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Seznam ponujenih izbirnih predmetov 
 šolsko leto 2019/20 

 

Predmet Razred Učitelj 
Francoščina  7.,8.,9. Anita Rusak Kastelic 

Nemščina  7.,8.,9. Lidija Vidmar 

Likovno snovanje 1,2,3 7.,8.,9. Anamarija Erčulj 

Kaj nam govorijo umetnine 9. Anamarija Erčulj 

Računalništvo 7.,8.,9. Sara Zalesnik 

Retorika 9. Jana Jus 

Ansambelska igra 7.,8.,9. Novi učitelj 

Filozofija za otroke 7.,8.,9. Špela Malgaj 

Rastline in človek 7.,8.,9. Monika Jelenc 

Organizmi v naravi in 
umetnem okolju 

7.,8.,9. Monika Jelenc 

Šport za zdravje 8. Simeon Klokočovnik 

Izbrani šport 9. Aleš Prosen 

Šport za sprostitev 7. Tamara Bračič 

Verstva in etika 7.,8.,9. Andrej Homar 

Logika 7., 8., 9. Karmen Ležić 

Gledališki klub 7., 8., 9. Tadeja Kilar 

Šolsko novinarstvo 7.,8.,9. Irena Milivojevič Kotnik 

Vzgoja za medije: televizija 7., 8., 9. Irena Milivojevič Kotnik 

Literarni klub 7.,8.,9. Irena Milivojevič Kotnik 

Sodobna priprava hrane 7.,8.  Mojca Praprotnik 

Načini prehranjevanja 9.  Mojca Praprotnik 

Poskusi v kemiji 8. Tanja Bervar, Danica Mati 
Djuraki 

Kemija v življenju 9. Tanja Bervar 

Projekti iz fizike in tehnike 8., 9. Danica Mati Djuraki 

Astronomija (Sonce Luna 
Zemlja, Daljnogledi in 

planeti, Zvezde in vesolje) 

7., 8., 9. Danica Mati Djuraki 
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FRANCOŠČINA 1, 2, 3 

 VOULEZ-VOUS PARLER FRANÇAIS? 

  
Francoščina je romanski jezik. Z okoli 77 milijoni maternih govorcev je na 11. mestu na 
svetu, okoli 128 milijonov ljudi pa jo govori kot drugi jezik. V 29 državah sveta je 
uradni jezik. Gre za uradni in administrativni jezik številnih pomembnih organizacij (EU, 

Mednarodni olimpijski komite, Združeni narodi in Svetovna poštna zveza). 
 

Francoščina je triletni predmet, ki se izvaja dve uri tedensko (70 ur letno) in 

se ga učenci lahko učijo v 7., 8. in 9. razredu. 
 

PRI POUKU učenci: 
- usvojijo osnovno besedišče (pozdravi, predstavitev, družina, športi, prosti čas, 

prijatelji, hrana, čas, vreme, počitnice, živali…) 
-  razvijejo sposobnosti branja, pisanja, poslušanja in govora v tujem jeziku. 

 

POUK FRANCOŠČINE BOMO POPESTRILI: 
- s poslušanjem in petjem francoskih pesmi, 

- z didaktičnimi igricami, 
- z uporabo avdio-vizualnih pripomočkov, 

- z uporabo interneta in virov, ki jih le-ta ponuja, 
- Z uporabo spletnih orodij za večjo aktivnost in interakcijo učencev 

 
ZAKAJ FRANCOŠČINA?      

 Ker francoščina ni tako težka kot se zdi na prvi pogled. Govorijo jo po 
vsem svetu in ni samo prestižni diplomatski jezik, ampak je v EU postala 

tudi jezik državljanov, gospodarstvenikov, pravnikov, znanstvenikov, 
umetnikov. V Bruslju in Strasbourgu, kjer se nahajajo sedeži evropskih 

ustanov, govorijo francosko. 
 Ker ima v času intenzivnejših globalizacijskih procesov in mobilnosti ljudi 

znanje tujih jezikov vedno večji pomen. 

 ker je zakladnica evropske kulture: mode, umetnosti, glasbe, 
kinematografije, literature. 

 ker sta uradna jezika v Svetu Evrope, NATO in OECD angleščina in 

francoščina. 

 ker boš lahko učenje francoščine nadaljeval/a na srednji šoli (kot drugi 

ali tretji tuji jezik). 
 ker je večjezičnost dejstvo in norma sodobne družbe in pomaga pri 

iskanju priložnosti v življenju. 
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 ker pri pouku ne bomo spoznavali samo tega lepega jezika, ampak  

bomo izvedeli tudi veliko o Francozih, njihovi hrani, glasbi, kulturi, 

navadah in običajih. 

Z učenjem jezikov si človek bogati svoje pozitivne učne izkušnje, razvija 

zanimanje za tuje kulture ter razvija strpen odnos do drugačnosti. 
 

Učiteljica: Anita Rusak Kastelic 
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LIKOVNO SNOVANJE I 

  
Predmet lahko izberejo učenci:  7. razreda  
Število ur:  35 – 1 ura tedensko / 2 uri na teden pri fleksibilnem 
predmetniku  
 Učiteljica:  Anamarija Erčulj 
Izbirni predmet LIKOVNO SNOVANJE I dopolnjuje vsebine iz 
rednega predmeta likovne umetnosti. Poudarek predmeta je na 
spoznavanju,  odkrivanju in razvijanju učenčeve ustvarjalnosti. 
Vsebine predmeta so po posameznih likovnih področij zasnovane 
na temeljnih likovnih pojmih, ki jih učenec osvaja in nadgrajuje 
glede na svoj potencial. Svoje znanje bodo učenci poglabljali 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. 
 
Učenec se bo naučil in spoznal pri tem izbirnem predmetu: 
-linearne elemente in površine,                                                                                      
-risbo in kompozicijo, 
-pisavo, 
-pisavo in risbo, 
-komponiranje barvnih ploskev, 
-modo ter 
-kompozicijo in kip. 

