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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (NIP) NA OŠ LEDINA 
za 6. 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 

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 6. razredov ponujamo naslednje neobvezne izbirne predmete: 
− DRUGI TUJI JEZIK – NEMŠČINA (2 uri na teden), 
− RAČUNALNIŠTVO (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 RAČUNALNIŠTVO (1 ura na teden),   

o ŠPORT (1 ura na teden),     

o NE ŽELI obiskovati NIP.      

Datum: _______________________ 

                                                        Podpis staršev/skrbnikov: ______________________     
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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 bistvo kratkega, vsakodnevnega pogovora (npr. med vrstniki o šoli);  
- učenci razumejo opis poti in sledijo dogajanju kratke zgodbe, če jo poslušajo (gledajo) večkrat; 
- učenci v javnih obvestilih ob pomoči slik poiščejo podatek, ki jih zanima (npr. kraj športnega dogodka), razumejo 
bistvo in tudi kakšno podrobnost kratkega besedila, razumejo kratka in preprosta navodila (npr. v učbeniku);  
- učenci s preprostimi vprašanji sodelujejo v pogovoru o stvareh, ki jih zanimajo (npr.: Kateri šport ti je všeč? Kdaj 
treniraš? Kje? Kdo je tvoj učitelj?); 
- učenci na preprost način izrazijo svoje želje, se opravičijo, povedo, kaj jim je všeč in česa ne marajo;  
- učenci predstavijo svoj kraj (poimenujejo pomembne mestne stavbe in opišejo pot do njih); 
- učenci s pomočjo slik povedo preprosto zgodbo; 
- učenci tvorijo preprosto pisno besedilo na podlagi predloge ali navodil (npr.: kratko osebno predstavitev, 
zgibanko o domačem kraju itd.). 
 
 

RAČUNALNIŠTVO       Predvidoma bo NIP RAČUNALNIŠTVO izvajal Vlado Štribl. 

 
Pri NIP RAČUNALNIŠTVO bodo učenci razmišljali o reševanju problemov in izdelovali zanimive, bolj napredne 
programe. Razumevati bodo začeli nekatere računalniške koncepte. Znali bodo načrtovati svoje delo in razmišljati 
o svojih miselnih procesih.  
 
Z orodjem TouchDevelop bodo izdelovali aplikacije za pametni telefon ali tablico. Aplikacije, narejene z orodjem 
TouchDevelop, bodo delovale na mobilnih napravah z operacijskim sistemom Android, iOS ali Windows. Seveda 
pa bodo aplikacije delovale tudi na navadnih računalnikih. Učenci bodo aplikacije lahko izdelovali tudi na telefonu 
z vlečenjem ali sestavljanjem blokov. Naprednejši uporabniki bodo lahko kodo spreminjali »ročno« v ekspertnem 
načinu. Karkoli bodo naredili, bo vedno dosegljivo na katerikoli mobilni napravi. 
 
Pridobili bodo znanja, ki bodo koristna za skoraj vsa področja v času njihovega nadaljnjega šolanja in v življenju. 
Postali bodo kreativni, natančni in logično razmišljajoči posamezniki. Izvedenih bo 35 ur. 
 
 

ŠPORT (žogarije) Predvidoma bo NIP ŠPORT izvajala Biljana Krumpak. 

 
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. Z dejavnim življenjskim slogom bodo 
tako lahko v mladostništvu in odraslosti skrbeli za dobro počutje, zdravje, vitalnost in življenjski optimizem. 
 
V šolskem letu 2019/20 bo neobvezni izbirni predmet šport namenjen predvsem žogariji, vključene pa bodo tudi 
vsebine, ki morajo biti prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev (teki, skoki, plezanja, akrobatske prvine idr.). 
Gre za športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj koordinacije gibanja, ravnotežja in natančnosti. Učenci 
se bodo spoznali z različnimi elementarnimi igrami z žogo; igre, ki jih že poznajo, bodo nadgradili; spoznali pa 
bodo tudi nekaj novih igre z žogo, in sicer: softbol, bejzbol z mehko žogo, ragbi idr. 
 
Za krepitev učenčeve odpornosti bomo nekaj dejavnosti skušali izpeljati tudi zunaj.  
V skupini bodo učenci 6. razredov. Izvedenih bo 35 ur. 
 


