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PONUDBA IZBIRNIH PREDMETOV 

 

Ansambelska igra (7., 8. in 9. razred) 

Gledališki klub (7., 8. in 9. razred) 

Filozofija za otroke – kritično mišljenje (7., 8. in 9. razred) 

Filozofija za otroke – etična raziskovanja (8. in 9. razred) 

Izbrani šport – atletika (7., 8. in 9. razred) 

Izbrani šport  - odbojka (7. razred) 

Kemija v okolju (8. in 9. razred) 

Likovno snovanje I (7. razred) 

Likovno snovanje II (8. razred) 

Likovno snovanje III (9. razred) 

Načini prehranjevanja (9. razred) 

Nemščina I (7. razred) 

Nemščina II (8. razred) 

Nemščina III (9. razred) 

Obdelava gradiv – les (7. in 8. razred) 

Ples (7. razred) 

Ples (9. razred) 

Poskusi v kemiji (8. in 9. razred) 

Računalništvo – urejanje besedil (7. in 8. razred) 

Rastline in človek (8. in 9. razred) 

Raziskovanje organizmov v domači okolici (7. in 8. razred) 

Retorika (9. razred) 

Sodobna priprava hrane (7. in 8. razred) 

Šport za sprostitev (7. razred) 

Šport za zdravje (7., 8. in 9. razred) 

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (7., 8. in 9. razred) 

Verstva in etika 1 (7., 8. in 9. razred)  



Drage učenke in učenci zadnje triade, spoštovani starši! 

 

Pred vami so izbirni predmeti, ki jih razpisujemo za šolsko leto 2012/13. Izbirni 

predmeti učencem omogočajo, da poglobijo in razširijo znanje predmetnih področij, ki 

jih zanimajo. Predmeti so razdeljeni na družboslovno–humanistični in naravoslovno–

tehnični sklop. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa 

tudi tri ure, če s tem soglašate starši. 

Izbirni predmeti so priložnost, da učenci del predmetnika v zadnjem triletju izberejo po 

svojih željah, pri tem pa upoštevajo svoje želje, sposobnosti in bodoče poklicne 

odločitve. Pri izboru bomo poskusili upoštevati učenčevo prvo izbiro, če bo za ta 

predmet prijavljenih vsaj 15 učencev. 

Izbirni predmeti se ocenjujejo tako kot obvezni predmeti – s številčnimi ocenami. Po 

izboru so redni sestavni del učenčevega urnika, njihovo obiskovanje je obvezno. 

Svetujemo vam, da skupaj z otrokom dobro premislite in izberete predmet, pri katerem 

bo lahko najbolj uspešen. Vsakemu predmetu je namenjenih 35 ur v šolskem letu (ena 

ura na teden), razen izbirnemu predmetu tuji jezik nemščina, kjer je teh ur 70 (dve 

šolski uri na teden). 

Ločimo med: 

- enoletnimi predmeti, ki jih učenec lahko izbere samo enkrat v zadnjem triletju; 

- enoletnimi predmeti, vezanimi na razred, ki jih lahko učenec izbere samo v 

določenih razredih; 

- triletnimi predmeti, kar pomeni, da ima predmet v naslednjih letih nadgradnjo in 

jih je vedno potrebno začeti obiskovati v začetnem programu. Učenec lahko po 

enem ali dveh letih izstopi. Z učenjem "prve stopnje" izbirnega predmeta lahko 

začne tudi v 8. ali 9. razredu; 

- triletnimi predmeti – nemščina, kar pomeni, da ima v naslednjih letih nadgradnjo. 

Učenec lahko po enem ali dveh letih izstopi. Z učenjem izbirnega predmeta lahko 

začne tudi kasneje, če ima ustrezno predznanje. 

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev 

oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnateljica. 

Če vas v zvezi z izbirnimi predmeti zanima še kaj, se lahko obrnete na razrednike 

oziroma šolsko svetovalno delavko Tjašo Prudič na telefon 040 206 931 ali 01 705 26 70 

ali e-pošto: tjasa.prudic@guest.arnes.si. 

 

vodstvo šole

mailto:tjasa.prudic@guest.arnes.si


PREDMET: ANSAMBELSKA IGRA 

Predmet je namenjen: 7., 8. in 9. razred 

Učitelj: KATJA SMRDEL ZAFRED 

Število ur tedensko: 1 (35 ur) 
 

CILJI PREDMETA 
 

 učenci poustvarijo vokalne, instrumentalne in vokalno-instrumentalne vsebine, 
 učenci izberejo izvajalske sestave po svojih nagnjenjih in zmožnostih, 
 učenci se navajajo na samostojno orientacijo v izbranih partiturah in na zapis lastnih 

zamisli, 
 učenci izrazijo ustvarjalne zamisli z zvočnimi eksperimenti, improvizacijo in glasbenim 

oblikovanjem - komponiranjem ter izvajanjem v razredu in javno, 
 učenci predstavijo svoje poustvarjalne in ustvarjalne dosežke. 

 

DEJAVNOSTI 

 Igramo na Orffova  glasbila, ki jih imamo v šoli. 
 Igramo ritmična ter ljudska glasbila. 
 Uporabljamo glasbila, ki se jih učimo v glasbeni šoli. 
 Zvočno eksperimentiramo. 
 Improviziramo in glasbeno oblikujemo nove skladbe. 
 Se sproščamo ob glasbenem ustvarjanju. 
 Pripravimo koncert različnih zvrsti glasbe, sestavimo orkester. 
 Oblikujemo spremljave različnim pesmicam. 
 Oblikujemo lastna glasbila za spremljanje in ustvarjanje. 
 Estetsko poustvarjamo in vrednotimo glasbeno gradivo. 
 Uživamo ob oblikovanju pesmi, popevk, rondoja, menueta.. 
 Beremo note, partiture, ritem in vse to tudi izvajamo. 
 Se gibljemo ob glasbi. 
 

Način pridobivanja ocene 

Aktivno bomo sodelovali po svojih zmožnostih, ocenjeval se bo naš napredek pri ustvarjanju, 
poustvarjanju, nastopih, aktivnostih. 
 

Gradivo in pripomočki 

Glasbila 
Notne predloge 
 

Predvideni stroški 

 
 

Opombe 

Enoletni predmet. Učenec ga lahko izbere enkrat v treh letih. 



