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Seznam ponujenih izbirnih predmetov 

 šolsko leto 2022/23 
 

Predmet Razred Učitelj 
Francoščina (FI1, FI2,) 7., 8. Anita Rusak Kastelic 

Nemščina (NI1, NI2, NI3) 7., 8., 9. Lidija Vidmar 

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

Kaj nam govorijo umetnine 9. Anamarija Erčulj 

Računalništvo (Urejanje besedil, 

Multimedija, Računalniška omrežja) 

7., 8., 9. Sara Zalesnik 

Retorika 9. Jana Jus 

Ansambelska igra 7., 8., 9. Maruša Urankar 

Rastline in človek 7. 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 

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

Filmska vzgoja 7., 8., 9. Irena Milivojevič Kotnik 

Sodobna priprava hrane 7., 8.  Mojca Praprotnik 

Načini prehranjevanja 9.  Mojca Praprotnik 

Poskusi v kemiji 8., 9. Tilen Miklavčič 

Okoljska vzgoja 7.,8.,9. Ema Vidic Judež 

Astronomija (Sonce, Luna, Zemlja) 9. Aleš Pršin 

Logika 1 7.  Tjaša Gašpar 
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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). 
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• ker je večjezičnost dejstvo in norma sodobne družbe in pomaga pri iskanju 
priložnosti v življenju. 

• 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 učenec bogati svoje pozitivne učne izkušnje, razvija 
zanimanje za tuje kulture ter razvija strpen odnos do drugačnosti. 

 
Učiteljica: Anita Rusak Kastelic 

 

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET: 
NEMŠČINA  

(NI1, NI2 in NI3)  

 

Spoštovani starši in učenci, 

negotove razmere nas silijo v elektronsko komunikacijo, zato si v spodnjih vrsticah preberite 
predstavitev obveznega izbirnega predmeta nemščina in mi v primeru vprašanj oziroma 
nejasnosti le-te pošljite na službeni e-naslov: vesna.arnez@os-fa.si. Potrudila se bom, da vam 
bom čimprej odgovorila. 

Ker se največkrat pojavi vprašanje kakšna je razlika med NEMŠČINO kot obveznim in 
neobveznim izbirnim predmetom, naj na tem mestu pripnem predstavitev. 

 

KOLIKO LET TRAJA OBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA? 

Nemščina je triletni izbirni predmet, ki se izvaja dve uri tedensko v 7. (70 ur), 8. (70 ur) 

in 9. (64 ur) razredu.  

Učenci lahko sicer po enem ali dveh letih učenja izstopijo, vendar je pomembna kontinuiteta 

znanja, zato je ključno, da učenci učenja ne prekinjajo in pri pouku vztrajajo vsaj 3 leta. Z 

učenjem pa lahko začnejo tudi v 8. ali 9. razredu, če imajo ustrezno predznanje. Brez 

predznanja je v 8. in 9. razredu možno obiskovati nemščino kot neobvezni izbirni predmet 

(glej predstavitev Neobvezni izbirni predmeti), kjer so učenci razporejeni v začetno mešano 

skupino. 

Način izvajanja pouka nemščine je dvakrat tedensko po eno uro ali dve uri strnjeno v tednu. 

Pouk poteka v času predur in prvih ur, ter po pouku od 5. ure dalje. 

  

mailto:lidija.vidmar@os-fa.si
https://osfa-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/vesna_arnez_os-fa_si/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B6979A70F-CCAD-452E-A918-90D4FDD98960%7D&file=Neobvezni_izbirni_predmet_predstavitev_za_roditeljski_6.pptx&action=edit&mobileredirect=true
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KOMU JE PREDMET NAMENJEN?  

Predmet je namenjen vsem, ki ste radovedni in vas zanimajo druge kulture in 

jeziki. Priporočam ga tistim, ki vas zanima učenje tujih jezikov in si želite poleg 

angleščine znati še kakšen drug tuj jezik. 

Pri izbirnem predmetu nemščina se trudim, da bi vsak učenec doživel uspeh. Učne vsebine 

prilagajam učencem in njihovemu učnemu stilu (uporabljamo slikovna, tekstovna, slušna in 

druga  gradiva, internet, računalniške programe, različne didaktične igre in podobno). Trudim 

se ustvariti prijetno delovno ozračje in razvijati sposobnost samostojnega učenja. 

