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KAKO POTEKA IZBIRA DRUGIH DEJAVNOSTI 
 

Do 17. 5. 2022 starši otroka prijavite k obiskovanju oddelka podaljšanega bivanja, 

dodatnih ur športa ali fakultativne oblike nemščine, računalništva in neobveznega 

izbirnega predmeta umetnost v programu Lo.Polis. Prijava k interesnim dejavnostim 

(krožkom) bo kot običajno potekala v začetku novega šolskega leta, septembra 2021. 

Učenec sme obiskovati neobvezni izbirni predmet, fakultativno obliko pouka ali 

kombinacijo obojega.  

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET UMETNOST in FAKULTATIVNI OBLIKI POUKA 

NEMŠČINE, RAČUNALNIŠTVA, DODATNI URI ŠPORTA, ODDELEK 

PODALJŠANEGA BIVANJA starši, skupaj z otrokom, izberete v programu LO.POLIS 

– PRIJAVE – IZBIRNI PREDMETI (za neobvezne izbirne predmete) ALI 

PREDMETI/DEJAVNOSTI (za fakultativno obliko pouka, dodatni uri šport, oddelek 

podaljšanega bivanja). 

 

Starši ste na e-naslov prejeli navodila za izbiro predmetov. V primeru, da ste pozabili 

geslo, imate le tega možnost ponastaviti. Če ne razpolagate z dostopom do Lo.Polisa 

se prosim obrnite na pomočnika ravnateljica ali razrednika. Vsi kontakti so zavedeni 

na šolski spletni strani.  

 
 

 

 

 

https://osfrsmb-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/matejai_osfrsmb_si/EbXaM_91eNhBi0Hpo8-D5AkBa9ZTxMOCfhjbwSowQejBWw?e=XphqJJ
https://osfrsmb.si/strokovni-delavci-sole/
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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET UMETNOST  
 

Trajanje predmeta: 35 ur (1 URA NA TEDEN) 

Predvidena nosilka predmeta: Vlasta Petrovič 

Umetniško ustvarjanje je človekova potreba, vezana na področji ustvarjalnosti in 

inovativnosti, ki ju neobvezni izbirni predmet umetnost razvija in vzpodbuja.  

Učenci z izkušenjskim učenjem (sodelovalne in odprte oblike dela, projektno delo, 

razvijanje novih strategij reševanja problemov, dokumentiranje in predstavitve) 

pridobivajo elementarne izkušnje skozi umetnost, kar je hkrati podlaga za 

ponotranjanje in razumevanje vrhunske umetnosti. 

Učenčevo znanje bo ocenjeno s številčnimi ocenami glede na opredeljene cilje  v 

učnem načrtu. Ocenjujemo npr. učenčeve ustne odgovore, likovne, glasbene, 

praktične in druge izdelke, projektno delo, nastope učencev, videoinštalacije, 

poimenovanja in druge dejavnosti. 

Neobvezni izbirni predmet umetnost, njegove cilje in vsebine učnega načrta, bo izvajal 

motiviran učitelj, s pozitivnim in ustvarjalnim odnosom do določenega kulturno – 

umetnostnega področja, in sicer filma, folklorne dejavnosti, glasbene, likovne, literarne 

ustvarjalnosti, gledališke dejavnosti, plesa, šolskih produkcij, predstav. Zagotovo pa 

bo učenčeva ustvarjalnost temeljni pogoj za oblikovanje in nastajanje vrhunske 

ustvarjalnosti in umetnosti. 

 

FAKULTATIVNA OBLIKA POUKA NEMŠČINE 
 

Trajanje predmeta: predvidoma 70 ur (2 URI NA TEDEN) 

Predvidena nosilka predmeta: Simona Eder 

 

Učencem 3. razreda je na voljo tudi obiskovanje drugih oblik pouka, ki jih imenujemo 

fakultativni pouk in je financirana oblika s strani Mestne občine Maribor (vključitev 

staršem ne predstavlja finančnega stroška). V 3. razredu se ponudi fakultativna oblika 

pouka nemščine (običajno v obsegu ene ure tedensko). 

Znanje tujih jezikov je veliko bogastvo vsakega posameznika. Omogoča medsebojno 

komunikacijo in sklepanja novih poznanstev, spoznavanje tujih kultur, krajev ter 

delovno in študijsko mobilnost. 
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V času vse intenzivnejšega svetovnega povezovanja ima znanje tujega jezika velik 

pomen na vseh področjih in znanje nemščine, ki jo govori največ Evropejcev, ima 

zagotovo velike prednosti danes in v prihodnje. Učenje tujih jezikov je torej  nedvomno 

eno najdragocenejših vlaganj v človekovo osebnost. 

