Spoštovani učenci in starši.

Od 22. 4. 2020 do 27. 4. 2020 bo potrebno oddati prijave za izbirne predmete
za šolsko leto 2020/21 za učence 7., 8. in 9. razreda ter za neobvezne izbirne
predmete za učence 4., 5. in 6. razredov.

1. Navodila za učence, ki bodo v šolskem letu 2020/21 v 7., 8. ali v 9. razredu:
Učenec si obvezno izbere:
-dva enourna predmeta (lahko tri, če starši soglašajo)
ali
-en dvourni predmet (tuji jezik)
Predvideno se bo v vseh razredih skupno izvajalo 16 oz. 17 predmetov.

Kriterij za določitev, kateri predmeti se bodo izvajali, je število prijav (zato učenci v prijavnico
vpišejo več predmetov po hierarhiji; če se prva ali druga izbira ne bosta izvajali, bo izbran
tretji ali četrti predmet …).
V šolskem letu 2020/21 so ponujeni naslednji izbirni predmeti:
7. razred:
Ansambelska igra
Filozofija za otroke
Šport za sprostitev
Računalništvo – urejanje
besedil
Gledališki klub
Francoščina 1:2 uri na teden
Likovno snovanje 1
Nemščina 1:2 uri na teden
Sodobna priprava hrane
Matematična delavnica
Raziskovanje organizmov v
domačem okolju
Sonce, Luna in Zemlja

Obvezni izbirni predmeti:
8. razred:
Ansambelska igra
Filozofija za otroke
Šport za zdravje
Računalništvo – multimedija
Gledališki klub
Francoščina 2:2 uri na teden
Likovno snovanje 2
Nemščina 2:2 uri na teden
Sodobna priprava hrane
Poskusi v kemiji
Raziskovanje organizmov v
domačem okolju
Zvezde in vesolje

9. razred:
Ansambelska igra
Filozofija za otroke
Izbrani šport - odbojka
Računalništvo –
računalniška omrežja
Gledališki klub
Francoščina 3:2 uri na teden
Likovno snovanje 3
Nemščina 3:2 uri na teden
Načini prehranjevanja
Retorika
Raziskovanje organizmov v
domačem okolju
Daljnogledi in planeti

7. razred:
Francoščina 1: 2 uri na
teden
Nemščina 1: 2 uri na teden

Neobvezni izbirni predmeti:
8. razred:
Francoščina 2: 2 uri na
teden
Nemščina 2: 2 uri na teden

9. razred:
Francoščina 3: 2 uri na
teden
Nemščina 3: 2 uri na teden

Predmeti so predstavljeni na šolski spletni strani:
http://sola-siska.si/opisi-izbirni-predmeti-2020-2021/

Prijavnico izpolnite preko eAsistenta ali s sporočilom, ki ga pošljete šolski svetovalni
delavki Ireni Lukić na irena.lukic@guest.arnes.si .
a. Prijava preko eAsistenta
Navodila najdete na naslednji povezavi:
https://www.easistent.com/pomoc/pogosta_vprasanja/551

b. Prijava z elektronskim sporočilom, ki ga pošljete Šolski svetovalni delavki Ireni Lukić (na
irena.lukic@guest.arnes.si)
Navodila:
Med obveznimi predmeti iz tabele mora učenec izbrati obvezno vsaj dve uri pouka izbirnih
predmetov.
Ker je od števila prijav odvisno, kateri predmet se bo izvajal in kateri ne, je potrebno
razvrstiti predmete po prednostni lestvici. Na vrhu seznama naj bodo predmeti, ki bi jih vaš
otrok najraje obiskoval. Če se kateri predmet ne bo izvajal v naslednjem šolskem letu, bo
otroku dodeljen naslednji zaporedni predmet iz seznama, ki se bo izvajal. Rangirati je
potrebno vsaj 6 predmetov na seznamu!
V primeru, da bi vaš otrok obiskoval še 3. uro izbirnih predmetov in se s tem strinjate,
morate s tem soglašati.
Manjše število ur izbirnih predmetov lahko uveljavljajo le učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo
z veljavnim programom.
V septembru je še mogoča zamenjava ali odjava iz predmeta, če ta ne vpliva na normative in
je glede na urnik to mogoče.
Primer sporočila, ki bi ga poslali Ireni Lukić (na irena.lukic@guest.arnes.si), za učenko 7.r in
bi vseboval vse potrebne informacije (kar, pomeni, da vas naknadno ne bo prosila še za
kakšno informacijo)

