
 

 

 

OŠ »JOŽETA KRAJCA« RAKEK 

 

IZBIRNI PREDMETI ZA 

ŠOLSKO LETO 

2015/2016 
 

in  

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ZA ŠOLSKO 

LETO 2015/2016  

(7. in 8. razred)  



Drage učenke in učenci zadnje triade, spoštovani starši! 

 

IZBIRNI PREDMETI 

Pred vami so izbirni predmeti, ki jih razpisujemo za šolsko leto 2015/16. 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 interese, sposobnosti in bodoče poklicne odločitve. Pri izboru bomo poskusili 

upoštevati učenčevo prvo izbiro. 

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: 

A) 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. 

B) Triletnimi predmeti, lahko tudi krajši, 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. 

C) Enoletnimi predmeti, vezanimi na razred, ki jih lahko učenec izbere samo v določenih 

razredih. 

D) Enoletnimi predmeti, ki jih učenec lahko izbere samo enkrat v zadnjem triletju. 

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 0590 975 30 ali e-pošto: 

tjasa.prudic@guest.arnes.si. 

 

vodstvo šole 
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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (7. in 8.  razred) 

Kaj so neobvezni izbirni predmeti? 

To so predmeti, ki jih lahko učenec izbere, ter s tem obogati svoje znanje na izbranem področju. 

 

Kaj učenec izbira?  

Učenec lahko na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek izbira en neobvezni izbirni predmet - tuj jezik – 

nemščina. 

 

Potek pouka neobveznih izbirnih predmetov in ocenjevanje 

Pouk neobveznega izbirnega predmeta tujega jezika - nemščine je na urniku dve uri na teden. Obisk 

pouka neobveznega izbirnega predmeta je obvezen, predmet se ocenjuje s številčnimi ocenami od 1 do 

5. 

 

Normativ za oblikovanje skupine 

Posamezni neobvezni izbirni predmet se bo lahko izvajal za najmanj 12 učencev. V primeru, da gre za 

edino učno skupino na šoli, pa za najmanj 8 učencev. V učni skupini je lahko največ 28 otrok. 

 

Možnost menjave neobveznega izbirnega predmeta 

V primeru, da se v začetku šolskega leta posamezni učenec premisli, je menjava možna v mesecu 

septembru, vendar le v okviru normativov. 

 

Obiskovanje neobveznih izbirnih predmetov 

Za učenca, ki si je izbral neobvezni izbirni predmet je obiskovanje obvezno do konca pouka v tekočem 

šolskem letu. 

 

 

 

 

  



PONUDBA IZBIRNIH PREDMETOV 

A – TRILETNI 

PREDMETI 
Nemščina I  7. razred 

Nemščina II  8. razred 

Nemščina III  9. razred 

B – TRILETNI 

PREDMETI, LAHKO 

TUDI KRAJŠI 

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

Računalništvo – multimedija 8. razred 

C – ENOLETNI 

PREDMETI VEZANI NA 

RAZRED 

Likovno snovanje I  7. razred 

Matematična delavnica 8 8. razred 

Življenje človeka na zemlji  8. razred 

Poskusi v kemiji  8. razred 

Likovno snovanje II  8. razred 

Kemija v življenju 9. razred 

Likovno snovanje III 9. razred 

Retorika  9. razred 

Načini prehranjevanja 9. razred 

D – ENOLETNI 

PREDMETI 
Obdelava gradiv – les 7. razred 

Izbrani šport – odbojka 7. razred 

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 7. in 8. razred 

Raziskovanje organizmov v domači okolici 7. in 8. razred  

Sodobna priprava hrane  7. in 8. razred 

Turistična vzgoja 7., 8. in 9. razred 

Šport za zdravje 8. razred 

Rastline in človek  8. in 9. razred 

Starinski in družabni plesi 8. in 9. razred 

Šport za sprostitev 9. razred 

 

PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 

A – TRILETNI 

PREDMETI 
Nemščina  7. razred 

Nemščina 8. razred 

  



