VODNIK PO
NEOBVEZNIH
IZBIRNIH
PREDMETIH
1., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razred

 za 1. razred
PRVI TUJI JEZK ANGLEŠČINA
 Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti.
Zaključne ocene se vpišejo v spričevalo.
 Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjeni program osnovne šole, zato se bo predmet
izvajal v šolskih urah po obveznih predmetih.
 Izbirni predmet je neobvezen, torej ga 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.
Pouk Angleščine se bo izvajal v obsegu 2 uri tedensko in poteka ob igralnih in gibalnih
aktivnostih, ki se pogosto menjajo in so prilagojene starostni stopnji učencev. Pri učenju se
uporablja veliko konkretnega materiala, slikovnega gradiva. Učijo se skozi pesmice,
recitacije, zgodbice, igro vlog… Vsebina sledi izbranim temam, ki se sicer obravnavajo v
1. razredu pri drugih predmetih.

Cilji:
Poslušanje in slušno razumevanje:

du.
opor.

Govorjenje:

ne izraze.
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 za 4., 5. in 6. razred
ITALIJANŠČINA 1
• triletni predmet
• 2 uri tedensko
Učenec se v pouk neobveznega izbirnega predmeta vključi prostovoljno in ga obiskuje
dvakrat na teden. Ko se učenec vključi v pouk neobveznega drugega tujega jezika, ga
mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu. Ocenjevanje znanja poteka v
skladu z zakonodajo, in sicer ustno, pisno in na druge načine. Učenec si v posameznem
ocenjevalnem obdobju pridobi vsaj eno ustno in eno pisno oceno. Učenci, ki se bodo
neobveznega drugega tujega jezika začeli učiti v 4. razredu se bodo naučili:
• razumeti kratka in preprosta navodila,
• razumeti zelo preprost opis osebe, predmetov, slik in kratka sporočila (npr. voščilo,
pozdrav, preprosta vprašanja),
• razumeti pogosta poimenovanja (npr. šolski predmeti, dnevi v tednu),
• v pogovoru pozdraviti in odzdraviti ter se zahvaliti, črkovati svoje ime in priimek,
• odgovarjati na vprašanja (npr. Kako se počutiš? Koliko let imaš?) in postavljati preprosta
vprašanja (npr. Kaj rad ješ? Katera je tvoja najljubša barva?),
• prepisati preproste besede in kratke povedi,
• napisati seznam (npr. šolskih potrebščin).

ITALIJANŠČINA 2
• 2 uri tedensko
Učenec, ki se želi vključiti k pouku neobveznega izbirnega predmeta mora imeti ustrezno
predznanje (iz 4. razreda). Pouk bo potekal dvakrat na teden. Ko se učenec vključi v pouk
neobveznega drugega tujega jezika, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem
šolskem letu. Ocenjevanje znanja poteka v skladu z zakonodajo, in sicer ustno, pisno in na
druge načine. Učenec si v posameznem ocenjevalnem obdobju pridobi vsaj eno ustno in
eno pisno oceno. Učenci, ki bodo z obiskovanjem neobveznega drugega tujega jezika
nadaljevali v 5. razredu se bodo naučili:
• razumeti krajši dialog,
• recitirati krajšo pesem, izštevanko ali uganko,
• razumeti in se odzvati na preprosta navodila,
• razumeti preprost opis kraja, predmetov, slik in kratka sporočila (npr. obvestilo, vabilo,
voščilo),
• razumeti pogosta poimenovanja (npr. oblačila, športne aktivnosti),
• poiskati določeno informacijo,
• odgovarjati na vprašanja (npr. Koliko je ura? Kam so namenjeni?) in postavljati
preprosta vprašanja (npr. Kaj počneš v prostem času?),
• prepisati kratke povedi in sestavke,
• napisati (npr. kdo so člani njihove družine).
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ITALIJANŠČINA 3
Italijanščino kot neobvezni izbirni predmet v 6. razredu lahko izberejo učenci, ki so
italijanščino kot neobvezni izbirni predmet obiskovali že v 4. in 5. razredu. Učenec se v
pouk neobveznega izbirnega predmeta vključi prostovoljno in ga obiskuje dvakrat na
teden. Ko se učenec vključi v pouk neobveznega drugega tujega jezika, ga mora
obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu. Ocenjevanje znanja poteka v skladu
z zakonodajo, in sicer ustno, pisno in na druge načine.
Primeri dejavnosti za doseganje operativnih ciljev in standardov znanja pri pouku drugega
tujega jezika šestem razredu:
Poslušanje

Branje

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).

Govorno in pisno
sporazumevanje
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.

Govorjenje

Pisanje

Učenci
predstavijo
svoj kraj
(poimenujejo
pomembne
mestne stavbe
in opišejo pot
do njih). 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.).
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 za 7., 8. in 9. razred

NEMŠČINA
V času vse intenzivnejšega svetovnega povezovanja ima tuji jezik čedalje večji pomen
tudi v vzgoji in izobraževanju. Še posebej to velja za nemščino. Jezikovne sposobnosti so
pomembne zaradi neposredne uporabnosti za učence, za njihovo kasnejše poklicno in
nenehno izobraževanje ter za širjenje njihove komunikacijske sposobnosti prek meja
materinščine v poklicnem in zasebnem življenju.
Nemščina je triletni predmet, ki se izvaja dve uri tedensko. Učenec lahko po enem ali
dveh letih izstopi, vendar je priporočljivo, da bi izbirni predmet obiskoval tri leta.
Pri pouku bodo učenci skladno razvijali vse štiri jezikovne sposobnosti: slušno in bralno
razumevanje ter ustno in pisno sporočanje.
Tematski sklopi so zelo raznoliki in zajemajo vse od šole, družine, prijateljev, preživljanja
prostega časa ter počitnic. Poseben poudarek bo na komunikaciji, učenci pa bodo dobili
tudi vpogled v družbo in kulturo v nemško govorečih deželah.
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