PREDMET: GLEDALIŠKI KLUB 

Predmet je namenjen: 7., 8. in 9. razred 

Učitelj: Irena Pavlič 

Število ur tedensko: 1 (35 ur) 
 

CILJI PREDMETA 

Spoznajo: strokovne izraze in temeljna gledališka dela, zgradbo dramskega besedila, gledališke 
prvine, vrste gledališč, elemente gledališkega dogodka, govorne in dihalne tehnike. 
 

DEJAVNOSTI 

 branje in analiza dramskih besedil 
 pisanje dramskega besedila/filmskega scenarija 
 ogled in ocena gledaliških predstav 
 deklamiranje 
 recitiranje, improvizacija 
 pantomima  
 uprizoritev dramskega/filmskega besedila 
 

Način pridobivanja ocene 

poznavanje strokovnih izrazov 
interpretacija dramskega in nedramskega besedila 
gledališka/filmska uprizoritev 
 

Gradivo in pripomočki 

N. Radmelič etc.: Na šolskem odru 
 

Predvideni stroški 

 vstopnina in prevoz na gledališko predstavo 
 

Opombe 

Enoletni predmet. Učenec ga lahko izbere le enkrat v zadnjih treh letih. 



PREDMET: FILOZOFIJA ZA OTROKE – Kritično mišljenje 

Predmet je namenjen: 7. in 8. razred 

Učitelj: Tjaša Prudič  

Število ur tedensko: 1 (35 ur) 
 

CILJI PREDMETA 

S pomočjo delovnega zvezka – ČITANKE – HARIJEVA ODKRITJA bomo spoznavali zgodbe iz 
vsakdanjega življenja najstnikov, v katerih se skrivajo posamezni filozofski problemi. 
 
Besedilo iz čitank so osnova, na kateri se pri urah izbirnega predmeta razvije od učitelja vodena 
diskusija. Misli in dogodki iz življenja glavnih junakov in njihovih prijateljev iz čitanke 
vzpodbudijo učence k samostojnemu razmišljanju, postavljanju vprašanj in vodenemu 
razgovoru. V vsaki zgodbi je zastopanih več pogledov, stališč in izkušenj, kar učencem omogoča, 
da se v problem zazrejo iz različnih zornih kotov. Vsakemu poglavju je dodano tudi veliko 
število različnih vaj; nekatere ponujajo vprašanja, druge dejavnosti, tretje nove ideje, vse pa so 
povezane z zgodbo iz čitanke. 
 
Tematski sklopi: 

o Raziskovanje in mišljenje 
o Značilnosti mišljenja 
o Um, človek in kultura 
o Kdo sem? 

 

DEJAVNOSTI 

Okrogla miza, ob lepem vremenu pa bom poskušali naše misli ubesediti na svežem zraku, igra 
vlog, stimulacija … 

 

Način pridobivanja ocene 

 
 

Gradivo in pripomočki 

Harijeva odkritje (delovni zvezek) 
 

Predvideni stroški 

Nakup čitanke Harijeva odkritja (okoli 6,00 €). 
 

Opombe 

Učni načrti so pripravljeni kot triletni (izjemoma dvoletni) predmeti. Učenec lahko po enem ali 
dveh letih izstopi. Z učenjem "prve stopnje" izbirnega predmeta lahko začne tudi v 8. ali 9. 
razredu. 



PREDMET: FILOZOFIJA ZA OTROKE – Etična raziskovanja 

Predmet je namenjen: 8. in 9. razred 

Učitelj: Tjaša Prudič 

Število ur tedensko: 1 (35 ur) 
 

CILJI PREDMETA 

S pomočjo delovnega zvezka – ČITANKE – LIZA bomo spoznavali zgodbe iz vsakdanjega 
življenja najstnikov, v katerih se skrivajo posamezni filozofski problemi. 
 
Besedilo iz čitank so osnova, na kateri se pri urah izbirnega predmeta razvije od učitelja vodena 
diskusija. Misli in dogodki iz življenja glavnih junakov in njihovih prijateljev iz čitanke 
vzpodbudijo učence k samostojnemu razmišljanju, postavljanju vprašanj in vodenemu 
razgovoru. V vsaki zgodbi je zastopanih več pogledov, stališč in izkušenj, kar učencem omogoča, 
da se v problem zazrejo iz različnih zornih kotov. Vsakemu poglavju je dodano tudi veliko 
število različnih vaj; nekatere ponujajo vprašanja, druge dejavnosti, tretje nove ideje, vse pa so 
povezane z zgodbo iz čitanke. 
 
Tematski sklopi: 

 prav in narobe, 
 svoboda in pravila, 
 vrednote, dejstva, mnenja, 
 poštenost, 
 prijateljstvo, 
 o diskusiji. 

 

DEJAVNOSTI 

Okrogla miza, ob lepem vremenu pa bom poskušali naše misli ubesediti na svežem zraku, igra 
vlog, stimulacija … 

 

Način pridobivanja ocene 

 

 

Gradivo in pripomočki 

Liza (delovni zvezek) 

 

Predvideni stroški 

Nakup čitanke Liza (okoli 6,00 €). 

 

Opombe 

Triletni program z možnostjo izpisa ob zaključku posameznega šolskega leta. Vključitev v 
izbirni predmet Etična raziskovanja je možna po opravljenem izbirnem predmetu Kritično 
mišljenje. 



PREDMET: IZBRANI ŠPORT – ATLETIKA 

Predmet je namenjen: 7., 8. in 9. razred  

Učitelj: Ludvik Palčič  

Število ur tedensko: 1 – 2 (35 ur) 
 

CILJI PREDMETA 

 Učenci znajo koordinirano in sproščeno teči in napredujejo (izboljšajo svoj čas) na različne 
razdalje (60m – 1000m); 

 so sposobni neprekinjeno teči 9 – 12 minut; 
 znajo teči štafetni tek in podajati štafetno palico; 

osvojijo tehniko atletskih skokov in atletskih metov in napredujejo v osebnih dosežkih. 
 