 
 

             
 
Vrednotenje likovnih izdelkov: likovni izdelki se vrednotijo in ocenjujejo po pravilniku o 
preverjanju in ocenjevanju. 
Ob komunikaciji in interakciji z učiteljem pri teoretičnem in praktičnem delu učenec pri 
predmetu razvija občutljivost zaznavanja, likovno-ustvarjalno mišljenje, emocije in motorično 
občutljivost, vizualni spomin, domišljijo in motorično spretnost. Pomemben cilj predmeta je 
priprava učenca za sodelovanje v kulturnem življenju ožjega in širšega okolja in razumevanje 
sodobne vizualne komunikacije. 
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LIKOVNO SNOVANJE II 

 
Predmet lahko izberejo učenci:  8. razreda 
Število ur:  35 – 1 ura tedensko / 2 uri na teden pri fleksibilnem predmetniku  
Učiteljica: Anamarija Erčulj   
Izbirni predmet LIKOVNO SNOVANJE II dopolnjuje vsebine iz rednega predmeta likovne 
umetnosti. Poudarek predmeta je na spoznavanju, odkrivanju in razvijanju učenčeve 
ustvarjalnosti. 
Vsebine predmeta so po posameznih likovnih področij zasnovane na temeljnih likovnih 
pojmih, ki jih učenec osvaja in nadgrajuje glede na svoj potencial. Svoje znanje bodo učenci 
poglabljali 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. Učenci 
se učijo zmožnosti razumevanja različnih vizualnih medijev. 
Učenec se bo naučil in spoznal: 
-likovni prostor,                                                                                                
-vidno (vizualno) ravnotežje, 
-gibanje točke in črte (strip), 
-glasbo kot likovni motiv, 
-umetniško grafiko, 
-uporabno (industrijsko) grafiko/ grafično oblikovanje in 
-umetnost oblikovanja prostora ter scenski prostor. 

 
Vrednotenje likovnih izdelkov: likovni izdelki se vrednotijo in ocenjujejo po pravilniku o 
preverjanju in ocenjevanju. 
Ob komunikaciji in interakciji z učiteljem pri teoretičnem in praktičnem delu učenec pri 
predmetu razvija občutljivost zaznavanja, likovno ustvarjalno mišljenje, emocije in motorično 
občutljivost, vizualni spomin, domišljijo in motorično spretnost. Pomemben cilj predmeta je 
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priprava učenca za sodelovanje v kulturnem življenju ožjega in širšega okolja in razumevanje 
sodobne vizualne komunikacije. 
Izbira predmeta LIKOVNO SNOVANJE II ni vezana na predhodno izbiro predmeta LIKOVNO 
SNOVANJE I. 

 
 

LIKOVNO SNOVANJE III 

 
Predmet lahko izberejo učenci:  9. razreda 
Število ur:  32 – 1 ura tedensko / 2 uri na teden pri fleksibilnem predmetniku 
Učiteljica:  Anamarija Erčulj 
Izbirni predmet LIKOVNO SNOVANJE III dopolnjuje vsebine iz rednega predmeta likovne 
umetnosti. Poudarek predmeta je na spoznavanju, odkrivanju in razvijanju učenčeve 
ustvarjalnosti. 
Vsebine predmeta so po posameznih likovnih področij zasnovane na temeljnih likovnih 
pojmih, ki jih učenec osvaja in nadgrajuje glede na svoj potencial. Svoje znanje bodo učenci 
poglabljali 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. Učenci 
spoznavajo umetnost grafitov, TV, film, video in internet. Učijo se zmožnosti razumevanja 
različnih vizualnih medijev. 
 
Likovna umetnost je pomemben dejavnik v življenju učencev, saj vključuje dejavnike, ki 
stimulirajo pri ustvarjanju. Pri tem mislimo na učenčeva pričakovanja in aktivna udejstvovanja 
ter vključitve sodobne likovne prakse. Tak način dela omogoča, da si učenci izgrajujejo svojo 
osebnost, krepijo ustvarjalnost, vizualno mišljenje in kritično vrednotenje. Pri delu z likovnimi 
materiali zaznavajo s čuti, raziskujejo, razlagajo in gradijo. 
Učenec se bo naučil in spoznal: 
-zlati rez,                                                                                                
-obrnjeno perspektivo (aspektivo), 
-kip in ambient, 
-načrtovanje prostorskih sprememb (grafiti), 
-vizualna sporočila in likovne vsebine ter 
-vizualne medije in psihologijo barv. 
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Vrednotenje likovnih izdelkov: likovni izdelki se vrednotijo in ocenjujejo po pravilniku o 
preverjanju in ocenjevanju. 
Ob komunikaciji in interakciji z učiteljem pri teoretičnem in praktičnem delu učenec pri 
predmetu razvija občutljivost zaznavanja, likovnoustvarjalno mišljenje, emocije in motorično 
občutljivost, vizualni spomin, domišljijo in motorično spretnost. Pomemben cilj predmeta je 
priprava učenca za sodelovanje v kulturnem življenju ožjega in širšega okolja in razumevanje 
sodobne vizualne komunikacije. 
Izbira predmeta LIKOVNO SNOVANJE III ni vezana na predhodno izbiro predmeta LIKOVNO 
SNOVANJE I ali II. 

   

Kaj nam govorijo umetnine 
Predmet lahko izberejo učenci 9. razreda 

Število ur:  35 – 1 ura tedensko / 2 uri na teden pri fleksibilnem predmetniku  
Učiteljica: Anamarija Erčulj    

 Izberete lahko izbirni predmet v okviru zgodovine umetnosti: »Kaj nam govorijo umetnine«.  

Če te zanima, kaj pripovedujejo slike, kipi... ali kaj je umetnik želel povedati, kako je živel in 

ustvarjal… je izbirni predmet umetnostna zgodovina zate.  

Umetnostna zgodovina obravnava zgodovino idej in njihov izraz v likovnih zvrsteh, zlasti v 

arhitekturi, kiparstvu in slikarstvu ter drugih načinih ustvarjanja. Pri izbirnem predmetu se bomo 

popeljali v prelep svet umetnostnih spomenikov od davnine do naših dni. Pri tem bomo spoznali 

umetnost in kulturo domačega kraja in širšega okolja.  

