
Ponudba neobveznih izbirnih predmetov v 4., 5. in 6. razredu 

 

Naziv predmeta: NEMŠČINA  

Mentorica: Irena Rimc Voglar 

Obseg: 35 ur  

Razred izvajanja: 4., 5. in 6. razred 

 
Neobvezni izbirni predmet nemščina v četrtem in petem razredu obsega 70 ur pouka, ki se 

izvajajo dvakrat tedensko. Ko se učenec vključi v pouk drugega tujega jezika, ga mora 

obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu.  

Nov jezik bodo učenke in učenci spoznavali v sproščenem vzdušju skozi igro. V ospredju bo 

komunikacija. Naučili se bodo predstaviti ter opisati sebe in prijatelje, znali bodo šteti, 

črkovati in povedati kar veliko stvari iz vsakdanjega življenja. S pomočjo asociacij, velikokrat 

skozi gibanje, bodo novo besedišče usvajali v kontekstu. 

Temeljni cilji neobveznega izbirnega predmeta nemščina: 

- razumeti kratka in preprosta navodila, 

- razumeti zelo preprost opis osebe, predmetov, slik in kratka sporočila, 

- razumeti pogosta poimenovanja,  

- poiskati določeno informacijo, 

- v pogovoru pozdraviti in odzdraviti ter se zahvaliti, črkovati svoje ime in naslov,  

- odgovarjati na vprašanja in postavljati preprosta vprašanja, 

- prepisati preproste besede in kratke povedi. 

 

Naziv predmeta: ŠPORT 

Mentor: Danijel Bukovinski 

Obseg: 35 ur  

Razred izvajanja: 4., 5. in 6. razred 

 
Neobvezni izbirni predmet šport v četrtem in petem razredu obsega 35 ur pouka, ki se izvajajo 

enkrat tedensko. Ko se učenec vključi v pouk športa, ga mora obiskovati do konca pouka v 

tekočem šolskem letu.  

Gibanje in športna aktivnost imata številne pozitivne vplive na zdravje človeka. Ti vplivi so 

najpomembnejši v obdobju odraščanja. Neobvezni izbirni predmet šport zato vključuje 

predvsem tiste vsebine, ki v tem starostnem obdobju učinkovito vplivajo na telesni in gibalni 

razvoj učencev. Izbor zanimivih vsebin, organizacija pouka in pedagoška ravnanja 

omogočajo, da učenci spoznavajo vplive različnih gibalnih dejavnosti na zdravje in razumejo 

pomen telesne in duševne sprostitve. 

Vsebina:  

- TEKI (lovljenje, štafetni teki in druge tekalne igre; krajši in daljši teki v naravi v 

pogovornem tempu),  

- AEROBIKA (osnove aerobike in njenih različic ter njihovo povezovanje v preproste 

koreografije ob glasbeni spremljavi),  

- IGRE Z LOPARJI (igre z različnimi prilagojenimi pripomočki – baloni, žogicami 

različnih velikosti, loparji različnih velikosti),  

- ŽOGARIJE (elementarne igre z žogami),  

- PLEZANJE (plezanje po nižji umetni plezalni steni v različne smeri – varovanje z 

debelimi blazinami),  



- ZADEVANJE TARČ (zadevanje tarč z različnimi pripomočki – žogami in žogicami, 

snežnimi kepami, z mesta in v gibanju),  

- AKROBATIKA (premagovanje orodij kot ovir (poligoni in štafete); različna lazenja 

in plazenja). 
 


