
PREDSTAVITEV NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV - OŠ KOG 
(RAČUNALNIŠTVO, UMETNOST-FOLKLORA) 

 

 

 

1. RAČUNALNIŠTVO 
 

ZAKAJ IZBRATI NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMER RAČUNALNIŠTVO?        

                                                                                      

V današnji družbi ne gre brez RAČUNALNIKA                      

Da bi bili v današnji družbi uspešni, moramo                             

 razumeti delovanje informacijsko – komunikacijskih 

 tehnologij. 
S tem se bodo učenci seznanili pri neobveznem izbirnem predmetu RAČUNALNIŠTVO. 

Učenci bodo predvsem pridobili veščine, znanje in spretnosti, ki  so potrebna na 

vseh življenjskih področjih in so del digitalne spretnosti. 

Za pridobitev teh kompetenc se bomo z učenci preko celega šolskega leta pri 

neobveznem izbirnem predmetu RAČUNALNIŠTVO srečali z: 
- delovanjem in deli računalnika 

- se spoznavali z urejenostjo podatkov v računalniku (mape, imena datotek…) 

- skozi didaktične igre  varno potovali po spletu in iskali želene podatke in se 

ob tem srečevali z drugimi učnimi vsebinami 

- ustvarjali z risbami in slikami 

- kreirali in ustvarjali besedila 

- z igro se učili računalniškega mišljenja 

- z igro ustvarjali igrice in animacije 

Če te torej zanima katero izmed zgoraj zapisanih vsebin, izberi 

NIP_RAČUNALNIŠTVO. Postajali bomo ustvarjalni digitalni državljani in 

učenci. 
 

UČITELJICA: SABINA JURKOVIČ 
ŠT. UR/TEDEN: 1  
UČENCI: 4. DO 5. RAZRED 
 
 
 
 
 
 
 



2. UMETNOST – FOLKLORA 
 

»LJUBEZEN DO VSEGA, KAR JE DOMAČE…« 
»Bogastvo našega ljudskega izročila ni le dediščina preteklosti,  

ampak je dota prihodnosti!" 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Kultura je nekaj, s čimer se ljudje srečujemo v vsakdanjem življenju. Za kulturo lahko rečemo  

tudi, da je način človekovega življenja v skladu s prepričanji, jezikom, zgodovino ali načinom 

oblačenja. Izmed številnih dejavnosti, ki so povezane s kulturo, se bomo v okviru neobveznega 

izbirnega predmeta osredotočili predvsem na folklorno. 

Izraz folklora pomeni znanje ljudstva. Folklora je ljudska duhovna kultura, sem pa sodi 

ljudska pesem, pripovedništvo, glasba, ples, verovanja, šege… 

TAKO BOMO V OKVIRU NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA UMETNOST – FILKLORA  
IZVAJALI NASLEDNJE AKTIVNOSTI: 
 
-spoznali bomo ljudske plese, kakšnega tudi zaplesali 

-prepevali bomo ljudske pesmi (sestavili si bomo svojo prleško »himno«) 

- igrali se bomo, kot so se igrali naši dedki in babice (igre nekoč) 

-izdelovali bomo punčke iz »kužihija«, venčke iz regrata, žoge iz starih nogavic…   

- v družbi dedkov in babic se bomo preizkusili v različnih opravilih na stari način (luščenje 

koruze, pranje perila, kožuhanje….)  



-pripravi si bomo pravo prleško »južino«  

-obiskali Dominkovo domačijo v Gorišnici (1.50€+prevoz) 

-aktivno bomo sodelovali na folklornem taboru na Kogu (učenje ljudskih plesov in pesmi, 

izvedba starih iger in običajev, kuhanje žgancev, ogled starega filma, peka v žerjavici, spanje 

na slami…) 

 

VSE AKTIVNOSTI SE BODO IZVAJALE NA SPROŠČEN IN ZABAVEN NAČIN.  

VELIKO STVARI BOMO POČELI V NARAVI, NAŠE UČNO OKOLJE BO VSE DRUGO, KOT 

UČILNICA. K SODELOVANJU BOMO POVABILI BABICE IN DEDKE, DOMAČE FOLKLORNIKE IN 

ZNANE STAREJŠE LJUDI NA KOGU.  

ČAKAJO NAS PRESENEČENJA…INTERVJUJI…ZANIMIVI LJUDJE… 

SEVEDA BO PRI VSEM TEM SLIŠAN TUDI TVOJ GLAS! 

SKUPAJ BOMO NAČRTOVALI, SE DOGOVARJALI, DOBRODOŠLE SO TVOJE IDEJE, PREDLOGI, 

NAMIGI….TUDI ŽELJE 

ČE GOJIŠ LJUBEZEN DO VSEGA, KAR JE DOMAČE SE MORAŠ NUJNO PRIJAVITI 

K NEOBVEZNEMU IZBIRNEMU PREDMETU UMETNOST – DOLKLORA 

 

Naj te k temu spodbudi naslednja misel: 

»PLES IN PESEM VEDNO ZNOVA OGREJETA SRCE. TISTI, KI POJE DOBI KRILA 

IN TISTI, KI MU PRISLUHNE, RAVNO TAKO.« 

 

 
 
 

UČITELJICA: TANJA NOVAK 
ŠT. UR/TEDEN: 1  
UČENCI: 4. DO 5. RAZRED 
 