 

Izbirni predmet si lahko izberejo učenci 3. triade (7., 8. in 9. razred). 

Svoje novo znanje bomo preverili tudi v praksi ob ogledu aktualnih razstav in ob študijah velikih 

umetnin.  
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RAČUNALNIŠTVO 
 UREJANJE BESEDIL (7. razred) 
 MULTIMEDIJA (8. razred) 

 RAČUNALNIŠKA OMREŽJA (9. razred) 

 
 
Število ur:  
- 7. in 8. razred: 35 – 1 ura tedensko / 2 uri na teden pri fleksibilnem predmetniku 
- 9. razred: 32 – 1 ura tedensko / 2 uri na teden pri fleksibilnem  
Učiteljica: Sara Zalesnik   

 
Računalništvo kot izbirni predmet v devetletni osnovni šoli spada med naravoslovno – 
tehnične predmete. Cilj tega predmeta je, da učenci in učenke pridobijo temeljna 
znanja iz računalniške pismenosti, ki so potrebna pri nadaljnjem izobraževanju in 
vsakdanjem življenju. Pri tem se spoznavajo z osnovnimi pojmi računalništva, 
spremljajo razvoj informacijskih tehnologij, razvijajo komunikacijske zmožnosti in ne 
nazadnje bogatijo jezikovni zaklad in razvijajo pravilen odnos do varovanja lastnine 
(avtorske pravice) in osebnosti (varovanje podatkov). 
Predmet je razdeljen na tri tematske sklope: urejanje besedil, multimedija in 
računalniška omrežja. Vsi trije sklopi se med seboj navezujejo in nadgrajujejo. Učenci 
pri svojem delu uporabljajo vsak svoj računalnik, svoje izdelke pa bodisi tiskajo, 
predstavijo pred razredom ali objavijo na internetu. Pri delu uporabljajo več različnih 
računalniških programov. Velik pomen pri tem imajo tudi znanja, ki se navezujejo na 
druge predmete (angleščina, matematika, likovna in glasbena umetnost …). Tako v 
prvem letu izdelajo in oblikujejo pisni dokument z vsebino po lastni izbiri, v drugem 
letu izdelajo preprosto multimedijsko predstavitev, v tretjem letu pa izdelajo spletno 
stran, s katero predstavijo sebe, razred, domači kraj … Znanje, ki ga pridobijo učenci 
je razdeljeno na: minimalno znanje, ki je pogoj za napredovanje in ga praviloma 
dosežejo vsi učenci, temeljno znanje, ki ga doseže večina učencev, ter zahtevnejše 
znanje, ki ga dosežejo le nekateri. 
Ocenjevanje pri predmetu računalništvo je podobno kot pri ostalih predmetih. Ocena 
sestoji iz ustne ocene in iz ocene izdelka. 

 
RETORIKA 
Predmet se izvaja v 9. razredu, namenjenih pa mu je 32 ur letno ali 1 ura tedensko.  
PREDSTAVITEV PREDMETA  
Poučevanje retorike v 9. razredu ni samo sebi namen, temveč učence nauči 
predvsem samostojnega in kritičnega izražanja svojih stališč na vseh področjih 
družbenega in zasebnega življenja.  
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Učenci bodo:  
se naučili oblikovati prepričljive govore; 
spoznavali, zakaj se je koristno učiti retorike; 
spoznavali etiko dialoga; 
spoznavali, kaj je argumentacija; 
spoznavali razliko med dobrimi in slabimi argumenti; 
spoznavali, kako pomembni so za uspešno prepričevanje značaji; 
spoznavali nastanek in zgodovinsko retoriko. 
Glavni cilj predmeta je, da si približajo javno nastopanje kot nekaj vsakdanjega, 
sproščeno izražajo svoja stališča, se otresejo vsem tako znane treme, kar jim bo 
vsekakor koristilo v nadaljnjem šolanju in življenju. 
 

   Učiteljica: Jana Jus 

 
 

ANSAMBELSKA IGRA (ANI)  

7., 8. in 9. razred  

Temeljni namen izbirnega predmeta Ansambelska igra je uresničevanje 

interesov učencev za ustvarjanje in poustvarjanje glasbeno-umetniških del 

ter lastnih improvizacij. ANI je enoletni izbirni predmet, ki se izvaja enkrat 

tedensko in ga priporočam predvsem učencem, ki obiskujejo glasbeno 

šolo, ter učencem, ki gojijo pozitiven odnos do glasbe.  

Splošni cilji predmeta:  

♫ obvladajo tehniko igranja glasbil (Orffova, lastna, elektronska ali 

klasična glasbila);  

♫ učenci poustvarjajo vokalne, instrumentalne in vokalno-instrumentalne 

vsebine;  

♫ izbirajo izvajalske sestave po svojih nagnjenjih in zmožnostih;  
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♫ navajajo se na samostojno orientacijo v izbranih partiturah in lastnem 

notnem zapisu;  

♫ oblikujejo lastne spremljave na dano besedilo ali melodično vsebino;  

♫ doživeto in estetsko izvajajo spored instrumentalnih in vokalno-

instrumentalnih skladb;  

♫ estetsko poustvarijo izvajan program in ga predstavljajo na javnih 

nastopih.  

Zakaj k Ansambelski igri?  

♫ ker vsako uro igramo na instrumente;  

♫ ker imamo svoj band;  

♫ ker izvajamo klasične in moderne skladbe;  

♫ ker nastopamo na javnih prireditvah;  

♫ ker komponiramo lastne skladbe in jih tudi izvajamo;  

♫ ker pridobivamo pozitivno samopodobo;  

♫ ker skupinsko muziciranje ugodno vpliva na psihofizični razvoj človeka.  

Preverjanje in ocenjevanje:  

Oceno si bodo učenci pridobili s svojim glasbeno-teoretičnim znanjem, 

veščinami in spretnostmi. Te se kažejo predvsem v:  

♫ pravilni uporabi instrumentov in drugih pripomočkov;  

♫ obvladovanju temeljnih tehnik petja in igranja na glasbila;  
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♫ aktivnem sodelovanju pri izvajanju inštrumentalnih skladb;  

♫ obvladovanju repertoarja inštrumentalnih vsebin v skladu s posamezno 

zasedbo v ansamblu;  

♫ obvladovanju temeljne orientacije v glasbenem zapisu.  

