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NAVODILA ZA UČENCE IN STARŠE
IZBIRNI PREDMETI
CILJI
Izbirni predmeti so predmeti, ki si jih učenec sam izbere v 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razredu. Pri izbirnih
predmetih lahko učenci poudarijo močne strani lastnih interesov in sposobnosti. Omenjeni predmeti
tako postanejo priložnost za to, da se učenci pri njih dokažejo. Namenjeni so poglabljanju,
nadgradnji znanja z nekega področja, pridobivanju izkušenj, povezovanju teorije in prakse,
pridobivanju uporabnega znanja in ne nazadnje tudi odkrivanju interesov za poklice. Učencu
omogočajo, da poglablja in razširi znanje na področju, ki ga zanima.
OPIS PREDMETOV
Vsem izbirnim predmetom je namenjena ena ura na teden. Izjeme so tuji jeziki (dve uri na teden).
Predmeti, ki bodo predstavljeni v katalogu, so:
 triletni predmeti (nadaljevalni triletni izbirni predmet – 7., 8. in 9. razred);
 triletni izbirni predmeti, lahko tudi krajši (otrok lahko naslednje leto ponovno izbere drugi
izbirni predmet v okviru tega predmeta);
 enoletni predmeti, vezani na razred (predmeti, ki jih lahko izbere samo v določenem
razredu);
 enoletni predmeti (predmeti niso vezani na razred, izbere jih lahko v 7., 8. ali 9. razredu).
V skupini za izvajanje izbirnih predmetov je lahko največ 28 učencev, razen pri predmetih s
področja računalništva, športa, prehrane, tehnike in tehnologije ter kemije, kjer je lahko največ 20
učencev.
V osnovni šoli je ocenjevanje vseh predmetov (tudi izbirnih) v vseh vzgojno-izobraževalnih
obdobjih številčno (ocene od 1 do 5).
NAČIN IZBIRE
Učenec mora v vsakem razredu 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja (7., 8. in 9. razred) izbrati dve
uri izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.
En predmet si lahko učenec izbere samo enkrat. Naslednje leto si istega predmeta ne sme ponovno
izbrati.
Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog
staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.
Dokazila (potrdilo o šolanju: glasbena šola) oddajo do 15. septembra naslednjega šolskega leta.
V mesecu septembru imajo učenci možnost »popravka izbire« le, če:
 je urnik novo izbranega izbirnega predmeta usklajen z urnikom učenca,
 v skupini, v katero učenec prihaja, število učencev ne presega normativa (28 oziroma 20
učencev).
Po predstavitvi bodo učenci 3. do 8. razreda dobili anketo, v katero bodo zapisali, katere izbirne
predmete želijo v naslednjem šolskem letu obiskovati.
Predstavitev izbirnih predmetov v katalogu vam bo pomagala pri izbiri.
S podrobnejšimi informacijami o posameznih izbirnih predmetih bodo učitelji seznanili učence pri
pouku in pri urah oddelčne skupnosti.
Učitelji bodo sproti odgovarjali na vprašanja in tako pojasnjevali morebitne nejasnosti.
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Do konca meseca maja bomo obvestili starše, katere izbirne predmete bomo v naslednjem šolskem
letu izvajali na naši šoli in v katere skupine je uvrščen njihov otrok.
OBVEZNI IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET POSTANE OBVEZEN PREDMET, KO
GA IZBEREŠ ZA SVOJ PREDMET. OBISKUJEŠ GA REDNO, CELO LETO IN SI
OCENJEN PO PRAVILNIKU O OCENJEVANJU, KI VELJA ZA REDNE PREDMETE.
___________________________________________________________________

ZAKONODAJA
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07,
87/2011)
17. člen
(izbirni predmeti)
Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz izbirnih
predmetov.
Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa
in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa
mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.
Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo
njegovi starši.
52. člen
(oprostitev)
Učenec je iz zdravstvenih razlogov lahko oproščen sodelovanja pri posameznih oblikah vzgojnoizobraževalnega dela v šoli.
Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog
staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.
O oprostitvi iz prejšnjih odstavkov odloči ravnatelj.
20.a člen
(neobvezni izbirni predmet)
Šola za učence 1. razreda izvaja pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.
Šola za učence 4., 5. in 6. razreda izvaja pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: drugega
tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike.
Šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.
Šola učencem 1. razreda obvezno ponudi pouk prvega tujega jezika, učencem od 4. do 9. razreda pa
pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet v obsegu dveh ur tedensko.
Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.
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IZBIRNI PREDMETI za šolsko leto 2020/2021
časovni razpored dejavnosti
DATUM
do ponedeljka,
10. februarja
2020

DEJAVNOST
oddaja predstavitev izbirnih
predmetov (poslati na el. pošto ge.
ravnateljice).

STROKOVNI DELAVCI
učitelji izbirnih predmetov

petek,
6. marec 2020

Izid kataloga izbirnih predmetov.

Lidija Todorović, Vera Kožuh

ponedeljek,
9. marec 2020

Predstavitev »akcije« IZBIRNIH
PREDMETOV, razdelitev katalogov
na razredni uri in obrazložitev.
Predstavitev poteka dejavnosti
6. razred, razredna ura, uč. GUM.

razredniki od 3. do 8. razreda

OPOMBE

Maja Mernik

Roditeljski sestanki ali skupna
pogovorna ura (obveščanje
staršev o IP in NIP).

Zakonodaja
in
rokovnik …

2. april 2020
10. marec 2020
11. marec 2020
12. marec 2020
18. marec 2020
2. april 2020
do petka,
3. aprila 2020

7. razred (skupna pogovorna ura)
3. razred
6. razred
8. razred
4. razred
5. razred (skupna pogovorna ura)
Predstavitev izbirnih predmetov
učencem v razredih, kjer se bodo
izvali IP ali NIP

Rosi, Bauman, Godec Kopčič
Stajnko, Godec M., Kopše
Koren, Poslek Petrovič, Barovič
Vrbančič Osterc, Silič
Kodrič, Kosi N., Schwarz
Krajnčič, Kuhar, Kosi U.
učitelji izbirnih predmetov

od ponedeljka,
6. april 2020
do petka,
10. aprila 2020

Razdelitev ankete Izbira IP ali NIP.

razredniki 3. - 8. razreda

april, maj 2019

Obdelava podatkov, seznami,
obvestila.

Vera Kožuh

ponedeljek,
25. maja 2020

Razdelitev obvestil za starše o izbiri
IP ali NIP
(razredna ura).

razredniki od 3. do 8. razreda

Razrednik odda anketne lističe Veri
Kožuh.

Potrdila o vzporednem izobraževanju za oprostitev obiskovanja izbirnih predmetov oddajo učenci
razredniku do 15. septembra 2020.
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OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
ENOLETNI PREDMETI
PREDMET
KRATICA 7. r.
Sonce, Luna Zemlja
SLZ
+
Raziskovanje organizmov v
ROD
+
domači okolici
GLASBA
Glasbena dela
GLD
+
PLESNE DEJAVNOSTI
Starinski in družabni plesi
SDP
+
PREHRANA
Sodobna priprava hrane
SPH
+
SLOVENŠČINA
Šolsko novinarstvo
ŠNO
+
ŠPORT
Izbrani šport, nogomet
IŠP
Izbrani šport, odbojka
IŠP
Šport za sprostitev
ŠSP
+
Šport za zdravje
ŠZZ
TEHNIKA IN
Obdelava gradiv: les
OGL
+
TEHNOLOGIJA
Obdelava gradiv: umetne snovi
OGU
+
Obdelava gradiv: kovine
OGK
Risanje v geometriji in tehniki
RGT
+
TURISTIČNA VZGOJA Turistična vzgoja
TVZ
+
UMETNOST
Filmska vzgoja
FVZ
+
Ljudski plesi
LPL
+
VZGOJA ZA MEDIJE
Tisk
TIS
+
Radio
RAD
+
TRILETNI PREDMETI
PODROČJE
PREDMET
KRATICA 7. r.
TUJI JEZIK
Nemščina 1
NI1
+
TUJI JEZIK
Nemščina 2
NI2
TUJI JEZIK
Nemščina 3
NI3
ENOLETNI PREDMETI, VEZANI NA RAZRED
PODROČJE
PREDMET
KRATICA 7. r.
GEOGRAFIJA
Življenje človeka na Zemlji
ŽČZ
KEMIJA
Poskusi v kemiji
POK
LIKOVNA UMETNOST Likovno snovanje 1, 2, 3
LS1, 2, 3
+
PREHRANA
Načini prehranjevanja
NPH
RETORIKA
Retorika
RET
TRILETNI PREDMETI, LAHKO TUDI KRAJŠI
PODROČJE
PREDMET
KRATICA 7. r.
FILOZOFIJA ZA
Kritično mišljenje
FIK
+
OTROKE
Etična raziskovanja
FIE
Jaz in drugi
FIJ
KLEKLJANJE
Klekljanje 1
KL1
+
Klekljanje 2
KL2
RAČUNALNIŠTVO
Urejanje besedil
UBE
+
RAČUNALNIŠTVO
Multimedija
MME
RAČUNALNIŠTVO
Računalniška omrežja
ROM
VERSTVA IN ETIKA
Verstva in etika 1
VE1
+
PODROČJE
ASTRONOMIJA
BIOLOGIJA
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8. r.
+
+

