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UVOD 
 

 Obvezni izbirni predmeti so nov način prilagajanja osnovne šole individualnim 
razlikam in interesom učencev. 

 Vključeni so v predmetnik 3. triade (7., 8., 9. razred). 
 Lahko so enoletni (učenci ga obiskujejo le eno šolsko leto), enoletni vezani na razred 

ali triletni. 
 Učenci morajo izbirati dve uri obveznih izbirnih predmetov tedensko, tri ure pa le s 

soglasjem staršev. 
 Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so na predlog 

staršev in sklep ravnateljice oproščeni sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih 
eno uro tedensko ali v celoti. 

 Znanje učencev pri obveznih izbirnih predmetih se ocenjuje številčno. 
 Razvrstitev v skupine mora biti v soglasju s starši in učenci. 
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FRANCOŠČINA 1, 2 in 3 
 
 
VOULEZ-VOUS PARLER FRANÇAIS? (Ali želite govoriti francosko?) 
 
Francoščina je triletni izbirni predmet, ki se ga učenci lahko učijo v 7., 8. in 9. razredu. 
Pouk francoščine poteka dve šolski uri na teden. K predmetu Francoščina 1 ste vabljeni 
učenci 7. razredov, k Francoščini 2 učenci 8. razredov ter k Francoščini 3 učenci 9. 
razredov. 
 
ZAKAJ SE UČITI FRANCOŠČINO? Pourquoi apprendre le français? 

 Ker je v Evropski uniji francoščina eden vodilnih jezikov, v katerem komunicirajo 
diplomati, državniki, gospodarstveniki in bo potreba po znanju francoščine v 
prihodnosti vedno bolj prisotna.  

 Ker je Francija 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 v srednji šoli (s kot 
drugim ali tretjim tujim jezikom). 

 Ker potreba po znanju francoščine postaja vedno bolj prisotna tudi v Sloveniji. To 
ni le jezik pravnih dokumentov, temveč 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, družina, športi, prosti čas, 
prijatelji, hrana, čas, poklici, vreme, počitnice) in slovnico, 

 razvijejo sposobnosti branja, pisanja, poslušanja in govora v tujem jeziku. 
 
POUK FRANCOŠČINE BOMO POPESTRILI: 

 s poslušanjem in petjem francoskih pesmi (šansoni, moderna francoska glasba 
…), 

 z ogledi francoskih filmov (Asterix, Taxi, Le Petit Nicolas, Prijatelja, Kuharski 
mojster …) in s pogovorom o njih, 

 z didaktičnimi igrami in s kulinaričnim ustvarjanjem - pripravo značilnih 
francoskih jedi in sladic v učilnici za gospodinjstvo, 

 s prostovoljno udeležbo na Frankofonskem festivalu - FRAFESTU v Kranju, 
 s sodelovanjem v inovativnem projektu »Francoska bralna značka - Vivre avec 

le livre (Živeti s knjigo) - Plaisir de lire (Veselje do branja)«, 
 z ekskurzijo v Pariz z Disneylandom ob koncu šolskega leta. 
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GLASBENA DELA 
 
 
Je enoletni predmet, ki obsega 35 ur. Obiskujejo ga lahko učenci 
in učenke 7., 8. in 9. razreda. 
 
Glavni namen glasbenega izbirnega predmeta je, da učencem vzbuja zanimanje za 
glasbeno umetnost in kulturo. Poudarek pri predmetu je vzgoja poslušalcev in 
obiskovalcev glasbenih prireditev. 
Predmet je zasnovan po načelu individualizacije, kar pomeni, da učenec uspešno sodeluje 
ne glede na glasbene zmožnosti in izkušnje.  
Učni načrt poudarja odprtost za različne glasbene in z glasbo povezane vsebine, skladne 
z interesi učencev in širšega kulturnega okolja. 
Predvidena je udeležba na koncertih za mlade, ki jih organizira Narodni dom, zato se učne 
ure razporejajo skladno s programom. 
 
V okviru predmeta učenci: 

 obiskujejo glasbene prireditve ter o njih poročajo; 
 izražajo glasbena doživetja in predstave ob različnih zvrsteh umetniške 

komunikacije (glasbene, besedne,  gibno-plesne); 
 se navajajo na spremljanje obsežnejših glasbenih del; 
 spoznajo tematske sklope različnih glasbenih slogov, zvrsti in žanrov; 
 iščejo informacije o glasbi v literaturi in na spletu; 
 razvijajo sposobnost presoje in vrednotenja glasbenih dosežkov;  
 selektivno izbirajo medijske programe in oblikujejo osebno zbirko zvočnih 

posnetkov; 
 ob glasbenih vrednotah ozaveščajo pomen uresničevanja višjih kulturnih 

potreb; 
 ob zaključku predmeta poznajo izbor skladb, prepoznajo zasedbe in njihove 

ustvarjalce ter temeljne informacije o ustvarjalcih in poustvarjalcih. 
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GLASBENI PROJEKT 
Bravo Maestro 

  
 
Število ur tedensko: 2 (blok uri) 
Letno število ur: 35 
Razred: 7., 8. ali 9. 
 
Pri enoletnem izbirnem predmetu glasbeni projekt učenci uresničujejo svoje želje in 
interese. Ni pomembno, ali ima učenec glasbeno predznanje ali ne. V šolskem letu  
2017/2018 bo namenjen vsem, ki radi poslušajo in ustvarjajo glasbo ter znajo glasbo 
povezati tudi s kuhanjem.  
 
Učni načrt omogoča različne glasbene vsebine in se tako prilagaja interesom učencev.   
 
CILJI IN VSEBINE: 

 Spoznali bomo življenje in delo  skladateljev Josepha Hayda, Wolfganga 
Amadeusa Mozarta in Gioacchina Rossinija. Vse povezuje glasba in jedi, 
imenovane po njih.  

 Ob poslušanju glasbe bomo poustvarili kulinarične umetnije - mozartove 
kroglice, kocke Figaro in rezine Esterhazy. 

 Igrali bomo na orffova in lastna glasbila. 
 Uživali bomo ob ustvarjanju glasbe in kulinarike. 
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LIKOVNO SNOVANJE I, II IN III 
 
Vsebine predmeta dopolnjujejo znanja predmeta likovna umetnost. Učenci se seznanijo z 
drugačnimi načini likovnega izražanja, ki jih povezujejo s problemi sodobne družbe in 
dobijo vpogled v sodobna likovna dogajanja. Razvija se likovna občutljivost, ustvarjalnost, 
estetika, izvirnost ter motorične spretnosti. 
 
