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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v 4. razredu 
 

Spoštovani starši učencev tretjega razreda!  
  
V šolskem letu 2020/2021 se bodo učenci lahko odločili za obiskovanje neobveznih izbirnih 
predmetov v 4. razredu.  
Prosimo, da starši bodočih četrtošolcev izrazite morebitno namero vašega otoka o obiskovanju 
neobveznega izbirnega predmeta.  
Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju in pri obveznosti obiskovanja izenačeni z 
obveznimi predmeti osnovne šole. Učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih 
izbirnih predmetov tedensko. Tuj jezik se bo izvajal v obsegu dveh ur tedensko, ostali 
neobvezni izbirni predmeti pa po eno uro na teden.  
Prosimo, da preko spodnje povezave izpolnite spletno prijavnico do 28. maja 2020. Prosimo, da 
spletno prijavnico izpolnite tudi, če otrok ne bo obiskoval izbirnega predmeta. Posamezni 
neobvezni izbirni predmet se bo izvajal, če bo zanj prijavljenih najmanj 12 učencev. Učencem, 

ki se bodo prijavili za tuj jezik in se ta zaradi premajhnega števila prijavljenih ne bo izvajal, 
bomo omogočili prijavo za drugi tuj jezik.  
 
 Spletna prijavnica:    https://www.1ka.si/a/285239 
 
V šolskem letu 2020/2021 lahko učenci 4. razreda izbirajo med naslednjimi predmeti:   
Neobvezni izbirni 

predmet 

Število 

ur 

Opis predmeta 

 
 
Nemščina  

 
 
2 

Znanje tujih jezikov je vse bolj pomembno - kolikor jezikov znaš, 
toliko veljaš! Poleg neposredne uporabnosti za učenca 
(komuniciranje s prijatelji iz tujine, spremljanje tujih oddaj, 
branje besedil,…), predstavlja znanje tujega jezika tudi dobro 
popotnico za nadaljnje izobraževanje in poklicno pot. 

 
 
Francoščina 
 

 
 
2 

Na začetnih stopnjah učenja jezika je največji poudarek na 
pridobivanju besedišča. Učenci bodo obravnavali teme iz 
vsakdanjega življenja in spoznavali področja nemškega oziroma 
francoskega govornega področja. Učenje tujega jezika  
priporočamo učencem, ki imajo veselje in voljo do učenja tujega 
jezika. 

 
 
 
 
 
Šport 

 Izbirni predmet šport je namenjen učencem, ki imajo radi šport in 
gibanje. Ker je to izbirni predmet, naj bo to izbira učencev.  
Pri športu učenci spoznavajo športne aktivnosti, ki jih pri rednih 
urah ne izvajajo (igra s frizbijem, pravila, žongliranje, različne 
orientacijske tekalne igre, vožnja s skirojem, rolko...). Poleg novih 
vsebin, so ure namenjene tudi že poznanim, predvsem tistim, ki 
jih učenci radi izvajajo. Preizkusijo se lahko tudi v vlogi učitelja, 
saj imajo možnost, da uro izpeljejo z vsebinami in na način, kot so 

si sami zamislili. Torej, vsi učenci in učenke, ki si želijo dodatnega 
gibanja, dobrodošli. 

  
 
 
 
Tehnika 

 
 
 
 
1 

Izbirni predmet tehnika 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. Pri praktičnem delu 
učenci spoznavajo nevarnosti in varnostne ukrepe ter razvijajo 
spretnosti in navade pri uporabi zaščitnih sredstev. Konstruiranje 
modelov s sestavljankami omogoča pridobivanje tehničnega in 
fizikalnega znanja in izkušenj ter razvijanje sposobnosti za 
ustvarjalnost in konstruktorstvo. Oblikuje pozitiven odnos do 
tehnike. Učenci sestavljajo izdelke iz različnih gradiv. 

  

Božo Starašinič, ravnatelj 
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