9. r.
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

8. r.
+
-

9. r.
+

8. r.
+
+
+
-

9. r.
+
+
+
+

8. r.
+
+
+
+
+

9. r.
+
+
+
+
+

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
PODROČJE
TUJI JEZIK

PREDMET
Angleščina

KRATICA 1. r.
N1A
+

2. r.
-

3. r.
-

PODROČJE
TUJI JEZIK
ŠPORT
TEHNIKA
UMETNOST

PREDMET
Francoščina
Šport
Tehnika
Umetnost

KRATICA 4. r.
N1F
+
NŠP
+
NTE
+
NUM
+

5. r.
+
+
+
+

6. r.
+
+
+
+

PODROČJE
TUJI JEZIK

PREDMET
Francoščina

KRATICA 7. r.
N2F
+

8. r.
+

9. r.
+
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OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI – predstavitve
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FILMSKA VZGOJA

7.–9.

Violeta Škrabl

Predmet

Razred

Učitelj

Kratica predmeta FVZ
CILJI, učenci:
 vzpostavljajo neposredni stik s filmom, filmskimi ustvarjalci in izvajalci na področju kulture in
filma;
 krepijo doživetje filma in oblikujejo ter artikulirajo svoja merila za vrednotenje filma;
 spoznavajo filmske žanre;
 spoznavajo najpomembnejša razvojna obdobja v filmski zgodovini;
 razvijajo veščine interpretacije filma in se učijo vizualno izražati svoja spoznanja;
 razvijajo lastno ustvarjalnost na področju filma;
 spoznavajo tehnične značilnosti filma in kina ter razvijajo sposobnost izbire različnih virov in
platform ...
OPIS PREDMETA
V ospredju filmske vzgoje je obravnavanje filma kot umetnosti, množičnega medija in tehničnega
proizvoda. Predmet izpostavlja doživetje filma, spoznavanje osnov filmske umetnosti in filmsko
ustvarjalnost. Film omogoča razmislek o življenjskih temah, posameznikovih in družbenih vrednotah
ter spodbuja mlade, da si ustvarijo svoj pogled na svet. Filmska vzgoja zato vpliva na učenčev družbeni,
etični in čustveni razvoj, pripomore k raziskovanju univerzalnih tem ter spodbuja k razlikovanju in
sprejemanju različnih pogledov na svet ter na družbene in kulturne korenine našega naroda.

POSEBNOSTI
Predmet lahko učenec obiskuje vsa tri
leta, dve ali eno šolsko leto.

POTEK DELA
Predmet se izvaja 2 uri na štirinajst dni
oz. 35 ur v šolskem letu in je ocenjen.
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FILOZOFIJA ZA OTROKE:
kritično mišljenje, etična raziskovanja, jaz in drugi

7.–9.

Gordana Šober

Predmet

Razred

Učitelj

Kratice predmetov FIK
FIE
FIJ
CILJI
 Spodbujanje domišljije, ustvarjalnosti in radovednosti.
 Krepitev enakopravnega sodelovanja v skupini – medsebojno poslušanje in spoštovanje.
 Krepitev pozitivnega doživljanja sebe in drugih.
 Povezovanje tem, ki učence neposredno osebno zanimajo, denimo ljubezen, prijateljstvo,
trpinčenje in pravičnost, z bolj zapletenimi temami, kot so spreminjanje, osebna identiteta,
svobodna volja, čas, resnica.
 Spodbujanje k raziskovanju prepričanj in vrednot drugih ljudi ter razvijanju lastnih pogledov.
 Razvijanje miselnih spretnosti in samostojnosti reševanja problemov na ustvarjalen način.
 Oblikovanje bolj premišljenega ravnanja in odločitev.
OPIS PREDMETA
Pri tem predmetu boste spoznali, da je filozofija spodbujanje želje duha, da bi o stvareh mislili brez
omejitev, ki jih nalaga vsakdanje življenje.
Otroci ste po naravi filozofi, saj se znate od malega pristno čuditi in spraševati o svetu okoli sebe.
Da tega v neki starosti ne počnete več, so krivi odrasli, ki ne vedo, kaj bi počeli z množico
nenavadnih vprašanj.
Ta izbirni predmet vam ne ponuja odgovorov, temveč vam pomaga, da jih iščete in najdete sami.
POSEBNOSTI
Izbirni predmet je namenjen učencem, ki ste polni vprašanj o svetu okoli nas in ki ste pripravljeni
sodelovati v skupini ter si želite dolgih pogovorov in razpredanj o različnih temah.
POTEK POUKA
Filozofija za otroke je sklop treh izbirnih predmetov v 7., 8. in 9. razredu. Vsako leto je predmet
samostojna enota, ki ne zahteva udeležbe pri pouku v preteklem letu. Predmet se izvaja tedensko po
eno učno uro.
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GLASBENA DELA
Predmet

7.–9.

Metka Vrbančič Osterc

Razred

Učitelj

Kratica predmeta GLD
CILJI
 Učenci ob glasbenih vrednotah ozaveščajo pomen uresničevanja višjih kulturnih potreb,
 ob glasbi se sproščajo, z njo se ukvarjajo tudi v prostem času,
 ob glasbenih in z glasbo povezanih dejavnostih razvijajo odgovornost za skupno sodelovanje ter
vrednotijo dosežke,
 učenci poustvarjajo vokalne, instrumentalne in vokalno-instrumentalne vsebine,
 izbirajo izvajalske sestave po svojih nagnjenjih in zmožnostih,
 navajajo se na samostojno orientacijo v izbranih partiturah in na zapis lastnih zamisli,
 izražajo ustvarjalne zamisli z zvočnimi eksperimenti, improvizacijo in glasbenim oblikovanjem –
komponiranjem ter izvajanjem v razredu in javno,
 predstavijo svoje poustvarjalne in ustvarjalne dosežke
 učenci obvladajo temeljno tehniko petje in igranja glasbil,
 se orientirajo v enostavnejših notnih zapisih,
 znajo doživeto in estetsko izvajati spored,
 znajo eksperimentirati z glasovi in glasbili,
 improvizirajo ritmične in melodične vsebine,
 oblikujejo lastne spremljave na dano besedno ali melodično vsebino,
 oblikujejo spored dosežkov in jih predstavijo na javnem nastopu.
OPIS PREDMETA
Glasbena dela je enoletni izbirni predmet, pri katerem učenci spoznavajo zakonitosti glasbenega ustvarjanja
in poustvarjanja. Ob tem si razvijajo pozitiven in pravilen odnos do slovenske in tuje ljudske glasbene
zapuščine kot umetne glasbene ustvarjalnosti. Razvijajo si sposobnost improvizacije ter ob ustvarjanju in
predstavitvah v javnosti razvijajo tehnike nastopanja v javnosti.
POSEBNOSTI
Učenci in učenke lahko predmet izberejo v tretjem triletju. Pri izbiri za predmet glasbena dela ni potrebno
predhodno obiskovanje glasbene šole.
POTEK POUKA
Načeloma se predmet izvaja tedensko po 1 učno uro. Zaradi specifičnosti dela je možno tudi, da se predmet
izvaja štirinajstdnevno po 2 učni uri.
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IZBRANI ŠPORT: nogomet
Predmet

9.

Milan Soršak

Razred

Učitelj

Kratica predmeta IŠP
CILJI
Razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti z individualnim programom, ohranjanje pravilne
telesne drže, pomen redne športne vadbe, spodbujanje medsebojnega sodelovanja in zdrave
tekmovalnosti …
OPIS PREDMETA
Učenje nogometnih elementov– nogometa. Pravila pri igrah z žogo in kondicijska priprava učencev.
POSEBNOSTI
Pouk bo potekal za deklice in dečke na šolskem igrišču in v telovadnici.
POTEK POUKA
Pouk poteka po urniku tedensko eno šolsko uro ali dve uri štirinajstdnevno.
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IZBRANI ŠPORT: odbojka
Predmet

9.