NEKAJ NAMIGOV: 
 
LIKOVNO SNOVANJE I - 7. razred 

 risanje stripa 
 izdelava optičnih igrač 
 snemanje kratkega animiranega filma ali risanke 
 raziskovanje mode, oblikovanje modnih dodatkov ali nenavadnih oblačil 
 poslikava majic 
 risanje in slikanje po spominu, domišljiji in po opazovanju narave 
 izdelava kiparskih kalupov in mavčnih odlitkov 
 ogled restavratorsko-konzervatorske delavnice na Zavodu za varstvo kulturne 

dediščine Slovenije 
 obisk Umetnostne galerije Maribor 

 
LIKOVNO SNOVANJE II - 8. razred 

 snemanje kratkega animiranega filma 
 fotografiranje črte, ki nastane z gibanjem točke 
 večbarvna grafika 
 poslikava majic 
 glasba kot likovni motiv  
 izdelava scene in kostumov za gledališko predstavo 
 oblikovanje umetniškega plakata 
 izdelava vizualnega sporočila (ovitek za knjigo ali zgoščenko, vabilo, znak …) 
 ogled restavratorsko-konzervatorske delavnice na Zavodu za varstvo kulturne 

dediščine Slovenije 
 obisk Umetnostne galerije Maribor  

 
LIKOVNO SNOVANJE III - 9. razred 

 snemanje kratkega animiranega filma v »stop-motion« animaciji 
 izdelava logotipa in tisk na majico 
 zlati rez  
 vizualni mediji (fotografija, film, TV, računalnik) 
 sodobna umetnosti   
 fotomontaža 
 ogled restavratorsko-konzervatorske delavnice na Zavodu za varstvo kulturne 

dediščine Slovenije 
 obisk Umetnostne galerije Maribor 
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NEMŠČINA 
 

 
Nemščina je triletni predmet, ki se izvaja dve uri tedensko. 
Učenec lahko po enem ali dveh letih učenja nemščine izstopi.  
Učenci 7. razredov lahko obiskujejo predmet Nemščina 1, 
učenci 8. razredov pa predmet Nemščina 2. Učenci 9. razredov 
lahko obiskujejo tako Nemščino 2 kot Nemščino 3. 
 

Znanje in jezikovne sposobnosti, ki jih učenci usvajajo pri pouku 
tujega jezika, so pomembne najprej zaradi neposredne 
uporabnosti (bližina meje nemško govorečega področja), 
pozneje pa tudi zaradi  poklicne in splošne izobrazbe, saj še 
vedno drži, da več jezikov znaš, več veljaš. 

 

 
CILJI: 

 razvijanje vseh štirih jezikovnih spretnosti: slušnega, bralnega, ustnega in 
pisnega sporočanja; 

 širjenje poznavanja nemško govorečih kultur za uravnavanje svojih sporočil; 
 spoznavanje sistema nemščine; 
 razvijanje celostne medkulturne komunikacijske sposobnosti. 
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PLESNE DEJAVNOSTI - PLES 
 
 
TRAJANJE: 32 / 35 ur na leto 
 
 
UDELEŽENCI 
Izbirni predmet je namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda. 
 
 
CILJI PREDMETA: 

 Razvijanje otrokovega občutka za disciplino, obvladanju lastnega telesa, 
obvladanju posameznih delov telesa in njegovih gibalnih sposobnosti, obvladanju 
ritma in prostora, vzgaja dobre reflekse ter razvija celotne otrokove 
psihomotorične sposobnosti in spretnosti;  

 s plesom razvijamo otrokove zmožnosti navezovanja stikov tako z bližnjo kot z 
daljno okolico in jih razvijamo na pravilen odnos do drugih ljudi; 

 razvijanje otrokove domišljije, ustvarjalnosti, poetičnosti in s tem doživljanjem 
samega sebe; 

 doživljanje in vrednotenje lepega; 
 privajanjem norm vedenja. 

 
 
VSEBINE: 

 Družabno – plesne igre; 
 družabni plesi svetovnega plesnega programa; 
 ples – koreografija; 
 aerobika, elementi joge in druge oblike sproščanja. 

 
 
POTEK POUKA, SKUPINE, OCENJEVANJE 
Pouk bo potekal v okviru rednega urnika. Vsebine, ki jih je mogoče opraviti le v strnjeni 
obliki pa bodo lahko potekale tudi zunaj urnika in zunaj šole. 
V skupini je do 20 učencev. 
Ocenjuje se s številčno oceno od 1 do 5. 
 
 
Ples je tista umetnostna zvrst, pri kateri lahko učenci v največji meri sodelujejo z 
lastno aktivnostjo in ustvarjalnostjo kot posamezniki in v skupini. Učenci si prek 
plesa pridobijo možnosti telesnega izražanja, ki je enako pomembno kot besedno 
izražanje, poleg tega je pomemben spodbujevalec doživljanja in razmišljanja 
vsakega človeka. 

  



 
Družboslovno-humanistični predmeti 11 

RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA IN VARSTVO NJEGOVEGA OKOLJA 
 
 
Učenci pri rednem pouku geografije v 9. razredu spoznavajo svojo državo Slovenijo, pri 
izbirnem predmetu pa učne vsebine dopolnjujejo z raziskovanjem domače regije. 
Temeljne metode dela so metode terenskega dela (opazovanje, merjenje, orientacija, 
kartiranje …), zato bo večina ur izvedena na terenu. 
 
CILJI PREDMETA so: 

 spoznavanje in urjenje v uporabi preprostih terenskih raziskovalnih 
metod; 

 analiziranje vzrokov za posamezne pojave in procese v pokrajini; 
 raziskovanje naravnogeografskih in družbeno-geografskih značilnosti v 

pokrajini (relief, podnebje, vodovje, prsti, prebivalstvo, naselje, promet, 
turizem …); 

 vrednotenje ogroženosti naravnega okolja. 
 
Izbirni predmet ponuja učencem številne možnosti pridobivanja praktičnih znanj (učenje 
na različnih lokacijah v naravi), saj ga odlikujeta dinamično in ustvarjalno delo. 
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RETORIKA 
 
 
Vključijo se lahko učenci 9. razreda. 
 
Pouk retorike se povezuje z učenčevimi izkušnjami v zasebnem in šolskem življenju, 
pridobljenimi pri drugih predmetih (referati, poročila o skupinskem delu, ustno 
spraševanje …). 
Učenke in učenci s posebno pozornostjo razvijajo osnovne sporazumevalne spretnosti 
poslušanja in govorjenja, branja in pisanja v različnih govornih položajih. 
 
Učenke in učenci pri predmetu spoznavajo: 

 kaj je  retorika; 
 zakaj se je koristno učiti retoriko; 
 etiko dialoga; 
 kaj je argumentacija; 
 razlike med dobrimi in slabimi argumenti; 
 kako pomembni so značaji (govorca) in strasti (poslušalcev) za uspešno 

prepričevanje; 
 nastanek in zgodovino retorike. 

 
Učenke in učenci s spoznavanjem sestavnih delov retorične tehnike razumejo, kako lahko 
oblikujejo prepričljive govore. (Na)učijo se javnega nastopanja in izražanja svojih stališč 
ter učinkovitega prepričevanja in argumentiranja. 
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ROMSKA KULTURA 
 

 

 
Romska kultura je enoletni izbirni predmet, ki ga lahko obiščete učenci 7. in 8. razredov. 
Od kod izvirajo romski prebivalci, kje je bila njihova prvotna domovina? Na ta in veliko 
drugih vprašanj bomo iskali odgovore na naših druženjih enkrat tedensko. 
Spoznavali bomo romsko  zgodovino, romsko  kulturo kot način  življenja, zgodbe, 
legende, … 
Potrudili se bomo obiskati romski muzej in romsko naselje ter se udeležiti različnih 
prireditev. 
Predmet romska kultura postavlja učenca v dejaven in spoštljiv odnos do etnične 
identitete in kulture ter občih kulturnih in civilizacijskih vrednot.  
Potrudimo se razumeti načine življenja različnih narodnostnih skupnosti, ki sobivajo na 
istem prostoru. 
Vabljeni ste prav vsi učenci. 
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ŠPANŠČINA 1 IN 2 
 

 

Španščina je triletni izbirni predmet, ki se izvaja dve uri tedensko. Izberejo ga lahko vsi 
učenci - tisti s predznanjem in tisti brez njega. Učenec lahko po enem ali dveh letih učenja 
španščine izstopi. K predmetu Španščina 1 ste vabljeni učenci 7. razredov, k predmetu 
Španščina 2 pa učenci 8. razredov. 
 