PREDMET: NEMŠČINA I 

Predmet je namenjen: 7. razred 

Učitelj: Anja Šircelj Istenič                                                                

Število ur tedensko: 2 uri 
 

CILJI PREDMETA 

Učenec:  

 spoznava nemški jezik, razume navodila in pogovor ter se vanj aktivno in sproščeno vključuje, 

 uri izgovorjavo in zapis v nemškem jeziku, 

 prosto pripoveduje o neki dejavnosti, 

 samostojno prebere kratko besedilo ter povzame njegovo vsebino, 

 samostojno napiše sestavek na določeno temo,  

 podrobno predstavi sebe, svojo družino in prijatelje ter živali, 

 spozna države, mesta in jezike, 

 opisuje svoje hobije in potek dneva / dejavnosti,  

 pripoveduje o svojem razredu, opisuje urnik, poimenuje šolske potrebščine in šolske predmete, 

 spozna države nemškega jezikovnega področja in njihovo kulturo,običaje, značilnosti in zanimivosti. 
 

DEJAVNOSTI 

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

 pogovor – dialog, 

 delo z besedilom, 

 didaktične igre, 

 igra vlog, 

 pisanje krajših sestavkov, 

 poslušanje / gledanje pesmi in posnetkov, 

 delo s slovarjem. 

 

Način pridobivanja ocene 

pisno in ustno ocenjevanje znanja, govorni nastop 

 

Gradivo in pripomočki 

Magnet 1 - e-učbenik  

Magnet 1 - delovni zvezek 
 

Predvideni stroški 

delovni zvezek Magnet 1 (ca. 16 €) 

 

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 uri 
 

CILJI PREDMETA 

Učenec:  

 razume navodila in pogovor ter se aktivno in sproščeno sporazumeva v nemškem jeziku, 

 uri izgovorjavo in zapis v nemškem jeziku, 

 prosto pripoveduje /napiše sestavek na določeno temo, 

 samostojno prebere kratko besedilo ali zgodbo ter povzame njeno vsebino, 

 pripoveduje o različnih športnih zvrsteh, stilih oblačenja, in načinih prehranjevanja,  

 opisuje hišo, prostore, svojo sobo in pohištvo, 

 spozna dele telesa ter daje nasvete za zdrav način življenja, 

 spozna zgradbe v mestu ter primerja življenje v mestu in na vasi oz. v različnih državah, 

 uporablja jezik v vsakodnevnih življenjskih situacijah v naravnem jezikovnem okolju, 

 spoznava države nemškega jezikovnega področja in njihovo kulturo, običaje in naravne znamenitosti. 
 

DEJAVNOSTI 

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

 pogovor – dialogi, 

 delo z besedilom, 

 didaktične igre, 

 igra vlog, 

 poslušanje / gledanje / snemanje pesmi in posnetkov, 

 pisanje krajših sestavkov, izdelava in predstavitev projektov, 

 dopisovanje z vrstniki iz nemškega jezikovnega območja, 

 delo s slovarjem. 

 

Način pridobivanja ocene 

pisno in ustno ocenjevanje znanja, projekti 

 

Gradivo in pripomočki 

Magnet 2 - e-učbenik  

Magnet 2 - delovni zvezek 
 

Predvideni stroški 

delovni zvezek Magnet 2 (ca. 16 €) 

 

Opombe 

 učenci bodo sodelovali z vrstniki iz Švice – imeli bodo možnost udeležiti se izmenjave v Švici 

 triletni program z možnostjo izpisa ob zaključku posameznega šolskega leta 

 

  



PREDMET: NEMŠČINA III 

Predmet je namenjen: 9. razred 

Učitelj: Anja Šircelj Istenič                                                                

Število ur tedensko: 2 uri 
 

CILJI PREDMETA 

Učenec:  

 razume pogovor ter se aktivno in sproščeno sporazumeva v nemškem jeziku, 

 uri izgovorjavo in zapis v nemškem jeziku, 

 samostojno prebere besedilo in zgodbo ter povzame njeno vsebino, 

 samostojno pripravi sestavek na določeno temo in ga ustno predstavi,  

 opisuje vreme, 

 opisuje svojo (sanjsko) hišo, se orientira v mestu ter opiše določeno pot,  

 spozna poklice ter pripoveduje o svojih načrtih za prihodnost, 

 pripoveduje o preteklosti ter napiše svoj življenjepis, 

 uporablja jezik v vsakodnevnih življenjskih situacijah v naravnem jezikovnem okolju, 

 spoznava države nemškega jezikovnega področja in njihove značilnosti / zanimivosti. 
 