Milan Soršak

Razred

Učitelj

Kratica predmeta IŠP
CILJI
Razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, nadgrajevanje tehničnega in taktičnega znanja, pomen
redne športne vadbe, spodbujanje medsebojnega sodelovanja in zdrave tekmovalnost.
OPIS PREDMETA
Izpopolnjevanje osnovnih tehničnih elementov, učenje zahtevnejših
elementov, pravila odbojkarske igre, odbojkarska igra.
POSEBNOSTI
Pouk bo potekal za deklice in dečke v šolski telovadnici.
POTEK POUKA
Pouk poteka po urniku tedensko eno šolsko uro.
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tehničnih in taktičnih

KLEKLJANJE 1
Predmet

7.–9.

Jordana Koren

Razred

Učitelj

Kratica predmeta KL1
CILJI
Učenci se bodo seznanili z osnovnimi tehnikami izdelovanja čipk, z materiali, ki so potrebni za
njihovo izdelavo, spoznali bodo sestavine klekljarskega pribora, razvijali ročne spretnosti, izdelali
čipko.
OPIS PREDMETA
Delo pri pouku bo potekalo praktično. Pri tem bodo učenci razvijali ročne spretnosti, pridobivali
delovne navade, vztrajnost, natančnost, potrpežljivost, razvijali čut za estetiko, se navajali na
samostojnost in kritičnost.
POSEBNOSTI
Učenci si kupijo pribor (blazina s košaro – 30 cm, 7 parov klekeljnov, tanke bucike, sukanec Idrija
št. 30, kvačka št. 0,6 in škarjice).
POTEK POUKA
Štirinajstdnevno po dve šolski uri.
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KLEKLJANJE 2
Predmet

8.–9.

Jordana Koren

Razred

Učitelj

Kratica predmeta KL2
CILJI
Učenci bodo nadgradili ozki ris z notranjimi in zunanjimi postavki, se naučili sukani ris, spoznali
zgodovino razvoja čipk v Evropi ter risali in uporabljali načrte v mednarodni barvni skali.
OPIS PREDMETA
Delo pri pouku bo potekalo praktično. Pri tem bodo učenci razvijali ročne spretnosti, pridobivali
delovne navade, vztrajnost, natančnost, potrpežljivost, razvijali čut za estetiko, se navajali na
samostojnost in kritičnost.
POSEBNOSTI
Pribor (blazina s košaro – 30 cm, 7 parov klekeljnov, tanke bucike, sukanec Idrija št. 30, kvačka št.
0,6 in škarjice).
POTEK POUKA
Štirinajstdnevno po dve šolski uri.
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LIKOVNO SNOVANJE 1, 2, 3
Predmet

Kratica predmeta

7.–9.

Violeta Škrabl

Razred

Učitelj

LS1
LS2
LS3

CILJI
Cilj predmeta je priprava za sodelovanje v kulturnem življenju okolja, kot npr: sodelovanje na
različnih likovnih natečajih na državni in svetovni ravni, pripravi šolskih scen in izvajanju različnih
projektov. Učenci razvijajo interes za različne oblike likovne dejavnosti, bogate in ohranjajo
zmožnosti za likovno izražanje, z uporabo različnih materialov in orodij razvijajo likovno-izrazne
zmožnosti in ustvarjalnost.
OPIS PREDMETA
Izbirni predmet likovno snovanje, dopolnjuje vsebine rednega predmeta likovna umetnost. Skupine
so manjše in se lahko lotimo zanimivega likovnega ustvarjanja in spoznavanja uporabnosti likovnih
zakonitosti v vsakdanjem življenju.
Učenci pridobijo več kreativnega mišljenja, razvijajo si lahko ročne spretnosti, fino motoriko, se
učijo analitičnega in kreativnega mišljenja ter krepijo zaupanje vase in lastne zmožnosti ob
ustvarjanju likovnih del.
Svoje znanje bodo učenci poglabljali tudi tako, da bodo spoznavali likovna dela umetnikov in
poklice, pri katerih je potrebno znanje likovnega jezika ter si tako oblikovali merila likovnega
vrednotenja za življenje.

POSEBNOSTI
Predmet lahko učenec obiskuje vsa tri leta, dve
ali eno šolsko leto.
Po dogovoru je možen ogled razstav in
udeležba na likovnih delavnicah v galerijah in
muzejih.

POTEK DELA
Predmet se izvaja 1 uro tedensko ali 2 šolski uri
na štirinajst dni.
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LJUDSKI PLESI

7.

Predmet

Razred

Kratica predmeta

Milanka Munda
Učitelj

LPL

CILJI
 poustvarjajo in interpretirajo plesno izročilo ter se prek tega ustvarjalno izražajo,


poglabljajo telesni in glasbeni ritem,



razvijajo obvladovanje telesa in doslednost pri izvajanju,



analizirajo različne koordinacije gibanja,



pripravijo program za javno predstavitev.

OPIS PREDMETA
Učenci se spoznajo s plesnim izročilom kot delom kulturne dediščine oz. s kulturo prednikov, ga
ponotranjijo, znajo ceniti in spoštovati. Naučijo se različne ljudske plese, razvijajo sposobnost za
povezovanje raznovrstnih umetnosti (npr. gledališke, plesne in glasbene).

POSEBNOSTI
Izbirni predmet je namenjen
učencem 7. razreda. Potrebno je
predznanje in izkušnje na
področju ljudskega plesa. Skupina
bo delovala na visokem
strokovnem nivoju in se
udeleževala različnih strokovnih
tekmovanj.

POTEK DELA
Pouk bo potekal eno uro tedensko.

17

MULTIMEDIJA

8.

Predmet

Razred

Učitelj

Kratica predmeta MME
CILJI
• uporabiti slikovne, zvočne in druge podatke iz interneta,
• ovrednotiti podatke na internetu, jih dopolniti in vključiti v svojo predstavitev,
• razložiti, zakaj je multimedijska predstavitev informacije bolj kakovostna od monomedijske,
• predstaviti informacijo z več mediji,
• izdelati preprosto računalniško predstavitev informacije.
OPIS PREDMETA
Pri predmetu multimedija se računalniška znanja spiralno nadgradijo, poglobijo in razširijo. Ves čas
izobraževanja je v ospredju aktivna vloga učencev in učenk in njihov osebni, strokovni in jezikovni
razvoj. Skupinsko delo, problemsko učenje, izbiranje vsebin glede na zanimanje in sposobnost
učencev in učenk ter upoštevanje njihovih idej, individualizacija, vključevanje različnih socialnih
aktivnosti, povezovanje med predmeti.
POSEBNOSTI
V drugem letu izbire pridobljena osnovna znanja iz prvega leta nadgradijo, poglobijo in
oplemenitijo. Če pa je v 8. razredu izbira prvič, bi naj učenec izkazal znanja računalniške pismenosti
programa UBE 7. razreda, saj v nasprotnem primeru učnemu programu ne bo mogel slediti.
POTEK POUKA
Načeloma se predmet izvaja tedensko po eno učno uro. Zaradi specifičnosti dela na računalnikih je
možno tudi, da se predmet izvaja štirinajstdnevno po dve učni uri.
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NAČINI PREHRANJEVANJA
Predmet

9.

Brigita Godec Kopčič

Razred

Učitelj

Kratica predmeta NPH

Namenjeno učencem
9. razreda.
Učili se bomo o
prehranjenosti,
tradicionalnih in drugačnih
načinih prehranjevanja,
prehrani v različnih
starostnih obdobjih in o
prehrani v izrednih
razmerah.

Poglabljate znanje
pridobljeno pri predmetu
gospodinjstvo in sodobna
priprave hrane.

Potrebuješ zanimanje za
kulinariko, predpasnik in
veselje do kuharskega
ustvarjanja!

Vidimo se vsakih 14 dni 2 šolski uri.
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NEMŠČINA 1, 2, 3
Predmet

7.–9.