Zakaj španščina? 

 Ker jo govori 400.000.000 ljudi. 
 Ker se govori v 24 državah na vseh celinah z izjemo Oceanije. 
 Ker so v špansko govorečih državah največji in najboljši športni klubi. 
 Ker so počitnice na špansko govorečih področjih nepozabne. 
 Ker boš tako lažje razumel tudi italijanščino, francoščino in portugalščino. 
 Ker je to jezik umetnikov svetovnega kova (Cervantes, Picasso), igralcev 

(Banderas, Cruz) in režiserjev (Almodóvar), glasbenikov (Juanes, Shakira, Manu 
Chao) in športnikov (Maradona, Ginobili, Messi). 

 Ker več znaš, več veljaš. 
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TURISTIČNA VZGOJA 
 
 
 
Je enoletni predmet in se izvaja eno uro tedensko v 7., 8. ali 9. razredu. Temeljni namen 
predmeta je vzgoja za pozitiven odnos do turizma in turistov ter motiviranje za 
pridobivanje znanja o turizmu v domačem kraju, širši okolici in državi.  
 
Učenci pri predmetu povezujejo in nadgrajujejo znanje, ki so ga pridobili pri drugih 
predmetih: geografiji, zgodovini, slovenščini, tujem jeziku, likovni in glasbeni vzgoji … 
Pouk poteka v učilnici in na terenu. Učenci se ob tem usposabljajo za javno nastopanje. 
Predstavljajo plakate, intervjuje, se preizkušajo v igri vlog, obiščejo bližnji hotel, 
restavracijo, turistično agencijo, so turistični vodiči  … 
 
V okviru predmeta učenci: 

 spoznavajo osnovne pojme o turizmu; 
 naštejejo in opišejo vrste in oblike turizma; 
 opišejo domači kraj kot turistični kraj; 
 opredelijo naravne in družbene osnove za razvoj turizma v domačem kraju; 
 opišejo primeren odnos do gostov; 
 se seznanijo s turističnim oglaševanjem in informiranjem; 
 spoznajo ljubiteljske in profesionalne oblike turizma; 
 se naučijo voditi turiste po domačem kraju.   
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UMETNOSTNA ZGODOVINA 
 
 

Umetnostna zgodovina je veda, ki obravnava zgodovino idej in njihov izraz v likovnih 
zvrsteh, zlasti arhitekturi, kiparstvu in slikarstvu ter sorodnih načinih ustvarjanja. 
Temeljni cilj in namen predmeta je, da učenca vpelje v svet umetnostnih spomenikov od 
davnine do naših dni ter preko njih spozna umetnost in kulturo domačega kraja in širšega 
okolja. 
 
V šolskem letu 2017/18 ponujamo en izbirni predmet: 
 
KAJ NAM GOVORIJO UMETNINE  
Vsebine: 
Kaj je umetnost? Simbol, atribut, personifikacija, alegorija. Likovni motivi (portret, 
krajina, žanr, tihožitje). Zgodovinska, literarna, mitološka in nabožna podoba. 
 
Predmet je namenjen učencem 8. razreda. 
 
Predmet učenca: 

 navaja na občutljivost za lepoto in kritično sprejemanje likovnih stvaritev; 
 spodbuja k tolerantni kritičnosti in preverjanju lastnih stališč; 
 navaja k varovanju kulturne dediščine; 
 uči pristopa k likovni umetnini; 
 uči razumevanja različnih izraznih načinov v umetnosti; 
 spodbuja k samostojnemu vrednotenju in doživljanju umetnin. 
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VERSTVA IN ETIKA I 
 

 
Je obvezni izbirni predmet v 7. razredu, ki se izvaja eno uro tedensko. 
 

 Predmet ponuja učencem možnost, da razširijo in 
dopolnijo znanje, ki ga o verstvih in etiki dobijo pri 
skupnih predmetih. 

 Predmet je namenjen vsem, tako učencem, ki imajo 
doma religiozno vzgojo, kot tudi pripadnikom drugih 
religij in učencem brez domače religiozne vzgoje.  

 Poznavanje verstev je pomembno za posameznikov 
osebnostni razvoj tako v njegovi intelektualni kot 
vrednostni razsežnosti. 

 Ob koncu šolskega leta opravimo zaključno ekskurzijo 
in obiščemo obstoječe verske institucije in 
predstavnike verstev v Sloveniji (pravoslavna cerkev, 
evangeličanska cerkev, katoliška cerkev, muslimanska 
molilnica, Hare Krišna, …), o katerih je govora pri 
pouku. 

 Pri pouku uporabljamo avdio-vizualna sredstva (video, 
DVD). 

 
 

 
SPLOŠNI CILJI PREDMETA SO: 

 priprava učencev na dojemanje raznolikosti verstev kot del raznolikosti sveta 
(spoznali bomo vsa večja svetovna verstva: krščanstvo, judovstvo, islam, budizem, 
hinduizem, tradicionalna verstva, pomembnejše ustanovitelje in vzornike …); 

 seznanitev učencev z osnovnimi sestavinami verstev; 
 vloga verstev pri oblikovanju različnih civilizacij in kultur; 
 razvijanje sposobnosti razumevanja drugih ljudi, sodelovanja z njimi, solidarnosti 

in pripravljenosti reševati konflikte. 
 
OCENJEVANJE 

 V obeh ocenjevalnih obdobjih dobijo učenci skupno tri ocene (referati, plakati, 
urejenost mape, skupinsko delo, ipd.). 

 Učenci shranjujejo v mapo: 
   - učne liste, 

                - lastne izdelke (svoje misli po ogledu DVD-ja, referate, članke na tekočo temo …). 
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VEZENJE – OSNOVNI VBODI IN TEHNIKE VEZENJA  
 

 
Je enoletni predmet v 7. razredu, ki se lahko nadgrajuje in poglablja v 8. in 9. razredu. 
 
V okviru predmeta učenci: 

 usvojijo osnovne vbode in tehnike vezenja; 
 spoznajo različne vrste vezenin, motive, vzorce ter različne materiale, ki jih 

uporabljamo pri vezenju; 
 se seznanijo tudi z najbolj značilnimi motivi in tehnikami vezenja v slovenskem 

kulturnem okolju (belokranjsko tkaničenje, gorenjsko vezenje s križci); 
 razvijajo ustvarjalnost, kreativnost, samostojnost in sistematičnost pri različnih 

delih in opravilih; 
 razvijajo delovne navade, natančnost in vztrajnost pri delu; 
 razvijajo spoštovanje do lastnega in tujega dela ter kulturne dediščine in druženja. 
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VZGOJA ZA MEDIJE 
 
 
Vzgoja za medije je enoletni izbirni predmet, ki ga lahko izbiraš v 7., 8. ali 9. razredu, 
lahko pa si predmet izbereš vsako leto. V 7. razredu spoznavamo značilnosti tiskanih 
medijev, v 8. razredu radia in v 9. razredu televizije. 
 
