OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v 5. razredu
Spoštovani starši učencev četrtega razreda!
V šolskem letu 2022/2023 se bodo učenci lahko odločili za obiskovanje neobveznih izbirnih predmetov v 5. razredu. Prosimo,
da starši bodočih petošolcev izrazite morebitno namero vašega otoka za obiskovanje 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.
Posamezni neobvezni izbirni predmet se bo izvajal, če bo zanj prijavljenih najmanj 12 učencev. Na šoli bomo za učence od 4.
do 6. razreda izvajali pouk neobveznih izbirnih predmetov v največ šestih skupinah. 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.
Predmet

Št. ur

Nemščina

2

Francoščina

2

Šport

1

Računalništvo

1

Umetnost glasbena
ustvarjalnost

1

Opis predmeta
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.
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.
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.
Računalništvo ima v današnjem času pomembno vlogo, saj je vključeno v vsa področja
našega življenja. Da bi bili v tej družbi uspešni, moramo razumeti delovanje in uporabo
informacijskokomunikacijskih tehnologij.
Neobvezni izbirni predmet seznanja učence z različnimi področji računalništva. Učenci se
pri računalništvu seznanjajo s tehnikami in metodami reševanja problemov in razvijajo
algoritmičen način razmišljanja, spoznavajo omejitve računalnikov in njihov vpliv na
družbo. Spodbuja ustvarjalnost in sodelovanje, razvija spretnosti in veščine digitalne
pismenosti.
Učenci oblikujejo in poustvarijo glasbeno ali z glasbo povezano predstavo (npr. glasbena
pravljica, spevoigra, muzikal), poustvarjajo in ustvarjajo vokalne, inštrumentalne in
vokalno-inštrumentalne vsebine (izbor izvajalskega sestava ter izvajalskega programa
izhaja iz želja, sposobnosti, spretnosti in znanj učencev), zvočno eksperimentirajo,
improvizirajo ter izražajo lastne glasbene zamisli, se glasbeno opismenjujejo (navajanje
na samostojno orientacijo v partiturah, zapisujejo glasbene zamisli) s sodobnimi
glasbenimi mediji ozvočijo različne vsebine (npr. filme, razstave likovnih del, šolske
proslave, produkcije).
Božo Starašinič, ravnatelj

Prijavnico vrniti razredničarki do 27. maja 2022
------------------------------------------------------------------------------------------Odrežite----------------------------------------------------------------------------------------------

Prijavnica za obiskovanje neobveznih izbirnih predmetov v šolskem letu 2022/2023 (izberete lahko največ 2 uri)
Ime in priimek učenca:____________________________________________________, razred: _________________
Neobvezni izbirni predmet: 1. _______________________________, 2. ____________________________________

Datum:_______________

Podpis staršev:_______________________