Vikica Korošec

Razred

Učitelj

Kratica predmeta NI1
NI2
NI3
CILJI
V osnovni šoli ima nemščina kot izbirni predmet iste splošne cilje kot obvezni predmet, vendar se
uresničujejo v manjšem obsegu. Eden izmed glavnih ciljev je, naučiti se govoriti nemško.
Enakovredno govoru bomo razvijali pisno, slušno in bralno razumevanje.
Pri izbirnemu predmetu nemščina se trudim, da bi vsak učenec doživel uspeh in odkril veselje do
učenja tega jezika. Učne vsebine poskušam prilagajati učencem in njihovemu učnemu stilu.
OPIS PREDMETA
Za nemščino kot izbirni predmet se lahko odločijo vsi učenci v sedmem razredu in nadaljujejo v
osmem in devetem razredu. Ključnega pomena je kontinuiteta znanja, zato je pomembno, da učenci
učenja ne prekinjajo. Zakaj je dobro izbrati nemščino? Ker poznam že nekaj nemških besed iz
televizije in narečja, v treh letih se bom dovolj naučil za sporazumevanje v nemškem jeziku, z
znanjem nemščine bom lažje dobil zanimivo in dobro plačano delo v tujini, našel si bom prijatelje
iz Nemčije in Avstrije.
Trudili se bomo ustvariti prijetno delovno ozračje, razvijati sposobnosti samostojnega učenja in
logičnega sklepanja.
POSEBNOSTI
Pri nemščini bomo zraven običajnih oblik učenja tujega jezika tudi ustvarjali, igrali vloge in spoznali
tuje, nemško govoreče dežele.
POTEK POUKA
Nemščina se bo izvajala dve uri tedensko.
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OBDELAVA GRADIV: les
Predmet

7.–9.

Jordana Koren

Razred

Učitelj

Kratica predmeta OGL
CILJI
Učenec načrtuje in izdela izdelek iz lesnih in drugih gradiv, izdela in uporabi tehnično in tehnološko
dokumentacijo, spoznava sestavo in delovanje osnovnih orodij in strojev za obdelavo gradiv …
OPIS PREDMETA
Prvi izdelek je vnaprej določen (škatla za svinčnike, stojalo za mobitel, okvir za sliko …).
Nato učenci izdelujejo izdelke po lastni zamisli ali na podlagi izbranega skupnega projekta. Orodje
in obdelovalni postopki so praviloma ročni, od strojev se uporablja le vibracijska žaga, električni
vrtalni stroj in tračni ali kolutni brusilnik. Učitelj vrednoti ideje, dokumentacijo, kvaliteto obdelav,
kooperativnost v skupini in spretnost pri uporabi orodij.
POSEBNOSTI
Pouk poteka v šolski delavnici, prevladuje praktično delo. Pozornost je namenjena varstvu pri delu.
POTEK POUKA
Štirinajstdnevno po dve šolski uri.
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OBDELAVA GRADIV: umetne snovi

8.

Saša Silič

Predmet

Razred

Učitelj

Kratica predmeta OGU
CILJI
Pri izbirnem predmetu tehnika učenci:

spoznal obdelovalne postopke obdelave umetnih snovi,

spoznal najrazličnejša orodja za obdelavo umetnih snovi,

izdelal tehnološko dokumentacijo in načrt izdelka,

izdelal različne uporabne predmete iz plastike, granulata, pene …

NE boš pisal testov ampak samo praktično ustvarjal;
OPIS PREDMETA
Pri izbirnem predmetu obdelava gradiv – umetne snovi učenci nadgradijo in poglobijo znanja in
veščine s področja obdelave gradiv, ki so jih pridobili v 7. razredu pri predmetu tehnika in
tehnologija. Osnovno gradivo za izdelavo predmetov umetne snovi, ki ga kombiniramo z drugimi:
les, usnje, slama, mehka žica ipd. Orodja in obdelovalni postopki so praviloma ročni. Od strojev
uporabijo le vibracijsko žago, električni vrtalni stroj in tračni ali kolutni brusilnik.
Namen predmeta je tudi oblikovanje pozitivnega odnosa do lastnega dela in izdelka, skrb za varno
delo in razvijanje ročnih spretnosti.
POSEBNOSTI
Izdelke izbiramo glede na sposobnosti in interes učencev. Nekateri izdelki so skupni, druge
izdeluje vsak učenec po lastni izbiri. Izdelke učenci v celoti načrtujejo in izdelajo pri pouku. Po
želji pa lahko svoje izdelke doma kasneje nadgradijo, dopolnijo in iščejo nove rešitve ter odgovore
na vprašanja, ki so si jih zastavili pri vrednotenju izdelka.
Pri predmetu potrebujejo učenci delovno gradivo. V dogovoru s šolo ga lahko nabavi šola (plačilo
na položnico).
POTEK POUKA
Izbirnemu predmetu obdelava gradiv les je namenjenih 35 ur pouka.
Zaradi narave dela poteka pouk izbirnega predmeta strnjeno po dve šolski uri.
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OBDELAVA GRADIV: kovine
Predmet

9.

Saša Silič

Razred

Učitelj

Kratica predmeta OGK
CILJI
Pri izbirnem predmetu tehnika učenci:
 poglobijo znanje o kovinah,
 načrtujejo predmete iz kovin in drugih gradiv,
 preizkušajo lastnosti in uporabnost različnih vrst kovin,
 izdelajo od tri do pet izdelkov, ki jih odnesejo domov,
 spoznavajo osnovna orodja in stroje za obdelavo kovin ter njihovo varno uporabo,
 seznanijo se s postopki spajanja kovin (vijačenje, kovičenje, spajkanje ...),
 spoznajo in uporabijo različne postopke površinske obdelave kovin,
 naučijo se ovrednotiti izdelek in poiskati izboljšave.
OPIS PREDMETA
Pri izbirnem predmetu obdelava gradiv – kovine učenci nadgradijo in poglobijo znanja in veščine s področja
obdelave gradiv, ki so jih pridobili v 8. razredu pri predmetu tehnika in tehnologija.
Učenci izdelujejo izdelke iz različnih kovin po predloženem načrtu, po sestavni in delavniški risbi. Pri
nekaterih izdelkih dodajo tudi druge materiale. Učenci za vsak izdelek napišejo tehnološki list. Naučijo se
obdelovati različne kovine z ročnim orodjem in obdelovalnimi stroji. Znajo optimalno izkoristiti material. Pri
delu znajo uporabljati zaščitna sredstva in organizirati svoje delo. Znajo pripraviti in pospraviti svoje delovno
mesto. Samostojno narišejo in napišejo tehnično in tehnološko dokumentacijo za svoj izdelek iz kovine in ga
izdelajo. Ogledali si bomo tudi obdelavo kovin v proizvodnji ali pri obrtniku.
Namen predmeta je tudi oblikovanje pozitivnega odnosa do lastnega dela in izdelka.
POSEBNOSTI
Izdelke izbiramo glede na sposobnosti in interes učencev. Nekateri izdelki so skupni, druge izdeluje vsak
učenec po lastni izbiri. Izdelke učenci v celoti načrtujejo in izdelajo pri pouku. Po želji pa lahko svoje
izdelke doma kasneje nadgradijo, dopolnijo in iščejo nove rešitve ter odgovore na vprašanja, ki so si jih
zastavili pri vrednotenju izdelka.
Pri predmetu potrebujejo učenci delovno gradivo. V dogovoru s šolo ga lahko nabavi šola (plačilo na
položnico).
POTEK POUKA
Izbirnemu predmetu obdelava gradiv kovine je namenjenih 32 ur pouka.
Zaradi narave dela poteka pouk izbirnega predmeta strnjeno po dve šolski uri.
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POSKUSI V KEMIJI
Predmet

8. in 9.

Ribana Višnar

Razred

Učitelj

Kratica predmeta POK

Predmet je namenjen vsem učencem, ki radi raziskujejo,
eksperimentirajo in imajo radi naravoslovje.
Eksperiment je sestavni del vsake učne ure.

UČENCI,

ČE VAS VESELI EKSPERIMENTIRANJE, STE NATANČNI, ŽELJNI NOVEGA ZNANJA, SE

ŽELITE URITI V IZVAJANJU EKSPERIMENTOV, POTEM SE ODLOČITE ZA IZBIRNI PREDMET POSKUSI
V KEMIJI.
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RAČUNALNIŠKA OMREŽJA
Predmet

9.
Razred

Učitelj

Kratica predmeta ROM
CILJI
• z urejevalnikom besedil dopolniti besedilo in ga urediti,
• vnesti in oblikovati podatke v preglednico,
• uporabiti ustrezen risarski program za dopolnitev izdelane računalniške slike,
• selektivno uporabiti podatke iz omrežja internet,
• razložiti, kaj pomeni za kakovost informacije preveč oziroma premalo podatkov,
• razložiti, zakaj uporabljamo različno programsko opremo,
• razložiti vpliv napačnih oziroma narobe razumljenih podatkov na kakovost informiranja,
• poslati sporočilo po elektronski pošti,
• odgovoriti na prejeto sporočilo.
OPIS PREDMETA
Računalništvo je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem se spoznavanje in razumevanje
osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z neposrednim delom z računalnikom za pridobitev
temeljnih znanj računalniške pismenosti. V ospredju predmeta je izdelava projektne naloge, aktivna
vloga učencev in učenk ter njihov osebni, strokovni in jezikovni razvoj.
POSEBNOSTI
V tretjem letu izbire pridobljena osnovna znanja iz prvega in drugega leta nadgradijo, poglobijo in
oplemenitijo. Če pa je v 9. razredu izbira prvič ali drugič, bi naj učenec izkazal znanja računalniške
pismenosti programa UBE 7. razreda ali MME 8. razreda, saj v nasprotnem primeru učnemu
programu ne bo mogel slediti.
POTEK POUKA
Načeloma se predmet izvaja tedensko po eno učno uro. Zaradi specifičnosti dela na računalnikih je
možno tudi, da se predmet izvaja štirinajstdnevno po dve učni uri.
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RAZISKOVANJE ORGANIZMOV V
DOMAČI OKOLICI
Brigita Godec Kopčič

7.–9.
Predmet

Razred

Učitelj

Kratica predmeta ROD

IZBIRNI
PREDMET
V 7., 8. ali
9.
RAZREDU

Le kaj leze tam pod
stropom?
Kje se v gozdu skriva
lisica?
Ali so med bloki doma
kakšne divje živali?
Kaj vidim v vodni
kapljici z mikroskopom?