DEJAVNOSTI 

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

 pogovor – dialogi, 

 delo z besedilom, 

 didaktične igre, 

 igra vlog, 

 poslušanje / gledanje pesmi in posnetkov, 

 pisanje krajših sestavkov, 

 izdelava in predstavitev projektov, 

 delo s slovarjem (iskanje podatkov, prevajanje…). 

 

Način pridobivanja ocene 

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

 

Gradivo in pripomočki 

Magnet 3 - e-učbenik  

Magnet 3 - delovni zvezek 
 

Predvideni stroški 

Magnet 3 - delovni zvezek (ca. 16 €) 
 

Opombe 

Učenci bodo imeli možnost udeležiti se enodnevne strokovne ekskurzije v Avstrijo. 

 

  



PREDMET: VERSTVA IN ETIKA 1 

Predmet je namenjen: Učencem 7., 8., 9. razreda 

Učitelj: Patricia Verbič 

Število ur tedensko: 1 ura 
 

CILJI PREDMETA 

- Razvijanje sposobnosti za oblikovanje zavesti o samem sebi, svoji identiteti, ciljih in zmožnostih. 

- Razvijanje sposobnosti razumeti druge ljudi, z njimi sodelovati, biti solidaren in sporazumno 

dialoško reševati konflikte. 

- Razvijanje sposobnosti za soočanje z vprašanjem smisla in osmišljanju lastnega življenja. 

- Pridobivanje objektivnega znanja in razgledanosti iz področja svetovnih religij in iz njih izhajajoče 

etike. 

- Pridobivanje kritičnega odnosa do religijskih tradicij in današnjih religijskih ponudb. 

- Spoznavanje vloge verstev pri oblikovanju različnih civilizacij, posebej evropske in oblikovanju 

slovenskega naroda. 

- Priprava na kritičnost do negativnih pojavov v zvezi z religijo in religijami (nestrpnost, 

nespoštovanje, fanatizem, ideološki/verski monopol). 

- Priprava učencev na kritičen in konstruktiven vstop v pluralno družbo, še posebej glede na njeno 

versko in versko-etično pluralnost. 

Tematski sklopi: 

 Verstva sveta 

 Krščanstvo 

 Islam 

 Budizem 

 Judovstvo, Azijska verstva, Tradicionalne religije, Nova religiozna gibanja 

 Enkratnost in različnost /Vzor in vzorniki 

 Reševanje nasprotij, dogovarjanje in /ali nasilje 

 Človek in narava 

 

DEJAVNOSTI 

Izvajali bomo različne učne metode in dejavnosti pri pouku: delo v dvojicah ali skupinah, razlago in prikaz 
oziroma projekcijo na interaktivni tabli, razgovora in debate, opazovanja in zaznavanja, uporabljali bomo tudi 
metodo nevihte možgan in razvrščanja, diskusijo in obravnavali študijo primera.  

Spodbujali bomo samostojno delo učencev, ki bo vsebovalo raziskovanje in kritično vrednotenje. 

Učenci bodo izdelali seminarske naloge na izbrano temo in jo predstavili. 

Načrtovali bomo obisk različnih cerkva (katoliške cerkve v Ljubljani, evangeličanske cerkve v Ljubljani, 
budističnega templja v Ljubljani, pravoslavne cerkve v Ljubljani) v mesecu maju 2014. 
 

Način pridobivanja ocene 

- 1 ustna ocena  
- 2 oceni pisnega izdelka in predstavitve 

 

Gradivo in pripomočki 

- učenci potrebujejo veliki črtani zvezek in mapo za vlaganje listov 

- pri pouku bomo uporabljali interaktivno tablo in računalnik 
 



Predvideni stroški 

Stroški prevoza iz Rakeka v Ljubljano na ogled različnih cerkva ter nazaj.  