 

BISTVO Obveznega Izbirnega Predmeta (OIP) NEMŠČINA JE, da: 

• učenci pri pouku nemščine skladno razvijajo vse jezikovne sposobnosti; slušno in 
bralno razumevanje ter govorno in pisno sporočanje, vezano na vsakdanje situacije,  

• se učenci usposabljajo za navezovanje stikov in komuniciranje v tujem jeziku, 
• učenci razvijajo in poglabljajo jezikovno znanje in jezikovne sposobnosti, ter novo 

pridobljeno znanje povezujejo z ostalimi jeziki, ki jih že znajo, 
• učenci pridobivajo vedenje o tujih deželah in ljudeh ter hkrati razvijajo občutljivost in 

razumevanje za drugačnost, 
• učenci spoznavajo značilnosti kultur in navad dežel, v katerih se govori nemško, 
• učenci krepijo svojo radovednost, željo in potrebo po novem znanju, samostojnem 

učenju ali delu v manjši skupini. 

 

ALI VEŠ? Nemški jezik je najbolj razširjen v Evropi! Govori ga prek 100 000 000 ljudi! 

 

Tematska področja, ki jih obravnavamo pri pouku nemščine, se navezujejo na vsebine iz 

vsakdanjega življenja in jih glede na trenutno situacijo prilagajamo. Pri nemščini poleg 
običajnih oblik učenja tujega jezika tudi pojemo, rišemo, ustvarjamo ter izvajamo intervjuje, 
igre vlog, dramatizacije krajših prizorov, se učimo s pomočjo učnih postaj, kart, spomina. 
Uporabljamo pa tudi svetovni splet in moderno tehnologijo.  
 
KAJ BOMO ŠE DELALI?  
Učenci bodo po želji lahko v okviru pouka nemščine sodelovali tudi pri šolski  
nemški bralni znački. Razvijali bomo tudi pozitiven odnos do tuje kulture, saj bomo 
spoznavali običaje in navade nemško govorečih dežel ter vzpostavili stike z vrstniki iz 
tujine. Na koncu posamezne triade (9. razred) se bomo odpravili na izlet v eno izmed nemško 
govorečih dežel. 
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NAČINI OCENJEVANJA  

Tudi pri pouku obveznih izbirnih predmetov je predpisano ocenjevanje. Učenec, ki ta predmet 
izbere, ga ima v svojem rednem urniku 2x tedensko in mora do konca šolskega leta pridobiti 
najmanj 3 ocene. Ocene so lahko ustne (govorni nastop, recitacija, ustno spraševanje) ali 
pisne (test, voden spis, opis). Predmet se ob koncu šolskega leta zaključi s številčno oceno 
in vpiše v spričevalo.  

  

KAJ UČENCI POTREBUJEJO?  

Natančen seznam potrebščin bo objavljen v seznamu gradiv (učbenikov in delovnih zvezkov) 
za šolsko leto 2022/23. V primeru nejasnosti se pred nakupom obrnite na šolsko knjižnico ali 
učiteljico nemščine. 

Potreboval boš A4 črtast zvezek (priporočam lanskega), učbenik in delovni zvezek Wir 1 (7. 
razred), Wir 2 (8.razred) ali Wir3 (9.razred), škarje, lepilo in barvna pisala. Učbenike Wir ima 
šola v šolskem skladu. 

Nemščino je možno izbrati tudi kot neobvezni izbirni predmet! 

Deutschlernen macht Spaß – also mach mit! 

 

Učiteljica: Vesna Arnež 

(vesna.arnez@os-fa.si) 

 

 

 

  

mailto:lidija.vidmar@os-fa.si
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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. Poudarek je na praktičnem delu. 
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. Poudarek je na praktičnem delu. 
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. 
Izbira predmeta LIKOVNO SNOVANJE II ni vezana na predhodno izbiro predmeta LIKOVNO 
SNOVANJE I. 
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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. 
 

              

                   
 
Vrednotenje likovnih izdelkov: likovni izdelki se vrednotijo in ocenjujejo po pravilniku o 
preverjanju in ocenjevanju. Poudarek je na praktičnem delu. 
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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 9.razreda. 
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 predmetniku 
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. 
 

Učiteljica: Sara Zalesnik 
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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.  
 
