
 

 

Predstavitve neobveznih izbirnih predmetov za leto 2019/20 

 

Drugi tuji jezik – nemščina 
 

Pri neobveznem izbirnem predmetu nemščina bomo obravnavali vsakdanje teme na 
zelo preprost in igriv način. Pouk bomo popestrili z igro vlog, petjem, igrami itd. Naučili 
se bomo pozdraviti, opisati sebe in svojo družino, svojo hišo, spoznali barve, dneve v 
tednu, se naučili šteti in še veliko več zanimivega. 

 Slika 1: http://thumbs.dreamstime.com/x/foreign-languages-books-14557972.jpg 

 
 
 

Tehnika 
 

Neobvezni izbirni predmet tehnika poglablja in nadgrajuje naravoslovne in 
tehniške vsebine v četrtem in petem ter tehniške in tehnološke v šestem 
razredu. V ustvarjalnem delovnem procesu učenci preoblikujejo in oblikujejo 
naravna in umetna gradiva v novo obliko. Razširjajo 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 znajo narisati preprost načrt izdelka. 
•     Izdelek naredijo iz različnih gradiv. Uporabljajo papir, karton lepenko, les, umetne snovi. 
•     Nastanejo najrazličnejši izdelki: letala, vozila, hiške, živali ... 
•     Učenci izdelujejo predmete po lastni zamisli ali po dogovorjenem načrtu. 
Pri praktičnem delu učenci spoznavajo nevarnosti in varnostne ukrepe ter razvijajo spretnosti in navade 
pri uporabi zaščitnih sredstev. 

 

UMETNOST (s poudarki na filmski umetnosti) 
 
Skozi ustvarjanje in pogovor o obstoječih stvaritvah bodo učenci spoznali osnove 
pripovedovanja zgodbe skozi sliko. Spoznali bodo različne tehnike animiranega filma. 
Obstoječe likovno znanje bodo povezali z novo pridobljenim in ga uporabili pri likovni zasnovi 
animiranega filma. Napisali bodo scenarij za animirani film in ga posneli. Film se bodo naučili 
distribuirati na spletu.  
 
Vsebine se navezujejo na tematske sklope likovne umetnosti, in sicer: 



 

 

-    ustvarjalna uporaba likovnih prvin, 
-    oblikovanje nove, skladne estetske celote, 
-    ustvarjalno izražanje z likovnimi materiali in orodji, 
-    svobodno in zavestno interpretiranje likovne naloge z likovnimi znaki, 
-    besedno interpretiranje likovnih del umetnikov, 
-    povezovanje lastnega likovnega dela v sistem povezav predmeta umetnost. 

 
Široko zastavljen načrt predmeta navduši učence za ustvarjanje in likovno 
izražanje v obdobju, ko so za to najbolj občutljivi, ter ga pouči o animaciji – načinu 
filmskega izražanja ob uporabi sodobnih digitalnih medijev. 
 
Pri vseh, novih in tradicionalnih tehnikah, materialih in predstavitvah bo v 
ospredju spodbujanje učenčeve inovativnosti in ustvarjalnosti, 
eksperimentiranja in odkrivanja nenavadnega, provokativnega, novega. 
 
 
 
 

ŠPANŠČINA (ZA 7. - 9. razred) 
 
Učenje tujega jezika pomaga razumeti, da je jezik 
sredstvo, s katerim lahko pridobimo več znanja in 
izkušenj, ter da izvemo več o ljudeh in razmerah v 
tujih deželah. Španščina je najbolj razširjeni 
romanski jezik. Španščina je jezik, ki hitro 
pridobiva na veljavi. Učenje španščine kot tujega 
jezika v Evropi se širi, prav tako tudi v Sloveniji. 
Španščina kot svetovni jezik zavzema pomembno 
mesto, saj vključuje dolgo zgodovinsko in 
kulturno tradicijo, ki je v vseh pogledih pustila 
sledove v svetovni civilizaciji. 

Predmet je namenjen vsem, ki bi se radi naučili osnov španskega jezika. Izvajal se bo v primeru 
zadostnega števila prijav.  


