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Spoštovani starši/skrbniki učencev 6., 7. in 8. razredov! 
 

V šolskem letu 2021/2022 bomo v 7., 8. in 9. razredih v skladu z Zakonom o osnovni šoli izvajali 

neobvezne izbirne vsebine. Vsebina teh predmetov je drug tuj jezik. Pri nas bomo izvajali kot 

neobvezni izbirni predmet hrvaščino in francoščino. Skupine bodo oblikovane na osnovi prijav 

letošnjih učencev iz 6., 7. in 8 razreda. 
 

Neobvezni izbirni predmet učenec izbere prostovoljno in ne sodi v fond ur obveznih izbirnih 

predmetov. 
 

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti. Zaključne ocene 

se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako 

kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti. 
 

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjeni program osnovne šole, zato ti predmeti ne morejo 

biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete (izvajajo se pred ali po rednem pouku).   

 

 
 

                         Ravnatelj: 

                          Bogomir Širovnik, l.r. 

 

 

 

 

 

NAVODILO za prijavo preko eAsistenta: 
 

Ko se uporabnik prijavi v starševski eAsistent ima vidno povezavo do izbire neobveznih izbirnih 
predmetov. V navodilih je natančno napisano kako urejate izbiro (od vas zahteva minutko časa). 
 
NAMIG: če mislite, da otrok ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmeta, to 
označite in  si/nam  prihranite ponoven poziv . 
 
Za morebitne nejasnosti se obrnite na pomočnico ravnatelja: viktorija.bezjak@mladika.si 

 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga: 

- kratek opis neobveznih izbirnih predmetov 
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H R V A Š Č I N A 
- Jezik naših južnih sosedov. Večini Slovencem prva misel na morje ( za katerega pravijo, da 

je eno najlepših na svetu ) in s tem najverjetneje povezujemo njihove »šlagerje » 

(popevke). 

- Jezik z bogato zgodovinsko preteklostjo, s katero smo bili ne tako davno nazaj Slovenci 

močno povezani. 

- Pri IZBIRNI HRVAŠČINI se bomo ukvarjali s tem jezikom na več načinov (osnove hrvaščine, 

slovnica, leposlovje, glasba…) in z različnimi sredstvi (zraven učbenika še : internet, 

dopisovanje z vrstniki , … , na koncu šolskega leta pa še ekskurzija). 

 
 
 
F R A N C O Š Č I N A 

- Jezik šansonov, eden od najpomembnejših uradnih jezikov EU. Francoski rogljiček, konjak, 

solata, siri … - torej francoska kuhinja - svetovno znane stvari za današnji čas  vsem nam! 

- Pariz - le tour Eifel-TOREJ »AJFILOV STOLP«, Louvre, Notredame, Edith Piaf in še bi lahko 

naštevali! 

- Pri IZBIRNI FRANCOŠČINI SE BOMO NAUČILI OSNOVE JEZIKA IN SPOZNALI DEL NJIHOVE 

KULTURE. 

- Ekskurzija? – Zakaj pa ne? Ampak šele po 3. letu učenja tega zanimivega jezika. 

 


