NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v 1. razredu
(šol. leto 2019/20)
Obvestilo za starše!
V skladu z 20a. členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63-2519/2013 z dne 26. 7.
2013), mora šola učencem ponuditi možnost izbire prvega tujega jezika.
20a. člen
Šola za učence 1. razreda izvaja pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.
Šola za učence 4., 5. in 6. razreda izvaja pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih predmetov:
drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike.
Šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni
predmet.
Šola učencem 1. razreda obvezno ponudi pouk prvega tujega jezika, učencem od 4. do 9.
razreda pa pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet v obsegu dveh ur tedensko.
V šolskem letu 2019/20 ponujamo neobvezne izbirne predmete učencem 4., 5. in 6. razreda ter
kot neobvezni izbirni drugi tuji jezik učencem 7., 8. in 9. razreda. Učencem prvega razreda pa
ponujamo neobvezni prvi tuji jezik.

POSTOPEK IZBIRE IN OBLIKOVANJE SKUPIN za 1. r
 V šol. letu 2019/20 učenci 1. razreda lahko izberejo 2 uri neobveznega izbirnega predmeta
PRVI TUJI JEZIK ANGLEŠČINA.
 Učna skupina za izvajanje izbirnega predmeta se oblikuje za najmanj 8 učencev, v skupini
pa je lahko največ 28 učencev.
 Izbirni predmet je neobvezen, torej ga ni nujno izbrati. Ko pa se učenec za predmet odloči,
ga mora obvezno obiskovati do konca šolskega leta. Odsotnost učenca od pouka tega
predmeta so starši dolžni opravičiti, tako kot obvezne ure.
 Izbirni predmeti se ocenjujejo in ocena se zapiše v spričevalo.
 Pri pripravi in organizaciji urnika je potrebno upoštevati, da sodijo neobvezni izbirni
predmeti v razširjeni program osnovne šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik
med obvezne predmete. Predvidoma bomo pouk tujega jezika v 1. razreda izvajali takoj
po pouku.
 O izbiri se je zaradi načrtovanja zaposlitev in izdelave urnikov potrebno odločiti do konca
meseca aprila /začetka maja za naslednje šolsko leto.
 Prosimo vas, da izpolnjene prijavnice prinesete na uvodni sestanek za prvošolce. V
primeru, da se sestanke ne boste mogli udeležite, pa prijavnico pošljete na šolo ali
prinesete v tajništvo.
 O izbiri boste učenci in starši pisno obveščeni pred koncem šolskega leta.

 Na sledeči povezani lahko preberete podrobne učne načrte izbirnih predmetov.:
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_sol
stvo/osnovno_solstvo/program/abecedni_seznam_izbirnih_predmetov_v_osnovni_soli/#c1786
0
 V letošnjem šolskem letu na naši šoli (MŠ Laško, PŠ Debro in PŠ Šentrupert), že drugo
leto zapored, uspešno izvajamo ta neobvezni izbirni predmet v 1. razredih. Vključili so se
vsi učenci, ki preko pestrih aktivnosti pridobivajo znanja tujega jezika. Osnovne informacije
o vsebini in posnetek o tem, na kakšen način se učijo in kako se ob tem zabavajo, si lahko
ogledate na spletni strani naše šole: http://www.o-ptlasko.ce.edus.si/

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET V 1. RAZREDU - PRVI TUJI JEZIK
ANGLEŠČINA (kratka predstavitev)
Pouk angleščine poteka ob igralnih in gibalnih
aktivnostih, ki se pogosto menjajo in so
prilagojene starostni stopnji učencev. Pri
učenju se uporablja veliko konkretnega
materiala, slikovnega gradiva. Učijo se skozi
pesmice, recitacije, zgodbice, igro vlog…
Vsebina sledi izbranim temam, ki se sicer
obravnavajo v 1. razredu pri drugih predmetih.
Cilji:
Poslušanje in slušno razumevanje:




Prepozna, da je besedilo v tujem jeziku.
Razume pogosto rabljena in z gestami oz. mimiko podprta navodila za delo v razredu.
Razume izbrane besede in besedne zveze z znano tematiko na podlagi vidnih in drugih
opor.

Govorjenje:





Poimenuje konkretni svet okoli sebe.
Se sporazumeva po vzorcih.
Pritrjuje, zanika, izraža počutje, zahvalo, voščila in dobre želje, vljudnostne izraze.
Poje, recitira pesmi, pove izštevanko…

Laško, 15. 5. 2019

Vodstvo šole

