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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (NIP) NA OŠ LEDINA 
za 5. razred v šolskem letu 2019/20 

 
 
Poleg podaljšanega bivanja, jutranjega varstva, dodatnega in dopolnilnega pouka ter interesnih dejavnosti spada 
k razširjenemu programu v osnovni šoli tudi pouk neobveznih izbirnih predmetov, v katere se učenci vključujejo 
prostovoljno.  
 
Učenec/-ka  

−  lahko izbere eno uro ali dve uri NIP na teden ali pa se na NIP ne prijavi; 
−  mora izbrani NIP obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu, vsako odsotnost pa morajo 

starši/skrbniki opravičiti; 
−  lahko vsako leto zamenja NIP, lahko pa svoje znanje pri istem NIP nadgrajuje in poglablja več let.  

 
NIP so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti, znanje se ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v 
spričevalo.  
 
Obveznost ponudbe 
a) Drugi tuji jezik  

Šola mora učencem obvezno ponuditi pouk drugega tujega jezika. Drugi tuji jeziki so lahko francoščina, 
hrvaščina, italijanščina, madžarščina in nemščina. Učenje jezika poteka dve uri na teden.  

b) Umetnost, računalništvo, šport, tehnika 
Šola lahko ponudi pouk umetnosti, računalništva, športa in tehnike. Predmet se izvaja eno uro na teden.  

  
Za šolsko leto 2019/20 na OŠ Ledina za učence 5. razredov ponujamo naslednje neobvezne izbirne predmete: 

− DRUGI TUJI JEZIK – NEMŠČINA (2 uri na teden), 
− TEHNIKA (1 ura na teden), 
− ŠPORT (1 ura na teden). 

 
V skladu z zakonom učenec lahko izbere največ dve uri pouka NIP na teden. 
Prosimo vas, da skupaj z otrokom izberete želene NIP. Izvajali bomo NIP, za katere bo največ zanimanja, število 
prijavljenih pa ne sme biti manjše od 12. Število učencev v skupinah je omejeno tudi navzgor, upoštevali bomo 
datum prijave. 
 
Prijavnico vrnite razredničarki najkasneje do 10. 5. 2019. 
 

                                                        Koordinatorica za izbirni postopek: Uršula Mavrič 
 
 
---------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

PRIJAVNICA 

 

Spodaj podpisani/-a (ime in priimek) ____________________________________________________ 

sporočam, da učenec/-ka _______________________________________________, ki bo v naslednjem 

šolskem letu 2019/20 vpisan/-a  v __________ razred, želi obiskovati pouk naslednjega/naslednjih NIP 

(Prosimo, da obkrožite predmete v skupnem obsegu največ 2 uri na teden.): 

o NEMŠČINA (2 uri na teden),             

o TEHNIKA (1 ura na teden),    

o ŠPORT (1 ura na teden),    

o NE ŽELI obiskovati NIP.     

                                                                               Datum: _________________ 

                                                             Podpis staršev/skrbnikov: _________________     

 
 
 



 2 

OPISI PREDMETOV 
 

NEMŠČINA        Predvidoma bo NIP NEMŠČINA izvajala Natalija Lampič. 

 
NIP NEMŠČINA bo potekal dvakrat na teden. Izvedenih bo 70 ur.  
 
Učenci se bodo z učenjem drugega tujega jezika usposabljali za govorne in pisne stike, za pridobivanje in 
razumevanje informacij v tujem jeziku. Znanje več tujih jezikov bo učencem omogočalo dostop do različnih 
avtentičnih virov; s tem bodo pridobivali in poglabljali splošno znanje ter širili večjezičnost in medkulturnost. 
Pouk bo temeljil na sodobnih metodah poučevanja, torej bo vključeval metode učenja z vsemi čutili. Učenci bodo 
jezik in kulturo spoznavali tudi preko skupinskih iger in pesmi ter preko krajših dramskih besedil, ki jih bodo sami 
uprizarjali. Učenje jezika bodo lajšali z rabo multimedijskih učnih pripomočkov in z občasnimi srečanji s pristnimi 
nemškimi govorci. 
 
Operativni cilji in standardi znanja: 
- učenci razumejo preprost opis osebe, predmeta (velikost, barvo, kje se nahaja), prostora (npr. stanovanje), 
kratko sporočilo (npr. vabilo, voščilo); 
- razumejo bistvo kratkega, vsakodnevnega pogovora (npr.: kaj je nekomu všeč, kaj počne v prostem času …); 
- učenci razumejo vsebino slikanice ali stripa z znano temo; 
- učenci poiščejo določeno informacijo v obravnavanem besedilu (npr. sporočilo o datumu srečanja); 
- učenci znajo prositi za pomoč (npr. prodajalca v trgovini), pri čemer si pomagajo tudi s kretnjami in gibi (npr.: 
koliko kaj stane, kam je kdo namenjen …); 
- povejo, da ne razumejo, in prosijo za razlago; 
- učenci v nekaj povedih predstavijo sebe, svojo družino, svoj dom, govorijo o svojih ljubljenčkih in aktivnostih v 
prostem času; 
- učenci tvorijo povedi na podlagi vzorca (npr. razglednica, urnik, vabilo na rojstni dan); 
- po nareku zapišejo znane besede in besedne zveze. 
 
 
 

TEHNIKA Predvidoma bo NIP TEHNIKA izvajal László Herman. 

 
NIP TEHNIKA poglablja, razširja in nadgrajuje predmet naravoslovje in tehnika iz 4. razreda.  
Izvedenih bo 35 ur.    
 
Predmet razširja osnovna spoznanja o tehnoloških lastnostih posameznih gradiv in praktična znanja, spretnosti 
in delovne navade pri uporabi orodja, pripomočkov, strojev in naprav za oblikovanje in obdelavo gradiv. Pri 
praktičnem delu učenci spoznavajo nevarnosti in varnostne ukrepe ter razvijajo spretnosti in navade pri uporabi 
zaščitnih sredstev. 
 
Pri NIP TEHNIKA učenci: 
- ustvarjajo predmete, ki so namenjeni človeku (tehnične izdelke), pri čemer se ukvarjajo z vprašanji uporabnega, 
z razvijanjem kulture dela in odnosov; 
- razvijajo kritičen in odgovoren odnos do narave in njenih virov ter produktov naravnega in grajenega okolja. 
 

ŠPORT (akrobatika) Predvidoma bo NIP ŠPORT izvajal Lorin Möscha. 

 
NIP ŠPORT dopolnjuje osnovni program šolskega predmeta šport in hkrati vključuje tiste vsebine, ki v tem 
starostnem obdobju učinkovito vplivajo na telesni in gibalni razvoj učencev.  

 
V šolskem letu 2019/20 bo neobvezni izbirni predmet šport namenjen akrobatiki. Akrobatika je vse bolj 
priljubljena športna dejavnost, usmerjena v razvoj koordinacije gibanja, ravnotežja, zavedanja v prostoru in času. 
Pozitivno vpliva na razvoj moči trupa in ramenskega obroča ter na telesno držo, omili pa tudi težave, ki nastajajo 
zaradi prekomernega sedenja.                   

 
Učenci bodo s pomočjo kakovostne, srednje intenzivne in varne športne vadbe: 
- izboljšali svoje gibalne sposobnosti in 
- se spoznali z osnovnimi položaji, skoki, preleti, prevali in nekaterimi zahtevnejšimi akrobatskimi prvinami.  
 
Predmet se bo izvajal v srednji telovadnici. V skupini bodo učenci 5. razredov. Izvedenih bo 35 ur. 


