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INFORMACIJA ZA STARŠE IN UČENCE 

BODOČEGA 4., 5. in 6. RAZREDA



IZVAJANJE POUKA NIP

• Pouk tujega jezika se izvaja 2 uri tedensko, drugih
predmetov pa 1 uro tedensko. Izvaja se lahko tudi strnjeno
po več ur skupaj.

• Pouk NIP bo potekal izven urnika rednega pouka.
Predvidoma so to 6. in 7. šolske ure.

• Učenec lahko izbere največ 2 uri NIP (poleg tujega jezika ne
more izbrati še enega predmeta).

• Obisk pouka izbranega (izbranih) NIP je obvezen in se
ocenjuje s številčnimi ocenami.



OBISKOVANJE NIP

• Učenec mora izbrani (izbrana) NIP obiskovati do konca šolskega
leta, lahko pa se odloči za obiskovanje tudi celo triletje (4. – 6. r.)

• Zamenjava predmeta v tekočem šolskem letu je mogoča v mesecu
septembru (v okviru obstoječe ponudbe in normativno predpisanega
števila učnih skupin, do njihove popolnitve).

Učni načrti vseh NIP so dosegljivi na spletnih straneh Ministrstva za 
izobraževanje in Zavoda RS za šolstvo.



KRATKA PREDSTAVITEV PREDMETOV



DRUGI TUJI JEZIK – ITALIJANŠČINA

• Glavni poudarek učenja drugega tujega jezika je na sporazumevanju.
Učenec se usposablja za osnovno sporazumevanje s tujimi govorci v
vsakdanjih okoliščinah in se uvaja v uporabo tega jezika pri
pridobivanju podatkov iz pisnih in drugih virov.

• Svetujemo, da se zanj odločijo tisti učenci, ki imajo smisel in veselje
za učenje tujih jezikov in se bodo italijanščine učili neprekinjeno več
let (vsaj eno triletje).



ŠPORT

• Športna dejavnost ima v šoli poseben pomen za zdrav razvoj
odraščajočih učencev.

• Neobvezni izbirni predmet šport zato vključuje predvsem tiste
vsebine, ki učinkovito vplivajo na telesni in gibalni razvoj učencev,
spodbujajo njihovo ustvarjalnost, hkrati pa so z vidika športno-
rekreativnih učinkov pomembne za kakovostno preživljanje prostega
časa.



TEHNIKA

• Predmet poglablja, razširja in nadgrajuje predmeta naravoslovje in
tehnika v četrtem in petem ter tehnika in tehnologija v šestem
razredu.

• Razširja osnovna spoznanja o tehnoloških lastnostih posameznih
gradiv in praktična znanja, spretnosti in delovne navade pri uporabi
orodja, pripomočkov, strojev in naprav za oblikovanje in obdelavo
gradiv.

• Učenci se bodo učili pridobivanja podatkov iz tehnične in tehnološke
dokumentacije, na podlagi katere bodo izdelovali izdelke iz različnih
materialov (papir, les, umetne mase) in se preizkušali v
konstruktorstvu.


