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 Dodatni stroški:  

PONUDBA   

NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV  

V ŠOLSKEM LETU  

2023/2024  

za učence  

Osnovna šola Antona Ukmarja Koper  

 PREDMET UČ ITELJ-IČA RAZRED 
Š T. UR NA 
TEDEN 

1.  Francoš c ina (NIP-FI)  Liliane Štrmc nik 4.,  5. ,  6.  2  

2.  Nemš c ina (NIP-NI)  Nataš a Rež ek 4.,  5. ,  6.  2  

3.  Likovno uštvarjanje(NIP-LIK)  Katarina Kleibencetl Bož ic  4.,  5. ,  6.  1  

4.  Tehnika (NIP-TEH)  Tomo Drevenš ek 4.,  5. ,  6.  1  

5.  Rac unalniš tvo (NIP-RAČ)  Denia Šavarin 4.,  5. ,  6.  1  

marec 2023  
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 Dodatni stroški:  

PRIJAVA NA NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET  

V ŠOLSKEM LETU 2023/2024  

 

Prijavnico dobite pri razredniku/-čarki.  

Izpolnjeno prijavnico nato vrnete prav tako   

razredniku/-čarki najkasneje  

do  petka, 24. marca 2023.  

PRIIMEK IN IME ZAKONITEGA ZASTOPNIKA:  

PRIIMEK IN IME UČENCA/-KE:  

RAZRED IN ODDELEK V ŠOLSKEM LETU 2023/2024:  

V šolskem letu 2023/2024 bo učenec/-ka obiskoval/-a (ustrezno obkrožite): 

a) francoščino 

b) nemščino 

c) likovno ustvarjanje 

d) tehniko 

e) računalništvo 

f) v šolskem letu 2023/2024 učenec/-ka NE BO obiskovala nobenega neobveznega izbirnega predmeta. 

DATUM IN PODPIS ZAKONITEGA ZASTOPNIKA:  
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 Dodatni stroški:  

Francoščina, zakaj pa ne?      

Skupaj razbijmo mit o tem, da je tako težka! Delo v razredu si popestrimo z igro, z obča-

snim ogledom francoskih filmov s podnapisi, s kuhanjem preprostih francoskih jedi in še 

in še. Zakaj izbrati francoščino? Ker je lepa, posebna in tudi zelo uporabna tako na poto-

vanjih kot tudi za službo. Zaradi Pariza, parfumov, mode, kolesarskih in avtomobilskih 

dirk in še bi lahko našteli. Nenazadnje, na svetu je več kot 280 milijonov francosko govo-

rečih ljudi!  

Alors, à bientôt et bienvenue! 

Pridruži se jim tudi ti!   

FRANČOŠ Č INA  

4 .  r a z r e d ;  5 .  r a z r e d ;  6 .  r a z r e d /  p o u č u j e :  L i l i a n e  S T R M Č N I K  

/ 
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 Dodatni stroški:  

cool 

NEMŠ Č INA  

4. razred; 5. razred; 6. razred/ poučuje: Nataša REŽEK  

Ogled kino predstave v kinu Odeon 4 € (ni obvezno).  

Prevoz -  pripeljejo starši.  
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 Dodatni stroški:  

Z ustvarjalno uporabo likovnih prvin in materialov bomo oblikovali skladne estetske celote na prav vseh področjih 

likovne umetnosti in se po potrebi vključevali v posamezne projekte in na svojem področju skušali doprinesti k re-

alizaciji le teh. 

LIKOVNO UŠTVARJANJE  

4. razred; 5. razred; 6. razred/ poučuje: Katarina Kleibencetl Božič  

/ 
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 Dodatni stroški:  

Izbirni predmet tehnika poglablja, razširja in nadgrajuje predmeta naravoslovje in tehnika v 4. in 5. razredu ter tehnika 

in tehnologija v 6. razredu. 

Učenci 4. razreda: 

• 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 (papirna gradiva, umetna gradiva -  moosgumi, tekstil,  žica, naravni materia-

li);  

• uporabljajo gradiva, ki jih lahko obdelujejo in preoblikujejo, kot so les, papirna gradiva, umetne 

snovi in druga primerna gradiva, ki jih lahko uporabijo v različnih kombinacijah; 

• učijo se izražanja zamisli ,  kar razvija prostorsko predstavljivost; 

Učenci 5. – 6. razreda: 

• razvijajo zamisli z opazovanjem in analiziranjem obstoječih predmetov, z izdelavo skic, 3D mode-

liranjem in na podlagi konstrukcije z gradniki sestavljank,  

• uporabljajo gradiva, ki jih lahko obdelujejo in preoblikujejo, kot so les, papirna gradiva, kovina, 

umetne snovi in druga primerna gradiva, ki jih lahko uporabijo v različnih kombinacijah,  

• upoštevajo pravila varnosti pri delu z orodji in stroji ter razvijajo odgovoren odnos do svoje var-

nosti in varnosti drugih,  

• uporaba orodja in strojev za izdelavo preprostega, uporabnega izdelka iz lesa.  

TEHNIKA  

4. razred; 5. razred; 6. razred/ poučuje: Tomo DREVENŠEK  

 

1. predlog -  individualna nabava pripomočkov/ škatla s pripomočki in navodili  za delo cena22 €  

http://izotech-zalozba.si/katalogi/2016/Tehnika1_3/datoteke/assets/basic -html/index.html#2  

2. predlog -   nabava "na število učencev" -  material iz posebne spletne trgovine -  cena 16 €  

https://tehnikajezakon.si/izdelki -pri-predmetu-neobvezni-predmet-tehnika-4-5-razred/  

Dodatni stroški:  

3x Tabor na šoli  (plačilo prehrane)  petek-sobota.  

http://izotech-zalozba.si/katalogi/2016/Tehnika1_3/datoteke/assets/basic-html/index.html#2
https://tehnikajezakon.si/izdelki-pri-predmetu-neobvezni-predmet-tehnika-4-5-razred/
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 Dodatni stroški:  

Učenci 4. razreda : 

Učenci 5. razreda:  

Učenci 6. razreda:  

Osnove računalništva: elektronska pošta, urejanje besedil.  

Predmet ne temelji  toliko na spoznavanju dela s posameznimi programi. Poudarek je na razvija-

nju algoritmičnega načina razmišljanja preko didaktičnih iger in počasno uvajanje v programski 

jezik SCRATCH.  

Pri predmetu spoznajo:  

• osnove računalništva: elektronska pošta, urejanje besedil … ,  

• temeljne koncepte računalništva,  

• osnove programiranja (Scratch),  

• osnove programiranja (python).  

Pri predmetu spoznajo:  

• osnove računalništva: elektronska pošta, urejanje besedil,  

• temeljne koncepte računalništva,  

• osnove programiranja (Scratch),  

• enostavni zapisi ukazov v programskem jeziku (python).  

RAČ UNALNIŠ TVO  

4. razred; 5. razred; 6. razred/ poučuje: Denia SAVARIN  

/ 


