
PREDSTAVITEV NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV – OŠ MIKLAVŽ 

 

1. ŠPORT 

Pri neobveznem izbirnem predmetu šport se bomo ukvarjali z različnimi športi: Nordijska hoja 
in tek,  plavanje in druge dejavnosti v vodi, aerobika, ples, hokejske igre, igre z loparji, žogarije, 
cirkuške spretnosti, ravnotežne spretnosti, zadevanje tarč, rolanje, akrobatika, skoki, 
plezanja, borilni športi, športi z žogo. 
 
UČITELJ: BOJAN CUNK 
ŠT. UR/TEDEN: 1  
UČENCI: 4. DO 6. RAZRED 
 

2. UMETNOST – GLEDALIŠČE 

Skozi različne družabne igre in vaje, improvizacijo, bomo razvijali tehniko igranja, poskušali 

doseči sproščenost na odru, premagovali tremo, se urili  v govornem nastopanju in se na 

koncu predstavili s kratko gledališko predstavo, v kateri bomo prikazali osvojeno znanje. 

Veščine pridobljene pri zbirnem predmetu bodo koristile tudi na drugih področjih, saj so 

učenci potem veliko bolj samozavestni tudi pri govornih nastopih in različnih predstavitvah. 

UČITELJICA: SIMONA KLASINC 
ŠT. UR/TEDEN: 1  
UČENCI: 4. DO 6. RAZRED 
 

3. TEHNIKA 

Pri tem predmetu izdelujemo izdelke iz papirnih gradiv, lesa, umetnih mas in 
kovin. Potrebujejo  škatlo z gradivi in delovnim zvezkom. 
Tisti, ki bi želeli sodelovati v tem izbirnem predmetu, bodo ob naročilu potrebščin za naslednje 
šolsko leto morali upoštevati, da bodo imeli škatlo z gradivi za pouk naravoslovja in tehnike -
redni predmet in še škatlo z gradivi za izbirni predmet NTE. 
  
UČITELJ: FRANC FAJFAR 
ŠT. UR/TEDEN: 1  
UČENCI: 4. DO 6. RAZRED 
 

4. RAČUNALNIŠTVO 

Pri pouku bomo spoznali program Scratch, ukazovali računalniku, sestavljali preproste 
programe, izdelovali nezahtevne animacije, zgodbe in igrice, razmišljali na poseben, 
računalniški način. Pripravljali se bomo tudi na računalniško tekmovanje Bober. 
 



UČITELJICA: SONJA FAJFAR 
ŠT. UR/TEDEN: 1  
UČENCI: 4. DO 6. RAZRED 
 

5. UMETNOST - LIKOVNO USTVARJANJE  

USTVARJANJE in INOVATIVNOST sta ključni za uspešno delovanje posameznika in družbe v 21. 

stoletju in prednostno obravnavani v učnem načrtu predmeta likovna umetnost. Ustvarjanje 

z različnimi materiali: pasteli, slikanje na platno, kiparjenje v glini in lesu.Spoznavanje s 

keramiko in izdelki majhne obrti. 

Predmet likovna umetnost vzgaja učenca za kakovostno preživljanje prostega časa. Pri tem 

predmetu učenci vzbujajo radovednost, se z njo sproščajo, razvijajo interes in odnos do 

kulture predvsem pa krepijo svojo domišljijo. 

UČITELJICA: MOJCA GRULA 
ŠT. UR/TEDEN: 1  
UČENCI: 4. DO 6. RAZRED 
 

 

 

 