 

Opombe 

Program je trileten. Učenec lahko po enem ali dveh letih izstopi. Z učenjem »prve stopnje« izbirnega predmeta 

lahko začne tudi v 8. ali 9. razredu. 

 

  



PREDMET: RAČUNALNIŠTVO - MULTIMEDIJA 

Predmet je namenjen: 8. razred 

Učitelj: Martin Rihtar 

Število ur tedensko: 1 ura 
 

CILJI PREDMETA 

• spoznavajo osnovne pojme računalništva in vlogo ter pomen računalniške tehnologije v so- 

dobni družbi 

• spremljajo razvoj računalniške tehnologije 

• pridobivajo temeljna znanja, spretnosti in navade za učinkovito ter uspešno uporabo sodob- 

ne 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 samo- 

podobo 

• razvijajo pravilen odnos do varovanja lastnine (avtorske pravice) in osebnosti (zaščita po- 

datkov) 

• bogatijo svoj jezikovni zaklad in skrbijo za pravilno slovensko izražanje. 

 
 

DEJAVNOSTI 

Praktične vaje v računalniški učilnici na podlagi realnih nalog 

 

Način pridobivanja ocene 

ocenjevanje vaj, seminarskih in projektnih nalog 

 

Gradivo in pripomočki 

Multimedijska zgoščenka, internet 

 

Predvideni stroški- 

 

 

Opombe 

Program je trileten. Učenec lahko po enem ali dveh letih izstopi. Z učenjem »prve stopnje« izbirnega predmeta 

lahko začne tudi v 8. ali 9. razredu. 

 

  



PREDMET: LIKOVNO SNOVANJE 1 

Predmet je namenjen: 
7. razred 

 

Učitelj: Petra Mikše 

Število ur tedensko: 
2 uri/14 dni 

 
 

CILJI PREDMETA 

Vsebina oz. cilji predmeta 

a) Splošni cilji 

UČENCI:  

- razvijajo zmožnost opazovanja, predstavljivosti, likovnega mišljenja, spomina, domišljije; 

- razvijajo motorično spretnost in občutljivost; 

- si bogatijo in ohranjajo zmožnost za likovno izražanje; 

- se seznanjajo z likovnimi izrazili in se usposabljajo za njihovo samostojno uporabo; 

- se seznanjajo z  razlikami in povezavami med vizualnim in likovnim svetom; 

- razvijajo zmožnost oblikovanja meril za kritično vrednotenje lastnih del, del vrstnikov ter stvaritev umetnikov. 

 

 

 

DEJAVNOSTI 

) Operativni cilji 

RISANJE: 

- linearni elementi in kompozicijska načela (risba po spominu); 

- linearni elementi in prikazovanje materialnosti površin;  

- pisana,tiskana pisava in risba. 

SLIKANJE: 

- komponiranje barvnih ploskev in njihovo mehko učinkovanje (računalnik); 

- komponiranje barvnih ploskev in njihovo trdo učinkovanje; 

- moda (modni dodatki). 

KIPARSTVO 

- kiparski elementi (oblikovanje kipa, reliefa, negativ reliefa). 

 

 

Način pridobivanja ocene 

Cilj vrednotenja ni samo ocena izdelka, temveč tudi ocena učenčevega dela, ki temelji na napredovanju v celotnem učnem procesu. Po 

vsaki končani likovni nalogi skupaj z učenci vrednotimo dosežene cilje po izoblikovanih kriterijih, ki izhajajo iz likovne naloge 

 

 
Načrtujem ogled razstave ali obisk galerije v Sloveniji ali tujini, ter udeležbo na likovni Medobčinski koloniji. 

 

 
 

Gradivo in pripomočki 

Učbenik likovno snovanje 1 

 

Predvideni stroški: - stroški ogleda razstave 

 

 

Opombe 

Učni načrt je pripravljen kot enoletni predmeti, ki je vezan na snov določenega razreda. Učenec lahko predmet 

izbere tudi v višjem razredu od določenega. 