 

Učitelj: novi učitelj 
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FILOZOFIJA ZA OTROKE 

  
Si rad/a zastavljaš vprašanja in iščeš odgovore? Razmišljaš s svojo glavo? Izražaš mnenja in predloge ter prisluhneš 
drugim? Potem je izbirni predmet Filozofija za otroke pravi zate! 

  
Učiteljica: Špela Malgaj 
Število ur: 35 na leto 
Razred: 7., 8., 9. 
PREDSTAVITEV PREDMETA: 
Pri predmetu Filozofija za otroke se bomo urili v razmišljanju, enakopravno izražali mnenja in se učili strpnosti in 
humanosti ter pridobili samozavest pri izražanju in utemeljevanju svojega mnenja. S sodelovanjem v skupinskih dialogih 
bomo izboljšali svoje komunikacijske sposobnosti, kreativno razvijali domišljijo in se naučili izoblikovati svoje mnenje 
ter ga na ustrezen način predstaviti drugim. 
Predmet je trileten, vendar ga lahko učenci obiskujejo tudi samo eno ali dve leti, saj se vsebine ne navezujejo. Vsako 
leto se ob pomoči čitank z vsakdanjimi primeri iz življenja otrok obravnavajo različni tematski sklopi:  

 7. razred: Kritično mišljenje (resnica, laž, spoštovanje, zaupanje …), 

 8. razred: Etična raziskovanja (kaj je prav in kaj narobe, svoboda, poštenost …), 
 9. razred: Jaz in drugi (družbeni odnosi, vloga zakona, razlika med maščevanjem in kaznijo …). 

POTEK POUKA: 
Pri učnih urah bomo sedeli v krogu in se pogovarjali o izbrani temi. Učiteljica ne razlaga snovi, le vodi dialoge o različnih 
temah, za katere so izhodišča zgodbe iz življenja otrok, sledi diskusija in oblikovanje stališč učencev, reševanje vaj, 
igra vlog …  
NAČIN OCENJEVANJA: 
Ocenjujejo se sodelovanje, prizadevnost in ustvarjalnost učenk in učencev. Oceno bodo lahko dobili s sodelovanjem 
pri predmetu, referatom ali krajšim sestavkom o določeni temi. 
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KAJ BOMO PRIDOBILI? 
Cilj predmeta je učenke in učence spodbujati razmišljati, misliti s svojo glavo – samostojno, kritično in ustvarjalno, poleg 
tega pa oblikovati svoje stališče in ga znati zagovarjati. 
V državah, kjer se ta predmet izvaja, so raziskave pri sodelujočih učencih pokazale izboljšanje učnega uspeha pri 
maternem jeziku in matematiki, učenci so bolj demokratični, imajo manj težav pri delu v skupini in so bolj samozavestni. 
Tovrstno znanje koristi pri nadaljnjem šolanju ter tudi v kasnejšem življenju. 
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KAJ BOMO DELALI? 

 Seznanili se bomo z uporabnostjo rastlin  
 Spoznali bomo rastline v človekovi prehrani  
 Spoznali bomo  zelišča in zdravilne rastline 
 Spoznali bomo nekatere strupene ali škodljive rastline  
 Delali smo z mikroskopom in pripravljali različne mikroskopske 

preparate  
 Iz rastlin smo izdelali različne izdelke (vizitke, voščila, sveče, dišavne 

vrečke, mila)  
 Pripravljali bomo čaje, preizkušali recepte. 
 Naučili se bomo bistvenih pravil glede gojenja rastlin (urejali šolski vrt). 
 DEL UČNIH UR BOMO IZVEDLI NA TABORU RADOVEDNIH, ki bo 

potekal na šoli.  

KAKO BOMO OCENJEVALI? 

Večji del ocen boste pridobili z ocenami izdelkov (projektnega dela) in 
odnosom do dela. 

 

KOMU JE PREDMET NAMENJEN? 

Predmet je namenjen učencem 7.r, 8.r in 9.r. 

                                                                 

Učiteljica: Monika Jelenc 
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KAJ BOMO DELALI? 

 Spoznavali organizme v naravnih okoljih naše neposredne bližine (terensko delo). V 
hotelu za žuželke bomo opazovali goste. 

 V razredu bomo gojili in skrbeli za različne organizme in se naučili kako moramo za 
njih pravilo skrbeti in jih hraniti. 

 Spoznali bomo osnove gojenja v vivariju, akvariju, terariju,… 
 Ob gojenju organizmov bomo spoznali, da so živa bitja, ki so v naši oskrbi, odvisna od 

 nas in da moramo biti pri tem odgovorni 

  
 Pogovarjali se bomo o pozitivnem in negativnem vplivu človeka na okolje. 
 Spoznali bomo tvoje domače ljubljenčke. 
 Razvijali bomo odnos do narave. 

KAKO BOMO OCENJEVALI?  

 Večji del ocen boste pridobili z ocenami izdelkov in odnosom do dela 

KOMU JE PREDMET NAMENJEN? 

Predmet je namenjen učencem 7.r, 8.r in 9.r. 

   

Učiteljica: Monika Jelenc 
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ŠPORT 

Predmet ŠPORT bo dopolnjeval osnovni program športa in skupaj z njim predstavljal 

obogateno celoto. 

Šola lahko znotraj izbirnega premeta ponudi tri enoletne programe: 

 šport za sprostitev, 7.razred 

 šport za zdravje, 8.razred 

 izbrani šport. 9.razred 

 

Vsak od navedenih programov obsega v 7. in 8. razredu po 35 šolskih ur, v 9. razredu pa 32 

šolskih ur. Šola po lastni strokovni presoji in glede na število prijav učencev ponudi v šolskem 

letu enega (ali več) od navedenih programov.  

 

Dejavnosti se bodo odvijale tako v športni dvorani kot tudi na zunanjih površinah in v naravi! 

