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Dragi učenci! 
 
V naslednjem šolskem letu 2018/19 se boste za neobvezne izbirne predmete odločili bodoči učenci 4., 5. in 
6. razreda. 
Kot ime samo pove, je izbira predmetov NEOBVEZNA. Na predmet se prijavi, če te tema zanima. Program 
dela pri neobveznih izbirnih predmetih je bolj prilagojen željam otrok. Predmeti so ocenjeni in ocena 
vpisana v spričevalo. 
 
Vsi ponujeni neobvezni izbirni predmeti so predstavljeni na spletni strani šole. Pred odločitvijo si preberite 
predstavitve predmetov. 
 
V primeru zadostnega števila prijavljenih se bodo na šoli za drugo triado izvajale največ štiri skupine 
neobveznih izbirnih predmetov, ki bodo določene glede na število prijav. 
 
ZADNJI ROK ZA PRIJAVO NA NEOBVEZNE IZBIRNE PREDMETE je 1. 6. 2018.  Po tem roku boste 
lahko izbirali samo med izbranimi predmeti, če bo v skupini še dovolj prostora. 
 
V tabelo vpiši neobvezne izbirne predmete, ki jih imaš med spodaj predlaganimi, na naslednji način:                                                                      
1. V levi stolpec "Izbrani predmeti" napiši najbolj zaželene predmete. Izberite NAJVEČ dve uri pouka 
izbirnih predmetov tedensko. Vsi izbirni predmeti se izvajajo po eno uro na teden, razen tujega jezika, ki sta 
mu namenjeni dve uri tedensko.  
2. V desni stolpec "Rezervni predmeti" lahko vpišeš predmete, ki bodo zamenjava v primeru, če za 
katerega izmed želenih predmetov ne bo dovolj interesa in se ne bo izvajal. Če te noben drug predmet ne 
zanima, pusti drugi stolpec prazen. 
 

1. PONUDBA neobveznih izbirnih predmetov za učence, ki bodo v prihodnjem šolskem letu 
obiskovali 4., 5. ali 6. razred: 
 

 RAČUNALNIŠTVO (1 ura na teden) 

 TEHNIKA (1 ura na teden) 

 ŠPORT (1 ura na teden)       

 FRANCOŠČINA (2 uri na teden)    mag. Gregor Udovč 
         ravnatelj 

 
Starši soglasje s tvojo izbiro izrazijo s podpisom spodaj. Spodnji del oddajte razredničarki do petka, 1. 6. 
2018. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

IME IN PRIIMEK UČENCA/KE: _______________________________________ 

Razred v letu 2017/2018: ___________________ 

 
 

IZBRANI PREDMETI  (največ 2 uri)   REZERVNI PREDMETI  
 
1. _______________________________________     1. __________________________________ 
 
2. _______________________________________     2. __________________________________ 

 

 
Datum: _______________________________           Podpis staršev: _________________________________ 