Z mediji se srečujemo vsak dan. Življenja brez njih si ne znamo več predstavljati. Zato je 
pomembno, da jih dobro poznamo in razvijamo kritičen odnos do njih. Pri predmetu se 
naučimo, kakšne so značilnosti posameznih medijev, kateri mediji so v sodobnem času 
najpomembnejši in nam prinašajo aktualne in preverjene novice, kakšne so razlike med 
javnimi in komercialnimi mediji in še bi lahko naštevali. Obiščemo tudi lokalne medije 
(časopisne hiše, radijske postaje, televizijske postaje), kjer se srečamo z novinarji in 
drugimi zaposlenimi, ki nam predstavijo dinamično in ustvarjalno delo v medijskih hišah.  
 
Izbirni predmet Vzgoja za medije ponuja dinamično in ustvarjalno delo, spodbuja kritičen 
odnos do medijev in omogoča spoznavanje številnih poklicev, ki jih opravljajo ustvarjalci 
vseh vrst medijev. Učenci pri predmetu niso le bralci, poslušalci in gledalci, ampak tudi 
medijski ustvarjalci! 
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ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI 
 
 
Predmet je namenjen učencem 8. razreda. 
 
Vsebine predmeta se povezujejo z vsebinami geografije kot obveznega predmeta, ga 
razširjajo in poglabljajo. Poudarjen je predvsem odnos med človekom in naravo ter 
odvisnost človeka od nje. 
 
Učenci podrobneje spoznavajo življenje človeka v različnih območjih na Zemlji 
(tropski deževni gozd, puščave, polarna območja …), kjer so pogoji za življenje drugačni 
kot pri nas. 
 
V okviru predmeta učenci: 

 razširjajo osnovno znanje o naravno-geografskih in družbeno-geografskih pojavih 
in procesih v svetu ter svoje prostorske predstave o svetu; 

 iščejo vzroke za posamezne pojave in procese v naravi ter družbi, oblikujejo lastna 
stališča ter predlagajo rešitve; 

 znajo pridobljeno znanje in ugotovitve ustno, grafično, kvantitativno ter pisno 
predstaviti. 
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ASTRONOMIJA: DALJNOGLEDI IN PLANETI 
 
 
Predmet je namenjen učencem 9. razreda. 
 
CILJI: 

 segrevanje teles s sončno svetlobo 
 poznavanje lupe 
 kako nastane slika 
 zgradba daljnogleda 
 kinematični opis osončja 
 spoznavanje osnovnih pojmov o gibanju okrog Zemlje 

 
AKTIVNOSTI: 

 določanje natančne temperature 
 risanje slike, projicirano na prosojen papir 
 določanje zornega kota (oddaljenost predmetov od oči) 
 spoznavanje zvezdne karte in opazovanje neba 
 potrditev Galilejeve ugotovitve 
 teža telesa na drugih planetih 
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ASTRONOMIJA: SONCE, LUNA IN ZEMLJA 
 
 
Je enoletni predmet, ki se izvaja eno uro tedensko v 7. razredu in 
nadgrajuje osnovno znanje naravoslovja. 
 
CILJI: 

 načrtovanje in izvajanje preprostih opazovanj 
 razvijanje mišljenja s pripravo opazovanja 
 usvajanje sposobnosti abstraktnega mišljenja 
 razvijanje pozitivnega odnosa do okolice 
 usvajanje in spoznavanje orientacije po nebu, opazovanje s teleskopom in s tem 

astronomska opazovanja planetov 
 seznanjanje z uporabo spleta ter z izdelovanjem seminarskih in raziskovalnih 

nalog 

  

http://www.enterprisemission.com/_articles/05-14-2004_Interplanetary_Part_1/Solar System.jpg
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ASTRONOMIJA: ZVEZDE IN VESOLJE 
 
 
Je enoletni predmet, ki se izvaja eno uro tedensko v 8. razredu.  
Nadgrajuje osnovno znanje fizike in naravoslovja.  
 
V okviru predmeta učenci: 

 raziskujejo svoj položaj v svetu glede na različne relacije; 
 razvijajo kritičen in toleranten odnos do okolice ob spoznavanju mej svojih 

spoznanj; 
 razvijajo sposobnost in željo po samostojnem izobraževanju s pomočjo različnih 

virov znanja; 
 se seznanijo z galaksijami, pogledom v vesolje, z njegovo preteklostjo, spoznajo 

osnovne pojme o gibanju okrog Zemlje ter različnost razmer na planetih in 
delikatnost ekološkega ravnovesja na Zemlji. 

 
Učenke in učenci bodo samostojno predstavili svoje referate, plakate in izdelke ter tako 
poglobili svoje raziskovalno delo. 

  

http://images.google.si/imgres?imgurl=http://www.pfmb.uni-mb.si/old/didgradiva/diplome/klemencic/astro/knjige/zvezde06.jpg&imgrefurl=http://www.pfmb.uni-mb.si/old/didgradiva/diplome/klemencic/astro/knjige/zvezde08.htm&h=720&w=685&sz=113&hl=sl&start=23&tbnid=UYw3JhuprMPQwM:&tbnh=140&tbnw=133&prev=/images?q=zvezde&start=20&gbv=2&ndsp=20&hl=sl&sa=N
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IZBRANI ŠPORT: KOŠARKA 
 
 
Je enoletni izbirni predmet, ki se izvaja v 9. razredu. 
 
 
V okviru predmeta učenci: 

 razvijajo zanimanje za športne spretnosti, ki omogočajo kvalitetno preživljanje 
prostega časa; 

 razvijajo pozitiven odziv na športne obremenitve; 
 pridobijo znanje o športni panogi; 
 izboljšajo telesne sposobnosti (gibanje v prostoru, telesna vzdržljivost). 
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IZBRANI ŠPORT: ODBOJKA 
 
 
UDELEŽENCI: izbirni predmet je namenjen učencem 9. razreda. 
 
TRAJANJE: 32 ur na leto. 
 
V okviru predmeta učenci: 

 spoznavajo šport in njegove značilnosti; 
 spoznavajo izraze, pojme, ki so povezani z odbojko; 
 spoznavajo športne naprave, rekvizite, ki so potrebni za igranje odbojke; 
 spoznavajo pravila odbojke, sodniške znake in njihov pomen; 
 nadgrajujejo tehnična in taktična znanja v izbrani športni panogi; 
 se spodbujajo v medsebojnem sodelovanju in zdravi tekmovalnosti v izbranem 

športu; 
 se učijo spoštovati pravila športnega obnašanja; 
 doživljajo vpliv športne vadbe v izbranem športu na dobro počutje. 

 
VSEBINE: 

 osnovni tehnični in taktični elementi z žogo (podaje, servisi, sprejem, napadalni 
udarec, enojni in dvojni blok …) 

 igralne različice na skrajšanem in normalnem igrišču 
 
POTEK POUKA in SKUPINE 
Pouk bo potekal v okviru rednega urnika.  
V skupini je do 20 učencev. 

 
IŠ – odbojka lahko predstavlja obliko rekreacije, zabave ter druženja in tako 
pozitivno vpliva na zdravje in dobro počutje. 
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IZBRANI ŠPORT: NOGOMET 
 
 
UDELEŽENCI: izbirni predmet je namenjen učencem 9. razredov. 
 
TRAJANJE: 32 ur na leto. 
 
V okviru predmeta učenci: 

 spoznavajo šport in njegove značilnosti; 
 spoznavajo izraze, pojme, ki so povezani z nogometom; 
 spoznavajo športne naprave, rekvizite, ki so potrebni za igranje nogometa; 
 spoznavajo pravila nogometa, sodniške znake in njihov pomen; 
 nadgrajujejo tehnična in taktična znanja v izbrani športni panogi; 
 se spodbujajo v medsebojnem sodelovanju in v zdravi tekmovalnosti v izbranem 

športu; 
 se učijo spoštovati »fair play«; 
 spoznavajo vpliv športne vadbe v izbranem športu. 

