O s n o v n a š o l a Va v t a va s
Vavta vas 1, 8351 Straža
tel.: 07 30 84 524
fax: 07 30 84 525
e-naslov: os.vavta-vas@guest.arnes.si

UMETNOST
Izvajalka: Vladimira Brudar

Pri neobveznem izbirnem predmetu UMETNOST bo
poudarek na likovni umetnosti.
Učenci bodo imeli možnost izražanja in ustvarjanja na področju slikarstva in kiparstva
s spodbudo k novim rešitvam likovnih celot in eksperimentiranju ter povezovanju
področij. Delo bodo povezovali z interpretacijami likovnih del umetnikov, tako
tradicionalnih, kot sodobnih.
NEMŠČINA
Izvajalka: Nataša Sovič Kirm
Znanje tujih jezikov je v današnjem času zelo pomembno, zato je potrebno jezikovno
znanje čim bolj negovati. Izbirni predmet nemščina je tudi dobra priprava na drugi tuji
jezik v srednji šoli in je namenjen učencem, ki se prvič srečajo z nemškim jezikom.
Učenci, ki se bodo učili neobveznega drugega tujega jezika, se bodo naučili:
 razumeti kratka in preprosta navodila;
 razumeti zelo preprost opis osebe, predmetov, slik in kratka sporočila (npr.
pozdrav, preprosta vprašanja);
 razumeti pogosta poimenovanja (npr. šolski predmeti, dnevi v
tednu);
 poiskati določeno informacijo;
 v pogovoru pozdraviti in odzdraviti ter se zahvaliti, črkovati svoje
ime in naslov;
 odgovarjati na vprašanja (npr. Koliko je ura? Kam so
namenjeni?) in postavljati preprosta vprašanja (npr. Kje živiš?);
 prepisati preproste besede in kratke povedi.
Pouk bo potekal tudi skozi igro vlog, intervjuje, pesmi in igro - torej na zabaven način.
RAČUNALNIŠTVO
Izvajalka: Marija Hlastan
Pri neobveznem izbirnem predmetu računalništvo učenci pridobivajo
znanja, potrebna za vse življenje, razvijajo sodobnemu življenju
prilagojen način razmišljanja ter spoznavajo strategije reševanja
problemov. Učijo se uporabljati računalnik na aktiven in ustvarjalen
način. Izdelujejo igrice, animacije in drugo.
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ŠPORT
Izvajalka: Mateja Drmaž
Današnji čas označujejo čedalje manjša gibalna dejavnost, slabe prehranjevalne
navade in sedeči način življenja. Zato strokovnjaki poudarjajo, da le strokovno
vodena, intenzivna, kakovostno strukturirana in redna športna vadba lahko pomaga k
boljšemu načinu življenja sodobnim mladim generacijam.
Gibanje ima številne pozitivne učinke:
- Oblikovanje pravilne telesne drže
- Razvijanje koordinacije, moči, vzdržljivosti, hitrosti, gibljivosti
- Uravnavanje telesne teže in podkožnega maščevja
- Pripomore k gradnji kostne mase
- Pridobivanje gibalnih kompetenc
- Pridobivanje socialnih spretnosti
- Oblikovanje temeljnih vrednot (strpnost, solidarnost, sodelovanje,
odgovornost, delavnost,…)
Neobvezni izbirni predmet ŠPORT zato vključuje predvsem vsebine, ki v tem
starostnem obdobju učinkovito vplivajo na telesni in gibalni razvoj, ter spodbujajo
njihovo ustvarjalnost. Prav tako so pomembne za kakovostno preživljanje prostega
časa.
Vključuje vsebine, ki morajo biti prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev.
Aktivnosti se delijo na tri skupine:
1. Športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj splošne (aerobne)
vzdržljivosti: tek, dejavnosti na snegu, nordijska hoja in tek, plavanje in druge
dejavnosti v vodi, aerobika, kolesarjenje.
2. Športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj koordinacije gibanja,
ravnotežja, natančnosti in ustvarjalnosti: ples, hokejske igre, igre z
loparji,igre z žogo, ravnotežne spretnosti, zadevanje ciljev , rolanje.
3. Športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj različnih pojavnih oblik
moči: akrobatika, skoki, plezanja, borilni športi.
Neobveznemu izbirnemu predmetu šport je v vsakem razredu drugega
vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovne šole namenjenih 35 ur pouka.
Pouk izvajamo v obsegu 1 ure na teden.