DEJAVNOSTI 

Dejavnosti se bodo odvijale v šolski telovadnici, športnem stadionu na Rakeku ter v naravi v 
okolici šole. 
Praktične vsebine: 

- TEKI: na različne razdalje 60m – 1000m, fartlek (dolgotrajnejši tek v naravi), kros, 
štafetni tek, tek z ovirami; 

- SKOKI: z mesta, z zaletom (izmera zaleta), v daljino, v višino; 
- METI: žogice, žvižgača, težke žoge, suvanje krogle. 

Teoretične vsebine: 
- osnovna pravila ob praktičnih vsebinah. 

 

Način pridobivanja ocene 

Praktično in teoretično znanje, individualen napredek in uspešnost. 
 

Gradivo in pripomočki 

Strokovna literatura z vsebinami iz atletike ( v knjižnici in pri učitelju), športna oprema. 
 

Predvideni stroški 

Učenci bi se udeležili atletskih  tekmovanj na področnem nivoju ( v Postojni).  Stroški prevoza in 
štartnine. 
 

Opombe 

Enoletni predmet. Učenec ga lahko izbere enkrat v treh letih, ne glede na to, da se vsebina 
izbranih športov spreminja. 



PREDMET: IZBRANI ŠPORT – ODBOJKA 

Predmet je namenjen: 7. razred 

Učitelj: Polona Klopčič 

Število ur tedensko: 1 (35 ur) 
 

CILJI PREDMETA 

Izbrani šport odbojka je namenjen učencem, ki želijo izboljšati in izpopolniti znanje odbojke. Ob 
vadbi osnovnih tehničnih elementov z žogo, se bodo seznanili tudi z zahtevnejšimi tehničnimi in 
taktičnimi nalogami, ki omogočajo uspešno igro. V programu bo tudi spoznavanje pravil igre in 
sodniških znakov ter seznanitev z organizacijskimi vidiki tega športa, udeležitev tekmovanja 
kot gledalec in tekmovalec. 
 

DEJAVNOSTI 

Tehnični elementi, taktični elementi, igra z različnim številom igralcev, odbojka na mivki, obisk 
uradne tekme, nastop na uradnem tekmovanju. 

 

Način pridobivanja ocene 

Praktični prikaz. 
 

Gradivo in pripomočki 

Športna oprema. 
 

Predvideni stroški 

Prevoz na tekmovanje ali tekmo. 
 

Opombe 

Enoletni predmet. Učenec ga lahko izbere enkrat v treh letih, ne glede na to, da se vsebina 
izbranih športov spreminja. 



PREDMET: KEMIJA V OKOLJU 

Predmet je namenjen: 8. in 9. razred 

Učitelj: Anita Šen  

Število ur tedensko: 1 (35 ur) 
 

CILJI PREDMETA 

 pri preučevanju domačega okolja uporabljajo in poglabljajo znanja, ki so jih usvojili pri 
različnih predmetih; 

 s samostojnim eksperimentalnim delom na terenu pridobivajo in povezujejo pomembne 
podatke o stanju domačega okolja in širše v Sloveniji; 

 se urijo v natančnem opazovanju, beleženju, razvrščanju in analiziranju podatkov in 
informacij; 

 kritično vrednotijo vplive človekove dejavnosti z gospodarskega, družbenega in okoljskega 
vidika; 

 spoznajo značilnosti eksperimentalno-terenskega dela: od načrtovanja do izvajanja in 
oblikovanja ugotovitev; 

 razvijajo veščine eksperimentalnega dela s poudarkom na preučevanju okoljskih 
dejavnikov; 

 naučijo se pravilno odvzemati vzorce vode, zraka in zemlje; 
 naučijo se delati s kovčki za analizo vode in zemlje; 
 razvijajo procesne veščine, kot so: samoiniciativnost, samostojnost, odgovornost in 

zmožnost delovanja v lastnem okolju, ki temelji na podatkih, pridobljenih s pomočjo 
eksperimentalnega in terenskega dela in s študijem različnih virov informacij in njihovim 
procesiranjem; 

 se učijo razmišljati o posledicah današnjega načina življenja v okolju, kjer so doma, in 
ustvarjati alternativne zamisli prihodnjega – trajnostnega razvoja. 

 

DEJAVNOSTI 

 Osnovna učna metoda izbirnega predmeta kemija v okolju je eksperimentalno delo, ki se 
izvaja v okviru terenskega, sodelovalno-raziskovalnega ali projektnega učnega dela ter se 
smiselno povezuje z ostalimi oblikami aktivnega učenja in poučevanja. 

 Učenci odvzemajo vzorce vode, tal in jih analizirajo. 
 Delo z računalnikom, internet. 
 Ugotovitve predstavljajo kot plakate, seminarske naloge … 
 Učenci samostojno izvajajo poskuse z različnimi snovmi, spoznavajo njihov pomen in 

uporabo ter napotke za varno delo s kemikalijami. Učenci zbirajo, beležijo opažanja, 
opisujejo pojave ter poskušajo povezati teorijo s prakso. 

 

Način pridobivanja ocene 

ustno, ocenjevanje projektnega in praktičnega dela 
 

Gradivo in pripomočki 

veliki črtani zvezek, lateksove rokavice, stara srajca ali delovna halja, zaščitna očala 
 

 

 



Predvideni stroški 

V stroške vključujem nakup kemikalij in ustrezne laboratorijske opreme (gorilniki, kartuše za 
gorilnike, steklovina) ter stroške prevoza za obisk raziskovalnega laboratorija. Stroški so 
povezani tudi z velikostjo skupine, ki se bo odločila za ta predmet. 
 

Opombe 

Enoletni predmet. Učenec se lahko vključi le enkrat v zadnjih dveh letih. 



PREDMET: LIKOVNO SNOVANJE I  

Predmet je namenjen: 7. razred 

Učitelj: Petra Mikše 

Število ur tedensko: 1 (35 ur) 
 

CILJI PREDMETA 
 

 razvoj domišljije, likovnega spomina, predstavljivosti in zmožnosti opazovanja;  
 razvoj odnosa do likovnih stvaritev in likovne kulturne dediščine; 
 razumevanje sodobne vizualne komunikacije; 
 priprava učenca za sodelovanje v kulturnem življenju ožjega in širšega okolja. 

 

DEJAVNOSTI 

 Risali bomo na različne podlage (papir, blago, steklo, uporabne in okrasne predmete...) z 
različnimi materiali (svinčnik, tuš, krede, oglje, voščenke, barve za blago, barve za steklo...). 

