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FRANCOŠČINA – 2 uri tedensko (pripravila ga. Nataša Mukaetova) 
 

 

BONJOUR ET BIENVENUE À TOUS! 

Tudi letos bomo učencem, ki si bodo kot neobvezni izbirni predmet izbrali francoščino, na široko 

odprli vrata v frankofonski svet. Na zabaven in sproščen način jim bomo zbudili veselje do tega 

lepega in srčnega jezika! V začetni skupini se bodo hitro naučili osnovnih prvin sporazumevanja – 

predstaviti sebe, svojo družino, prijatelje in okolje, v katerem živijo. Obvladali bodo uporabna 

znanja, kot je štetje do 100, poznavanje barv, ur v dnevu, dni v tednu… in seveda osnovnih pravil 

preprostega pogovora v francoščini. 

V nadaljevalnih skupinah 2 in 3 se bodo naučili povedati več o svojem vsakdanjem življenju, 

konjičkih, kraju in deželi ter se o tem pogovarjati s svojimi francoskimi vrstniki. Spodbudili jih bomo 

k branju v francoščini – od lahkih in poučnih stripov do zanimivih, zahtevnejših knjig. Dodatna 

spodbuda jim bo francoska bralna značka. 

Pomemben del spoznavanja jezika bo slonel na francoskih pesmih, zanimivih zgodbicah in 

ugankah. Za frankofonski svet značilno ustvarjalnost bomo spodbujali s kreativnimi dejavnostmi, 

kot je snovanje in izdelovanje plakatov na različne teme ali priprava francoskih kulinaričnih 

dobrot. Skupaj se bomo seznanili z vsem, kar ponuja francoska knjižnica v Ljubljani. Kot dodatek 

bodo sodelovali pri številnih enodnevnih projektih, povezanih z obiski francoskih gostov. Svoje 

pridobljeno znanje bodo za zaključek preizkusili tudi na ekskurzi ji. 

Poskrbeli bomo, da bodo učenci vselej dobro motivirani. K sproščenemu vzdušju bo pripomogla 

uporaba sodobnih metod pouka, med drugim tudi v računalniški učilnici. Učenci bodo sodelovali 

pri pripravi dramskih nastopov in se v mesecu maju udeležili zaključne prireditve ob 

frankofonskem dnevu v Kranju. 

Poskrbeli bomo, da se bodo učenci po zaključku učnega procesa dobro znašli v vseh življenjskih 

okoliščinah, ki bodo zahtevale sporazumevanje v francoščini, in jim pripravili trdne temelje za 

nadaljnje odkrivanje frankofonskega sveta! 

À BIENTÔT! 

                       
Vir:https://www.pinterest.com/pin/264656915581400859 (14. 4. 2021) 

 

https://www.pinterest.com/pin/264656915581400859


ŠPORT – 1 ura tedensko (pripravila ga. Kaja Dereani, g. Luka Sterle) 

 

Program izbirnih predmetov dopolnjuje osnovni program športa in skupaj z njim predstavlja 

obogateno celoto. Šola bo v naslednjem šolskem letu ponudila enoletni neobvezni program 

športa, ki bo obsegal:  

 igre z loparji, 

 akrobatika, 

 tekalne igre 

 hokejske igre,  

 plezanje, 

 ravnotežne spretnosti, 

 žogarije (elementarne igre, baseball, kickball, dogeball). 

 

Program bo potekal v telovadnici in na zunanjih igriščih šole. 

 

Vsako leto imamo v okviru programa tudi ogled tekem v živo.  

 Nogomet. Učenci so spremljali šolsko nogometno tekmo na polfinalnem turnirju državnega 

prvenstva. 

 Rekreativno streljanje na strelišču z usposobljenimi učitelji za streljanje z zračno puško. 

Imamo pa tudi veliko obiskov različnih športnikov kateri predstavijo in pokažejo svoje veščine v 

različnih športih (Raša Sraka – judo, odbojkarji ACH – odbojka, košarkarski trenerji, tenis, …). 

 
*Vse aktivnosti v okviru NIP šport bomo prilagajali glede na zdravstvene razmere in priporočila NIJZ in Ministrstva za šolstvo in šport. 

 

 

 

UMETNOST – PLES – 1 ura tedensko (pripravila ga. Maruša Mokorel)  

 

Neobvezni izbirni predmet ples je namenjen učenkam in učencem, ki želijo pridobiti novo plesno 

znanje ali nadgraditi že obstoječe, ter ustvarjati z gibom in glasbo. Spoznali bomo različne 

praktične in teoretične vsebine in zvrsti plesa. Spoznali bomo nekatere moderne plese (pop, hip-

hop in jazz). Spodbujali bomo ustvarjalnost s sestavljanjem lastnih plesnih koreografij in se ob 

glasbi in dihalnih tehnikah tudi sproščali. Spoznali bomo osnove športnega plesa 

(latinskoameriški in standardni ples), ter štiri bližje spoznali. Zajeta je še folklorna dejavnos t, s 

katero strmimo k ohranjanju kulturne dediščine.  

Tudi plesni nastopi in plesni šolski festival se lahko med letom prikradejo v naš načrt. V primeru 

dela na daljavo predmet poteka normalno, le da se učenje novih korakov in koreografij preseli 

pred kamere.  

 

 

UMETNOST – FILM – 1 ura tedensko (pripravil g. Uroš Marolt)                                

 

Ob ogledih filmov in filmskih odlomkov  od nekoč do danes se bomo preizkusili kot filmski kritiki, 

ob ustvarjanju filmov pa kot snemalci, igralci, režiserji, scenaristi in še kaj. Spoznali bomo različne 

žanre, tehnike animacije, se preizkusili v risanju filmskih načrtov oz. zgodborisov ter ravnanju s 

snemalno opremo, pri čemer bodo nastajala naša prva filmska dela. Spoznali se bomo s 

pomenom zvoka, montaže in filmskih trikov. Zadnji del leta pokažemo svoje filmsko znanje z 

izdelavo lastnih kratkih filmov. 

 

 

 

 



TEHNIKA – 1 ura tedensko (pripravil g. Mitja Smrekar) 

Neobvezni zbirni predmet tehnika poglablja, razširja in nadgrajuje predmeta naravoslovje in 

tehnika v četrtem in petem ter tehnika in tehnologija v šestem razredu. 

Pouk poteka v tehnični učilnici, kjer je na voljo vse potrebno ročno in električno orodje za 

obdelavo lesa, papirja in drugih materialov ter delovni in učni pripomočki. 

 

Zakaj izbrati neobvezni izbirni predmet tehnika? 

 

Zato, ker: 

predmet ponuja veliko možnosti za kreativnost učencev, izdelajo uporabne, zabavne izdelke. Ob 

izdelavi izdelkov (papirna gradiva, les, umetne snovi) pridobivajo znanje in razvijajo ročne 

spretnosti in delovne navade. Upoštevajo pravila varnosti pri delu. Ob delu gojijo sodelovanje v 

skupini, odgovornost. 

 

 

 