 
 VSEBINE: 

 osnovni tehnični in taktični elementi z žogo in brez nje (podajanje, sprejemanje, 
zaustavljanje žoge, odkrivanje, pokrivanje igralca …) 

 igralne različice 
 

POTEK POUKA in SKUPINE 
Pouk bo potekal v okviru rednega pouka. 
V skupini je največ  20 učencev. 

 
IŠ – nogomet lahko predstavlja obliko rekreacije, zabave in druženja ter pozitivno 

vpliva na zdravje in počutje. 
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KEMIJA V ŽIVLJENJU 
 
 
Izbirni predmet Kemija v življenju (KEŽ) je namenjen učencem 9. 
razreda.  
 
Je enoletni predmet, ki ni nadgradnja predmeta Poskusi v kemiji.  Pri 
njem bomo pridobljeno znanje kemije še poglobili:  ugotavljali  bomo, kakšen pomen ima 
kemija pri reševanju problemov na kozmetičnem, tekstilnem, farmacevtskem, 
medicinskem, kmetijskem in prehrambnem področju. Dotaknili se bomo tudi področja 
umetnosti in modnih trendov. 
 
Pri predmetu Kemija v življenju se bodo prepletale naslednje teme: 

 Tekmovanje  snovi: ugotavljali bomo, katera barvila vsebujejo listi rastlin; 
 Svet barv: iz rastlin bomo izolirali naravna barvila in jih nato uporabili pri barvanju 

raznih materialov; 
 Kemija tudi diši: pridobivali bomo eterična olja in jih kasneje tudi uporabili. 

 
Praktično, raziskovalno-eksperimentalno delo s številnimi poskusi bomo obogatili z 
iskanjem informacij na medmrežju ter uporabo zgoščenk in različne literature, obiskali 
bomo lekarno, frizerja, kemično čistilnico in še kaj. 
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LOGIKA 1 
 

Ali se rad/a kratkočasiš ob reševanju problemov? Ali o problemih rad/a razmišljaš in 
argumentiraš pot do njihove rešitve?  Si učenec oz. učenka 7. razreda? 

Ali znaš rešiti naslednji problem? Bi ga rad/a rešil/a? 
 

Pet deklet je posadilo deset dreves. Hilda Hrastnik, Lenka Lipovec, Bojana Breznik, Janja 
Javornik in Sonja Smrekar so posadile po dva hrasta, dve lipi, dve brezi, dva javorja in dve 
smreki. Vsako dekle naj bi posadilo dve različni drevesi, tako da nobeno drevo ne bi bilo 
vsebovano v njenem priimku. Dekleti, ki se pišeta enako kot drevesi, ki ju je posadila Janja 
Javornik, sta posadili smreki. Dekleti, ki se pišeta kot drevesi, ki ju je posadila Lenka Lipovec, 
sta posadili brezi. Bojana je posadila en hrast in eno smreko. Kateri drevesi je posadila Hilda 
Hrastnik? 
 
Ti lez i res evanje japonskih miselnih ugank? 

Kakuro Strimko Sudoku 
 
Zakaj sprašujem? Odgovor je povsem „logičen“.  
 
Vljudno vabljen/a k obisku izbirnega predmeta logika. 
 

Logika preučuje metode in postopke za razlikovanje pravilnega in napačnega sklepanja. 
Povezuje se tudi z matematiko in računalništvom. Z razvijanjem logičnih spretnosti in 
mišljenja ter argumentiranja se lahko naučiš reševati tudi vse navedene probleme. Vsak 
teden (1 uro) bomo z reševanjem nalog in praktičnih primerov razvijali sposobnosti, ki 
jih lahko v današnjem času dobro uporabiš. 
 
Cilji, ki jih boš dosegel oz. dosegla: 

 razvijal/a boš sposobnost logičnega mišljenja in natančnega izražanja; 
 usposabljal/a se boš za vztrajno in urejeno delo; 
 naučil/a se boš uporabljati logiko pri matematiki, učenju jezikov in naravoslovju 

ter v vsakdanjem življenju in tehniki; 
 pridobival/a boš samozavest pri samostojnem odločanju in zagovarjanju svojih 

stališč ter se naučil/a razlikovati argumentiranega utemeljevanja od slabega 
pojasnjevanja; 

• razvijal/a bos  svojo sposobnost govornis tva oz. retorike. 
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MATEMATIČNA DELAVNICA 7 
 
 

Pri predmetu matematična delavnica se učenci ukvarjajo z dejavnostmi, povezanimi z 
matematiko, ter izmenjujejo svoje ideje in razumevanje matematike s sovrstniki in z 
učiteljem. 
 
Čeprav se matematična delavnica pomembno navezuje na pouk matematike, so temeljne 
razlike med obema. Pri rednem pouku je poudarek na oblikovanju matematičnih pojmov 
ter na pridobivanju osnovnih proceduralnih in problemskih znanj. V matematični 
delavnici pa je pomembno, da učencem na zanimiv način skušamo prikazati uporabo 
znanj, obravnavanih pri rednem pouku. Vključujemo tudi izkustveno učenje vsebin, s 
katerimi se učenci srečajo kasneje pri rednem pouku, in matematične vsebine navezujemo 
na doživljanje učencev ter matematična znanja poglabljamo v smereh, ki niso neposredno 
povezane z delom pri pouku. Tudi metode dela so drugačne, prilagojene interesom in 
sposobnostim učencev. Tako se poslužujemo samostojnega dela, samostojnega ali 
skupinskega preiskovanja, aktivnega pridobivanja izkušenj (risanje, tlakovanje, igranje, 
modeliranje z materiali) itd., vendar si vseskozi prizadevamo za matematično refleksijo. 
Predmet je namenjen učenkam in učencem različnih matematičnih sposobnosti. 
 

 
VSEBINA PREDMETA MATEMATIČNA DELAVNICA 7: 
 
Učni načrt temelji na naslednjih področjih: logika, štetje, nenavadna 
aritmetika, tlakovanja, zgodovina matematike, geometrija, miselne 
igre, 

 

 

prepogibanje papirja, uganke, telesa in prostor, 
šifriranje sporočil, fraktali. 

 
 
Iz navedenih področji bomo glede na želje in 
sposobnosti učencev izbrali najbolj zanimive in jih 
podrobneje spoznali. Učenci so pri predmetu 
ocenjeni s številčno oceno.  

 

 
Delavnica je namenjena vsem učencem 7. razreda, ne glede na oceno pri predmetu 
matematika.  
 
CILJI:  

 Učenci spoznajo nove možnosti uporabe znanj, pridobljenih pri rednem pouku . 
 Učenci pridobijo znanja čim bolj samostojno in osebno izkustveno. 
 Učenci spoznavajo vsebine, ki niso neposredno vezane na znanje matematike pri 

pouku. 
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NAČINI PREHRANJEVANJA  
 

Načini prehranjevanja je enoletni izbirni predmet, v obsegu 32 ur, namenjen učencem 9. 
razreda. Pri izbirnem predmetu načini prehranjevanja se učenci poučijo o prehrani z 
vidika zagotavljanja in varovanja zdravja. Učijo se o pomembnosti zdrave prehrane, 
obravnavajo načine prehranjevanja in prehrano v različnih starostnih obdobjih življenja 
in v posebnih razmerah. 
 