 

Pri tej obliki pouka učenec ni ocenjen, torej se ocena ne zapiše v spričevalo.  

 

Učenci  potrebujejo veliki (A4) črtasti zvezek, lahko iz prejšnjega šolskega leta, ali 

obrnejo zvezek za angleščino. 

Zaradi pomena skupinskega delovanja znotraj teh oblik pouka svetujemo, da se starši 

in učenci preudarno odločite za obiskovanje pouka in ob odločitvah vztrajate pri 

obiskovanju predmeta do konca šolskega leta. 

 

V interesu šole je, da se učenci priključijo ponujenim oblikam pouka (fakultativna oblika 

pouka), saj se bo poučevanje tujega jezika nemščine v višjih razredih sistematično 

nadaljevalo kot fakultativna oblika pouka (4., 5. in 6. razred), neobvezni (5. in 6. razred) 

in obvezni (7., 8. in 9. razred) izbirni predmet. 

 

FAKULTATIVNA OBLIKA POUKA RAČUNALNIŠTVA 
 

Trajanje predmeta: 35 ur (1 URA NA TEDEN) 

Predvidena nosilka predmeta: Dragana Prepelič 

 

Vsebina:  

  Učenci utrjujejo načine dela v računalniški učilnici in osnovne pojme s področja 

računalništva. 

  Spoznavajo temeljne enote strojne opreme računalnika, razumevajo njihove naloge 

in razlikujejo lastnosti, s katerimi jih ovrednotimo. 

 Udeležijo se spletnega tečaja za učence in spoznajo osnove varnosti na internetu. 

 Spoznajo osnove fotomontaže. 

 Spoznajo osnove 2D in 3D animacije. 

 Spoznajo osnove 3D modeliranja. 

 Spoznajo osnovne koncepte programiranja (Scratch, Agent Cubes, Code Combate, 

Kodu Game Lab) 

 Spoznajo osnove programskega jezika Python. 
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 Spoznajo in uporabljajo  spletne oblike sodelovanja. 

 Uporabljajo računalnik za oblikovanje in posredovanje preprostih informacij.  

 S predstavitvijo izbrane informacije v obliki besedila in slike raziskujejo možnosti 

posameznega medija in spoznavajo, da je možno informacijo predstaviti in 

posredovati na različne načine. 

  Prepoznavajo osnovne vrste računalniške programske opreme in ugotavljajo njene 

namene.  

  Seznanijo se in pripravijo digitalno projekcijo. 

  Pridobivajo znanja in spretnosti za samostojno uporabo računalnika in sodelovanje v 

skupini.  

  Seznanijo se in uporabljajo multimedijske pripomočke.  

 

 
 

INFORMACIJE O DODATNIH URAH ŠPORTA 

 

Trajanje predmeta: predvidoma 70 ur (2 URI NA TEDEN) 

Predvidena nosilca predmeta: Mojca Krajnčič in Miha Fijauž 

 

Z namenom dodatne gibalne aktivnosti otrok na šoli že več let ponujamo dodatni 

gibalno/športni program, ki ga izvajajo učitelji športa, pri načrtovanju in izvedbi ur pa 

sodeluje tudi fizioterapevt.  
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Učenci 3. razreda imajo v rednem predmetniku v urniku 3 ure športa, dodatni program 

pa omogoča otrokom vodeno telesno aktivnost vsak dan – DODATNI 2 URI ŠPORTA, 

tudi v dnevu, ko na šolskem urniku ni športa.   

 

Namen vadbe je poskrbeti za zdravje in vsestranski razvoj učencev. To pa lahko 

dosežemo z vsakodnevno, redno in kakovostno športno vadbo, ki lahko nevtralizira 

številne posledice današnjega, pretežno sedečega načina življenja ter neustreznih 

prehranjevalnih navad otrok in mladine. 

 

Po formiranju končnih skupin (konec meseca septembra) učenec/učenka obiskuje 

dodatni športni program do konca šolskega leta 

 

Strošek programa znaša 80 € letno (znesek lahko starši poravnate v štirih obrokih po 

20 €).   
Intenzivni tečaji se izvajajo glede na prijavo ob doplačilu. 

 

 

 

 

 
 


