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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT 4., 5., 6. RAZRED OŠ 

Na OŠ Zadobrova bomo učencem v programu neobveznega izbirnega predmeta Šport 
ponudili naslednje vsebine: 

1.    Žogarije 
-          odbojka, košarka, nogomet, rokomet (prilagojene oblike), 
-          Teeball, 
-          Dodgeball, 
-          Frizbi golf, 
-          Paulball, 
-          Fortnite 

  
2.      Rolanje, vožnja s skiroji: 

-   osnove rolanja, 
-   hokej na rolerjih, 
-   nordijsko rolanje, 
-   alpsko rolanje, 
-   poligoni (vijuganje, vožnja naprej in vzvratno, prestopanje, zaustavljanje, …), 
-   različne skupinske igre 
  

3.      Orientacija v naravi: 
-   učenci s pomočjo zemljevida poiščejo kontrolne točke in v teku ali hoji opravijo zastavljeno 
pot in naloge (delo v skupinah), 
-   iskanje skritega zaklada 
  

4.      Ples: 
-   povezovanje osnovnih elementov v koreografijo, 
-   osnovni koraki modernih plesov 
  

5.      Pohodništvo in nordijska hoja: 
-   osnovni tečaj nordijske hoje, 
-   hoja po gozdnih poteh (vključimo gimnastične vaje, poskoke in atletsko abecedo), 
-   »suhi« biatlon (tek z zadevanjem cilja na različne načine) 
  

6.      Hokejske igre 
-          prilagojene igre, igre s palicami, hokej na rolerjih, floorball 

  
7.      Skoki: 



-   sonožni in enonožni poskoki v različne smeri, skakalni poligoni, 
-   skoki z male prožne ponjave, 
-   skoki z odskočne deske, 
-   različna poskakovanja/ preskakovanja (ristanc, polž, gumitvist …) 
  

8.      Igre z loparji 
-          igre z različnimi prilagojenimi pripomočki (baloni, žogice, različni loparji), 
-          osnove mini in midi tenisa, badmintona, namiznega tenisa 

  
Program izbirnega predmeta Šport dopolnjuje osnovni program šolskega športa in ga tako 
obogati v celoto, ki je pomembna za otrokovo zdravje in razvoj. 
Pozitivnih vplivov, ki jih ima šport na zdravje je veliko, naj jih omenimo samo nekaj: 
srce - boljši srčno-žilni sistem z zdravim in močnim srcem, ki ohranja dober pretok krvi, kar 
preprečuje tudi nalaganje holesterola na žilne stene; 
pljuča - boljši dihalni sistem z večjim in ojačenim volumnom pljuč, kar preprečuje astmo in 
razna dihalna obolenja; 
možgani - boljša sposobnost miselnih procesov in razvoj logičnega razmišljanja, kar vpliva na 
učenje in lažje spopadanje z vsakodnevnimi izzivi; 
zdravje – močen imunski sistem omogoča boljšo obrambno sposobnost organizma; 
samopodoba - psihološki in socialni vplivi na samozavest otroka so dobro vidni -  z dobro 
telesno držo, s primerno telesno težo, zdravo in športno postavo; 
naložba v prihodnost – ja, to je dobra naložba za zdrav način življenja, za izzive, ki otroka čaka 
v prihodnje pri učenju in razvoju ter za zdravje in vitalnost v starejših letih; 
aktivno preživljanje prostega časa – kaj je lepšega kot čas preživjati na športnih terenih s 
prijatelji, ki ostanejo za vedno; 
zabava – če šport razumemo kot zabavo, bomo vedno imeli motivacijo za udejstvovanje, saj si 
vsak želi zabavati se. 
  
Program izbranega predmeta Šport, ki v letnem načrtu predstavlja  35 ur, se izvaja enkrat 
tedensko po eno šolsko uro. 
  
Učenec bo s pomočjo kakovostne, dovolj intenzivne in varne športne vadbe izboljšal svojo 
gibalno kompetentnost, tako da bo: 
  
1. ustrezno gibalno učinkovit glede na svoje značilnosti in stopnjo biološkega razvoja; 
2. osvojil nekatere nove spretnosti in znanja, ki mu bodo omogočale varno in odgovorno 
sodelovanje v različnih športnih dejavnostih pri pouku in v prostem času; 
3.  razumel pomen vsakodnevnega gibanja in športa ter njunih vplivov na oblikovanje 
dejavnega življenjskega sloga. 
  
Učenci bodo v procesu vadbe: 
  
1. izboljšali svojo telesno pripravljenost; 
2. osvojili spretnosti, ki omogočajo vključevanje v različne športne dejavnosti; 
3. razumeli pomen rednega gibanja in športa; 
4. oblikovali in razvili stališča, navade in načine ravnanja. 
 



