
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT V 4. RAZREDIH: 

 

V šolskem letu 2018/2019 bomo učencem 4. razredov ponudili izbirni predmet Šport. 

Pri predmetu ŠPORT želimo vplivati na učencev telesni razvoj, razvoj gibalnih in 

funkcionalnih sposobnosti. Učenci bodo usvojili različna športna znanja. Seznanili se 

bodo s teoretičnimi vsebinami. Pri učencih bomo spodbujali, da bodo šport doživljali 

prijetno. Učenci si bodo oblikovali stališča in navade ter načine ravnanja v športu. 

Spoznali bodo osnovne zakonitosti športne vadbe ter splošne kondicijske priprave. 

Poglobljeno se bodo učenci seznanili z igrami z žogo, gimnastiko in atletiko. Poleg tega 

pa bodo učenci spoznali pravila mini hokeja in različne spretnostne poligone. 

 

 

Barbara Jekoš in Dušan Grabnar 

 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT V 5. RAZREDIH: 

 

V šolskem letu 2018/2019 bomo učencem 5. razredov ponudili izbirni predmet Šport. 

Pri predmetu ŠPORT želimo vplivati na učencev telesni razvoj, razvoj gibalnih in 

funkcionalnih sposobnosti. Učenci bodo usvojili različna športna znanja. Seznanili se 

bodo s teoretičnimi vsebinami. Pri učencih bomo spodbujali, da bodo šport doživljali 

prijetno. Učenci si bodo oblikovali stališča in navade ter načine ravnanja v športu. 

Spoznali bodo osnovne zakonitosti športne vadbe ter splošne kondicijske priprave. 

Poglobljeno se bodo učenci seznanili z igrami z žogo, gimnastiko in atletiko. Poleg tega 

pa bodo učenci spoznali pravila mini hokeja in različne spretnostne poligone. 

 

 

Barbara Jekoš in Dušan Grabnar 

 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT V 6. RAZREDIH: 

 
V šolskem letu 2018/2019 bomo učencem 6. razredov ponudili izbirni predmet Šport. 

Pri predmetu ŠPORT želimo vplivati na učencev telesni razvoj, razvoj gibalnih in 

funkcionalnih sposobnosti. Učenci bodo usvojili različna športna znanja. Seznanili se 

bodo s teoretičnimi vsebinami. Pri učencih bomo spodbujali, da bodo šport doživljali 

prijetno. Učenci si bodo oblikovali stališča in navade ter načine ravnanja v športu. 

Spoznali bodo osnovne zakonitosti športne vadbe ter splošne kondicijske priprave. 

Poglobljeno se bodo učenci seznanili z igrami z žogo (odbojka, košarka, nogomet), 

gimnastiko in atletiko. Poleg tega pa bodo učenci spoznali pravila mini hokeja in različne 

spretnostne poligone. 

 

 

Barbara Jekoš in Dušan Grabnar 
 

 