RAZISKOVANJE
ORGANIZMOV
V DOMAČI
OKOLICI

mešana
skupina
učencev

1 ura na teden,
občasno po
dogovoru
terensko delo po
rednem pouku

V skrivnostni
svet te bo
popeljala
učiteljica
Brigita Godec
kopčič
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Te zanima
obisk pri
lovcu,
ekskurzije?

Če si radovednež,
raziskovalec in te
zanima dogajanje
v naravi in okoli
doma, pridi k
temu izbirnemu
predmetu!

RETORIKA
Predmet

Kratica predmeta

9.

Marija Bauman

Razred

Učitelj

RET

CILJI
Učenci spoznavajo etiko dialoga, tehnike argumentiranja, razlike med dobrimi in slabimi argumenti,
učijo se retoričnih tehnik, učinkovitega prepričevanja, predvsem pa javnega nastopanja in izražanja
svojih stališč.
OPIS PREDMETA
Retorika je veščina, ki v različnih oblikah in v različnem obsegu spremlja tako rekoč celotno
človeško zgodovino. To seveda ni naključje, saj je namen retorike analiza ter pravilnejše in
natančnejše oblikovanje argumentov in uporaba prepričevalnih tehnik na vseh področjih
človekovega življenja: od vsakodnevnih pogovorov doma do poklicnega in družbenega življenja
posameznika.
POSEBNOSTI
POTEK POUKA
Tedensko 1 ura.
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RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI
Predmet

7.–9.

Saša Silič

Razred

Učitelj

Kratica predmeta RGT
CILJI IZBIRNEGA PREDMETA
Učenci:







povežejo znanja in izkušnje o grafični predstavitvi teles z različnih predmetnih področji in iz
življenjskega okolja,
raziskujejo in oblikujejo tridimenzionalne modele preprostih tehničnih predmetov in predmetov iz
okolja,
spoznajo in uporabijo orodja in postopke tridimenzionalnega modeliranja predmetov v virtualnem
svetu,
oblikujejo tridimenzionalni model in ga uporabijo s pomočjo dvodimenzionalnih risb pri izdelavi
predmeta iz različnih gradiv,
razvijajo sposobnost opazovanja, prostorske predstave, predstavljanja razmerij, figur in oblik,
razumevanja tehničnih problemov, dojemanja zgradbe in funkcije tridimenzionalnega modela,
ugotavljanja zvez med deli in celoto,
s samostojnim ustvarjanjem, oblikovanjem, načrtovanjem in vrednotenjem spoznavajo in razvijajo
lastne tehniške ustvarjalne sposobnosti, gojijo sodelovanje in delovne odnose v skupini.

OPIS PREDMETA
Izbirni predmet Risanje v geometriji in tehniki je namenjen tistim učencem, ki si želijo spoznati pot izdelka
od ideje do realizacije. V sklopu predmeta učenci iščejo idejo za izdelek, ki bi ga želeli izdelati, ta predmet
predstavijo oziroma modelirajo v 3D prostoru s programom SketchUp, zanj izdelajo tehnično in tehnološko
dokumentacijo s programom CiciCAD, nato pa izdelek izdelajo v delavnici ali si ogledajo izdelavo izdelka
s 3D tiskalnikom.
POTEK POUKA
Izbirnemu predmetu Risanje v geometriji in tehniki je namenjenih 35 ur pouka.
Zaradi narave dela lahko poteka pouk izbirnega predmeta strnjeno po dve šolski uri.
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SODOBNA PRIPRAVA HRANE
Predmet

7.–9.

Brigita Godec Kopčič

Razred

Učitelj

Kratica predmeta SPH

Bi šolanje rada/a
nadaljevala na
srednji šoli kot so
gostinska,
zdravstvena ali
podobna strokovna
šola?

Rad/a kuhaš ali
pečeš? Te veseli
preizkušanje
receptov?

Pridi k SPH, saj ti
delo pri tem
predmetu omogoča
poglobitev znanja o
zdravi in raznoliki
hrani, pridobljenega
pri pouku
gospodinjstva.

Kuharje vodi
učiteljica
Brigita Godec
Kopčič

Kuhali bomo učenci
7., 8. ali 9. razreda
v mešani skupini,
2 šolski uri/14 dni.
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SONCE, LUNA IN ZEMLJA
Predmet

Kratica predmeta

7.– 9.

Saša Silič

Razred

Učitelj

SLZ

CILJI: učenci bodo pri pouku:
 spoznali svetlobo kot vir energije in nosilca informacije o telesu, od katerega prihaja;
 spoznali, kako nastane slika predmeta;
 spoznali preslikave z lečami ter zgradbo različnih vrst daljnogledov;
 pridobili spretnosti pri rokovanju s teleskopom;
 s teleskopom in daljnogledi opazovali planete in njihove lune;
 na podlagi opazovanj nočnega neba določali lego planetov in risali spreminjanje
njihovega položaja na zvezdni karti;
 spoznali sončni sistem;
 spoznali značilnosti planetov in primerjali razmere na njih;
 odkrivali občutljivost ekološkega ravnovesja na Zemlji.
OPIS PREDMETA:
Radovednost mladega človeka je brezmejna kot vesolje, zato izbirni predmet ASTRONOMIJA
zadosti potrebam malih radovednežev v raziskovanju okolja, obenem pa spodbuja samostojno in
abstraktno razmišljanje. Učencem ponudi odgovore na razburljiva vprašanja, kot so:
 Kaj je Sonce in kako vpliva na naš planet?
 Kako izgleda površina Lune?
 Kolikšne so razdalje v vesolju?
 Kakšne lastnosti ima svetloba?
 Kako nastane Sončev mrk, Lunine mene?
Namen predmeta je tudi oblikovanje pozitivnega odnosa do lastnega dela in izdelka, skrb za varno
delo in razvijanje ročnih spretnosti.
POSEBNOSTI:
Del pouka se bo izvajal v učilnici, del pa na
prostem (opazovanja, preizkušanja raket) ….

POTEK POUKA:
Izbirnemu predmetu iz astronomije je
namenjenih 35 ur pouka.
Zaradi narave dela poteka pouk izbirnega
predmeta strnjeno po dve šolski uri.
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STARINSKI IN
DRUŽABNI PLESI
7. in 8. razred
Kratica predmeta:
SDP

CILJI: Obvladanje
lastnega telesa,
obvladanje ritma in
prostora, razvoj
domišljije, in
ustvarjalnosti, razvoj in
vrednotenje estetike.

MENTORICA:
Jadranka Foster

Pouk bo potekal
tedensko eno šolsko
uro.

VSEBINA:

- Osnove klasičnega baleta,
- učenje nekaterih lažjih starinskih
plesov,
- standardni plesi: polka, valček,
fokstrot
- latinsko-ameriški plesi: samba, jive,
ča-ča-ča …
31

ŠOLSKO NOVINARSTVO
Predmet

7.–9.

Nataša Colja

Razred

Učitelj

Kratica predmeta ŠNO
CILJI
Učenci najprej spoznajo zvrsti jezika ter oblike novinarskega sporočanja, nato pa pri praktičnem
delu z besedili pod učiteljevim vodstvom dograjujejo svojo zmožnost sprejemanja in tvorjenja
besedil (ustvarijo ter likovno in tehnično uredijo šolski časopis).
OPIS PREDMETA
Vas zanima, kaj počnejo novinarji?
Bi želeli sodelovati pri šolskem časopisu?
Se želite preizkusiti v pisanju vesti, poročila, komentarja ali čisto pravega uvodnika?
Če radi delate intervjuje in ankete ter pišete ocene, potem je izbirni predmet šolsko novinarstvo
pravi predmet za vas.
POSEBNOSTI
Izbirni predmet je enoleten in se izvaja v tretjem triletju.
POTEK POUKA
Namenjena mu je ena ura tedensko.
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ŠPORT ZA SPROSTITEV
Predmet

Kratica predmeta

7.