 Slikali bomo na platno, les, keramiko, stene. Lotili se bomo nekaterih zahtevnejših slikarskih 
tehnik kot je izdelava mozaika iz keramičnih ploščic in »batik«. 

 Kiparili iz gline, plastike, žice, mavca, papirja. Izdelali kalupe in odlivali reliefe s tekočimi 
materiali (mavec, vosek...), se preizkusili v lutkarstvu. 

 Na področju mode se bomo lotili kreiranja oblačil in modnih dodatkov. 
 

Način pridobivanja ocene 

Ocenjevanje izdelkov. 
 

Gradivo in pripomočki 

Pripomočki, ki jih uporabljamo pri likovnem pouku. 

 

Predvideni stroški 

Nakup dodatnih materialov po dogovoru z učenci. 

 

Opombe 

Enoletni predmet vezna na razred. 



PREDMET: LIKOVNO SNOVANJE II  

Predmet je namenjen: 8. razred 

Učitelj: Petra Mikše 

Število ur tedensko: 1 (35 ur) 
 

CILJI PREDMETA 

 uporaba različnih likovnih tehnik, kombinacije in združevanje le-teh; 
 utrditev smisla za estetiko, lepoto in ustvarjalno ter uporabno umetnost; 
 razvoj domišljije in inovativnosti; 
 smisel opazovanja in zaznavanja; 
 razvoj odnosa in razumevanja lastnih in tujih likovnih stvaritev. 
 

DEJAVNOSTI 

 Spoznavali in uporabili različne likovne tehnike kot so: risanje, slikanje, kiparstvo, 
oblikovanje prostora...;  

 izdelali sliko iz peska, plute in drugih materialov;  
 spoznali tehniko risanja na svilo in steklo;  
 delali odlitke iz mavca in gline;  
 izdelali izdelek iz semen na leseni podlagi;  
 oblikovali kipec iz mila, lesa, žice...;  
 ponazorili vitraž iz papirja;  
 pri grafiki spoznali monotipijo;  
 na področju zahtevnejših slikarskih tehnik »spopadli« z reprodukcijo;  

na področju kiparstva preizkusili različne načine kaširanja (figura, maska). 
 

Način pridobivanja ocene 

Ocenjevanje izdelkov. 
 

Gradivo in pripomočki 

Pripomočki, ki jih uporabljamo pri likovnem pouku. 
 

Predvideni stroški 

Nakup dodatnih materialov po dogovoru z učenci. 
 

Opombe 

Enoletni predmet vezan na razred. 



PREDMET: LIKOVNO SNOVANJE III 

Predmet je namenjen: 9. razred 

Učitelj: Petra Mikše 

Število ur tedensko: 1 (32 ur) 
 

CILJI PREDMETA 

 zmožnost kritičnega opazovanja prostora in ureditev le-tega; 
 razvoj odnosa do likovnih stvaritev in lastne ustvarjalnosti; 
 priprava učenca za sodelovanje na širšem kulturnem in likovno-ustvarjalnem okolju. 
 

DEJAVNOSTI 

 spoznavali in se seznanili z oblikovanjem prostora - glede na barve, uporabnost, praktičnost 
in dobro počutje;  

 spoznavali sodobno modo, modne oblikovalce, spodbujali nove ideje in modne smernice;  
 delali okrasne izdelke iz mavca in gline;  
 spoznavali nove tehnike risanja na svilo in steklo;  
 oblikovali okrasne kipce v tehniki kaširanja, oblikovanja mila, žice, lesa... 

 

Način pridobivanja ocene 

Ocenjevanje izdelkov. 
 

Gradivo in pripomočki 

Pripomočki, ki jih uporabljamo pri likovnem pouku. 

 

Predvideni stroški 

 
 

Opombe 

Enoletni predmet vezan na razred. 



PREDMET: NAČINI PREHRANJEVANJA  

Predmet je namenjen: 9. razred 

Učitelj: Marija Opeka 

Število ur tedensko: 2 uri/14 dni (32 ur)  
 

CILJI PREDMETA 

Pri izbirnem predmetu NAČINI PREHRANJEVANJA učence poučujemo o prehrani z vidika 
zagotavljanja in varovanja zdravja. Naučijo se o pomembnosti zdrave prehrane, spoznajo načine 
prehranjevanja in prehrano v različnih starostnih obdobjih življenja in v posebnih razmerah. 
Poglobijo znanje v smislu usmerjanja v nadaljnje šolanje na agroživilskih, gostinsko-turističnih 
in zdravstvenih šolah. 
 

DEJAVNOSTI 

Učenci preko praktičnega dela (kuhanja) pripravljajo različne slovenske jedi, vegetarijanske 
jedi … , analizirajo in načrtujejo jedilnike za različna starostna obdobja (sestavljanje jedilnikov, 
izračunavanje energijske vrednosti na osnovi ITM,ITT in vrste dela). 

 

Način pridobivanja ocene 

Ocenjevanje praktičnega dela (kuhanje),ocenjevanje plakatov, pisni preizkus 1x letno. 
 

Gradivo in pripomočki 

Učbenik, del. zvezek, oprema, ostale potrebščine … 
Mapa z listi. 
 

Predvideni stroški 

Učenci prispevajo denar za praktične vaje (kuhanje), saj pripravljene jedi tudi degustirajo. 20 ur 
praktičnih  vaj (10x2 uri) po 1 do 2 € (približno 20- 30 € letno). Denar za vsako vajo (nakup 
živil) prinesejo sproti.  
 

Opombe 

Enoletni predmet, vezan na razred. 



PREDMET: NEMŠČINA I 

Predmet je namenjen: 7. razred 

Učitelj: Anja Šircelj Istenič  

Število ur tedensko: 2 (70 ur) 
 

CILJI PREDMETA 

 spozna nemški jezik, razume navodila in  pogovor ter se vanj aktivno in sproščeno vključuje, 
 uri izgovorjavo in zapis v nemškem jeziku, 
 podrobno predstavi sebe, svojo družino in prijatelje, 
 opisuje urnik, poimenuje šolske potrebščine in pripoveduje o šolskih predmetih, 
 spozna države, mesta in jezike, 
 spozna oblačila, 
 pripoveduje o svojih hobijih, 
 samostojno napiše krajši sestavek. 
 