Maja Novak, 7.d, je za šolsko leto 2020/21 naredila naslednji izbor izbirnih predmetov:
Rang
Izbira:
1
Francoščina
2
Šport za sprostitev
3
Filozofija za otroke
4
Likovno snovanje 1
5
Nemščina 1
6
Računalništvo – urejanje
besedil
7
Ansambelska igra
8
Sodobna priprava hrane
Število ur izbirnih
predmetov
Neobvezni izbirni predmeti

2
/

2. Navodila za učence, ki bodo v šolskem letu 2020/21 v 4., 5. ali v 6. razredu:
Učenci 4., 5. in 6. razredov si lahko v šolskem letu 2020/21 izberejo dodatni neobvezni izbirni
predmet.
Ponujeni so naslednji predmeti:

4. razred
NIP – nemščina: 2 uri/teden
NIP – likovna umetnost : 1
ura/teden
NIP – računalništvo : 1
ura/teden
NIP – šport: 1 ura/teden

Neobvezni izbirni predmeti:
5. razred
NIP – nemščina: 2 uri/teden
NIP – likovna umetnost : 1
ura/teden
NIP – računalništvo : 1
ura/teden
NIP – šport: 1 ura/teden

6. razred
NIP – nemščina: 2 uri/teden
NIP – likovna umetnost : 1
ura/teden
NIP – računalništvo : 1
ura/teden
NIP – šport: 1 ura/teden

Za svojega otroka razporedite predmete od najbolj do najmanj želenega. Lahko navedete le
en predmet, lahko razvrstite dva, tri predmete ali vse štiri.
Ko se učenec vključi v pouk neobveznega izbirnega predmet, ga mora obiskovati do konca
pouka v tekočem šolskem letu. Predmet je ocenjen in vpisan v spričevalo.
V septembru je še mogoča zamenjava ali odjava iz predmeta, če ta ne vpliva na normative in
je glede na urnik to mogoče.
Prijavnico izpolnite preko eAsistenta ali s sporočilom, ki ga pošljete šolski svetovalni

delavki Ireni Lukić na irena.lukic@guest.arnes.si .
a. Prijava preko eAsistenta
Navodila najdete na naslednji povezavi:
https://www.easistent.com/pomoc/pogosta_vprasanja/551

b. Prijava z elektronskim sporočilom, ki ga pošljete Šolski svetovalni delavki Ireni Lukić (na
irena.lukic@guest.arnes.si)

- Primer sporočila, ki bi ga poslali Ireni Lukić (na irena.lukic@guest.arnes.si), za učenca 5.r, ki
bi želel obiskovati le nemščino in bi vseboval vse potrebne informacije (kar, pomeni, da vas
naknadno ne bo prosila še za kakšno informacijo):
Rok Novak, 5.d, je za šolsko leto 2020/21 naredil naslednji izbor neobveznih izbirnih
predmetov:
Rang
1
2
3

Izbira:
Nemščina
/
/

Število ur neobveznih
izbirnih predmetov

2

- Primer sporočila, ki bi ga poslali Ireni Lukić (na irena.lukic@guest.arnes.si), za učenko 4.r, ki
bi želela obiskovat eno uro NIP, in izbira med tremi predmeti ter bi vseboval vse potrebne
informacije (kar, pomeni, da vas naknadno ne bo prosila še za kakšno informacijo)
Nina Novak, 4.c, je za šolsko leto 2020/21 naredila naslednji izbor neobveznih izbirnih
predmetov:
Rang
1
2
3

Izbira:
likovna umetnost
računalništvo
šport

Število ur neobveznih
izbirnih predmetov

1