Vlado Bambič

Razred

Učitelj

ŠSP

CILJI
Izboljšanje gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, izpopolnjevanje različnih športnih znanj in
doživljanje sprostitvenega vpliva športa. Skrb za skladen telesni razvoj.
OPIS PREDMETA
Vsebina: pohodništvo, drsanje, plavanje. V fondu 35 ur opravimo dva pohoda, ki ju popestrimo s
poletnim sankanjem, štirikrat plavamo v Pristanu in šestkrat drsamo v Ledni dvorani. Učenci imajo
tako možnost druženja in preživljanja športnih popoldni v družbi vrstnikov in se pri tem sproščeno
ukvarjati s športom. Predznanje plavanja in drsanja ni pogoj za sodelovanje in tudi ne vpliva na
oceno. Vabljeni ste vsi učenci, ki:
- se premalo gibate in se ne ukvarjate s športom,
- bi se želeli ob športu sproščeno družiti z vrstniki,
- bi želeli ustvarjalno preživljati prosti čas in narediti nekaj zase.
POSEBNOSTI
Učenci pri predmetu Šport za sprostitev niso ločeni po spolu zato se lahko prijavijo tako dečki kakor
tudi deklice. Izvedba nekaterih vsebin zahteva dodatne stroške (Pohor jet, vstopnine za bazen in
drsališče).
POTEK POUKA
Izvaja se zunaj urnika in šole v strnjeni obliki v popoldanskem času.
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UČITELJICA:
Jadranka
Foster

ŠPORT ZA
ZDRAVJE
8. razred

VSEBINE: splošna
kondicijska priprava,
pohodi, atletika, nogomet,
košarka, odbojka, plavanje
in drsanje.

POSEBNOSTI: Pouk bo
potekal tedensko eno šolsko
uro ali strjeno v primeru
drsanja, plavanja in pohoda.

Kratica predmeta:
ŠZZ

CILJI:
- Razvoj gibalnih in funkcionalnih
sposobnosti.
- Spoznati pomen redne športne vadbe.
- Razumeti odzivanje organizma na napor.
- Oblikovati odnos do lastnega zdravja.
- Pravila športnega obnašanja.
- Doživljati šport kot sprostitev.
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TURISTIČNA VZGOJA
Predmet

7.–9.

Gordana Šober

Razred

Učitelj

Kratica predmeta TVZ
CILJI
 Na primeru domačega kraja spoznavajo turizem kot družbeno gibanje in gospodarsko dejavnost.
 Seznanijo se z osnovami za razvoj turizma v domačem kraju in Sloveniji.
 Vključujejo se v turistično življenje domačega kraja in pri tem spoznavajo ljudi in ustanove, ki
se ukvarjajo s turizmom in živijo od njega.
 Spoznavajo turistične poklice in možnosti zaposlovanja v turističnih dejavnostih.
Razvijajo sposobnosti kulturnega komuniciranja in javnega nastopanja.
OPIS PREDMETA
TURISTIČNA VZGOJA je enoletni izbirni predmet, namenjen učencem od 7. do 9. razreda.
Skupina je lahko heterogena.
Predmet povezuje in nadgrajuje znanje, ki ga učenci pridobijo pri drugih predmetih. Zlasti pri
geografiji, zgodovini, naravoslovju, slovenščini, tujem jeziku …
POSEBNOSTI
Pouk vsebuje tudi terensko delo ( obiski prireditev, izlet …).
POTEK POUKA
Predmet se izvaja tedensko po eno učno uro.
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UREJANJE BESEDIL

7.

Predmet

Razred

Učitelj

Kratica predmeta UBE
CILJI:
• v obravnavanem programu uporabiti ustrezen ukaz,
• urediti sliko v besedilu,
• razložiti, zakaj ima računalnik več enot,
• prepisati datoteke iz ene računalniške enote na drugo,
• predstaviti informacijo z več podatki,
• opredeliti kriterije, po katerih vrednotimo kakovost strojne opreme računalnika,
• opisati področja, kjer so uporabljali računalnik,
• opisati naloge strojne in programske opreme računalnika,
• našteti različne načine zapisa podatkov,
• iz informacije izluščiti dejstva.
OPIS PREDMETA
Računalništvo je naravoslovno-tehnični predmet, pri katerem se spoznavanje in razumevanje
osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z neposrednim delom z računalnikom za pridobitev
temeljnih znanj računalniške pismenosti. V ospredju predmeta je izdelava projektne naloge, aktivna
vloga učencev in učenk ter njihov osebni, strokovni in jezikovni razvoj.

POTEK POUKA
Načeloma se predmet izvaja tedensko po eno učno uro. Možno je tudi, da se predmet izvaja
štirinajstdnevno po dve učni uri.
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VERSTVA IN ETIKA 1
Predmet

7.–9.

Vikica Korošec

Razred

Učitelj

Kratica predmeta VE1
CILJI
Predmet nudi učencem možnost, da razširijo znanje o različnih verah sveta in spoznajo, kako verske
tradicije vplivajo na naš način življenja in s soočanjem s pomembnimi vprašanji ta način bomo lažje
razumeli drugačne verske religije, bomo bolj mirno reševali konflikte in se med seboj spoštovali.
OPIS PREDMETA
Predmet je trileten. Učni načrt omogoča učencem izbrati predmet tudi le za eno ali dve leti učenja.
Pri izbirnem predmetu VERSTVA IN ETIKA bomo spoznali različna svetovna verstva: krščanstvo,
islam, judovstvo, budizem, hinduizem, verske sekte ...
Odkrivali bomo odgovore na vprašanja: Kaj je pravzaprav vera in zakaj je tako pomemben del
življenja?
POSEBNOSTI
Predmet ima po učnem načrtu predvidene obvezne teme in poljubne teme, ki se prilagajajo interesu
učencev.
POTEK POUKA
Pouk poteka po eno uro tedensko, lahko tudi po dve uri na štirinajst dni.
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VZGOJA ZA MEDIJE: TISK, RADIO
Predmet

7.–9.

Gordana Šober

Razred

Učitelj

Kratica predmeta TIS
RAD
CILJI
• Kritično analizirati, ocenjevati in izdelovati raznovrstne medijske oblike.
• Biti informacijsko in funkcionalno pismen.
• Analizirati lastne navade spremljanja medijev, odpravili morebitno medijsko
zasvojenost in se naučili ustvarjalno ter kritično izbirati medijska sporočila.
• Biti aktiven državljan, ne le pasiven potrošnik in razvijati lastnosti, ki so
pogoj za razvoj pozitivne samopodobe posameznika ter za samostojno družbeno delovanje:
1. komunikacijske veščine,
2. sposobnost ločevanja realnosti in fikcije,
3. sposobnost izražanja mnenja in razpravljanja,
4. sposobnost sprejemanja različnih mnenj.
• Spoznati delovanje medijskih institucij (KDO sporoča in zakaj), medijskih kategorij (za KAKŠNO
vrsto besedila gre), medijskih tehnologij (KAKO se sporoča), medijskega jezika (KAKO vemo,
kakšen je pomen medijskih sporočil), občinstev (KDO in KAKO sprejema medijska sporočila).
OPIS PREDMETA
Izbirni predmet vzgoja za medije je sestavni del devetletnega osnovnošolskega družboslovnega
izobraževanja v 7., 8. in 9. razredu. Vzgoja za medije bo omogočila učencem dostop do medijev,
naučila jih bo analizirati, kritično ocenjevati in izdelovati različne komunikacijske oblike (časopis,
televizijske in radijske oddaje, iskanje po internetu itd.). Vzgoja za medije bo medijsko
opismenjevala učence za kritično in ustvarjalno uporabo sporočil v medijsko zasičeni družbi.
Pri predmetu si bodo učenci pridobi znanje in navade, ki jih bodo iz pasivnih potrošnikov
izoblikovale v aktivne državljane.
Razlogov za uvajanje tega predmeta je veliko: popolna medijska zasičenost sodobnih družb,
velik ideološki vpliv medijev, naraščanje pomena informacij, visoka raven medijske produkcije,
prevlada vizualne komunikacije, pomembnost izobraževanja mladih ljudi za izzive prihodnosti,
nacionalni in internacionalni pritiski na privatizacijo informacij ter deregulacija tiska in RTV
sistemov.
POSEBNOSTI
Predmet vzgoja za medije je sestavljen iz zaokroženih tematskih vsebin, vsaka se bo
obravnavala kot enoletni sklop: TISK, RADIO. Vsebini enoletnih sklopov se vsebinsko
dopolnjujeta, možno pa je, da se učenci seznanjajo samo z enim enoletnim sklopom. Vsak izbirni
sklop lahko obiskujejo učenci 7., 8. in 9. razreda.
POTEK POUKA
Vzgoja za medije je sklop izbirnih predmetov v 7., 8. in 9. razredu. Predmet je samostojna enota, ki
ne zahteva udeležbe pri pouku v preteklem letu. Predmet se izvaja tedensko po eno učno uro. Možno
je tudi, da se predmet izvaja štirinajstdnevno po dve učni uri.
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ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI
Predmet

8.