 
Učenci v okviru predmeta: 

 razvijajo sposobnosti uporabe, povezovanja in tvornega mišljenja za preudarno 
odločanje o lastni prehrani predvsem v smislu zagotavljanja zdravja; 

 nadgrajujejo vsebine, ki so jih pridobili pri rednem predmetu gospodinjstvo; 
 poglabljajo znanja predvsem v smislu usmerjanja v nadaljnje šolanje na 

agroživilskih, gostinsko-turističnih in zdravstvenih šolah; 
 razvijajo individualno ustvarjalnost. 
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OBDELAVA GRADIV: KOVINE 
 

 

 
 
Je enoletni predmet in se izvaja eno uro tedensko v 8.  razredu. Je del sklopa treh izbirnih 
predmetov: Les, Umetne snovi, Kovine. Učenci spoznajo jeklo in ga preoblikujejo s 
hladnim kovanjem. Lahko ga tudi termično obdelajo. Spoznajo emajliranje ali podobno 
površinsko zaščito. Izdelki morajo vsebovati sintezo znanj, ki so jih pridobili pri tehniki in 
tehnologiji z znanji drugih naravoslovnih pa tudi družboslovnih predmetov. 
 
V začetku bodo izdelovali preprostejše izdelke in nato prešli na zahtevnejše. Praktično 
delo bo večinoma potekalo samostojno. V načrtovanje izdelkov bo vključeno tudi tehnično 
risanje s programoma CiciCAD in SketchUp. 
 
V okviru predmeta učenci:  

 izdelajo valjaste predmete s struženjem;  
 izdelajo in uporabljajo tehnično dokumentacijo; 
 projektirajo uporaben izdelek kot sintezo tehnoloških, likovnih, kulturnih, 

ekoloških in drugih znanj; 
 spoznavajo sestavo, krmiljenje in delovanje nekaterih strojev; 
 spoznajo lastnosti jekla, pridobivanje in obdelave; 
 ob delu utrdijo spoznanja o lastnosti in uporabnosti gradiv, še posebej jekla; 
 primerjajo osnovne tehnološke lastnosti nekaterih gradiv med seboj in izdelajo 

preglednico; 
 merijo z ustreznimi merilnimi metodami in pripomočki; 
 spoznavajo sestavo in delovanje pripomočkov, orodij in strojev za obdelavo kovin; 
 opravljajo osnovne delovne operacije z ročnimi orodji in stroji ter organizirajo 

delovno mesto; 
 navajajo se na smotrno organizacijo in planiranje proizvodnje; 
 spoznavajo nevarnosti pri delu in uporabljajo sredstva in ukrepe za varno delo; 
 izdelajo preglednico tehničnih poklicev v industriji in obrti; 
 razvijajo kritičen odnos do dela in varstva okolja. 
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OBDELAVA GRADIV: LES 
 
 
Je enoletni predmet in se izvaja eno uro tedensko v 7. razredu. Je del sklopa treh izbirnih 
predmetov: Les, Umetne snovi, Kovine. Učencem ponuja nova spoznanja o ekoloških 
lastnostih posameznih gradiv in znanja o uporabi orodij za njihovo obdelavo. 
 
V začetku bodo izdelovali preprostejše izdelke in nato prešli na zahtevnejše. Praktično 
delo bo večinoma potekalo samostojno. V načrtovanje izdelkov bo vključeno tudi tehnično 
risanje s programoma CiciCAD in SketchUp. 
 
V okviru predmeta učenci:  

 pravilno in varno uporabljajo delovne pripomočke in stroje pri obdelavi gradiv;  
 razvijajo svoje ročne spretnosti, z uspešnim delom in končnim izdelkom si krepijo 

ustvarjalno samozavest; 
 izdelajo izdelek iz posameznih gradiv in iščejo nove tehnološke rešitve;  
 se navajajo na delo v skupini (sodelovanje, uveljavljanje svoje zamisli …);  
 si pridobijo izkušnje in spretnosti, ki so potrebne v vsakdanjem življenju. 
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OBDELAVA GRADIV: UMETNE MASE 
 
 

 
 
Je enoletni predmet in se izvaja eno uro tedensko v 9. razredu. Je del sklopa treh izbirnih 
predmetov: Les, Umetne snovi, Kovine. Pri tem predmetu obdelujemo predvsem umetne 
snovi, z njimi pa še druga gradiva, ki so potrebna za izdelavo predmetov, kot so: usnje, 
tekstil, slama, papirna in lesna gradiva, lahko pa tudi mehkejša kovinska gradiva v obliki 
pločevine. 
V začetku bodo izdelovali preprostejše izdelke in nato prešli na zahtevnejše. Praktično 
delo bo večinoma potekalo samostojno. V načrtovanje izdelkov bo vključeno tudi tehnično 
risanje s programoma CiciCAD in SketchUp. 
 
V okviru predmeta učenci:  

 načrtujejo predmete iz različnih gradiv in pri tem uporabijo oziroma sami izdelajo 
tehnično in tehnološko dokumentacijo; 

 smotrno organizirajo delovno mesto in spoznavajo nevarnosti pri delu ter 
uporabljajo sredstva in dosledno upoštevajo ukrepe za varno delo; 

 spoznajo elemente proizvodnega procesa; 
 konstruirajo in izdelajo preproste predmete iz različnih gradiv ter primerjajo 

načine obdelav posameznih gradiv; 
 razvijajo spretnosti in sposobnosti za različne obdelave; 
 ob delu pravilno izbirajo in uporabljajo orodja za obdelavo različnih gradiv; 
 spoznajo pravila varnega obnašanja v delavnici, uporabljajo sredstva za osebno 

zaščito pri delu.  
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ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU 
 

Osnovni cilj tega enoletnega izbirnega predmeta je, da učenci spoznajo osnovne 

življenjske potrebe živih bitij. Spoznali bodo različne naravne in antropogene ekosisteme 

in živa bitja, ki tam živijo.  

Ob gojenju organizmov bodo učenci spoznali, da smo živa bitja  vzeli v oskrbo in so zato 
odvisna od nas. Trudili se bomo, da jim bomo nudili pogoje, ki so čim bližje njihovim 
naravnim življenjskim potrebam. Tako se bodo učenci navadili odgovorno ravnati tudi z 
nekoliko bolj »nenavadnimi« živalmi, kot so jih bili doslej navajeni. Hkrati bomo gojili tudi 
rastline vse od semen do odraslih ter se naučili zanje skrbeti ter predstavili sošolcem 
živali, ki so jih izbrali.  
 
Predmet je sestavljen iz treh sklopov:  

 Naravno okolje, 
 Antropogeno okolje, 
 Umetno okolje. 

 
Učenci bodo ocenjeni iz poznavanja okolij in tam živečih organizmov, predstavitve živali, 
odnosa do živali in rastlin, ki so v naših vivarijih ter poznavanja njihovih potreb. Ocene 
bodo pridobili ustno in s praktičnim delom. 
 
Predmet je namenjen učencem 7. razreda in obsega 35 ur, ki jih bomo izvajali po urniku, 
prilagojenem naravi terenskega in laboratorijskega dela. 
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POSKUSI V KEMIJI 
 
 

Enoletni izbirni predmet Poskusi v kemiji (POK) je namenjen učencem  
8. in 9. razreda. 
 