DEJAVNOSTI 

Poudarek je na razvijanju vseh 4 jezikovnih sposobnosti: slušno in bralno razumevanje ter 
ustno in pisno sporočanje.  

 delo z učbenikom 
 pogovor – dialogi 
 didaktične igre 
 igra vlog 
 pisanje krajših sestavkov 
 poslušanje pesmi, gledanje nemških risank 
 izdelava plakatov 
 delo s slovarjem 

 

Način pridobivanja ocene 

pisno in ustno ocenjevanje znanja, govorni nastop 
 

Gradivo in pripomočki 

Planet 1 – učbenik in delovni zvezek (slovenska izdaja) 
 

Predvideni stroški 

delovni zvezek Planet 1 – slovenska izdaja  (okvirno 15 €) 
 

Opombe 

Triletni program z možnostjo izpisa ob zaključku posameznega šolskega leta. 



PREDMET: NEMŠČINA II 

Predmet je namenjen: 8. razred 

Učitelj: Anja Šircelj Istenič 

Število ur tedensko: 2 (70 ur) 
 

CILJI PREDMETA 

 razume navodila ter se aktivno in sproščeno sporazumeva v nemškem jeziku, 
 uri izgovorjavo in zapis v nemškem jeziku, 
 spozna živali, 
 opisuje hišo, prostore in poimenuje predmete, 
 opiše potek dneva in tedna (dejavnosti), 
 spozna dele telesa ter daje nasvete za zdrav način življenja, 
 spozna zgradbe v mestu in prijatelju pošlje razglednico, 
 samostojno napiše krajši sestavek. 
 

DEJAVNOSTI 

Poudarek je na razvijanju vseh 4 jezikovnih sposobnosti: slušno in bralno razumevanje ter 
ustno in pisno sporočanje.  

 delo z učbenikom 
 pogovor – dialogi 
 didaktične igre 
 igra vlog 
 pisanje krajših sestavkov 
 poslušanje pesmi, gledanje nemških risank 
 izdelava plakatov, projektov 
 delo s slovarjem. 

 

Način pridobivanja ocene 

pisno in ustno ocenjevanje znanja, projekti 
 

Gradivo in pripomočki 

Planet  1 in 2  učbenik (mednarodna izdaja) in Planet 2 delovni zvezek (slovenska izdaja) 
 

Predvideni stroški 

delovni zvezek Planet 2 – slovenska izdaja (okvirno 15 €) 
 

Opombe 

Triletni program z možnostjo izpisa ob zaključku posameznega šolskega leta. Vključitev v 
izbirni predmet Nemščina II. možna po opravljenem izbirnem predmetu Nemščina I. ali ob 
izkazanem ustreznem predznanju. 



PREDMET: NEMŠČINA III 

Predmet je namenjen: 9. razred 

Učitelj: Anja Šircelj Istenič 

Število ur tedensko: 2 (70 ur) 
 

CILJI PREDMETA 

 razume navodila ter se aktivno in sproščeno sporazumeva v nemškem jeziku, 
 uri izgovorjavo in zapis v nemškem jeziku, 
 opisuje vreme, 
 opisuje svojo (sanjsko) hišo,  
 se zna orientirati v mestu ter opiše določeno pot,  
 spozna poklice ter zna povedati, kaj bi rad postal, 
 pripoveduje o svojih načrtih za prihodnost, 
 pripoveduje o preteklosti, 
 napiše svoj življenjepis. 
 

DEJAVNOSTI 

Poudarek je na razvijanju vseh 4 jezikovnih sposobnosti: slušno in bralno razumevanje ter 
ustno in pisno sporočanje.  

 delo z učbenikom 
 pogovor – dialogi 
 didaktične igre 
 igra vlog 
 pisanje krajših sestavkov 
 poslušanje pesmi, gledanje nemških risank 
 izdelava plakatov, projektov 
 delo s slovarjem 

 

Način pridobivanja ocene 

pisno in ustno ocenjevanje znanja, projekt, deklamacija pesmi, delo s slovarjem 
 

Gradivo in pripomočki 

Planet 3 učbenik (slovenska izdaja) in Planet 2 delovni zvezek (mednarodna izdaja) 
 

Predvideni stroški 

(Potrebujemo delovni zvezek, ki ga uporabljamo že v 8. razredu.) 
 

Opombe 

Vključitev v izbirni predmet Nemščina III. možna po opravljenem izbirnem predmetu Nemščina 
II. ali ob izkazanem ustreznem predznanju. 



PREDMET: OBDELAVA GRADIV – LES 

Predmet je namenjen: 7., 8., in 9. razred 

Učitelj: Martin Rihtar 

Število ur tedensko: 2uri/14 dni (35 ur) 
 

CILJI PREDMETA 

 načrtujejo predmete iz lesnih in drugih gradiv; 
 izdelajo in uporabijo tehnično in tehnološko dokumentacijo; 
 pri izdelavi načrtovanega predmeta uporabijo obdelovalne postopke; 
 ugotavljajo osnovne tehnološke lastnosti gradiv in jih primerjajo med seboj; 
 merijo z ustreznimi merilnimi pripomočki; 
 spoznavajo sestavo in delovanje osnovnih orodij in strojev za obdelavo gradiv; 
 iščejo podobnosti in razlike med orodji, namenjenimi enakim obdelovalnim postopkom pri  
 obdelavi različnih gradiv; 
 izvajajo  osnovne delovne operacije z ročnimi orodji in stroji ter spoznajo organizacijo  
 delovnega mesta; 
 se navajajo na smotrno organizacijo in planiranje proizvodnje; 
 spoznavajo nevarnosti pri delu, izbirajo varnostna sredstva in upoštevajo ukrepe za varno 

delo; 
 odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti, se navajajo na delo v skupini in vrednotijo svoje 

delo in predmete dela. 
 

DEJAVNOSTI 

Oblikovanje, predstavitev, analiza, uporaba delovnih sredstev in tehnologij. 
 

Način pridobivanja ocene 

Izdelki, načrtovanje, tehnološki postopki. 
 

Gradivo in pripomočki 

Lesna gradiva, ročno in strojno orodje in naprave. 
 

Predvideni stroški 

gradiva 
 

Opombe 

Enoletni predmet. Učenci ga lahko izberejo le enkrat v 3 letih. 



