NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V OSNOVNI ŠOLI – za 7. in 8.
razred
Zakon o osnovni šoli v okviru razširjenega programa določa, da šola izvaja tudi pouk
neobveznih izbirnih predmetov, za katere se učenci odločijo prostovoljno. Učenec mora nato
izbrani predmet obvezno obiskovati. Izbrani predmet se ocenjuje. Ocena je zapisana v
spričevalu.
Za učence 4.–6. razreda se bo izvajal pouk neobveznih izbirnih predmetov: drugega tujega
jezika, umetnosti, računalništva, športa in tehnike. Za učence 7.–9. razreda pa bo šola kot
neobvezni izbirni predmet izvajala pouk drugega tujega jezika.
Pouk neobveznih izbirnih predmetov od 4.–9. razreda se uvaja postopoma, in sicer za učence
4. in 7. razreda v šolskem letu 2014/2015, za učence 5. in 8. razreda v šolskem letu 2015/2016
ter za učence 6. in 9. razreda v šolskem letu 2016/2017.
Učenec, ki bo v šolskem letu 2015/2016 v 4., 5., 7. ali 8. razredu, lahko prostovoljno izbere
največ dve uri neobveznih izbirnih predmetov. Neobvezni izbirni predmet – drugi tuji jezik se
izvaja dve uri tedensko, vsi ostali predmeti pa eno uro tedensko.
Število skupin je glede na normative, ki so določeni za oblikovanje skupin izbirnih
predmetov, omejeno. Pouk neobveznih izbirnih predmetov bomo lahko izvajali le ob
zadostnem številu prijav.
Na Dolah je majhno število učencev, zato bi lahko izvajali eno skupino le ob prijavi večine
učencev. V primeru nezadostne prijave, bomo prijavljenim učencem z Dol skušali omogočiti
pouk neobveznih izbirnih predmetov v Gabrovki, v kolikor bo organizacija to dopuščala.
Predstavitev neobveznega izbirnega predmeta

DRUGI TUJI JEZIK
Drugi tuji jezik ima v primerjavi s prvim tujim jezikom drugačno vlogo. Medtem ko prvi tuji
jezik vodi do najvišjih in najkompleksnejših zmožnosti, je pri drugem tujem jeziku večji
poudarek na sporazumevalnih in učnih strategijah ter medjezikovni in medkulturni
ozaveščenosti. Pri učenju prvega tujega jezika učenci pridobijo temeljna znanja, ki so podlaga
za učenje nadaljnjih jezikov. Drugi tuji jezik pa mora upoštevati in izhajati iz že usvojenega
znanja prvega jezika in prvega tujega jezika.
Pouk drugega tujega jezika, ki poteka od četrtega do devetega razreda, izvajamo kot
neobvezni izbirni predmet v obsegu dveh ur na teden. Učenec se v pouk drugega tujega jezika
vključi prostovoljno. Možnost izbirnosti različnih jezikov dopušča učencu, da nadaljuje z

izbranim jezikom ali naslednje leto izbere novega. Ko se učenec vključi v pouk drugega
tujega jezika, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu. Učenci pri pouku
tvorijo preprosta pisna in govorjena besedila, v katerih
se predstavijo in predstavijo druge,
opišejo sebe, predmet, žival, kraj, pojav, načrte za prihodnost, svojo izkušnjo,
preoblikujejo dano besedilo (spreminjajo osebe, kraj dogajanja, spremenijo konec zgodbe
itd.).

FRANCOŠČINA – 7. in 8. razred
Kaj je pri izbirnem predmetu posebnega?
Francoski jezik je eden izmed dveh delovnih jezikov Organizacije Združenih Narodov in
Evropske Unije ter drugi najbolj uporabljen jezik Evrope. Potrebe po znanju tega jezika, tako
v stikih Slovenije z Evropsko Unijo kot v okviru mednarodnih gospodarskih izmenjav, so
velike in hitro naraščajo. Enako je na področju izobraževanja. Znanje francoskega jezika nudi
ne le širše možnosti pri študiju in v poklicnem življenju, temveč učenca tudi osebnostno
bogati, saj mu odpira vrata v eno najzanimivejših in najbogatejših kultur sveta: v francosko
zgodovino, književnost, umetnost in znanost.
Kaj se boš pri izbirnem predmetu naučil?
S sodobnim načinom obravnave tematskih sklopov (interaktivne računalniške naloge,
komunikacijski dialogi, družabne igre, video posnetki,.....) boste spoznali naslednje vsebine:
vsakdanje situacije (v restavraciji, v hotelu, na letališču, na železniški postaji, iskanje poti ali
kraja), osebni podatki, družina, prijatelji, stanovanje, šola, mesto, promet, šport, glasba, igre,
prosti čas, oblačila, prehrana, zdravje, čas, praznovanja, živali, rastline, počitnice, potovanja,
kulturne zanimivosti ter besedišče in aktualni dogodki po zanimanju in izbiri učencev