Melita Djordjević

Razred

Učitelj

Kratica predmeta ŽČZ
CILJI
Ali vas zanima, zakaj se Himalaja še vedno dviguje, kaj pomeni za življenje na Zemlji
izumiranje tropskega deževnega gozda, kako človek vpliva na širjenje puščave Sahare?
Vas skrbijo posledice globalnega segrevanja našega planeta? Ali veste, da je taljenje
ledenikov življenjskega pomena za več milijard ljudi? Razmišljate morda o pitni vodi?
Naša Zemlja je bolna starka in je nujno, da mladi iščete rešitve za njeno okrevanje.
OPIS PREDMETA
Vsebine so zelo raznolike. Raziskovali bomo področja od ledenikov do morja in skušali
razumeti vzroke za spreminjanje našega planeta. Iskali bomo argumente in odgovore.
Ogledali si bomo video filme, pripravili individualne, tandemske in skupinske nastope,
izdelali študije primerov. Urili se bomo v iskanju podatkov iz najrazličnejših virov in
medijev, izdelovanje plakatov, referatov ter samoiniciativnega kreativnega ustvarjanja.
POSEBNOSTI
Vas zanimata tudi ličenje in moda skozi zgodovino? Da? Potem je ta predmet pravi…
POTEK POUKA
Pouk bo potekal 1 uro tedensko.
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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI - predstavitve
PRVI TUJI JEZIK ANGLEŠČINA
Predmet

1.

Blanka Slapnik

Razred

Učitelj

Kratica predmeta N1A
CILJI
Namen učenja tujega jezika v prvem razredu je senzibilizacija za tuji jezik, ki hkrati spodbuja
pozitiven odnos do tujih jezikov in daje učencu možnost celostnega učenja. Prednost učenja
tujih jezikov v prvem razredu je v daljši izpostavljenosti jeziku. Učenci razvijajo zvočno
občutljivost in prepoznavajo ter preizkušajo značilnosti jezika (ritem, intonacija,
izgovarjava).
OPIS PREDMETA
Učenci pridobivajo izkušnje s tujim jezikom s poudarkom na spodbujanju in razvijanju
slušnih in govornih zmožnosti v kontekstu celostnega učenja v učnih okoliščinah. V pouk
vključujemo poleg besedne tudi nebesedne prvine komunikacije, ki so sestavni del
sporazumevanja. V prvem razredu se tuji jezik povezuje s cilji, vsebinami in dejavnostmi
drugih predmetov v prvem razredu: preko plesnih in drugih gibalnih iger, s petjem in
ritmičnim izrekanjem otroških besedil, izštevankami in ugankami, s spoznavanjem
družinskih članov, števil, barv, orientacije v prostoru, delov telesa, živali in rastlin, oblačil
...

POTEK POUKA
Pouk poteka dve uri tedensko, učenci so pri predmetu opisno ocenjeni.
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TUJI JEZIK FRANCOŠČINA
Predmet

4.–9.

Mateja Podlesek

Razred

Učitelj

Kratica predmeta N_F
ZAKAJ SE UČITI FRANCOŠČINO? (Pourquoi apprendre le français?)
 Ker je v Evropski uniji francoščina eden vodilnih jezikov, v katerem komunicirajo
diplomati
 ker je zakladnica evropske kulture: mode, umetnosti, glasbe, filma, literature,
kulinarike, …
 ker pri pouku ne bomo spoznavali samo tega lepega jezika, ampak bomo izvedeli
tudi veliko o Francozih, njihovi hrani, glasbi, kulturi, navadah in običajih
 ker lahko učenci z učenjem francoščine nadaljujejo tudi na srednji šoli (kot drugi ali
tretji tuji jezik)
 ker je to jezik, ki lepo zazveni v svoji melodičnosti že v običajnem pogovoru, kaj šele
takrat, ko se zlije z melodijo šansonov
PRI POUKU francoskega jezika učenci usvojijo osnovno besedišče (pozdravi, predstavitev,
števila, telo, družina, športi, prosti čas, prijatelji, hrana, čas, poklici, vreme, počitnice) in
slovnico ter razvijejo veščine branja, pisanja, poslušanja in govora v tujem jeziku.
Pouk francoščine poteka 2 šolski uri na teden.
Domačih nalog ni, ocene pa učenci pridobijo s pisnim preizkusom / govornim nastopom ter
ustnim ocenjevanjem. Pri oceni se upošteva tudi njihovo sodelovanje pri projektih in pri urah.
POUK FRANCOŠČINE BOMO POPESTRILI:
- s poslušanjem in petjem francoskih pesmi in ogledi francoskih filmov
- z didaktičnimi igrami, kvizi, skupinskim delom
- s kulinaričnim ustvarjanjem - pripravo značilnih francoskih jedi in sladic v
gospodinjski učilnici
- z udeležbo in nastopom na Frankofonskem festivalu v Kranju v mesecu maju
- s sodelovanjem pri inovativnem projektu Francoska bralna značka – Živeti s knjigo
(Vivre avec le livre)
- s sodelovanjem pri projektu La France voyage, v okviru katerega nas obišče
animatorka iz Francije in nam pripravi zanimive delavnice v francoščini
- s sodelovanjem pri vseslovenskem projektu Le macaron d'or, kjer tekmujemo, kdo
pripravi najboljšo francosko sladico
- s tekmovanjem iz francoščine za devetošolce

LE FRANÇAIS, C'EST GÉNIAL!   
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ŠPORT
Predmet

4.–6.

Jadranka Foster

Razred

Učitelj

Kratica predmeta NŠP
CILJI
Razvijati gibalne in funkcionalne sposobnosti, razumeti odzivanje organizma na napor,
oblikovati odnos do lastnega zdravja, pravila športnega obnašanja, doživljati šport kot
sprostitev.
OPIS PREDMETA
Vsebine: teki, štafetne igre, poligoni, vaje ravnotežja, osnove badmintona in namiznega
tenisa, spretnosti in igre z žogo, spretnosti s kolebnico, sonožni in enonožni poskoki, hokej,
prevali in stoje, plezanje, visenje, guganje.
POSEBNOSTI
Presenečenje! Tudi v rolanju se bomo preizkusili, vendar bomo za to dejavnost
potrebovali: rolerje, čelado in ščitnike.
POTEK POUKA
Pouk bo potekal tedensko eno šolsko uro.
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TEHNIKA
Predmet

4.

Saša Silič

Razred

Učitelj

Kratica predmeta NTE
CILJI IZBIRNEGA PREDMETA













Pri neobveznem izbirnem predmetu tehnika učenci:
razvijajo ideje za izdelavo uporabnih izdelkov, jih skicirajo in narišejo,
razvijajo prostorsko predstavljivost,
ugotavljajo lastnosti različnih gradiv,
oblikujejo in preoblikujejo gradiva v novo obliko,
pridobivajo praktična znanja pri uporabi orodja, pripomočkov, strojev in naprav,
razvijajo ročne spretnosti, delovne navade in sposobnosti sodelovanja v skupini,
izvajajo različne obdelovalne postopke (merjenje, zarisovanje, rezanje, žaganje,
vrtanje, brušenje, upogibanje, spajanje, sestavljanje, barvanje ...),
navajajo se na natančnost pri delu in urejenost delovnega mesta,
spoznavajo nevarnosti pri praktičnem delu in skrbijo za osebno varnost in varnost
drugih,
ob sestavljanju modelov raziskujejo delovanje tehničnih naprav,
oblikujejo pozitiven odnos do tehnike ter varčevanja z gradivi in energijo.