PREDMET: PLES 

Predmet je namenjen: 7. razred 

Učitelj: Polona Klopčič 

Število ur tedensko: 1 (35 ur) 
 

CILJI PREDMETA 

Plesne dejavnosti – ples bo obsegal osnovne elemente plesne umetnosti. Učenci bodo plesno 
znanje izražali preko oblikovanja formacij z gibanjem in ob ritmičnih igrah. Velik poudarek bo 
na izražanju lastnih občutkov in doživetij skozi gib - individualno ali preko skupinske plesne 
improvizacije. 
 

DEJAVNOSTI 

Predmet bo obsegal tudi družabno – plesne igre, družabne plese svetovnega programa: osnovne 
slike in kombinacije standardnih in latinskoameriških plesov, rock&rolla, nekaterih disco in 
skupinskih plesov, aerobiko, svobodno ustvarjanje, obisk plesnega tekmovanja ali prireditve 
kot tekmovalec ali gledalec. 
 

Način pridobivanja ocene 

Praktični prikaz. 
 

Gradivo in pripomočki 

Športna oprema, kot pri pouku športne vzgoje. 
 

Predvideni stroški 

Prevoz in vstopnina za ogled, udeležbo na tekmovanju, predstavi (so odvisni od izbrane 
udeležbe). 
 

Opombe 

Enoletni predmet. Učenec se lahko vključi enkrat v treh letih. 



PREDMET: PLES 

Predmet je namenjen: 9. razred 

Učitelj: Polona Klopčič 

Število ur tedensko: 1 (35 ur) 
 

CILJI PREDMETA 

Plesne dejavnosti – ples bo obsegal osnovne elemente plesne umetnosti. Učenci bodo plesno 
znanje izražali preko oblikovanja formacij z gibanjem in ob ritmičnih igrah. Velik poudarek bo 
na izražanju lastnih občutkov in doživetij skozi gib - individualno ali preko skupinske plesne 
improvizacije. 

 

DEJAVNOSTI 

Predmet bo obsegal tudi družabno – plesne igre, družabne plese svetovnega programa: osnovne 
slike in kombinacije standardnih in latinskoameriških plesov, rock&rolla, nekaterih disco in 
skupinskih plesov, aerobiko, svobodno ustvarjanje, obisk plesnega tekmovanja ali prireditve 
kot tekmovalec ali gledalec. 
Na pobudo učencev se lahko znotraj izbirnega predmeta  pripravimo na valeto (plesni in ostali 
program). 
 

Način pridobivanja ocene 

Praktični prikaz. 
 

Gradivo in pripomočki 

Športna oprema, kot pri pouku športne vzgoje. 
 

Predvideni stroški 

Prevoz in vstopnina za ogled, udeležbo na tekmovanju, predstavi (so odvisni od izbrane 
udeležbe). 
 

Opombe 

Enoletni predmet. Učenec se lahko vključi enkrat v treh letih. 



PREDMET: POSKUSI V KEMIJI  

Predmet je namenjen: 8. in 9. razred 

Učitelj: Anita Šen  

Število ur tedensko: 1 (35 ur) 
 

CILJI PREDMETA 

 utrdijo in poglobijo znanje, razumevanje in uporabo kemijskih vsebin s pomočjo 
samostojnega eksperimentalnega dela, z razvijanjem razumevanje bistvenih podobnosti in 
razlik med snovmi na temelju opazovanj in eksperimentiranja; 

 razvijajo spretnosti in veščine za varno in učinkovito delo s snovmi, eksperimentiranje in 
raziskovanje; 

  se seznanijo z raznolikimi vidiki dela v kemijskem laboratoriju; 
 se urijo v osnovnih tehnikah in operacijah laboratorijskega (in terenskega) 

eksperimentalnega dela; 
 osvojijo postopke eksperimentiranja (raziskovalnega) dela: od načrtovanja do izvajanja 

eksperimentov, opazovanja, zbiranja, beleženja, razvrščanja, analize in predstavitve 
podatkov (procesiranje podatkov), postavljanja zaključkov in ocenitev smiselnosti 
rezultatov in zaključkov ter njihovo povezovanje s teorijo in življenjskim okoljem. 

 

DEJAVNOSTI 

 Učenci samostojno izvajajo poskuse z različnimi snovmi, spoznavajo njihov pomen in 
uporabo ter napotke za varno delo s kemikalijami.  

 Učenci zbirajo, beležijo opažanja, opisujejo pojave ter poskušajo povezati teorijo s prakso. 
 Spretnosti, ki jih pri poskusih razvijajo, lahko uporabijo v poklicih v kemijski, farmacevtski 

industriji, zdravstvu in drugod. 
 Nekatere eksperimente izvaja učitelj demonstracijsko. 

Učenci si v okviru predmeta ogledajo tudi raziskovalni laboratorij. 
 

Način pridobivanja ocene 

ustno, ocenjevanje projektnega in praktičnega dela 

 

Gradivo in pripomočki 

veliki črtani zvezek, lateksove rokavice, stara srajca ali delovna halja, zaščitna očala 
 

Predvideni stroški 

V stroške vključujem nakup kemikalij in ustrezne laboratorijske opreme ter stroške prevoza za 
obisk raziskovalnega laboratorija.  
Stroški so povezani tudi z velikostjo skupine, ki se bo odločila za ta predmet. 
 

Opombe 

Enoletni predmet. Učenec se lahko vključi le enkrat v zadnjih dveh letih. 



PREDMET: RAČUNALNIŠTVO, UREJANJE BESEDIL 

Predmet je namenjen: 7. in 8. razred 

Učitelj: Martin Rihtar 

Število ur tedensko: 1 (35 ur) 
 

CILJI PREDMETA 

 spoznavajo osnovne pojme računalništva in vlogo ter pomen računalniške tehnologije v 
sodobni družbi, 

 spremljajo razvoj računalniške tehnologije, 
 pridobivajo temeljna znanja, spretnosti in navade za učinkovito ter uspešno uporabo 

sodobne računalniške tehnologije za zadovoljevanje svojih in družbenih potreb, 
 razvijajo komunikacijske zmožnosti, 
 oblikujejo stališča do pridobljenih informacij in krepijo merila za doživljanje ter 

vrednotenje lepega, 
 razvijajo sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij, 
 pridobivajo sposobnost samostojnega reševanja problemov, 
 razvijajo sposobnost in odgovornost za sodelovanje v skupini ter si krepijo pozitivno 

samopodobo, 
 razvijajo pravilen odnos do varovanja lastnine (avtorske pravice) in osebnosti (zaščita 

podatkov), 
 bogatijo svoj jezikovni zaklad in skrbijo za pravilno slovensko izražanje. 

