
 

Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika  
Lošca 1 
1360 Vrhnika 

 
 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
v 4. razredu 

(šol. letu 2016/17) 
 

 
V skladu z 20a. členom ZOsn  (Uradni list RS, št. 63-2519/2013 z dne 26. 7. 2013) mora 
učencem šola ponuditi neobvezne izbirne predmete. 
Učenci 4. do 6. razreda se bodo lahko prostovoljno vključili v pouk neobveznih izbirnih 
predmetov:  drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike.  
Pouk drugega tujega jezika se bo izvajal dve uri tedensko, pouk umetnosti, računalništva in 
tehnike pa eno uro tedensko. 
Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. 
 
Za učence, ki se bodo odločili, da bodo obiskovali neobvezni izbirni predmet, 
bo obiskovanje pouka obvezno, in ocena neobveznega izbirnega predmeta bo 
enakovredna z ostalimi ocenami. 
 

POSTOPEK IZBIRE IN OBLIKOVANJE SKUPIN 
 
V šolskem letu 2016/17 bomo ponudili naslednje neobvezne izbirne predmete za 4. razred: 

 Italijanščina 1 

 Nemščina 1 

 Tehnika 1 

 Umetnost 1 (glasba - petje)  
 
Šola bo oblikovala predvidoma 4 skupine neobveznih izbirnih predmetov na matični šoli. V 
skupini za izvajanje izbirnih predmetov je lahko največ 28 učencev. 
Prijavnice bodo učenci dobili na šoli, izpolnjene pa bodo vrnili do ponedeljka, 
25. 4. 2016. 
 
V izbirnem postopku bomo v največji možni meri upoštevali želje učencev. Če bo število 
učencev za določen predmet premajhno, bomo izbor uskladili z učenci individualno. 
O izbiri bodo učenci in starši pisno obveščeni pred koncem šolskega leta. 
 
Na začetku šolskega leta imajo učenci en teden časa za popravek svoje izbire. V tem primeru 
se lahko vključijo v skupino, kjer je še prostor in je izbira usklajena z njihovim urnikom. Da 
ne bodo obiskovali neobveznega izbirnega predmeta pa se lahko odločijo samo v primeru, 
da se skupina glede na normative še vedno lahko izvaja. 

 

http://www.edusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?SOPI=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013072600%7CRS-63%7C7655%7C2519%7CO%7C
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Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika 

 

 
PONUDBA  

NEOBVEZNIH  
IZBIRNIH PREDMETOV 

 
v 4. razredu 

 

šol. leto 2016/2017 
 

 

neobvezni izbirni predmet trajanje  št. ur/teden, leto 

drugi tuji jezik  NEMŠČINA 1 triletni predmet,  

lahko tudi krajši  

 

2 uri/teden = 70 ur/leto 

drugi tuji jezik ITALIJANŠČINA 1 triletni predmet,  

lahko tudi krajši  

 

2 uri/teden = 70 ur/leto 

UMETNOST 1 enoletni predmet 1 ura/teden = 35 ur/leto 

TEHNIKA 1 enoleten predmet 2 ura/teden =35 ur/leto 

(1 obdobje)  

 

 

DRUGI TUJI JEZIK:  

NIP NEMŠČINA 1 

 triletni predmet  

 2 uri tedensko 

Učenec se v pouk neobveznega izbirnega predmeta vključi prostovoljno in ga obiskuje 
dvakrat na teden. Ko se učenec vključi v pouk neobveznega drugega tujega jezika, ga mora 
obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu. Ocenjevanje znanja poteka v skladu z 
zakonodajo, in sicer ustno, pisno in na druge načine. Učenec si v posameznem 
ocenjevalnem obdobju pridobi vsaj eno ustno in eno pisno oceno.  
V prvem letu obiskovanja bo učenec spoznal osnovna (najpogosteje uporabljena) učiteljeva 
navodila, preproste napotke in opozorila pri pouku,  omejeno število besed, kratkih povedi, 
vprašanj in navodil, ki se nanašajo nanj v neposrednem okolju,  interpretiral rime, 
preproste pesmi (s kretnjami, z mimiko, s celim telesom), obvladal omejeno število 
osnovnega besedišča in naučene standardne izraze, ustrezno poimenoval posamezne 
predmete, pojave in dejanja okrog sebe in spoznal pogosto rabljeno besedišče in nekatere 
vljudnostne vzorce (prosi, se zahvali). 
 

 



Vodnik po neobveznih izbirnih predmetih, 4. razred                            2016/2017 

 

 

3 

Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika 

 

 
NIP ITALIJANŠČINA 1 

• triletni predmet  
• 2 uri tedensko 

Učenec se v pouk neobveznega izbirnega predmeta vključi prostovoljno in ga obiskuje 
dvakrat na teden. Ko se učenec vključi v pouk neobveznega drugega tujega jezika, ga mora 
obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu. Ocenjevanje znanja poteka v skladu z 
zakonodajo, in sicer ustno, pisno in na druge načine. Učenci, ki se bodo neobveznega 
drugega tujega jezika začeli učiti v 4. razredu se bodo naučili: 

• razumeti kratka in preprosta navodila, 
• razumeti zelo preprost opis osebe, predmetov,  slik in kratka sporočila (npr. voščilo, 

pozdrav, preprosta vprašanja), 
• razumeti pogosta poimenovanja (npr. šolski predmeti, dnevi v tednu), 
• poiskati določeno informacijo (npr. urnik šolskih dejavnosti), 
• v pogovoru pozdraviti in odzdraviti ter se zahvaliti, črkovati svoje ime in priimek, 
• odgovarjati na vprašanja (npr. Kako se počutiš? Koliko let imaš?) in postavljati 

preprosta vprašanja (npr. Kaj rad ješ? Katera je tvoja najljubša barva?), 
• prepisati preproste besede in kratke povedi, 
• napisati seznam (npr. šolskih predmetov).  

