
NEOBVEZNI IZBIRNI 

PREDMETI 

4., 5. in 6. razred 

ŠOLSKO LETO 
2022/23 

 

 RAČUNALNIŠTVO 

 ŠPORT 

 UMETNOST  

 NEMŠČINA 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET                   

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

IZVAJALEC: Marjetka KLEP 
 
Letno število ur predmeta: 35 ur/lleto 
Predmet se bo izvajal čez celo leto eno uro 
tedensko 
kratek opis predmeta s temeljnimi cilji: 
Razvijati gibalne in funkcionalne sposobnosti  
(koordinacijo gibanja, ravnotežje, natančnost, 
moč, hitrost, gibljivost in splošno vzdržlji-
vost). 
Usvajati spretnosti in znanja, ki omogočajo 
vključevanje v različne poznane in nove 
športne dejavnosti. 
Razumeti pomen rednega gibanja in športa 
(upoštevati načela varne športne vadbe, po-
znati značilnosti in pomen aktivnega življenj-
skega sloga). 
Oblikovati in razvijati stališča, navade in nači-
ne ravnanja (spoštovati pošteno igro, razvijati 
samozavest in samopodobo, upoštevati učite-
ljeva navodila in postavljena pravi-
la, razumeti in spoštovati različ-
nost). 

• znanje nemškega jezika  je po-

membno zaradi nepo-

sredne uporabnosti in 

je odlična naložba za 

nadaljnje izobraževanje 

in poklicno pot 

 učenje nemškega jezika je name-

njeno učencem , ki so obiskovali 

tečaj nemškega jezika, kot tudi 

tistim, ki se z nemškim jezikom 

srečajo prvič 

 obravnavamo teme iz vsakdanjega 

življenja, učimo se skozi igro, glas-

bo, eksperimente, pridobivamo 

posluh za jezik 

 za zaključek pa se odpravimo  še 

na ekskurzijo v Avstrijo  

• razvijamo vse 

štiri jezikovne 

spretnosti: go-

vorno, slušno, 

bralno in pisno, 

učimo se s čutili 

NEOBVEZNI IZBIRNI  PREDMET  

4., 5. in 6. razred, 2 uri na teden                         

Učiteljica: Ines Pečnik 



Pri neobveznem izbirnem predmetu računalništvo bodo  

Učenci: 

• spoznali uporabo računalnika )pisanje besedil, pri-
prava predstavitev 

• uporaba in izdelava zvoka za uporabo pri drugih 
programih 

• razvijali računalniški način razmišljanja 

• uporabljajo dogodkovni način programiranja 

• računalniško programiranje in robotika 

• znajo odkrivati napake znotraj programa in ga po-
praviti 

• krepijo zaupanje in samozavest. 

*znotraj projekta znajo poiskati probleme,  najti re-
šitve zanje in na koncu predstaviti svoj projekt 

IZVEDBA: 

- 35 ur na leto, ki se bodo izvajale po dve uri skupaj 
izmenično na 14 dni oziroma 2 uri skupaj vsaki teden 
v enem polletju 

  
 
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET 
UMETNOST (4., 5 in 6. razred) 
IZVAJALEC: Valerija Gönter 
35 ur / leto, po dve uri tedensko izmenično na 14 dni ali 
v enem polletju 

Kompetenca ustvarjalnosti in inovativnosti je 
ena izmed najpomembnejših veščin za življenje 
v 21. stoletju, ki jo najintenzivneje razvijamo 
preko umetnosti. Učenci bodo preko raziskova-
nja, ustvarjanja in izvajanja kulturno-umetniških 
del poglabljali svojo radovednost, se sproščali 
ter razvijali aktiven odnos do kulture in umetno-
sti. 

 

 - z ustvarjalno uporabo likovnih prvin oblikujejo 
nove skladne estetske celote, 

 - z ustvarjalno uporabo likovnih prvin oblikujejo 
nove skladne estetske celote, 

 - se ustvarjalno izražajo z likovnimi materiali in 
orodji, 

  - ustvarjajo, poustvarjajo in izvajajo kulturno-
umetniška dela na enem izmed področij likovne 
ustvarjalnost 

  - besedno interpretirajo likovna dela umetni-
kov, 

  - se sproščajo preko izražanja v umetnosti, 

  - povežejo lastno likovno delo v sistem povezav 
predmeta umetnost. 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET 

RAČUNALNIŠTVO 

(4. IN  5.  RAZRED) 

IZVAJALEC: Zvonko TRSTENJAK 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET 

RAČUNALNIŠTVO 

(6  RAZRED) 

IZVAJALEC: Zvonko TRSTENJAK 

Pri neobveznem izbirnem predmetu računalništvo bodo  

Učenci: 

• spoznali uporabo računalnika )pisanje besedil, elek-
tronska pošta 

• programiranje žepnega računalnika s programom 
MakeCode 

• razvijali računalniški način razmišljanja 

• uporabljajo dogodkovni način programiranja 

• računalniško programiranje in robotika 

• znajo odkrivati napake znotraj programa in ga po-
praviti 

• krepijo zaupanje in samozavest. 

*zasnovali bodo svoj projekt in ga izvedli (npr. vre-
menska postaja, oglasna deska, izvedba krmiljenja s 
telefonom, …) 

IZVEDBA: 

- 35 ur na leto, ki se bodo izvajale po dve uri skupaj 
izmenično na 14 dni oziroma 2 uri skupaj vsaki teden 
v enem polletju 


