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KAKO SE PRIJAVITI?  
 

PRI RAZREDNIKIH UČENCI 
PREVZAMEJO LISTIČ S 

SPLETNIM NASLOVOM IN 
PODATKI ZA DOSTOP DO 
PRIJAVNEGA OBRAZCA.  

 

V PRIJAVNEM OBRAZCU NA 
SPLETNI STRANI IZBEREJO 

PREDMET ALI  PREDMETE, KI  
JIH ŽELIJO OBISKOVATI.  

IZBRATI JE MOŽNO NAJVEČ 
DVE URI TEDENSKO.  
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Vsebine neobveznih izbirnih predmetov so 

del razširjenega programa 

Osnovna šola načrtuje in izvaja razširjeni pro-
gram skladno z določbami Zakona o osnovni 
šoli (Zosn 2006, zlasti 20. do 27. člen) in pred-
metnikom osnovne šole (Predmetnik ... 2014). 
Izvajanje razširjenega programa temelji na 
skupnih družbenih vrednotah,1 načelih ter ciljih 
osnovnošolskega izobraževanja, strokovnih in 
konceptualnih izhodiščih,2pa tudi relevantnih 
ugotovitvah empiričnih raziskav.3 Pričujoči kuri-
kularni dokument predstavlja strokovno podla-
go za izvedbo vzgojno-izobraževalnih dejavnosti 
razširjenega programa, ki smiselno dopolnjujejo 
obvezni program osnovne šole in prispevajo h 
kakovostnemu preživljanju prostega časa učenk 
in učencev.  

Z razširjenim programom torej osnovna šola 
prispeva k:  

- doseganju ciljev obveznega programa osnovne 
šole,  

- doseganju lastnih, specifičnih ciljev razširjene-
ga programa,  

- večji izbirnosti in participaciji učenk in učen-
cev,  

- razvijanju ustvarjalnosti in inovativnosti učenk 
in učencev,  

- bolj poglobljenemu spoznavanju posebnosti 
posameznih učencev in tako večjim možnostim 
za udejanjanje načela individualizacije,  

- razvijanju različnih učenčevih interesov, spret-
nosti in znanja;  

- razvijanju učnih in delovnih navad,  

- spodbujanju kakovostnega preživljanja proste-
ga časa ter zdravega življenjskega sloga.  

 



FRANCOŠČINA 

Znanje tujih jezikov je vedno pomemb-

nejše in zagotovo drži trditev: »Več je-

zikov znaš, več veljaš.« Želiš pokukati v 

svet francoščine? Pa začnimo s pozdra-

vom: Coucou! (izgovoriš KUKU), kar pome-

ni  »Živijo!« 

ZAKAJ FRANCOŠČINA? 

Poleg angleščine je francoščina edini je-

zik, ki je prisoten na vseh kontinentih, 

govori pa jo približno 370 milijonov ljudi 

po svetu. 

Je uradni in delovni jezik Evropske unije 

ter uradni jezik številnih svetovno znanih 

organizacij kot so Združeni narodi, Une-

sco, Mednarodni olimpijski komite, Rdeči 

križ, itdFrancoščina je romantična, melo-

dična, nekaj posebnega. Vsak med nami 

že uporablja kar nekaj besed, ki prihaja-

jo iz francoščine: cravate, camion, 

avion, parfum, bonbon  so le nekate-

re med njimi. 

Pouk poteka brez učbenika, učenci potre-
bujejo le zvezek in peresnico. 
Skozi igro se naučimo predstaviti 
sebe in svojo družino, povedati 
kaj svojih konjičkih, barve, števi-
la, dne v tednu, mesece in letne 
čase, pa o hrani, šolskih potreb-
ščina in še bi lahko našteli. 

R A Č U N A L N I Š T V O  

V s e b i n a  

… reševanje problemov,  

algoritmi,  

programi,  

podatki,  

komunikacija in storitve ... 

Š P O R T 

Namen predmeta je, da z učenci: izpopolnjujemo 

ustrezno gibalno učinkovitost, osvajamo 

spretnosti in znanja, ki omogočajo vključeva-

nje v različne športne dejavnosti, skozi učni 

proces poudarjamo razumevanje pomena 

rednega gibanja in športa, oblikujemo in raz-

vijamo stališča, navade in načine ravnanja pri 

Želimo, da bi bili naši učenci uspešni v digitalni družbi in 

nekoč tudi sami ustvarjalci novih tehnologij ter storitev. Ker 

ne želimo,  da bi bili le pasivni opazovalci sprememb, jim 

moramo že zelo zgodaj omogočiti spoznavanje temeljev 

računalništva (Unesco).  

V nekaterih državah (Anglija, Avstralija, Estonija, Slova-

ška …) so računalništvo uvedli kot obvezni predmet v 

osnovnih šolah. V Sloveniji računalništvo ni obvezni 

predmet, učenci pa si z izbiro neobveznega izbirnega 

predmeta računalništvo vseeno lahko pridobijo znanja, 

ki so prenosljiva in uporabna na vseh področjih člove-

kovega življenja.  

Menimo, da je izbira predmeta računalništvo modra 

odločitev, ker bo pouk zabaven, ustvarjalen in kori-

sten. V naslednjih letih se predvideva pomanjkanje  

strokovnjakov s področja računalništva,  zato je 

lahko neobvezni izbirni predmet prvi korak na poti 

h kreativni in zanimivi zaposlitvi. 

Neobvezni izbirni predmet dopolnjuje športno vzgojo s 

praktičnimi in teoretičnimi vsebinami; tudi s pomočjo 

športne aktivnosti učenec spoznava vsakodnevno ži-

vljenje, oblikuje svoje mišljenje, občutenje, reagiranje 

in in se vključuje, sodeluje in druži. 