 

DEJAVNOSTI 

Iščejo, spoznavajo, analizirajo, oblikujejo sklope podatkov. 
 

Način pridobivanja ocene 

S pomočjo praktičnih računalniških vaj. 
 

Gradivo in pripomočki 

Delovni zvezek. 
 

Predvideni stroški 

Predvideni stroški 8-12 €. 
 

Opombe 

Učni načrt je pripravljen kot triletni (izjemoma dvoletni) predmet. Učenec lahko po enem ali 
dveh letih izstopi. Z učenjem "prve stopnje" izbirnega predmeta lahko začne tudi v 8. ali 9. 
razredu. 



PREDMET: RASTLINE IN ČLOVEK 

Predmet je namenjen: 8. in 9. razred 

Učitelj: Irena Peteh Kranjc 

Število ur tedensko: 1 (35 ur) 
 

CILJI PREDMETA 

Učenci: 
 spoznajo povezanost rastlinskega sveta in človeka; 
 spoznajo vrstno pestrost rastlinskega sveta pri nas; 
 seznanijo se s številnimi rastlinami, ki jih človek uporablja na različne načine. 

 

DEJAVNOSTI 

Opazovanje in določanje rastlin v naravi, mikroskopiranje rastlin, gojenje lončnic, primerjava 
različnih drevesnih vrst, spoznavanje zdravilnih rastlin in priprava čajev, opazovanje  različnih 
dišavnic in njihova uporaba, saditev in skrb za rastline v okolici šole. 

 

Način pridobivanja ocene 

Ocenjuje se dejavnosti. 
 

Gradivo in pripomočki 

 
 

Predvideni stroški 

 
 

Opombe 

Enoletni predmet. Učenec ga lahko izbere enkrat v 3 letih. 



PREDMET: RAZISKOVANJE ORGANIZMOV V DOMAČI OKOLICI 

Predmet je namenjen: 7. in 8. razred 

Učitelj: Irena Peteh Kranjc 

Število ur tedensko: 1 (35 ur) 
 

CILJI PREDMETA 

Učenci: 
 nadgradijo znanje naravoslovja in biologije; 
 spoznajo značilne ekosisteme v domači okolici ter naravno dediščino; 
 spoznajo metode raziskovalnega dela; 
 naučijo se izdelati poročilo o svojem delu in ga predstavit; 
 upoštevajo pravila varnega in etičnega dela z živimi bitji. 

 

DEJAVNOSTI 

Pouk je usmerjen v aktivno raziskovalno delo učencev (skupinsko in individualno) na 
 terenu : kaj nam ponuja gozd, začutimo naravo, zimske vejice, izdelki iz plodov in drugih 
naravnih materialov, raziskovanje žive meje, opazovanje ptic, spomladanska setev, presajanje, 
načini merjenja, raziskujemo vire in kvaliteto pitne vode, rešitve za čistejšo prihodnost. 
 

Način pridobivanja ocene 

 
 

Gradivo in pripomočki 

 
 

Predvideni stroški 

 
 

Opombe 

Enoletni predmet. Učenec ga lahko izbere enkrat v treh letih. 



PREDMET: RETORIKA 

Predmet je namenjen: 9. razred 

Učitelj: Irena Pavlič 

Število ur tedensko: 1 (35 ur) 
 

CILJI PREDMETA 

Učenci se naučijo: kaj je retorika, uporabnost retorike, etiko dialoga, argumentacijo, retorične 
tehnike, oblikovanje prepričljivih govorov; spoznajo nastanek in zgodovino retorike. 

 

DEJAVNOSTI 

- Izražanje svojih stališč,  
- prepričevanje in argumentiranje,  
- sestavljanje govorov,  
- javno nastopanje (govor, debata). 
 

Način pridobivanja ocene 

govorni nastopi, debata 
 

Gradivo in pripomočki 

T. Zidar Gale etc.: Retorika 

 

Predvideni stroški 

 
 

Opombe 

Enoletni predmet, vezan na razred. 



PREDMET: SODOBNA PRIPRAVA HRANE 

Predmet je namenjen: 7. in 8. razred 

Učitelj: Marija Opeka 

Število ur tedensko: 2 uri/14 dni (35 ur) 
 

CILJI PREDMETA 

Pri tem izbirnem predmetu se učenci učijo o pomembnosti varne, varovalne in zdrave prehrane, 
spoznajo različne prehrambene navade in poglabljajo znanja v smislu usmerjanja v nadaljnje 
šolanje na agroživilskih, gostinsko – turističnih in zdravstvenih šolah. 
 

DEJAVNOSTI 

Učenci bodo te cilje osvojili tudi preko praktičnega dela – priprave jedi. Pri tem bodo spoznavali 
različne kuharske postopke ( kuhanje, pečenje, cvrenje, dušenje). Pripravljene jedi bodo tudi 
degustirali. 
 

Način pridobivanja ocene 

Ocenjevanje praktičnega dela (kuhanje),ocenjevanje plakatov, pisni preizkus 1x letno 

 

Gradivo in pripomočki 

Sodobna priprava hrane, učbenik, založba Modrijan, Lj, 2000 (učbeniški sklad) 
Mapa z listi 
Sodobna priprava hrane, DZ, založba Modrijan, Lj. 2000 (gradivo za učitelja) 

 

Predvideni stroški 

Učenci prispevajo denar za praktične vaje (kuhanje), saj pripravljene jedi tudi degustirajo. 20 ur 
praktičnih vaj (10x2 uri) po 1 do 2 € (približno 20- 30 € letno). Denar za vsako vajo (nakup 
živil) prinesejo sproti.  
 

Opombe 

Enoletni predmet, učenec ga lahko izbere le enkrat v treh letih. 