Pri tem predmetu z zanimivimi eksperimenti raziskujemo snovi iz življenja, jih 
analiziramo in ugotavljamo njihove lastnosti. Ob tem opazujemo barvne spremembe ter 
zaznavamo prijetne in manj prijetne vonje.  

Delo temelji na pridobivanju znanja za varno in pravilno izvajanje eksperimentov.  
Prve ure so namenjene preprostim kemijskim eksperimentom, v nadaljevanju pa sledijo 
eksperimenti s »pravimi« kemikalijami. Naučimo se oblikovati dnevnike izvedenih 
eksperimentov in usvajamo pravilno označevanje kemikalij. Pri delu se urimo v 
natančnosti, doslednosti, navajamo se na varno in pravilno rokovanje s pripomočki. 
Raziskujemo dosežke znanstvenikov na področju kemije in pripravimo kratke 
predstavitve za sošolce.  
 
Ure našega srečanja popestrimo z ogledom zanimivega laboratorija, kjer nam kemiki 
predstavijo uporabnost snovi, mi pa s pridobljenimi informacijami nadgradimo naše 
raziskovalno-eksperimentalno delo.  
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RAČUNALNIŠTVO: MULTIMEDIJA 
 

 
Vir:  

http://www.generalcomics.com/funny-directory/30/3025/302501-funny-cartoon.jpg 

ZAKAJ? 
 ker se lahko naučite uporabljati 

računalniška orodja že v osnovni šoli, 
 ker vam bodo vsa pridobljena znanja 

koristila pri nadaljnjem šolanju in tudi 
kasneje v življenju, 

 ker danes računalnik najdemo na 
praktično vsakem delovnem mestu. 

 
KDO?  
K izbirnemu predmetu ste vljudno vabljeni učenci 8. razredov. 
 
KAJ? 
Pripravili boste: 

 animirani film v programu za računalniško animacijo (predvidoma Microsoft 
Office PowerPoint), 

 krajši film in ga digitalno obdelali, 
 krajši glasbeni posnetek, 
 slike, ki jih bomo obdelali s programom za obdelavo slik. 

 
Spoznali boste kako: 

 preprosto pripraviti risanko z poznanimi orodji, 
 digitalno obdelati videoposnetke, 
 na računalnik napisati in sestaviti glasbeni posnetek, 
 predstaviti informacijo v različnih medijih, 
 obdelati sliko, izboljšati njeno kvaliteto in izvesti fotomontažo. 

 
 

NASTALI BODO IZDELKI, 
ob izdelavi katerih se boste naučili sami 
spretno uporabljati vrsto različnih 
multimedijskih računalniških orodij. 
Izdelke boste načrtovali, pripravljali in jih 
predstavljali sošolkam in sošolcem. S tem pa 
opravili celotno pot pri pripravi in uporabi 
pravih multimedijskih mojstrovin. 

 
Vir: 

http://www.generalcomics.com/funny-computer-jokes-cartoons-cartoon-pics/internet-
disconnect-cartoon.jpg 
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RAČUNALNIŠTVO: RAČUNALNIŠKA OMREŽJA 
 

 
Vir: 

https://www.askideas.com/media/11/Erase-All-Your-Work-Press-
Any-Key-For-Yes-Funny-Computer.gif 

 

ZAKAJ? 
 ker se lahko naučite uporabljati računalniška 

orodja že v osnovni šoli, 
 ker vam bodo vsa pridobljena znanja koristila 

pri nadaljnjem šolanju in tudi kasneje v življenju, 
 ker danes računalnik najdemo na praktično 

vsakem delovnem mestu. 

 
KDO?  
K izbirnemu predmetu ste vljudno vabljeni učenci 9. razredov. 
 
KAJ? 
Izdelali boste: 

 lastno spletno stran (predvidoma z uporabo storitve Google Sites). 
 
Spoznali boste kako: 

 podatki potujejo po Internetu in kaj vse za to potrebujemo, 
 izdelati preprosto spletno stran z Beležnico (uporaba jezika HTML), 
 kaj vse lahko spletna stran vsebuje, 
 na spletno stran vstavimo tekstovno in slikovno gradivo, 
 na spletno stran dodamo film in zvok, 
 na spletno stran vključimo preprost JavaScript programček, 
 in kaj lahko vse delamo s pomočjo programa za delo s preglednicami (predvidoma 

z uporabo programa Microsoft Office Excel). 
 

NASTALA BO SPLETNA STRAN, 
ob izdelavi katere se boste naučili sami 
spretno uporabljati razna spletna orodja. 
Spletno stran boste načrtovali, pripravljali, 
popravljali in na koncu objavili ter 
predstavili svojim sošolcem in sošolkam, s 
čimer boste opravili celotno pot od 
načrtovanja izdelka do objave spletne strani. 

  
Vir:  

http://4.bp.blogspot.com/_XE0TDW07Noo/TTBLLQDQLrI/AAAAAAAAEdY/ 
GvitVTpO2ck/s1600/securedownload%2B%25284%2529.jpg 
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RAČUNALNIŠTVO: UREJANJE BESEDIL 
 
 

 
Vir: 

http://www.intrafusion.co.uk/sites/intrafusion/files/field/image/20090821_stone_age.jpg 
 

ZAKAJ? 
 ker se lahko naučite uporabljati 

računalniška orodja že v osnovni šoli, 
 ker vam bodo vsa pridobljena znanja 

koristila pri nadaljnjem šolanju in tudi 
kasneje v življenju, 

 ker danes računalnik najdemo na 
praktično vsakem delovnem mestu. 

 
KDO?  
K izbirnemu predmetu ste vljudno vabljeni učenci 7. razredov. 
 
KAJ? 
Naredili boste: 

 projektno nalogo v urejevalniku besedil (predvidoma Microsoft Office Wordu), 
 računalniško predstavitev v programu za delo s prosojnicami (predvidoma 

Microsoft Office PowerPoint). 
 
Znali boste urejati besedila, zato boste spoznali kako: 

 oštevilčiti strani, 
 vstaviti preglednico s podatki, 
 vstaviti grafikon, 
 uporabiti sloge, 
 vstaviti samodejno kazalo, 
 pravilno in urejeno vstaviti slike med besedilo. 

 
Znali boste tudi pripraviti računalniško podprto predstavitev, zato boste spoznali kako: 

 zbirati in uporabljati besedilna in slikovna gradiva, 
 animirati objekte, 
 povezati prosojnice, 
 razmišljati o kvaliteti elektronske predstavitve. 

 
NASTALA BOSTA IZDELKA, 
ob izdelavi katerih se boste naučili sami 
spretno uporabljati računalniška orodja. 
Vaše delo boste predstavili sošolkam in 
sošolcem ter tako opravili celotno pot od 
načrtovanja preko priprave do predstavitve 
vaših izdelkov. 

 
Vir: 

http://2.bp.blogspot.com/_XE0TDW07Noo/TTBLKa_OMRI/AAAAAAAAEdA/KpGY4mfY-
q4/s1600/securedownload%2B%25281%2529.jpg 
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RAZISKOVANJE ORGANIZMOV V DOMAČI OKOLICI 
 
 
Pri tem enoletnem izbirnem predmetu bomo spoznali organizme v okolju ter odnose med 
njimi in okoljem. Raziskovali bomo onesnaženje kopnega, vode in zraka in vpliv njegov 
vpliv na okolje in organizme v njem. Raziskovali bomo različne dejavnike okolja in 
ugotavljali, kako vplivajo na živa bitja. 
 
