
PREDSTAVITEV NEOBVEZNEGA  IZBIRNEGA PREDMETA ZA UČENCE 3. 

TRILETJA 

Kaj so neobvezni izbirni predmeti?  

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev.  Ti 
predmeti  omogočajo učencem, da poudarijo »močne« strani svojih interesov in sposobnosti. Hkrati so 
tudi priložnost, da se učenke in učenci pri njih izkažejo, so uspešni. 

Neobvezni izbirni predmeti se izvajajo v skladu z 20a. členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 
63-2519/2013 z dne 26. 7. 2013): 

20a. člen 

• Šola za učence 1. razreda izvaja pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet. 

• Šola za učence 4., 5. in 6. razreda izvaja pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: 
drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike. 

• Šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni 
predmet. 

• Šola učencem 1. razreda obvezno ponudi pouk prvega tujega jezika, učencem od 4. do 9. razreda 
pa pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet v obsegu dveh ur tedensko. 

• Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. 

• Za učence v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom šola ne izvaja pouka 
neobveznih izbirnih predmetov. 

  

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 3. TRILETJA 

V šol. letu 2020/21 lahko učenci 7., 8. in 9. razreda na naši šoli kot neobvezni izbirni predmet izberejo 

NEMŠČINO. 

 

NIP – NEMŠČINA:  

Učenje tujega jezika je izjemna naložba. Izplača se nam od trenutka, ko otrok začne v tujem jeziku 

govoriti prve fraze. Otroci se v praksi učijo novih socialnih veščin, spoznavajo drugačne življenjske sloge 

in kulture in celo nove prijatelje v drugih državah. Če bodo vztrajali, se jim bodo vedno odpirala nova 

vrata z veliko boljšimi možnostmi za prihodnost. A kar je najpomembnejše, novo znanje bodo občutili 

kot uspeh.  

Angleščina, ki jo na naši šoli poučujemo kot prvi tuji jezik, je zelo koristna in celo nepogrešljiva. Toda 

otroci bodo imeli boljše možnosti, če se bodo naučili še vsaj enega dodatnega tujega jezika. Za njihovo 

kariero v prihodnosti bo nemščina morda prav tako nepogrešljiva. Okoli 70% poslovnih stikov pri nas je 

namreč z nemško govorečimi sosedami. Vedno več delodajalcev ceni sodelavce z znanjem tujih jezikov. 

Pomembno pa je tudi, da se učimo jezika svojih sosedov! Znanje tujih jezikov kaže na flesibilnost, 

prilagodljivost, samostojnost, sposobnost in zanimanje za druge kulture. 

Nemščino se pri NIP učimo v mešani skupini. Delo poteka diferencirano in individualizirano. Delamo v 

skupinah, v parih, samostojno. Urimo slušno in bralno razumevanje. Spoznavamo rabo jezika in pišemo 



krajše sestavke. Pripravljamo se na govorne nastope ali izvajamo igre vlog. Učimo se skozi igro in gibanje. 

Izdelujemo družabne igre in kvize. Pri učenju si pomagamo s spletnimi aplikacijami, slikovnim gradivom, 

posnetki, spletnimi vajami, didaktičnimi igrami, plakati, … Skupaj se trudimo, da se na prijeten in prijazen 

način pripravljamo na okoliščine, v katerih bodo učenci potrebovali znanje nemščine. 

Razlogov za učenje nemščine je ogromno. Zberi pogum in se mi pridruži, da bomo skupaj »šprehali«!       

Učiteljica: Suzana KOSEC 

Učenci: 7. – 9. razred  

Št. ur: 2 uri/teden 

 

Neobvezni izbirni predmeti so neobvezni, torej jih ni nujno izbrati. Ko pa se učenec 

za predmet odloči, ga mora obvezno obiskovati do konca šolskega leta. Odsotnost 

učenca od pouka tega predmeta so starši dolžni opravičiti tako kot obvezne ure. 

Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo in ocena se zapiše v spričevalo. 
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