
    

 

 

    

Neobvezni izbirni predmeti – splošna pojasnila, ki vam 

bodo v pomoč pri odločitvi 

  

V šolskem letu 2019/20 bomo izvajali neobvezne izbirne predmete (v nadaljevanju NIP) v 1., 

4., 5. in 6. razredu ter v 7., 8. in 9. razredu. 

Učenci 4., 5. in 6. razreda centralne šole lahko izbirajo med italijanščino, športom in 

tehniko. V skladu s predmetnikom se neobvezna izbirna predmeta šport in tehnika izvajata po 

eno uro tedensko, drugi tuji jezik-italijanščina pa se izvaja dve uri tedensko.  

Učenci 4., 5. in 6. razreda lahko izberejo 1 ali največ 2 uri pouka NIP tedensko. V našem 

primeru lahko za NIP izberejo en predmet ali dva predmeta v kolikor sta to šport in tehnika.  

Posamezni predmet se bo izvajal, če bo prijavljenih najmanj 12 učencev. Seveda pa se lahko 

učenec v soglasju s starši odloči, da ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega 

predmeta. 

Na podružnični šoli v Vremah in Senožečah bomo izvajali v 4. in 5. razredu italijanščino 

kot neobvezni izbirni predmet 2 uri na teden. Predmet se bo izvajal le, če bo prijavljenih 8 

učencev bodočih 4. in 5. razredov. 

Neobvezni izbirni predmeti so za učence brezplačni.  

Za vključitev k italijanščini ni potrebno predznanje, v kolikor bodo v skupini učenci z različnim 

predznanjem, bo učiteljica snov diferencirala. Za učence, ki so se italijanščine že učili, pa 

svetujemo, da z učenjem nadaljujejo. 

Učenec lahko vsako leto zamenja NIP, če to želi, lahko pa svoje znanje pri istem predmetu 

nadgrajuje in poglablja od 4. do 6. razreda, pri tujem jeziku pa od 4. do 9. razreda.  

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznim predmeti, torej se znanje 

pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, vsako morebitno odsotnost pa morajo starši 

opravičiti. Ko učenec NIP izbere, ga ne more opustiti, temveč ga mora obiskovati do konca 

šolskega leta, v prihodnjem šolskem letu pa ga lahko opusti in izbere drug NIP predmet.  

Glede na organizacijo obveznih predmetov, se bodo neobvezni izbirni predmeti lahko izvajali 

v predurah, po pouku 6., 7. ali 8. uro ali v času podaljšanega bivanja. 

Za dodatna pojasnila lahko pokličete v šolsko svetovalno službo na telefon 05 73 18 804. 

Učenci naj izpolnjene obrazce vrnejo razredničarki do petka, 17. 5. 2019. 

Lep pozdrav.  

Damijana Gustinčič, 

Ravnateljica 

Divača, 9. 5. 2019 

  

Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača                          
Ul. dr. Bogomira Magajne 4, 6215 Divača,  
tel/fax: 05 7318800  
e-mail: tajnistvo@os-divaca.si         

 



ŠPORT 

Razred: 4., 5. in 6. 

Št. ur: 35 

Učitelj: Sila Borut 

 

V današnjem času, ki ga označujejo čedalje slabša gibalna dejavnost otrok, nezdrave 

prehranjevalne navade in specifični, večkrat rizični načini preživljanja prostega časa, ima 

športna dejavnost v šoli poseben pomen za zdrav razvoj odraščajočih učencev. S primerno 

športno vadbo navajamo učence na vsakodnevno potrebo po gibanju, ki je v dobi odraslega 

človeka popotnica za zdravo psihofizično osebnost. Z zavestnim nadzorom pri izvedbi 

položajev in gibanj telesa, z oblikovanjem pravilne telesne drže; razvijanjem koordinacije, 

vzdržljivosti, moči, hitrosti in gibljivosti, z učinkovitim uravnavanjem telesne teže in količine 

podkožnega maščevja, pripomoremo h gradnji kostne mase in pozitivno vplivamo na številna 

druga področja učenčevega razvoja.  