 

ŠPORT ZA ZDRAVJE 
UČITELJ: SIMEON KLOKOČOVNIK  

 

KRATKA VSEBINA DELA 

 

V okviru športa za zdravje bomo ponudili naslednje vsebine: 

 splošna kondicijska pripravljenost, 

 vodne aktivnosti, 

 tek na smučeh (mala šola drsalne tehnike), 

 plezanje in tehnike varovanja, 

 badminton (program Shuttle time), 

 košarka,   

 nogomet,  

 novi športi kot so lokostrelstvo, ragbi, bejzbol in frisbi 

 teoretična predavanja v povezavi s praktično izvedbo: Pomen športa za zdravje, Gibalne 

motoričnih sposobnosti, Športno ogrevanje, Aerobni in anaerobni trening, Srce in srčni 

utrip za nadzor treninga, Doping…   

  



 
 

 
    20 

 
 
 

NEKAJ SPLOŠNIH CILJEV PREDMETA 

 

 skrb za skladen razvoj in navajanje na zdravo življenje, 

 prijetno doživljanje športa, 

 seznanjanje z novimi športnimi vsebinami, 

 razvijanje gibalne in funkcionalne sposobnosti, 

 seznanjanje s teoretičnimi vsebinam, 

 oblikovanje stališč, pozitivnih  navad,  kulturen odnos do narave, okolja,… 

 

Program je brezplačen, potreben bo le minimalni prispevek staršev pri vsebini vodne 

aktivnosti. 

 

IZBRANI ŠPORT  

(za učenke in učence 9. razreda) 

 

 

V naslednjem šolskem letu bomo za učence 9. razreda ponudili izbrane športe. 

  NOGOMET,  KOŠARKA in ROKOMET 

 

KRATKA VSEBINA DELA 

 

 Spopolnjevanje osnovnih tehničnih elementov  

 Učenje zahtevnejših tehničnih elementov 

 Spopolnjevanje osnovnih taktičnih elementov  

 Učenje zahtevnejših taktičnih elementov 

 Igra 

IZBRANI ŠPORT – ROKOMET 

(za učenke in učence 9. razredov) 

 

 
 

Predvideno število šolskih ur: 32  

 

Dejavnosti se bodo odvijale v športni dvorani. Načrtujem ogled rokometne tekme. 
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KRATKA VSEBINA DELA: 

 spopolnjevanje osnovnih tehničnih elementov, 

 učenje zahtevnejših tehničnih in taktičnih elementov, 

 igri z osebno in consko obrambo. 

 

 

NEKAJ SPLOŠNIH CILJEV PREDMETA: 

 pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika, 

  skrb za skladen telesni razvoj in navajanje na zdravo življenje, 

 razvijanje gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, 

 usvajanje in spopolnjevanje športnih znanj, 

 seznanjanje s teoretičnimi vsebinami, 

 uporaba naučenih elementov v igri. 

 

  

Program je brezplačen, potreben bo le prispevek za prevoz in 

vstopnico ob ogledu ene rokometne tekme.  

Predmet bo poučevala profesorica športne vzgoje Tamara Bračič. 

 

                              

 

 
 

  

ŠPORT ZA SPROSTITEV 
(za učenke in učence 7. razreda) 

 

Predvideno število šolskih ur: 35 

 

POMEMBNO! 

Dejavnosti se bodo odvijale tako v športni dvorani kot tudi na zunanjih površinah oz. v naravi. 

Nekatere aktivnosti (rolanje, bowling, kolesarjenje in pohod) bodo potekale izven rednega 

urnika, torej v popoldanskem času. Dneve in uro bomo določali sproti, glede na letni čas in 

vremenske razmere. 

 

KRATKA VSEBINA DELA:

 rolanje, 

 kolesarjenje, 

 bowling, 

 badminton, 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://194.249.126.2/joomla/images/stories/slike/sport/os-mesto-rokomet.jpg&imgrefurl=http://194.249.126.2/joomla/index.php?option%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D686%26Itemid%3D213&h=888&w=876&tbnid=mCyvN6x9cW3rCM:&zoom=1&docid=rW6NTfnIvOBkCM&hl=sl&ei=Es7-VJX8D5HiaofxguAE&tbm=isch&ved=0CDoQMygLMAs
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 tenis, 

 skoki na mali prožni ponjavi in 

 pohodništvo. 

 

NEKAJ SPLOŠNIH CILJEV PREDMETA: 

 prijetno doživljanje športa, 

 seznanjanje z novimi športnimi vsebinami, 

 razvijanje gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, 

 seznanjanje s teoretičnimi vsebinami, 

 oblikovanje stališč, pozitivnih navad, kulturen odnos do narave, okolja.  

 Program je brezplačen, potreben bo le prispevek staršev za prevoz pri vsebini 

pohodništvo (predvidevamo en pohod) in bowling (prevoz in vstopnina) . 

Pri vsebini rolanje učenci potrebujejo rolerje in popolno zaščitno opremo, pri kolesarjenju 

pa kolesarski izpit, čelado in tehnično brezhibno kolo. 

Predmet bo poučevala profesorica športa Tamara Bračič. 

 

 
 

 