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. 

 
Učenci bodo ocenjeni iz govornega nastopa in oceno iz razčlenitve govora. 
Medpredmetno se retorika najbolje povezuje s filozofijo in slovenščino. 
 
 

   Učiteljica: Jana Jus 
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ANSAMBELSKA IGRA 

 

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

Temeljni namen izbirnega predmeta ANSAMBELSKA IGRA je uresničevanje interesov 

učencev za ustvarjanje in poustvarjanje glasbeno-umetniških del ter lastnih 

improvizacij. Učenci pri predmetu razvijajo glasbeno ustvarjalnost in poustvarjalnost, 

svoje zamisli pa prikazujejo kot pevci in inštrumentalisti na različnih javnih nastopih in 

prireditvah. To 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;  

♫ navajajo se na samostojno orientacijo v izbranih partiturah in lastnem notnem 

zapisu;  

♫ doživeto in estetsko izvajajo spored instrumentalnih in vokalno-instrumentalnih 

skladb;  

♫ estetsko poustvarijo izvajan program in ga predstavljajo na javnih nastopih.  
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Zakaj k Ansambelski igri?  

♫ ker vsako uro igramo na inštrumente;  

♫ 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.  

 

Učiteljica: Maruša Urankar
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RASTLINE IN ČLOVEK 
 
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. 

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. 

                                                                 

Učiteljica: Monika Jelenc 

 

ŠPORT 
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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, 
❖ tek na smučeh (mala šola drsalne tehnike), 
❖ plezanje in tehnike varovanja, 
❖ badminton (program Shuttle time), 
❖ novi športi kot so lokostrelstvo, ragbi, bejzbol,  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…   

  

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,… 
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IZBRANI ŠPORT  

(za učenke in učence 9. razreda) 
Aleš Prosen 

 
V devetem razredu bomo učencem in učenkam ponudili enega oziroma največ dva od naslednjih 
športov: košarka, nogomet, rokomet in odbojka. Končno odločitev bomo naredili na podlagi prijav 

učencev.  
 

NAMEN IZBRANEGA ŠPORTA: 
 
• z izbranim športom razvijati nekatere gibalne in funkcionalne sposobnosti  
• opravljati dalj časa trajajoče gibalne naloge aerobnega značaja 
• nadgraditi tehnična in taktična znanja v izbrani športni panog 
• spodbujati medsebojno sodelovanje in zdravo tekmovalnost v izbranem športu  
• spoštovati pravila športnega obnašanja  
• doživljati vpliv športne vadbe v izbranem športu na dobro počutje 
 

  

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, kegljanje, 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, 
• kegljanje, 

• badminton, 
• aerobika, 

• skoki na mali prožni ponjavi ter, 
• hoja in pohodništvo. 

 
NEKAJ SPLOŠNIH CILJEV PREDMETA: 

 
• prijetno doživljanje športa, 
• seznanjanje z novimi športnimi vsebinami, 

• razvijanje gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, 
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• seznanjanje s teoretičnimi vsebinami, 
• oblikovanje stališč, pozitivnih navad, kulturen odnos do narave, okolja.  
 

Program je brezplačen, potreben bo le prispevek staršev za bowling (prevoz in plačilo 
aktivnosti) . 
Pri vsebini rolanje učenci potrebujejo brezhibne rolerje (zavora) in popolno zaščitno opremo, 
pri kolesarjenju pa kolesarski izpit, čelado in tehnično brezhibno kolo. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Predmet bo poučevala učiteljica 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 
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LOGIKA  
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. 
 
Učenci: 
•Razvijajo sposobnosti logičnega mišljenja in natančnega izražanja. 
• Usposabljajo se za vztrajno in urejeno delo. 
• Uporabljajo logiko pri matematiki, učenju jezikov in naravoslovju ter vsakdanjem življenju in 
tehniki. 
• Pridobivajo samozavest pri samostojnem odločanju in zagovarjanju svojih stališč. 
• Razlikujejo argumentirano utemeljevanje od slabega pojasnjevanja. 
• Razvijajo govor (retorika). 
 
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 in igrali matematične igre, “prevajali” 
bomo izmišljene (kodirane) jezike, se urili v prostorski predstavi, pripravljali predstavitve za 
sošolce in mlajše učence, občasno pa bomo odšli tudi v računalnico. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Učiteljica: Tjaša Gašpar 
"Izjemen talent se nikoli ne razvije brez moči volje."  

