalci sprememb, jim moramo že zelo zgodaj omogočiti spoznavanje temeljev 
računalništva (Unesco).  
V nekaterih državah (Anglija, Avstralija, Estonija, Slovaška …) so računalništvo 
uvedli kot obvezni predmet v osnovnih šolah. V Sloveniji računalništvo ni obvezni 
predmet, učenci pa si z izbiro neobveznega izbirnega predmeta računalništvo 
vseeno lahko pridobijo znanja, ki so prenosljiva in uporabna na vseh področjih 
človekovega življenja.  
 
Pri neobveznem izbirnem predmetu računalništvo učenci: 

• pridobivajo znanja, potrebna za celo življenje, 
• razvijajo sodobnemu življenju prilagojen način razmišljanja,  
• spoznavajo strategije reševanja problemov, 
• razvijajo sposobnost sodelovanja v skupini, 
• razvijajo kreativnost, ustvarjalnost, natančnost in logično razmišljanje, 
• krepijo pozitivno samopodobo, 
• izdelujejo igrice, zgodbe, animacije … 
• računalnik uporabljajo na aktiven in ustvarjalen način in ne le za 

»izgubljanje časa«. 

 
Pripravila: učiteljica računalništva, Maja Plavčak 
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NEOBVEZNI TUJI JEZIKI 
 

 
Drugi tuji jezik: NEMŠČINA 

(za 4., 5. in 6. razred) 
 

NEMŠČINA KOT NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET V 4. RAZREDU 
 

                                                              
»Hallo!« 
Učenec se z učenjem drugega tujega jezika usposablja za govorne in pisne stike, za 
pridobivanje in razumevanje informacij v tujem jeziku.  
Učenje nemščine v 4. razredu je zabavno in sproščeno, saj je namenjeno tudi 
učencem, ki se prvič srečajo z nemškim jezikom.  
Pri izbirnem predmetu nemščina se bomo usposobili za osnovno sporazumevanje s 
tujimi govorci v vsakdanjih okoliščinah. Pridobili bomo vedenje o nemško govorečih 
deželah, njihovih prebivalcih in kulturi. Spoznali bomo osnove nemškega jezika in 
pri tem razvijali vse štiri jezikovne spretnosti: bralno, slušno, govorno in pisno. 
Obravnavali bomo teme iz vsakdanjega življenja: npr. naučili se bomo pozdraviti, 
predstaviti sebe in druge, spoznali bomo šolske predmete, dneve v tednu, naučili 
se bomo kakšno nemško pesem ter izštevanko. Gledali bomo tudi nemške filme in 
poslušali nemško glasbo. 
Pri pouku bomo uporabljali učbenik in delovni zvezek ter druge slikovno – zvočne 
pripomočke. 
Pouk nemščine bo potekal dve uri na teden, skupaj 70 ur. 
»Tschüs, bis bald« 
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NEMŠČINA KOT NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET V 5. RAZREDU 
 

 
»Hallo!« 
Učenec se z učenjem drugega tujega jezika usposablja za govorne in pisne stike, za 
pridobivanje in razumevanje informacij v tujem jeziku. Učenje nemščine v 5. 
razredu je zabavno in sproščeno, saj je namenjeno učencem, ki se prvič srečajo z 
nemškim jezikom.  
Pri izbirnem predmetu nemščina se bomo usposobili za osnovno komuniciranje v 
nemščini, ter pridobili znanje o nemških deželah, njihovih prebivalcih in kulturi. 
Spoznali bomo osnove nemškega slovnice ter obravnavali teme iz vsakdanjega 
življenja: naučili se bomo pozdraviti, opisati sebe in svojo družino, svojo hišo, 
opisati živali, govorili bomo o šoli, televiziji ter spoznali dežele nemškega 
govornega področja. Gledali bomo tudi nemške filme in poslušali nemško glasbo. 
Pri pouku bomo uporabljali učbenik in delovni zvezek ter druge slikovno – zvočne 
pripomočke. 
Pouk nemščine bo potekal dve uri na teden, skupaj 70 ur. 
 »Auf Wiedersehen!« 
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NEMŠČINA KOT NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET V 6. RAZREDU 
 

 
 
Nemščino kot neobvezni izbirni predmet se lahko začneš učiti tudi v 6. razredu 
osnovne šole. 
Nemščina je po številu govorcev najbolj razširjen materni jezik v Evropi. Kot prvi 
jezik ga govori približno 100 milijonov državljanov Evropske skupnosti, in sicer v 
Nemčiji, Avstriji, Švici, Liechtensteinu ter v nekaterih delih Italije, Francije in 
Belgije. Nemščina je najbolj razširjen drugi tuj jezik v Evropski uniji, takoj za 
angleščino. To pomeni, da ima ob angleščini in francoščini kot jezikih evropske 
komunikacije velik sporazumevalni doseg. Nemčija in Avstrija sta skupaj tudi 
najpomembnejši gospodarski partnerici Slovenije. 
Pri izbirnem predmetu nemščina se bomo usposobili za osnovno komuniciranje v 
nemščini, ter pridobili znanje o nemških deželah, njihovih prebivalcih in kulturi. 
Spoznali bomo osnove nemškega slovnice ter obravnavali teme iz vsakdanjega 
življenja: naučili se bomo pozdraviti, opisati sebe in svojo družino, svojo hišo, 
opisati živali, govorili bomo o šoli, televiziji ter spoznali dežele nemškega 
govornega področja. Gledali bomo tudi nemške filme in poslušali nemško glasbo. 
Pri pouku bomo uporabljali učbenik in delovni zvezek ter druge slikovno – zvočne 
pripomočke. 
Pouk nemščine bo potekal dve uri na teden, skupaj 70 ur. 
 