 
VERSTVA IN ETIKA 

 
VERSTVA 
Ljudi, ki verujejo v Boga, imenujemo verniki. Tisto, kar verujejo v Boga, je njihova religija ali 
vera. Na svetu je veliko verstev. Začela so se na različne načine, v različnih časih in na 
različnih krajih. Verstva so: 
oblikovale civilizacije in kulture, nazore ljudi in duhovne usmeritve, moralo medčloveških 
odnosov in življenjskih vprašanj. 
ZA KOGA JE PREDMET VERSTVA IN ETIKA? 
Namenjen je vsem učencem ne glede na verske razlike in prepričanja. Učencem z krščansko 
religiozno vzgojo in pripadnikom drugih religij omogoča, da postavijo svojo religiozno tradicijo 
v nov okvir. Učencem brez religiozne vzgoje pa je lahko prvo izčrpnejše strokovno utemeljeno 
seznanjanje s svetom verstev. 
OPIS PREDMETA 
Predmet je trileten. Učenci sicer lahko predmet izberejo tudi le za leto ali dve, čeprav je njegov 
namen celoviteje uresničen le v triletnem obsegu. Vsebina predmeta se obravnava v treh 
zaokroženih celotah. Obravnava se na način, ki je primeren starosti in razvojni stopnji učencev. 
Etična in življenjska vprašanja se izbirajo z vidika nagnjenj in potreb učencev danega letnika. 
Teme so vezane na izkustva in vprašanja učenčevega življenja in miselnega sveta. 
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VSEBINA PREDMETA V POSAMEZNIH RAZREDIH 
7.razred: Raznolikost verstev sveta; 
8. razred: Verske skupnosti in odnos le-teh do drugih skupnosti, medčloveških odnosov in 
sožitje; 
9.razred:Osebna odgovornost v svetu, kritično presojanje vrednot, moderni humanizem. 
ZAKAJ IZBIRNI PREDMET VERSTVA IN ETIKA? 
Krščanstvo in druge svetovne religije določajo vrednote in usmeritve, ki so tako v preteklosti 
kot tudi sedanjosti vplivale na človeško življenje in sožitje med ljudmi. Brez poznavanja različnih 
religij ne moremo razumeti današnjega sveta, ki se čedalje bolj povezuje. Naraščajoča 
povezanost sveta zahteva boljše poznavanje drugih kultur in verstev. Ta predmet nam 
omogoča: 
da oblikujemo zavest o samem sebi, da razvijemo sposobnost razumeti druge ljudi, da se 
seznanimo z verskimi pojmovanji sveta in življenja, da spoznamo vlogo verstev pri oblikovanju 
civilizacij, da v življenju in delovanju razvijamo strpnost do drugih ljudi, da razvijamo 
spoštovanje do verskih tradicij drugih ljudi, da se usposobimo za kritičnost do negativnih 
pojavov v zvezi z religijo, da se pripravimo na kritičen in konstruktiven vstop v moderno družbo. 
                                                                                                                       Učitelj: Andrej Homar 
 
 
 
 
 

LOGIKA (7. razred, 8. razred, 9. razred) 
 

Logika je veda, ki preučuje metode in postopke za razlikovanje pravilnega od napačnega 
sklepanja. Kot tako jo pravzaprav srečamo že ob rojstvu in nas spremlja vse življenje, saj ves 
čas svojega bivanja ločujemo pravilno od napačnega. Čeprav je bila logika skozi človeško 
zgodovino vse do 17. stoletja ena od temeljnih ved, je bila z razvojem naravoslovnih znanosti 
in matematike potisnjena ob rob, saj je služila le kot orodje omenjenih znanosti. 
 
Učenci se bodo logike učili skozi reševanje praktičnih primerov in zgledov. Te naloge bodo bolj 
ali manj zabavne, seznanjale bodo z znanimi logičnimi paradoksi in različnimi strategijami 
iskanja rešitev. 
 
Cilj je razvijati sposobnost ustvarjalnega in kritičnega razmišljanja in presojanja z namenom, 
da se zagotovi razumno in samozavestno odločanje učencev v novih in nepredvidljivih 
situacijah. 
 
Predmet je zastavljen tako, da učenec prvo leto spoznava osnove logičnega sklepanja in 
različne tipe logičnih nalog. 
 
Učenec: 

loči enostavne izjave od sestavljenih, 

zna rešiti krajše logične naloge in s sklepanjem utemeljiti rešitev, 

obvlada pravila sklepanja, 

zna uporabiti pravilnostne tabele logičnih funkcij IN, ALI, izključujoči ALI in NE za 
   določitev pravilnosti izjave sestavljene iz dveh izjav, 

zna reševati naloge kot je zgodba o lovcu, volku, kozi in zelju, 

zna reševati preproste naloge, ki vsebujejo resnične in neresnične izjave, 
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zna reševati logične gobeline, 

zna zanikati sestavljene stavke z eno logično povezavo, 

zna sestaviti preprosto logično nalogo iz podanih podatkov. 
 
Predmet obsega 35 ur (1 ura tedensko) in je trileten program. Učenec lahko po enem letu 
učenja logike izstopi. 
 
Delo bo potekalo tako, da bomo reševali logične naloge, se občasno igrali logične igre, 
razreševali detektivke in se včasih preselili v računalniško učilnico. 

 

 

     

       

      
 

     

 
Učiteljica: Karmen Ležić 

"Izjemen talent se nikoli ne razvije brez moči volje."  
                                                                            (Balzac) 

GLEDALIŠKI KLUB 

Izbirni predmet gledališki klub je enoletni predmet, ki je namenjen spoznavanju značilnosti 
drame in gledališča z aktivno gledališko vzgojo.  

 

Učenci bodo pri tem predmetu: 

- pridobivali gledališko kulturo, tj. naklonjenost do branja dramskih besedil in obiskovanja 
gledaliških predstav, 

- spoznavali gledališče kot sintezo različnih umetnosti, 

- ustvarjali dramska besedila ter predstave, 

- z različnimi gledališkimi vajami razvijali zmožnost izražanja z mimiko, kretnjami, gibanjem in 
govorom v odrskem prostoru.  
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Večji del ur je namenjen vajam, s katerimi bomo razvijali pripovedovalske sposobnosti, 
pridobivali čut za skupinsko delo, urili domišljijo, improvizirali, dramatizirali ... Od učencev se 

pričakuje aktivno sodelovanje, nastopanje, razpravljanje ter kritično presojanje.  

 

Glavni cilj predmeta je na oder postaviti gledališko predstavo, ki jo bodo učenci uprizorili na 
podlagi naučenega. 

                                                                                                    Učiteljica: Tadeja Kilar 

 

 
Učiteljica: Irena Milivojevič Kotnik 

Ta izbirni predmet je enoleten  in se izvaja v 7., 8. ali 9. razredu.  

Namenjena mu je 1 ura pouka tedensko, to je 35 ur letno (32 v 9. r). 

PREDSTAVITEV PREDMETA 

Šolsko novinarstvo se navezuje na bogato izročilo osnovnošolskih 

novinarskih  krožkov in uredništev šolskih glasil.  

