
IZBIRNI PREDMETI



Zakon o osnovni šoli (17. člen)

Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9.

razreda izvajati pouk iz izbirnih predmetov.

Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz

druţboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz

naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru druţboslovno humanističnega 

sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o 

verstvih in etiki ter pouk retorike.

Učenec izbere tri ure pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa

tudi štiri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

LETOS 2 uri v soglasju s starši 3 ure.



IZBIRNOST

ZAKAJ?

Učenci lahko razvijajo svoja močna področja.

Učenci imajo moţnost več, da se na določenem

področju izkaţejo.

Interes. Ţelja.

Moč izbire.



Triletni predmeti – tuj jezik 

Nemščina I.  Če boš izbral drugi tuji jezik, se ga boš

učil vsa tri leta po dve uri na teden. 

 Po enem letu ali dveh lahko z učenjem 

tega predmeta prekineš in si izbereš 

drugi izbirni predmet. 

 Z učenjem tujega jezika lahko začneš 

tudi v 8. ali 9. razredu, če izkaţeš

ustrezno predznanje. 



Triletni predmeti – lahko tudi krajši

Filozofija za otroke –

Kritično mišljenje

Verstva in etika I.

Računalništvo –

Urejanje besedil

 Učni načrt ti omogoča, da izbereš 

predmet le za eno (enoletni 

program) ali dve leti, čeprav jih 

celovito spoznaš šele v triletnem 

obsegu.  

 Čeprav je snov vsakega leta 

samostojna vsebinska enota, moraš 

vedno izbrati najprej prvo temo, ki 

jo lahko potem v naslednjem letu 

nadgrajuješ ali pa tudi ne.



Enoletni predmeti – vezani na razred

Likovno snovanje I.  Učni načrt ti omogoča, da 

izbereš predmet, ki je vezan 

na snov določenega razreda.



Enoletni predmeti

Ansambelska igra

Gledališki klub

Izbrani šport – atletika

Izbrani šport – odbojka

Obdelava gradiv - les

Ples

Raziskovanje organizmov v domači okolici

Sodobna priprava hrane

Šport za sprostitev

Šport za zdravje

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

 Učni načrt ti omogoča, 

da izbereš katerikoli 

predmet iz sklopa v 

kateremkoli razredu 

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



 nemščina (2 uri tedensko, dovolj le ta predmet)

 glasbena šola

 športi

 izpolnjevanje obrazca

 delo izbora
(Število učencev: 23 + 2 n, pri čemer je n število oddelkov).

delitev skupin - normativ
28 učencev, pri izbirnih predmetih s področja računalništva, športa, plesa, prehrane, tehnike 
in tehnologije ter kemije je 20 učencev.

 VPRAŠANJA? 

NAPOTKI