 

 

NIP UMETNOST 1 

• enoletni predmet  
• 1 ura tedensko  

 
V letošnjem letu vam bomo ponudili obiskovanje pevskega zbora na malo drugačen način, 
kot neobvezni izbirni predmet umetnost. 
Ta predmet bo obravnaval aktivno in kreativno ustvarjanje in izvajanje glasbe s 
prepletanjem glasbenih ter drugih umetniških dejavnosti. Učenci bodo veliko peli, pri tem 
spoznavali tudi folklorne elemente ter izvajanje na instrumente. V četrtem razredu več 
petja, skozi 5. razred pa se bo delež folklore in instrumentalnega izvajanja povečeval, seveda 
sorazmerno s sposobnostmi in predvsem napredkom otrok, ki se bodo prijavili.  
Umetnost v kakršnikoli obliki človeka kultivira, usmeri, umiri in ga naredi notranje 
občutljivejšega v smislu estetike, multikulturnosti in sprejemanja različnosti, kar je v teh 
časih še toliko bolj nujno. Učenci z ustvarjanjem izražajo in spoznavajo sebe v odnosu do 
okolja ter pri tem osebnostno rastejo (razvoj učenčeve samozavesti, pozitivne samopodobe, 
zdrave osebnostne identitete). 
Učenci z izkušenjskim učenjem  pridobijo tudi elementarne izkušnje skozi umetnost, kar je 
podlaga za ponotranjenje in razumevanje umetnosti (vzgoja poslušalcev, gledalcev, vzgoja 
za kakovostno preživljanje prostega časa). 
Umetniško izražanje je človekova potreba, vezana na področji ustvarjalnosti in 
inovativnosti. Omenjeni kompetenci sta ključni za uspešno  delovanje posameznika in širše 
družbe v 21. stoletju. 
Predmet je enoleten oz. je projektno zasnovan, pri čemer učitelj v sodelovanju z učenci 
izbere tematiko in vsebine za uresničevanje ciljev predmeta. 
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NIP TEHNIKA 1 

• enoletni predmet  
• 2 ura tedensko (blok ura) v 1. obdobju 

Tehnika 1 je predmet, kjer učenci poglabljajo, razširjajo in nadgrajujejo znanje naravoslovja 
in tehnike. Tehnika 4 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.  
Vsebine:   

• papirna gradiva  
• les  
• umetne snovi 
• konstrukcije 
• izbirne vsebine, npr: obdelava tekstila, robotika, elektrotehnika, lončarstvo …  

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. Risanje in branje tehnične in tehnološke 
dokumentacije pomenita načine in sredstva grafičnega in pisnega sporazumevanja v tehniki 
in tehnologiji ter navajanje na izražanje zamisli, kar razvija prostorsko predstavljivost in 
prostorsko inteligenco učencev. Pouk je organiziran v ustrezno opremljeni tehnični 
delavnici.  
 
Stroški: komplet Tehnika 1 - delovno gradivo in navodila (škatla z materialom) založbe 
Izotech  16 €. 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Vodnik po neobveznih izbirnih predmetih, 4. razred                            2016/2017 

 

 

5 

Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika 

 

 

Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhni ka 
Lošca 1 
1360 Vrhnika 

 

Z novim šolskim letom bodo lahko učenci 4. razreda obiskovali neobvezne 
izbire predmete. Izberete lahko med naslednjimi: 

 NIP Nemščina 1 – 2 uri tedensko 

 NIP Italijanščina  1 – 2 uri tedensko 

 NIP Tehnika 1 – 1 ura tedensko (2 uri/teden v 1. obdobju) 

 NIP Umetnost  1 – 1 ura tedensko 
 
Skupino bomo organizirali, če bo prijavljenih najmanj 10 učencev. 
V primeru, da se boste za prijavo odločili, bo obiskovanje pouka obvezno 
do konca šolskega leta. Pri neobveznem izbirnem predmetu bo učenec 
ocenjen, oceno pa bo vpisana v spričevalo.  
 
 

Vrhnika, 19. 4. 2016                                   Ravnateljica: 
                                                                       mag. Polonca Šurca Gerdina 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Moj otrok ________________________________, učenec 3. razreda, bo v 
šolskem letu 2016/2017 obiskoval neobvezni izbirni predmet (obkrožite)                 

DA                             NE 
 
Če ste odgovorili z DA, prosimo obkrožite, katere: 
 
Nemščina 1 Italijanščina 1   Umetnost 1 Tehnika 1 

 
Vrhnika,____________             Podpis staršev:___________________ 

 
 

Izpolnjene obrazce vrnite razredničarki do ponedeljka, 25. 4. 2016. 