Pripravila: Petra Suvorov 
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FRANCOŠČINA (FRANÇAIS) 

(za 7., 8. in 9. razred) 

 

 
 

FRANCOŠČINA? 
Na OŠ Majde Vrhovnik že tradicija, 

pridruži se nam tudi ti, 
za vse nas je je dovolj, 

zabavno bo še bolj! 
 

ZAKAJ FRANCOŠČINA? 
• Ker ta jezik govorijo ljudje po celem svetu, kot materni ali uradni jezik. 
• Ker je uradni in administrativni jezik v številnih organizacijah (institucije 

Evropske unije, Svet Evrope, Združeni narodi, Mednarodni olimpijski komite, 
OECD ...). 

• Ker je Francija pomembna partnerka Slovenije na področju trgovine. 
• Ker veliko podjetij v Sloveniji, ki so v lasti Francozov, pričakuje od svojih 

zaposlenih aktivno znanje francoščine. 
• Ker znanje tega jezika omogoča zaposlitev v institucijah Evropske unije v 

Bruslju, Strasbourgu in Luksemburgu. 
• Ker pri pouku usvojimo osnovno besedišče in jezikovne strukture, ki omogočajo 

sporazumevanje v vsakdanjih situacijah. 
• Ker razvijamo vse štiri sporazumevalne zmožnosti - govorno in pisno sporočanje 

ter slušno in bralno razumevanje. 
• Ker spoznavamo francosko in frankofonsko kulturo ter civilizacijo. 
• Ker spoznavamo specialitete francoske kuhinje. 
• Ker se odpeljemo na jezikovno ekskurzijo v Francijo ali drugo frankofonsko 

državo. 
• Ker v pouk vključujemo tudi dramsko igro, pesmi, interaktivne vsebine ipd. 
• Ker sodelujemo pri projektu Vivre avec le livre (Francoska bralna značka). 
• Ker spoznavamo francoske šansone in popularno francosko glasbo. 
• Ker si ogledamo kakšen dober francoski film. 
• Ker obiščemo Francoski inštitut Charles Nodier v Ljubljani. 
• Ker pouk poteka po francoski metodi Adosphère, ki temelji na komunikacijskem 

pristopu s poudarkom na t.i. tâches, nalogah, pri katerih učenci uporabijo vsa 
čutila in pokažejo znanje različnih veščin, kot so govorjenje, pisanje, risanje, 
petje, iskanje podatkov ipd. 

• Ker pravijo, da je to jezik ljubezni. 
 
Metodo Adosphère sestavljajo učbenik, delovni zvezek in zgoščenke. Prvi del 
Adosphère 1 uporabljamo v 7. in 8. razredu. 
Učbenik je brezplačen, saj ga učenci dobijo preko učbeniškega sklada. 
Cena delovnega zvezka je 12,00 eur. 
 

Pripravila: Jelka Perne 
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UMETNOST 
(za 5. in 6. razred) 

 
Neobvezni izbirni predmet Umetnost v 5. in 6. razredu je namenjen vsem, ki imajo 
bujno domišljijo in polno glavo zanimivih idej, zgodb, načrtov. Izvaja se 1-krat 
tedensko skozi celo šolsko leto, zasnovan pa je projektno. To pomeni, da si učenci 
na začetku šolskega leta izberejo eno izmed predlaganih področji, ki se mu nato 
posvečajo skozi celotno šolsko leto: 

- produkcija gledališke predstave ali mjuzikla, 
- oblikovanje in izvedba lutkovne predstave, 
- pisanje scenarija in snemanje filma ali animiranega filma, 
- likovna ustvarjalnost. 

Delo pri neobveznem izbirnem predmetu Umetnost poteka v obliki spoznavanja, 
pogovora, gledanja, pisanja, snemanja, igranja, risanja, ustvarjanja, 
improviziranja, izražanja itd. Poglavitni namen pa je sproščanje z umetnostjo in 
razvijanje pozitivnega odnosa do kulture in umetnosti.  

 
Pripravila: Diana Stibilj Honomihl 

 
 

ITALIJANŠČINA 
(neobvezni izbirni predmet v 7., 8. in 9. razredu) 

 
Pouk drugega tujega jezika spodbuja intelektualno rast učenca in ponuja več 
različnih možnosti izobraževanja pri pouku, v neposrednem okolju ali iz virov v 
tujem jeziku, ki so dostopni tudi z uporabo informacijske in komunikacijske 
tehnologije itd. 
Pri pouku drugega tujega jezika učitelj uvaja sodobne pristope in spodbuja 
slehernega učenca k dejavnemu vključevanju v raznolike dejavnosti. 
 
Cilji predmeta: 
Sprejemniške dejavnosti: 

• Pri sprejemanju besedil (poslušanju, branju) v tujem jeziku učenci razberejo:  
− sporočilo oz. osrednjo misel besedila z znano temo,  
− določene podatke in podrobnosti,  
− stališča in odnose. 
Interaktivne dejavnosti: 

• Učenci se govorno in pisno sporazumevajo o znani temi v predvidljivih 
okoliščinah. 

Tvorbne dejavnosti: 
• Učenci tvorijo zelo preprosta pisna in govorjena besedila v tujem jeziku, v 

katerih:  
─ se predstavijo in predstavijo druge,  
─ opišejo sebe, predmet, žival, kraj, pojav, načrte za prihodnost, svojo izkušnjo,  
─ preoblikujejo dano besedilo (spreminjajo osebe, kraj dogajanja, spremenijo 
konec zgodbe itd.). 
 