                                                                            (Balzac) 
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ŠOLSKO NOVINARSTVO 
 

Učiteljica: Irena Milivojevič Kotnik 

Ta izbirni predmet je enoleten  in se izvaja v 7., in 8. r. 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/). 

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.   

 

  

http://solskikomentarji1516.blogspot.si/
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FILMSKA VZGOJA 
Učiteljica: Irena Milivojevič Kotnik 

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

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

 

 
 

PREDSTAVITEV PREDMETA 

 

Izbirni predmet filmska vzgoja je namenjen spoznavanju osnov filmske umetnosti, filmskemu 

doživetju in filmski ustvarjalnosti.  

Poudarek predmeta je na vzgoji gledalca, ki film doživlja in ga razume kritično ter 

ustvarjalno.  

Film bomo obravnavali kot umetnost, množični medij in tehnični proizvod.  

Spoznavali bomo filmske žanre, razvojna obdobja v filmski zgodovini, tehnične 

značilnosti filma, filmske poklice, razvijali bomo veščine interpretacije filma in se učili 

vizualno izražati svoja spoznanja – preizkusili se bomo tudi v ustvarjanju lastnega kratkega 

filma, seveda pa si bomo ogledali tudi nekaj kakovostnih filmov. 
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SODOBNA PRIPRAVA 
HRANE 

  
Izbirni predmet: za učence 7. in 8. razreda  
  
Učni pripomočki (učenci jih dobijo v šoli): 
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 

                                                             
Število ur v šolskem letu: 35 (2/teden) 
  
Število učencev v skupini: 12 – 20 
 
 
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. 
Večino časa posvetimo pripravi hrane z različnimi kuharskimi postopki (soparjenje, 
dušenje, pečenje v lastnem soku ...) s čim manj maščob in uporabo različnih zelišč. Ob 
tem urimo  izdelavo običajnih pogrinjkov in pogrinjkov za različne priložnosti 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 

 
Izbirni predmet: za učence 9. razreda 
 
Učni pripomočki (učenci jih dobijo v šoli): 
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. 

                                                                                             
Število ur v šolskem letu: 35 (2/teden) 
 
Število učencev v skupini: 12 – 20 
 
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 …).
       
Vse te vsebine bomo spoznavali predvsem preko praktičnega dela, t.j. KUHANJA. 
 

                                                                                                                                                           
 

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. 

 

UČITELJ: Tilen Miklavčič  
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ASTRONOMIJA    

 
http://www.lyra-

optics.si/images/stories/izdelki/IMG_5380.JP
G 

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. 
 

Učitelj: Aleš Pršin 
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OKOLJSKA VZGOJA 
 

 
Zakaj ta predmet? 

Neodgovorno ravnanje z naravo nas je pripeljalo do roba obstoja? Potrebne so 

spremembe, premik v mišljenju.  

• Naučili se bomo kritičnega mišljenja. Spoznali bomo, da ima vsako dejanje svojo 

posledico in da je le v naših rokah rešitev. 

• Lotevali se bomo okoljskih problemov v lokalni skupnosti. Spoznali bomo okoljske 

probleme Slovenije in najbolj pereče svetovne okoljske probleme. 

• Iskali bomo rešitve in jih tudi praktično izvajali.  

• Preko tega  predmeta bomo spodbujali  okoljsko osveščenost. Svoje znanje in 

okoljsko osveščenost bomo prenašali na naše sošolce, starše in širšo lokalno 

skupnost. 

 

Časovni obseg: 

 

Obseg 35 šolskih ur letno. Namenjena je učencem 7., 8. in 9. razredov. 

Način dela: 

 

Pouk ne bo potekal le v učilnici, ampak tudi izven nje. Na terenu bomo spoznavali lokalno 

okoljsko problematiko in skušali vplivati na njihovo reševanje. Opravljali bomo meritve, 

raziskave in obiskali organizacije, ki so uspešne na področju reševanja okoljskih 

problemov. 

 Naš poglavitni cilj: S svojim delom bomo skušali aktivno doprinesti k večji 

ekološki osveščenosti lokalnega okolja. 

  

                                                         Učiteljica: Ema Vidic Judež 
 