Z učenci bomo poglobili sposobnosti in znanja v okviru predmeta 

slovenščina. Izmojstrili se bodo v pisanju reportaž, poročil, člankov, vesti 

in drugih publicističnih zvrsti.  

Teme, o katerih bomo pisali, bomo izbirali glede na aktualne dogodke in 

zanimanja učencev. Pozorni bomo na jezikovno ustreznost naših besedil 

in izboljšali svojo zmožnost pisanja v slovenskem jeziku. Čas bomo 

namenili tudi raziskovanju  ljudskega izročila domačega kraja. 

Naše članke in fotografije bomo objavljali v spletnem šolskem glasilu 

ŠOLSKI KOMENTARJI (http://solskikomentarji1516.blogspot.si/). 

http://solskikomentarji1516.blogspot.si/
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Pouk bo potekal v računalniški učilnici, kjer bomo pisali članke in urejali 

šolsko glasilo, ter na terenu, kjer bomo delali intervjuje, izvajali ankete, 

raziskovali in fotografirali, obiskali pa bomo tudi radijsko ali televizijsko 

hišo.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Učiteljica: Irena Milivojevič Kotnik 

Ta izbirni predmet je enoleten  in se izvaja 

v 7., 8. ali 9. razredu.  

Namenjena mu je 1 ura pouka tedensko, 

to je 35 ur letno (32 v 9. razredu). 

 

PREDSTAVITEV PREDMETA 

Učenci 

bodo 

pri 

Vzgoji 
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za medije spoznavali televizijo kot medij in njene značilnosti. Seznanili se 

bodo s poklici, povezanimi s televizijo, še posebej s poklicem 

televizijskega novinarja. Spoznavali bodo tudi delovanje interneta, 

učinke množičnih medijev in problematične teme, povezane z mediji, kot 

so nasilje, idoli in stereotipi. Spregovorili bodo o svojih navadah 

spremljanja množičnih medijev in do teh vzpostavili kritičen in bolj zdrav 

odnos.  

 

Preizkusili se bomo v ustvarjanju svoje televizijske oddaje – kot scenaristi, 

režiserji, igralci in montažerji ter spoznali osnove ustvarjanja video 

posnetkov. V okviru predmeta bomo obiskali tudi televizijsko hišo in 

filmsko predstavo.  

 

 

 

 

 

 

 

Učiteljica: Irena Milivojevič Kotnik 

 

Ta izbirni predmet je enoleten  in se izvaja v 7., 8. ali 9. razredu.  

Namenjena mu je 1 ura pouka tedensko, to je 35 ur letno (32 v 9. razredu). 

 

V literarnem klubu bomo poglabljali svoje znanje in sposobnosti s področja 

slovenščine.  

Skupaj bomo prebirali (BRALNI KLUB) knjige, odlomke iz knjig, kratke zgodbe (pa tudi 

malo daljše), pesmi, dramska besedila …  se o njih pogovarjali, jih analizirali in delili 

svoje bralne izkušnje.  

Dela, ki jih bomo brali, bomo izbrali skupaj z učenci glede na njihova zanimanja in 

želje. V ospredju pa bodo dela mladinske književnosti, ki govore o izzivih, s katerimi se 

soočajo mladi. 
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Srečali se bomo tudi s pisateljem in tako iz prve roke izvedeli, s kakšnimi izzivi se 

soočajo pisatelji pri svojem delu in še mnogo več.  

Ne bomo pa samo brali, temveč tudi pisali (PISANJE) – spise, ocene knjig, pa tudi 

pesmi, domišljijske zgodbe in še kaj. S svojimi deli bomo sodelovali na literarnih 

natečajih (po želji) in obogatili naše šolsko glasilo ter almanah. Seveda bomo pozorni 

na pravilno rabo slovenščine, kar nam bo še kako prav prišlo pri predmetu 

slovenščina in pozneje v življenju. 
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SODOBNA PRIPRAVA HRANE 
Učni pripomočki: 

Verena Koch: Sodobna priprava hrane, učbenik za izbirni predmet v 7., 8., in 9. razredu 

Cilji predmeta: 

 razvijanje preudarnega odločanja o lastni prehrani (v smislu varovanja zdravja) 

 nadgradnja vsebin rednega predmeta gospodinjstvo 

 poglabljanje znanja za nadaljnje šolanje (na agroživilskih, gostinsko turističnih in                      

zdravstvenih šolah) 

 razvijanje lastne ustvarjalnosti 

                                                                                 Izbirni predmet: za učence 7. in 8. razreda 
Število ur v šolskem letu: 35 

Število učencev v skupini: 12 – 15 

Opis dela pri predmetu: nekaj ur posvetimo raziskovanju hranilnih snovi (beljakovin, maščob, ogljikovih hidratov, vitaminov, mineralov) 

in potrebam organizma. Spregovorimo tudi o boleznih, ki so posledica nepravilnega prehranjevanja. 

Pri kakovosti živil in jedi ima velik pomen tudi predelava hrane, zato si ogledamo tudi kakšen živilski obrat, če je le mogoče. 

Večino ur (20) posvetimo pripravi hrane na zdrav način (soparjenje, dušenje, pečenje v lastnem soku v foliji...) s čim manj maščob in 

uporabo različnih zelišč. Ob tem urimo  izdelavo običajnih in svečanih pogrinjkov ter oblikujemo zdrave prehranjevalne navade. 

Jedilnike pregledujemo skupaj z učenci in ugotavljamo, kako zdravi so in na kakšen način bi jih lahko izboljšali. 

 

                                                                                                                                                    Učiteljica 

                                                                                                                                                    Mojca Praprotnik 
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NAČINI PREHRANJEVANJA 

v programu devetletne osnovne šole 
Učni pripomočki: 

Verena Koch: Sodobna priprava hrane, učbenik za izbirni predmet v 7., 8., in 9. razredu 

Cilji predmeta: 

 razvijanje sposobnosti uporabe, povezovanja in tvornega mišljenja za preudarno odločanje o lastni prehrani predvsem v smislu 

zagotavljanja zdravja; 

 nadgradnja vsebin rednega predmeta gospodinjstvo; 

 poglabljanje znanja za nadaljnje šolanje (na agroživilskih, gostinsko turističnih in                      

zdravstvenih šolah); 

 razvijanje lastne ustvarjalnosti. 