 

Neobvezni izbirni predmet šport zato vključuje predvsem tiste vsebine, ki učinkovito vplivajo 

na telesni in gibalni razvoj učencev, spodbujajo njihovo ustvarjalnost, hkrati pa so z vidika 

športno-rekreativnih učinkov pomembno vpliva na kakovostno preživljanje prostega časa.  

 

Neobvezni izbirni predmet šport, namenjen učencem drugega obdobja, vključuje vsebine, ki so 

prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev in številne nove vsebine, ki jih ni v rednem 

programu predmeta šport.  

 

Vsebine predmeta:  

 

4. razred: teki, igre z loparji, igre z žogo, ravnotežne vaje, aktivnosti na snegu, plezanje, drsanje, 

orodna gimnastika, aerobika  

 

5. razred: hokej, naloge za razvoj preciznosti, vožnja z rolerji, skoki, skoki na trampolinu, 

plavanje, plezanje, družabni ples  

 

6. razred: nordijska hoja, kolesarjenje, cirkuške spretnosti, akrobatika, plezanje, borilne igre, 

hip-hop, lokostrelstvo  

 

Neobveznemu izbirnemu predmetu šport je v vsakem razredu drugega vzgojnoizobraževalnega 

obdobja osnovne šole namenjenih 35 ur pouka. Pouk izvajamo v obsegu 1 ure na teden. Če se 

razredi združujejo se vsebine predmeta prilagodijo starostni stopnji in željam otrok. 

 

  



TEHNIKA 

Razred: 4., 5. in 6. 

Št. ur: 35 

Učitelj: Emil Velikanje 

 

Neobvezni izbirni predmet Tehnika v 4., 5., in 6. razredu bo v šolskem letu 2019/20 ponujen 

prvič. Delo v okviru predmeta je usmerjeno predvsem v zgodnje učenje spretnosti obdelave 

različnih materialov (papir, les, umetne mase, kovine…). Predmet pomeni zgodnje uvajanje 

učencev v pouk tehnike in tehnologije, učenje postopkov obdelave, kot tudi uvajanje učencev 

v načrtovanje in izdelavo izdelkov. Ob tem učenci razvijajo tudi domišljijo in kreativnost, ter 

spoznavajo kaj vse je potrebno, da se uresniči njihova ideja. Na praktičnem nivoju bo delo skozi 

celotno šolsko leto usmerjeno predvsem v izdelavo različnih preprostih izdelkov, po željah 

učencev ali pa za potrebe pouka ali šole. 

 

ITALIJANŠČINA 

Razred: 4., 5. in 6. 

Št. ur: 70 

Učitelj: Alma Volk 

 

Tudi v šol. letu 2019/2020 bo učencem od 4. do 6. razreda na voljo učenje drugega tujega jezika 

ITALIJANŠČINE kot neobveznega izbirnega predmeta. Pouk poteka dve uri tedensko, skupno 

70 ur letno.  

 

Vsi se zavedamo pomena znanja italijanščine v obmejnem pasu, ker znanje pomeni dodano 

vrednost in je prispevek k večjezičnosti in razumevanju večkulturnosti tako v lastnem okolju 

kot v Evropi in zunaj njenih meja.  

Učenec se z učenjem italijanščine usposablja za govorne in pisne stike, za pridobivanje in 

razumevanje informacij v tujem jeziku. Pri drugem tujem jeziku je večji poudarek na 

sporazumevalnih in učnih strategijah ter medjezikovni in medkulturni ozaveščenosti.  

Učenec se pri pouku drugega tujega jezika sistematično usposablja za osnovno sporazumevanje 

s tujimi govorci v vsakdanjih predvidljivih okoliščinah, kar je na našem območju nedvomno 

koristno. 

 

Za učence, ki obiskujejo italijanščino, vsako leto organiziramo ekskurzijo v Italijo. 

 


