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DRUGI TUJI JEZIK – FRANCOŠČINA
Drugi tuji jezik ima v primerjavi s prvim tujim jezikom drugačno vlogo. Medtem ko prvi
tuji jezik vodi do najvišjih in najkompleksnejših zmožnosti, je pri drugem tujem jeziku
večji poudarek na sporazumevalnih in učnih strategijah ter medjezikovni in
medkulturni ozaveščenosti. Pri učenju prvega tujega jezika učenci pridobijo temeljna
znanja, ki so podlaga za učenje nadaljnjih jezikov. Drugi tuji jezik pa mora upoštevati
in izhajati iz že usvojenega znanja prvega jezika in prvega tujega jezika.
Pouk drugega tujega jezika, ki poteka od četrtega do devetega razreda, izvajamo
kot neobvezni izbirni predmet v obsegu dveh ur na teden. Učenec se v pouk drugega
tujega jezika vključi prostovoljno.
Ko se učenec vključi v pouk drugega tujega jezika, ga mora obiskovati do konca
pouka v tekočem šolskem letu.
Učenci pri pouku tvorijo zelo preprosta pisna in govorjena besedila v tujem jeziku, v
katerih:
•
se predstavijo in predstavijo druge,
•
opišejo sebe, predmet, žival, kraj, pojav, načrte za prihodnost, svojo izkušnjo,
•
preoblikujejo dano besedilo (spreminjajo osebe, kraj dogajanja, spremenijo
konec
zgodbe itd.).
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RAČUNALNIŠTVO
V današnji družbi ima računalništvo pomembno vlogo, saj je vključeno v vsa področja
našega življenja. Da bi bili v tej družbi uspešni, moramo razumeti delovanje
informacijsko-komunikacijskih tehnologij in konceptov, na katerih temelji tehnologija.
Neobvezni izbirni predmet seznanja učence z različnimi področji računalništva.
Učenci se pri računalništvu seznanjajo s tehnikami in metodami reševanja
problemov in razvijajo algoritmičen način razmišljanja, spoznavajo omejitve
računalnikov in njihov vpliv na družbo.
Način dela pri predmetu spodbuja ustvarjalnost, sodelovanje in poseben način
razmišljanja ter delovanja. S spoznavanjem računalniških konceptov in razvijanjem
postopkovnega načina razmišljanja učenci pridobivajo znanja, spretnosti in veščine, ki
so veliko bolj trajni kot hitro razvijajoče se tehnologije.
Predmet ne temelji na spoznavanju dela s posameznimi programi, ampak učence
seznanja s temeljnimi računalniškimi koncepti in procesi:
4. razred: komunikacija in
storitve,
5. razred: podatki, reševanje
problemov,
6. razred: algoritmi,
programi.
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ŠPORT
V današnjem času, ki ga označujejo čedalje manjša gibalna dejavnost, nezdrave
prehranjevalne navade in specifični, večkrat tvegani načini preživljanja prostega
časa, ima športna dejavnost v šoli poseben pomen za zdrav razvoj odraščajočih
učencev. Neobvezni izbirni predmet šport zato vključuje predvsem tiste vsebine, ki
učinkovito vplivajo na telesni in gibalni razvoj učencev, spodbujajo njihovo
ustvarjalnost, hkrati pa so z vidika športno-rekreativnih učinkov pomembne za
kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih.
Neobvezni izbirni predmet šport, namenjen učencem drugega obdobja, vključuje
vsebine, ki morajo biti prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev, in številne nove
vsebine, ki jih ni v rednem programu predmeta šport:
4. razred: teki, dejavnosti na snegu, aerobika, igre z loparji, žogarija, ravnotežne vaje,
5. razred: plavanje, ples, hokej, zadevanje tarč, rolanje, skoki,
6. razred: nordijska hoja, kolesarjenje, cirkuške spretnosti, akrobatika, plezanje,
borilne igre.

