NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET - ANGLEŠČINA
V skladu z 22. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (U. l.
št. 63/13) se za učence 1. razreda začne izvajati pouk prvega tujega jezika kot neobvezni
izbirni predmet.
Učenci bodo imeli možnost izbrati neobvezni izbirni predmet, ni pa nujno, da si ga sploh
izberejo. Če se učenec odloči za obiskovanje neobveznega izbirnega predmet , ga mora
obiskovati do konca šolskega leta.
Neobvezni izbirni predmet obsega 70 šolskih ur letno.

POSTOPEK IZBIRE IN OBLIKOVANJE SKUPIN za 1. r
V šol. letu 2017/18 učenci 1. razreda lahko izberejo 2 uri neobveznega izbirnega predmeta:
PRVI TUJI JEZIK ANGLEŠČINA.
Učna skupina za izvajanje izbirnega predmeta se oblikuje za najmanj 8 učencev, v skupini pa je
lahko največ 28 učencev.
Izbirni predmet je neobvezen, torej ga ni nujno izbrati. Ko pa se učenec za predmet odloči, ga mora
obvezno obiskovati do konca šolskega leta. Odsotnost učenca od pouka tega predmeta so starši
dolžni opravičiti, tako kot obvezne ure.
Izbirni predmeti se ocenjujejo in se (opisna) ocena zapiše v spričevalo.
Predvidoma bomo pouk tujega jezika v 1. razreda izvajali takoj po pouku, 5. učno uro ali v preduri.

Izpolnjene prijavnice oddate osebno v svetovalno službo, tajništvo ali po pošti do 10. maja 2017.

•
•
•

Kratko predstavitev predmeta si lahko preberete na drugi strani lista.
V kolikor imate kakšno vprašanje se obrnite na svetovalno delavko mag. Blanko Mlakar ali
ravnateljico mag. Slavico Trstenjak.
O tem ali se bo neobvezni izbirni predmet – angleščina izvajal boste starši obveščeni na
roditeljskem sestanku konec maja/začetek junija in na spletni strani šole.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET V 1. RAZREDU - PRVI TUJI JEZIK
ANGLEŠČINA
(kratka predstavitev)
Pouk angleščine poteka ob igralnih in gibalnih aktivnostih, ki se pogosto menjajo in so prilagojene
starostni stopnji učencev. Pri učenju se uporablja veliko konkretnega materiala, slikovnega gradiva.
Učijo se skozi pesmice, recitacije, zgodbice, igro vlog… Vsebina sledi izbranim temam, ki se sicer
obravnavajo v 1. razredu pri drugih predmetih.
Cilji:
Poslušanje in slušno razumevanje:
Prepozna, da je besedilo v tujem jeziku.
Razume pogosto rabljena in z gestami oz. mimiko podprta navodila za delo v razredu.
Razume izbrane besede in besedne zveze z znano tematiko na podlagi vidnih in drugih opor.
Govorjenje:
Poimenuje konkretni svet okoli sebe.
Se sporazumeva po vzorcih.
Pritrjuje, zanika, izraža počutje, zahvalo, voščila in dobre želje, vljudnostne izraze. Poje,
recitira pesmi, pove izštevanko…

Z znanjem tujih jezikov širimo meje svojega sveta.
(Mojca Hergouth Koletič)

PRIJAVNICA
za neobvezni izbirni predmet v 1. r. v šol. l. 2017/2018
Ime in priimek učenca/učenke: _______________________________________________

1. IZBIRAM neobvezni izbirni predmet prvi tuji jezik angleščina (2 uri
tedensko)

2. Neobveznega izbirnega predmeta angleščine NE BOM obiskoval
(Obkrožite eno možnost)

Negova, ……………………………

Podpis staršev: ………………………………

Podpisano prijavnico oddajte v tajništvo šole, svetovalno službo najkasneje do srede, 10. 5. 2017.

