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Spoštovani učenci in starši!
Poleg obveznih predmetov osnovna šola izvaja pouk obveznih izbirnih predmetov za učence
7., 8. in 9. razreda in pouk neobveznih izbirnih predmetov, ki se bo v šolskem letu 2016/2017
izvajal za učence 1., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razreda.
Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5. Učenec lahko
napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri neobveznih
izbirnih predmetih. Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko (lahko strnjeno v enem
obdobju), le tuji jeziki dve uri tedensko.
Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri
obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.
Vsebina neobveznih izbirnih predmetov je predstavljena v tej publikaciji, podrobnejši učni
načrti predmetov pa so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport RS:
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnov
no_solstvo/osnovno_solstvo/program/
Zakon o osnovni šoli določa, da učenec 4., 5. in 6. razreda izbere največ dve uri pouka
neobveznih izbirnih predmetov. Šola mora učencem 4., 5. in 6. razreda ponuditi pouk drugega
tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet v obsegu dveh ur tedensko.
Prijavnico imate v publikaciji. Podpisano prijavo učenci prinesejo razredniku. Potrdilo o
izbiri boste prejeli do konca šolskega leta.
Na osnovi prijav bomo oblikovali skupino za naslednje šolsko leto (v skladu s Pravilnikom o
normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole).

Ravnateljica:
mag. Tilka Jakob
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NEMŠČINA KOT 2. TUJI JEZIK





Pouk bo potekal na zabaven in sproščen način;
Usvajanje jezika skozi zgodbice in pesmice;
Veliko pogovorov: igra vlog, dialogi;
Izdelava plakatov : risanje, predstavitev;

Kaj že znaš? Koliko besed že poznaš oziroma si jih že slišal/a?
Ali veš, da veliko besed vsakdanje rabe prihaja iz nemščine? (Seife, Koffer, Zeitung,
Schuhe, Kellner, Zucker, Knopf, Strudel,…)
PREDVIDENE TEME









To sem jaz : osebni podatki
Števila
Moja družina
Prosti čas: konjički, igre,
šport
Jedi in pijače
Moje telo, zdravje
Prazniki
Pesmice, igre, rime, ….

Pouk drugega tujega jezika kot neobveznega izbirnega predmeta je prispevek k večjezičnosti in
razumevanju večkulturnosti tako v lastnem okolju kot v Evropi in zunaj njenih meja. Pouk drugega
tujega jezika je povezovalec med različnimi kulturami. Sporazumevanje v tujem jeziku omogoča
medkulturni dialog, kakovostnejše sobivanje , medsebojno spoštovanje in razumevanje drugačnosti..
Uvedba drugega tujega jezika v osnovno šolo kot neobveznega izbirnega predmeta daje vsem
učencem osnovnih šol v Sloveniji možnost učenja drugega tujega jezika v okviru formalnega
osnovnošolskega izobraževanja in tako zagotavlja socialno pravičnejšo družbo.

SPLOŠNI CILJI
Učenec se pri pouku drugega tujega jezika sistematično usposablja za osnovno
sporazumevanje s tujimi govorci v vsakdanjih okoliščinah, se uvaja za uporabo tega jezika
pri pridobivanju podatkov iz pisnih in drugih virov.
Znanje več tujih jezikov omogoča učencu dostop do različnih virov; s tem pridobiva in poglablja
splošno znanje in širi večjezičnost.

Učiteljica nemščine: Jožica Vivod
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PRIJAVA K NEOBVEZNEMU IZBIRNEMU PREDMETU

Ime in priimek učenca/ke:_______________________ _________________________, ki v
šolskem letu 2015/16 obiskuje 3. razred, se prijavlja k neobveznemu
izbirnemu predmetu v letu 2016/17 v bodočem 4. razredu:

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET:

Prosimo, da izpolnjeno prijavnico vrnete razredničarki do

13.5.2015

V ______________, dne_______________

Podpis učenca:_______________________

Podpis staršev:__________________
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