PREDMET: ŠPORT ZA SPROSTITEV 

Predmet je namenjen: 7. razred 

Učitelj: Polona Klopčič 

Število ur tedensko: 1 (35 ur) 
 

CILJI PREDMETA 

Namen predmeta šport za sprostitev je spoznavanje novih športov, ki jih v obveznem šolskem 
programu ni mogoče izvajati, so pa z vidika športno-rekreativnih učinkov pomembni za 
kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih in poglobiti znanje športnih 
vsebin, s katerimi se ukvarjamo pri urah ŠVZ. Vsebine in izpeljava izbirnih predmetov 
omogočajo spoznavanje različnih vplivov gibalnih dejavnosti na zdravje, razumevanje pomena 
telesne in duševne sprostitve, nadomeščanje negativnih učinkov sodobnega življenja ter 
pridobivanje znanj, ki učencem omogočajo, da si v prostem času izberejo sebi primerne športne 
vsebine in obremenitve. 
 

DEJAVNOSTI 

Badminton, karate, ples, fitnes, plavanje, drsanje, sankanje, tek, namizni tenis, spining, squash, 
lokostrelstvo, igre z žogo, aerobne dejavnosti, obiski tekmovanja različnih športnih panog kot 
gledalci ali tekmovalci. 

 

Način pridobivanja ocene 

Praktični prikaz  in seminarske naloge. 

 

Gradivo in pripomočki 

Športna oprema, kopalke, vse ostale športne rekvizite se dobi na mestu izvajanja in so po 
navadi vključeni v ceno vadnine. 

 

Predvideni stroški 

Prevozi in  vadnine po dogovoru s starši (cca30eur). 
 

Opombe 

Enoletni predmet. Vključiš se lahko le enkrat v treh letih. 



PREDMET: ŠPORT ZA ZDRAVJE 

Predmet je namenjen: 7., 8. in 9. razred 

Učitelj: Ludvik Palčič  

Število ur tedensko: 1 – 2 (35 ur) 
 

CILJI PREDMETA 

S praktičnim ukvarjanjem in z učenjem vsebin iz splošne kondicijske priprave, atletike, 
gimnastike, plesa, pohodništva, kolesarjenja, plavanja in športnih iger (košarka, odbojka, 
nogomet in iger z loparjem)  bo učenec usvajal te vsebine za uporabo v življenju, za lasten 
razvoj in zdrav način življenja. 

 

DEJAVNOSTI 

Dejavnosti se bodo odvijale v šolski telovadnici, na športnem stadionu na Rakeku, v naravi v 
okolici šole, v občini Cerknica: 

 splošna kondicijska priprava; 
 atletika; 
 gimnastika; 
 ples; 
 pohodništvo; 
 kolesarjenje; 
 plavanje; 
 športne igre (košarka, odbojka, nogomet, rokomet, igre z loparjem). 

 

Način pridobivanja ocene 

Praktično in teoretično znanje, individualen napredek in uspešnost. 
 

Gradivo in pripomočki 

Splošna športna literatura, učni plakati, športna oprema. 
 

Predvideni stroški 

Prevoz in vstopnina. 
 

Opombe 

Enoletni predmet. Učenec ga lahko izbere enkrat v treh letih. 



PREDMET: VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 

Predmet je namenjen: 7., 8. in 9. razred 

Učitelj: Tjaša Prudič 

Število ur tedensko: 2 uri na 14 dni (35 ur) 
 

CILJI PREDMETA 

o naravne in druge nesreče,  
o odnos človeštva do nesreč,  
o vloga sodobne družbe v odnosu do okolja, 
o ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč,  
o ukrepi za preprečevanje nesreč, 
o ukrepanje pred, med in po nesreči,  
o pomen prostovoljstva in delo reševalnih služb. 
 

DEJAVNOSTI 

POTRES, POPLAVA, POŽAR, PLAZ, SUŠA, EKSPLOZIJA, ŽLED, PROMETNA NESREČA … 
 

Jih poznaš? 
Kako ukrepati, ko pride do nesreče? 
Koga poklicati? 
 
CIVILNA ZAŠČITA, GASILCI, POLICIJA,  
VOJSKA, JAMARJI, POTAPLJAČI,  
GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA, 
REŠEVANJE S PSI … 
 

o UPORABII GASILNIK! 
o SPOZNALI DELO GASILCA!  
o POKLICALI 112! 
o IZVEDLI EVAKUACIJO ŠOLE! 
o REŠEVALI S PSI! 
o POSLUŠALI VOJAKA! 
o SE NAUČILI RAVNATI OB NESREČAH! 

 

Način pridobivanja ocene 

 
 

Gradivo in pripomočki 

 
 

Predvideni stroški 

 
 

Opombe 

Enoletni predmet. Učenec ga lahko izbere enkrat v treh letih. 



PREDMET: VERSTVA IN ETIKA 1 

Predmet je namenjen: 7., 8. in 9. razred 

Učitelj: Martin Rihtar 

Število ur tedensko: 1 (35 ur) 
 

CILJI PREDMETA 

Okvirna kategorija obravnave je svet, v katerem živimo, v svoji raznolikosti. Vodilni motiv (in 
»etapni cilj« tega letnika) pri obravnavi verstev je priprava učencev, da bodo lahko dojemali 
raznolikosti verstev kot sestavine raznolikosti sveta (verstva sveta – svetovi verstev); izhajamo 
iz verstva našega okolja in se sprašujemo po njegovih značilnostih. Temu je na ravni konkretnih 
življenjskih vprašanj korelativna priprava na soočanje z različnostjo  vzorov in vzornikov, 
iskanju lastne enkratnosti\identitete ob spoznavanju in sprejemanju različnosti drugih; 
pozornost je namenjena nasprotjem, ki lahko izhajajo iz nesprejemanja različnosti, ter pogojem 
in načelom, ki omogočajo sožitje (vrednote človeškega življenja, dostojanstva, miru, pravičnosti, 
sporazumevanja). 
 

DEJAVNOSTI 

Učenci podrobneje spoznavajo verstva sveta skozi različne perspektive. 

 

Način pridobivanja ocene 

Seminarske naloge. 
 

Gradivo in pripomočki 

 
 

Predvideni stroški 

 
 

Opombe 

Učni načrti so pripravljeni kot triletni (izjemoma dvoletni) predmeti. Učenec lahko po enem ali 
dveh letih izstopi. Z učenjem "prve stopnje" izbirnega predmeta lahko začne tudi v 8. ali 9. 
razredu. 

 