 
 

Italijanščina 
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ZA 4., 5. IN 6. RAZREDE: ITALIJANŠČINA 

ZAKAJ ITALIJANŠČINA? 

Italijanščina velja za enega najlepše zvenečih jezikov. Italijanska kultura in jezik imata zelo bogato in 
pestro zgodovino. Tudi danes igrata v svetu pomembno vlogo, zato bo njuno poznavanje marsikomu 

olajšalo šolsko in poklicno pot. Ker je Italija naša soseda, njene kulturne in kulinarične čare odkriva 
marsikateri Slovenec. Zaradi bližine imamo italijanščino vsaj malo že v ušesu, da ne omenjamo vseh 
besed italijanskega izvora, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju, npr.: opera, katedrala, špageti 
... 

S poukom italijanskega jezika v osnovni šoli učenci razvijajo svojo osebnost, zanimanje za 
italijanski jezik, bogatijo svoje intelektualne sposobnosti ter pridobivajo čustvene, moralne in 
etične vrednote. Pri pouku italijanskega jezika učenci prepoznavajo in razumevajo preprosta 
govorna sporočila ter besedila v nekaterih osnovnih okoliščinah sporazumevanja, oblikujejo 
preprosta govorna sporočila in besedila ter spoznavajo osnove pravopisa. Pomemben del 
učenja tujega jezika je tudi spoznavanje in odkrivanje italijanske kulture. Na osnovi 
primerjanja italijanščine s slovenščino in prvim tujim jezikom, ki se ga učijo, se jim izoblikuje 
širši pogled na delovanje in ustroj jezikov na splošno. 

Če želite, da vaši otroci spoznajo resnično Italijo in navežejo stik z domačini, potem  jim bo 
znanje italijanščine gotovo v veliko pomoč. Poleg tega pa razumevanje italijanskega jezika 
močno pripomore k razumevanju ostalih romanskih jezikov, npr. španščine, francoščine ipd. 

UČNI PRIPOMOČKI 

Pri pouku italijanščine bomo v 4. in 5. razredu potrebovali učbenik in delovni zvezek MAGICA ITALIA  
1 (založba ELI), v 6. razredu pa učbenik in delovni zvezek MAGICA ITALIA 2 kopira učiteljica in ga ni 
potrebno kupiti. Učbeniški komplet MAGICA ITALIA 1 je dostopen v knjigarni Center Oxford. 
Dopolnilo k učbeniku in delovnemu zvezku so tudi zgoščenke, kartice, revije, stripi, slikanice, knjige, 
filmi ipd., torej vse, kar pripomore k prijetnejšemu pouku. 

IZVEDBA NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA ITALIJANŠČINA 

Neobvezni izbirni predmet italijanščina se bo izvajal od začetka septembra do konca junija 2x 
tedensko, vse skupaj torej 70 šolskih ur. Predmet se bo izvajal po pouku 6., 7. ali 8. uro oziroma v 
času podaljšanega bivanja. V mesecu septembru ali oktobru se za učence 4. razreda organizira         
 5-dnevni jezikovni tabor, na katerem se učenci spoznajo tako z italijanščino kot z nemščino. 
Prav tako se za učence od 5. do 9. razreda, ki obiskujejo predmet italijanščina, enkrat na dve leti 
organizira enodnevni izlet v Italijo, da lahko svoje znanje italijanščine tudi v praksi preizkusijo. 

 

 



 
 

Nemščina 
Neobvezni izbirni predmet nemščina v 4., 5. in 6. razredu 

Znanje tujega jezika je pomembno zaradi neposredne uporabnosti za učence (npr. gledanje 

nemške televizije, poslušanje glasbe, komunikacija s prijatelji ali sorodniki), predstavlja pa 

tudi dobro popotnico za nadaljnje izobraževanje in poklicno pot. 

Pri neobveznem izbirnem predmetu nemščina se bodo učenci usposobili za osnovno 

sporazumevanje v nemščini, lažje navezovanje stikov in ravnanje v določenih situacijah ter 

pridobili vedenje o nemško govorečih deželah, njihovih prebivalcih in kulturi. Obravnavali 

bomo teme iz vsakdanjega življenja na zelo preprost in igriv način: naučili se bodo pozdraviti, 

opisati sebe in svojo družino, svojo okolico, opisovali bodo živali, govorili o šoli, televiziji in 

spoznavali dežele nemškega govornega področja. Pouk bo potekal tudi skozi igro vlog, pesmi 

in igre. 

V mesecu maju izvedemo končni izlet (za vse učence, ki se učijo nemščino, razen 4. razred). 

Nemščina se izvaja celo šolsko leto 2 uri na teden (po pouku) in je ocenjena. Najlažje se 

učenci vključijo v 4., 5. in nato v 7. razredu. Lahko pa tudi v drugih razredih. 

 
 