                                                                                             Izbirni predmet: za učence 9. razreda 

Število ur v šolskem letu: 35 

Število učencev v skupini: 12 – 15 

Opis dela pri predmetu: V sklopu tega izbirnega predmeta bomo spoznali prehrano z vidika zagotavljanja in varovanja zdravja, učili se 

bomo o pomembnosti zdrave prehrane, obravnavali pa bomo tudi načine prehranjevanja in prehrano v različnih starostnih obdobjih in v 

posebnih razmerah. 

Spregovorili bomo o motnjah prehranjenosti (nedohranjenost, prenahranjenost), podrobneje pa se bomo posvetili tradicionalnim 

(slovenske in druge narodne jedi) in drugim (vegetarijanstvo, makrobiotika, bio-prehrana) načinom prehranjevanja. 

Ker se prehrana človeka s starostjo spreminja, bomo spoznali prehrano v različnih starostnih obdobjih, hkrati pa bomo omenili tudi, 

kakšen pristop do načina prehranjevanja naj bi imeli športniki in nosečnice. 

Pozabili pa ne bomo tudi na prehrano v izrednih razmerah (v naravi, v času bolezni …).       

 

                                                                                                                                                          Učiteljica: Mojca Praprotnik 
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POSKUSI V  KEMIJI 

KAJ BOMO DELALI?  

Že samo ime pove, da bomo pri tem izbirnem predmetu, ki ga na kratko imenujemo POK, delali poskuse oziroma eksperimente in sicer  

tako, da bodo večinoma poskusov  učenci naredili sami ali v skupini. Gre za preproste poskuse iz vsakdanjega življenja, kot so vulkan, 

skrivno orožje svetlolask, kako iz modre srajčke dobimo roza in obratno, faraonove kače, naredili bomo dišeče milo, ogenj brez vžigalic, 

spoznali bomo s pomočjo medmrežja kemike skozi čas, naredili bomo kemijsko novoletno jelko, pa opazovali ples mavrične pene. Predvidena 

je tudi krajša ekskurzija in ogled kemijskega laboratorija… 

KAKO BOMO OCENJEVALI?  

Pri  POK-u se ne bo pisalo kontrolnih nalog in ne bo ustnega ocenjevanja znanja. Bistvo tega predmeta je eksperiment in prav zato se 

bodo ocenjevale spretnosti in veščine pri izvajanju poskusov, odnos do dela, upoštevanje varnosti pri izvajanju eksperimentov in učenčevi 

izdelki. 

KOMU JE PREDMET NAMENJEN? 

Učencem 8.razreda. 

UČITELJICI: Tanja Bervar in Danica Mati Djuraki  
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Si se kdaj vprašal, zakaj in kako pogosto je treba prostore zračiti? Koliko bi stala elektrika, če bi jo pridobivali 

samo iz baterij? Zakaj lahko nastanejo milni mehurčki, zakaj so mavričnih barvi? Kam natančno moram sesti, da se 

bom lahko gugal s težjim sošolcem na prevesni gugalnici? Bi rad izvedel odgovore? Imaš podobno vprašanje?  

Pridruži se nam pri izbirnem predmetu: 

PROJEKTI IZ FIZIKE IN TEHNIKE  
KAJ BOMO DELALI? 

- Zastavili si bomo nekaj zanimivih vprašanj,  

- načrtovali poskuse, jih izvedli 

- opazovali in računali ter  

- poskusili čim bolj natančno odgovoriti na vprašanja. 

 

                                                KAKO?                                                

- Iskali bomo podatke in jih smiselno uredili,  

- načrtovali in izvedli bomo opazovanja in poskuse, 

- analizirali podatke, opazovanja in meritve ter jih predstavili, 

- se učili uporabljati različne vire znanja (učbenike, revije, elektronske vire in enciklopedije). 

 

ZAKAJ? 

- Da bomo spoznali načine opazovanja in sklepanja, ki jih uporabljajo v naravoslovnih znanostih, 
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- da bomo razvijali abstraktno mišljenje, 

- da bomo znali uporabljati različne vire, 

- da bomo svoje misli znali predstaviti drugim. 

 

VABLJENI V SKRIVNOSTNI, ČUDOVITI SVET NARAVOSLOVJA. 
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http://www.lyra-

optics.si/images/stories/izdelki/IMG_5380.JPG 

Izbirni predmeti 

ASTRONOMIJA

foto: www.NASA.gov  

 
Sklop:

SONCE, LUNA IN 
ZEMLJA

 

Sklop:

DALJNOGLEDI IN 
PLANETI

 

Sklop:

ZVEZDE IN 
VESOLJE

 
KAJ Primerjali bomo Sonce, Luno in Zemljo, 

spoznali gibanje Zemlje okoli Sonca in 

sestavljali preproste modele. 

 

Spoznali (in ponovili) bomo lastnosti 

svetlobe, sestavljali modele optičnih 

naprav, opazovali z daljnogledom, zbirali 

podatke in opazovali planete, primerjali 

planete z Zemljo, se seznanili z umetnimi 

sateliti ter s poleti v vesolje. 

Z zbiranjem podatkov in opazovanjem 

bomo spoznali lastnosti zvezd in jih 

primerjali, se seznanili z načini merjenja 

razsežnosti v vesolju, se seznanili z 

vesoljem kot celoto. 

KAKO Načrtovali in izvajali bomo opazovanja, analizirali meritve in opazovanja ter jih predstavili, se učili uporabljati 

različne vire znanja (učbenike, revije, elektronske vire in enciklopedije). 

KAJ BOMO 
OCENJEVALI 

Načrtovanje in izvedbo krajših opazovanj v šoli, opazovalne domače naloge (domače zato, ker bodo trajale dlje 

časa), iskanje in predstavitev informacij iz različnih virov. 

Učiteljica Danica Mati Djuraki 

7., 8., 

9. 

razre

d 
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