S pomočjo laboratorijskega dela in dela na terenu bomo doživljali neposreden stik z 
različnimi živalmi in rastlinami, z zbiranjem in vrednotenjem podatkov iz literature, 
spleta in raznih medijev (televizija, časopisi, revije …) pa bomo spoznali okoljevarstvo in 
njegov pomen. Popisali bomo okolico naše šole in dali predloge, kako najbolje zaščititi 
naše okolje pred prevelikim vplivom človeka. 
 
Prevladujoči dejavnosti pri tem izbirnem predmetu sta laboratorijsko in terensko delo. 
 
Obdelali bomo dva osnovna sklopa: 
 seznanili se bomo z naravno dediščino; 
 spoznali bomo značilne ekosisteme naše okolice (gozd, potok, reka, park, polja,     

vrtovi …). 
 
Predmet je namenjen učencem 9. razreda in obsega 35 ur, ki jih bomo izvajali po urniku, 
prilagojenem naravi terenskega in laboratorijskega dela. 
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SODOBNA PRIPRAVA HRANE 
 
 
Sodobna priprava hrane je enoletni izbirni predmet, ki se izvaja v 7. in 8. 
razredu. Namenjenih mu je 35 ur pouka. 
 
Pri tem predmetu se učenci poučijo o prehrani, ki zagotavlja in ohranja zdravje, učijo se o 
pomembnosti varne, varovalne in zdrave prehrane ter načinih njene priprave.  
 
V okviru predmeta učenci:  

 razvijajo sposobnosti uporabe, povezovanja in tvornega mišljenja za preudarno 
odločanje o lastni prehrani v smislu zagotavljanja zdravja; 

 nadgrajujejo vsebine, ki so jih pridobili pri rednem predmetu gospodinjstvo; 
 poglabljajo znanja v smislu usmerjanja v nadaljnje šolanje na agroživilskih, 

gostinsko- turističnih in zdravstvenih šolah; 
 razvijajo individualno ustvarjalnost. 
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ŠAH 
 

 
Predmet obsega tri enoletne programe: ŠAH-1, ŠAH-2 in ŠAH-3. V šolskem 
letu 2017/2018 se lahko učenci 7. razredov prijavite k predmetu ŠAH-1 
(Osnove), učenci 8. razredov pa k predmetu ŠAH-2 (Kombiniranje). 
 

 
 

ŠAH-1 
Osnove (7. razred) 

Uvodni del spoznavanja šahovske igre in 
kulture 

Načrtna igra v otvoritvah, središčnici in 
končnici 

 

ŠAH-2 
Kombiniranje (8. razred) 

Kombinacijska, taktična in žrtvena igra 
Otvoritve, končnice in osnove šahovske 

kulture – drugi del 
 

ŠAH-3 
Strategija  

Napad in obramba 
Pozicijska igra in načrtovanje  

Otvoritve, končnice in osnove šahovske kulture – tretji del 
 

OBLIKE IN METODE POUČEVANJA 
 

IGRA ZA RAČUNALNIKI 
Pouk poteka za računalniškimi šahovnicami ob pomoči učnih zgledov in gradiv v 

elektronski obliki. 
 

S POMOČJO RAČUNALNIŠKEGA ŠAHOVSKEGA MOJSTRA 
Šahovske poteze, rešitve, zamisli in načrte lahko učenci in učitelj sproti preverjajo s 

pomočjo računalniškega šahovskega analizatorja mojstrske moči. 
 

ZA ŠAHOVNICO IN ŠAHOVSKO URO 
Igra pri praktičnih nastopih poteka za običajno šahovnico in šahovsko uro v časovnem 

okviru, ki omogoča analitično razmišljanje. 
 

VIŠJE OBLIKE UČENJA 
V ospredju sta tako učenje kot reševanje problemov in krožno izkustveno učenje. 

 
DOŽIVLJANJE USPEHA 

Igra pri praktičnih nastopih poteka med enakovrednimi dvojicami, tako da imajo 
možnost doživljanja uspeha vsi učenci, ki se dovolj potrudijo. 

 
Ocenjevanje 
Učitelj ocenjuje: 

 šahovska znanja in znanja o šahu; 
 poznavanje in uporabo šahovskih postopkov ter veščin; 
 kakovost potez in načrtov pri praktičnih nastopih.  
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ŠPORT ZA SPROSTITEV - ŠSP 

 
 
TRAJANJE: 35 ur na leto 
 
UDELEŽENCI 
Izbirni predmet je namenjen učencem 8. razreda. 
 
CILJI PREDMETA: 

 razvijati gibalne in funkcionalne sposobnosti, 
 z izbranimi nalogami oblikovati skladno postavo, 
 opravljati dalj časa trajajoče gibalne naloge, 
 seznaniti se z novimi športi, 
 doživljati sprostitveni vpliv športne vadbe, 
 oblikovati odgovoren odnos do lastnega zdravja, 
 izoblikovati posameznikovo samopodobo na področju doživljanja in dojemanja 

svojega telesa, 
 spodbujati medsebojno sodelovanje in spoštovanje različnosti, 
 razviti kulturen odnos do narave in okolja. 

 
VSEBINE: 
Spoznavanje novih športov, ki jih v obveznem šolskem programu ni mogoče izvajati: 

 POHODNIŠTVO 
 BOWLING 
 DRSANJE 
 IGRE Z ŽOGO (odbojka, košarka, nogomet …) 
 BADMINTON, DVORANSKI HOKEJ, NAMIZNI TENIS 
 FITNES  
 BORILNI ŠPORTI 

 
POTEK POUKA, SKUPINE, OCENJEVANJE 
Pouk bo potekal v okviru rednega urnika. Vsebine, ki jih je mogoče opraviti le v strnjeni 
obliki, pa bodo potekale tudi zunaj urnika in zunaj šole. 
V skupini je do 20 učencev. 
Ocenjuje se s številčno oceno od 1 do 5. 
 
Šport za sprostitev predstavlja obliko rekreacije, zabave ter druženja in tako 
pozitivno vpliva na zdravje in dobro počutje! 
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ŠPORT ZA ZDRAVJE 
 
TRAJANJE: 35 ur na leto 
 
 
UDELEŽENCI 
Izbirni predmet je namenjen učencem 7. razreda. 
 
 
CILJI PREDMETA: 

 skrb za skladen telesni razvoj in navajanje na zdravo življenje, 
 usvajanje in izpopolnjevanje športnih znanj, 
 krepitev občutka samozavesti in zaupanja vase, 
 oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev, 
 razumevanje pozitivnih učinkov redne športne dejavnosti in pridobivanje trajnih 

športnih navad, 
 pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika. 

 
 
VSEBINE: 

 SPLOŠNA KONDICIJSKA PRIPRAVA 
 IGRE Z ŽOGO (odbojka, košarka, nogomet …) 
 BADMINTON, DVORANSKI HOKEJ, NAMIZNI TENIS 
 PLAVANJE 
 FITNES 
 BOWLING 
 DRSANJE 

 
 
POTEK POUKA, SKUPINE, OCENJEVANJE 
Pouk bo potekal v okviru rednega urnika. Nekatere vsebine, ki jih je mogoče opraviti le v 
strnjeni obliki, pa bodo izjemoma potekale tudi zunaj urnika in zunaj šole. 
V skupini je do 20 učencev.  
Ocenjuje se s številčno oceno od 1 do 5. 
 
 
Skozi igro in izbrane telesne aktivnosti preživeti prijetne trenutke v družbi 
vrstnikov! 
 