OPIS PREDMETA

Neobvezni izbirni predmet tehnika poglablja, razširja in nadgrajuje predmet naravoslovje
in tehnika v 4. razredu.
Učenci predmete in procese opazujejo v resničnem svetu in jih sami načrtujejo, izdelujejo
in vrednotijo uspešnost opravljenega dela.
Pri tem pridobivajo nova znanja in spretnosti, odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti ter
oblikujejo pogled na naravo in svojo vlogo v njej.
Poklici s področja tehnike in naravoslovja so danes cenjeni in iskani.
POSEBNOSTI

Izdelke izbiramo glede na sposobnosti in interes učencev. Nekateri izdelki so skupni,
druge izdeluje vsak učenec po lastni izbiri. Izdelke učenci v celoti načrtujejo in izdelajo
pri pouku. Po želji pa lahko svoje izdelke doma kasneje nadgradijo, dopolnijo in iščejo
nove rešitve ter odgovore na vprašanja, ki so si jih zastavili pri vrednotenju izdelka.
Pri predmetu potrebujejo učenci delovno gradivo.
POTEK POUKA

Neobveznemu izbirnemu predmetu tehnika je namenjenih 35 ur pouka.
Zaradi narave dela poteka pouk izbirnega predmeta strnjeno po dve šolski uri.
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TEHNIKA
Predmet

5.

Saša Silič

Razred

Učitelj

Kratica predmeta NTE
CILJI IZBIRNEGA PREDMETA
Pri neobveznem izbirnem predmetu tehnika učenci:
 razvijajo ideje za izdelavo uporabnih izdelkov, jih skicirajo in narišejo,
 razvijajo prostorsko predstavljivost,
 ugotavljajo lastnosti različnih gradiv,
 oblikujejo in preoblikujejo gradiva v novo obliko,
 pridobivajo praktična znanja pri uporabi orodja, pripomočkov, strojev in naprav,
 razvijajo ročne spretnosti, delovne navade in sposobnosti sodelovanja v skupini,
 izvajajo različne obdelovalne postopke (merjenje, zarisovanje, rezanje, žaganje,
vrtanje, brušenje, upogibanje, spajanje, sestavljanje, barvanje ...),
 navajajo se na natančnost pri delu in urejenost delovnega mesta,
 spoznavajo nevarnosti pri praktičnem delu in skrbijo za osebno varnost in varnost
drugih,
 ob sestavljanju modelov raziskujejo delovanje tehničnih naprav,
 oblikujejo pozitiven odnos do tehnike ter varčevanja z gradivi in energijo.
OPIS PREDMETA
Neobvezni izbirni predmet tehnika poglablja, razširja in nadgrajuje predmet naravoslovje in
tehnika v 5. razredu.
Učenci predmete in procese opazujejo v resničnem svetu in jih sami načrtujejo, izdelujejo in
vrednotijo uspešnost opravljenega dela.
Pri tem pridobivajo nova znanja in spretnosti, odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti ter
oblikujejo pogled na naravo in svojo vlogo v njej.
Poklici s področja tehnike in naravoslovja so danes cenjeni in iskani.
POSEBNOSTI
Izdelke izbiramo glede na sposobnosti in interes učencev. Nekateri izdelki so skupni, druge
izdeluje vsak učenec po lastni izbiri. Izdelke učenci v celoti načrtujejo in izdelajo pri pouku. Po
želji pa lahko svoje izdelke doma kasneje nadgradijo, dopolnijo in iščejo nove rešitve ter odgovore
na vprašanja, ki so si jih zastavili pri vrednotenju izdelka.
Pri predmetu potrebujejo učenci delovno gradivo.
POTEK POUKA
Neobveznemu izbirnemu predmetu tehnika je namenjenih 35 ur pouka.
Zaradi narave dela poteka pouk izbirnega predmeta strnjeno po dve šolski uri.
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TEHNIKA
Predmet

6.

Saša Silič

Razred

Učitelj

Kratica predmeta NTE
CILJI IZBIRNEGA PREDMETA
Pri neobveznem izbirnem predmetu tehnika učenci:
 razvijajo ideje za izdelavo uporabnih izdelkov, jih skicirajo in narišejo,
 razvijajo prostorsko predstavljivost,
 ugotavljajo lastnosti različnih gradiv,
 oblikujejo in preoblikujejo gradiva v novo obliko,
 pridobivajo praktična znanja pri uporabi orodja, pripomočkov, strojev in naprav,
 razvijajo ročne spretnosti, delovne navade in sposobnosti sodelovanja v skupini,
 izvajajo različne obdelovalne postopke (merjenje, zarisovanje, rezanje, žaganje,
vrtanje, brušenje, upogibanje, spajanje, sestavljanje, barvanje ...),
 navajajo se na natančnost pri delu in urejenost delovnega mesta,
 spoznavajo nevarnosti pri praktičnem delu in skrbijo za osebno varnost in varnost
drugih,
 ob sestavljanju modelov raziskujejo delovanje tehničnih naprav,
 oblikujejo pozitiven odnos do tehnike ter varčevanja z gradivi in energijo.
OPIS PREDMETA
Neobvezni izbirni predmet tehnika poglablja, razširja in nadgrajuje predmet tehnika in tehnologija
v 6. razredu.
Učenci predmete in procese opazujejo v resničnem svetu in jih sami načrtujejo, izdelujejo in
vrednotijo uspešnost opravljenega dela.
Pri tem pridobivajo nova znanja in spretnosti, odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti ter
oblikujejo pogled na naravo in svojo vlogo v njej.
Poklici s področja tehnike in naravoslovja so danes cenjeni in iskani.
POSEBNOSTI
Izdelke izbiramo glede na sposobnosti in interes učencev. Nekateri izdelki so skupni, druge
izdeluje vsak učenec po lastni izbiri. Izdelke učenci v celoti načrtujejo in izdelajo pri pouku. Po
želji pa lahko svoje izdelke doma kasneje nadgradijo, dopolnijo in iščejo nove rešitve ter odgovore
na vprašanja, ki so si jih zastavili pri vrednotenju izdelka.
Pri predmetu potrebujejo učenci delovno gradivo.
POTEK POUKA
Neobveznemu izbirnemu predmetu tehnika je namenjenih 35 ur pouka.
Zaradi narave dela poteka pouk izbirnega predmeta strnjeno po dve šolski uri.
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UMETNOST: film
Predmet

4.–6.

Violeta Škrabl

Razred

Učitelj

Kratica predmeta NUM
CILJI, učenci:

spoznavajo osnove pripovedovanja zgodb skozi slike,

razumejo osnove filmske tehnike, animacije, montaže in zvočne opreme,

usvajajo osnove pisanja scenarija,

kreirajo in razvijajo ideje za scenarij,

snemajo kratke igrane, dokumentarne ali animirane filme,

distribuirajo svoje izdelke v javnosti, s poudarkom na medmrežju.
OPIS PREDMETA
Pri umetnosti se učenci seznanijo z filmsko in gledališko umetnostjo, ki se med seboj ves čas
prepletata. Učenci usvajajo osnovna igralska izrazna sredstva (telo, gib, glas, govor) in
uporabo različnih lutkovnih in likovnih tehnik, ki jih predstavijo svojim gledalcem na odru
(nastopajo) ali pa jih posnamejo kot amimacijo (risanko) ali film, s pomočjo različnih
fotografskih in digitalnih pripomočkov.
K sodelovanju vabim učence, ki si želijo nastopati, snemati animirane filme, igrane filme in
so ustvarjalni na likovnem področju. Učenci bodo imeli možnost razvijati osebnostno
identiteto, estetske izkušnje in želje. Omogočeno jim bo aktivno sodelovanje na različnih
kulturnih dogodkih.
POSEBNOSTI
Skupina je heterogena.
POTEK POUKA
Predmet se izvaja 2 uri na štirinajst dni oz. 35 ur v šolskem letu in je ocenjen. Največkrat
poteka 8. in 9. šolsko uro ali 1. šolsko uro vsak teden, odvisno od možnosti urnika.
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UMETNOST: folklorna dejavnost
Predmet

4.–5.

Milanka Munda

Razred

Učitelj

Kratica predmeta NUM
CILJI, učenci:


poustvarjajo in interpretirajo plesno izročilo ter se prek tega ustvarjalno izražajo,



poglabljajo telesni in glasbeni ritem,



pripravijo program za javno predstavitev.

OPIS PREDMETA
Učenci se naučijo različne ljudske plese, usvajajo veščine govornega nastopanja, razvijajo
sposobnost za povezovanje raznovrstnih umetnosti (npr. gledališke, plesne in glasbene).
Skupina bo nastopala na šolskih proslavah in prireditvah zunaj kraja.
POSEBNOSTI
Izbirni predmet je namenjen učencem od 4. do 5. razreda, ki že imajo predznanje na tem
področju oziroma so obiskovali interesno dejavnost – folklora.
POTEK POUKA
Pouk bo potekal eno uro tedensko.
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