  



PREDMET: MATEMATIČNA DELAVNICA 8 

Predmet je namenjen: 8. razred 

Učitelj: Antonija Šlajnar 

Število ur tedensko: 1 ura 
 

CILJI PREDMETA 

- Poznati matematiko kot kulturni pojav. 

- Iskati vire in samostojno pridobiti informacije o matematiki iz raznih kultur in zgodovinskih dob. 

- Prepoznati geometrijske like, telesa in njihove lastnosti  (tangram, origami..) 

- Uporabiti geometrijske lastnosti likov in teles pri konstrukcijah iz raznih materialov. 

- Spoznati primere strategij pri matematičnih igrah, matematičnih situacijah. 

- Konstruirati preproste geometrijske like s prepogibanjem papirja. 

 

DEJAVNOSTI 

- Med predlaganimi vsebinami izberejo temo in jo raziščejo ter predstavijo. 

- Aktivnosti z raznimi  preprostimi materiali. 

- Sestavljanje zanimivih likov iz tangrama. 

- Izdelava geometrijskih teles in raznih izdelkov s prepogibanjem papirja. 

- Geometrijske konstrukcije z nestandardnimi orodji. 

- Iskanje zmagovalnih strategij pri matematičnih igrah. 

- Konstrukcija likov s prepogibanjem papirja. 

 

Način pridobivanja ocene 

Projekt, izdelek 

 

Gradivo in pripomočki 

Geometrijsko orodje 

 

Predvideni stroški 

 

 

Opombe 

Učni načrt je pripravljen kot enoletni predmeti, ki je vezan na snov določenega razreda. Učenec lahko predmet 

izbere tudi v višjem razredu od določenega. 

 

  



PREDMET: ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI 

Predmet je namenjen: 8. razred 

Učitelj: JOLANDA CERKVENIK 

Število ur tedensko: 1 ura 
 

CILJI PREDMETA 

Učenci razširijo osnovno znanje o naravno-geografskih in družbeno-geografskih pojavih in procesih v svetu; 

Spoznavajo negativne primere človekovega izkoriščanja naravnih dobrin; 

Poznajo načine onesnaževanja okolja in njegovega varovanja; 

Spoznavajo značilnosti, navade in način življenja ljudi na izbranih območjih sveta; 

 

DEJAVNOSTI 

Izdelava plakatov, poskusov, poročil; 

Iskanje podatkov v literaturi in na spletu; 

Študija primera posameznih geografskih primerov; 

Spoznavanje načinov življenja ljudi na različnih področjih našega planeta; 

Kako naravne nesreče vplivajo na življenje ljudi; 

Kako tradicija in običaji oblikujejo življenje ljudi; 

 

 

Način pridobivanja ocene 

ocenjevanje individualnega dela, izdelkov, poročil… 

 

Gradivo in pripomočki 

Velik črtani zvezek ali mapa z listi 

 

Predvideni stroški 

/ 

 

Opombe 

Učni načrt je pripravljen kot enoletni predmeti, ki je vezan na snov določenega razreda. Učenec lahko predmet 

izbere tudi v višjem razredu od določenega. 

 

  



PREDMET: POSKUSI V KEMIJI  

Predmet je namenjen: 8. razredom 

Učitelj: Anita Šen     

Število ur tedensko: 2 šolski uri na 14 dni (8. razredi 35 ur) 
 

CILJI PREDMETA 

Učenci: 

 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 

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 

Učni načrt je pripravljen kot enoletni predmeti, ki je vezan na snov določenega razreda. Učenec lahko predmet 

izbere tudi v višjem razredu od določenega. 

 

  



PREDMET: LIKOVNO SNOVANJE 2 

Predmet je namenjen: 
8. razred 

 

Učitelj: Petra Mikše 

Število ur tedensko: 
2 uri/14 dni 

 
 

CILJI PREDMETA 

Vsebina oz. cilji predmeta 

a) Splošni cilji 

UČENCI:  

- razvijajo zmožnost opazovanja, predstavljivosti, likovnega mišljenja, spomina, domišljije; 

- razvijajo motorično spretnost in občutljivost; 

- si bogatijo in ohranjajo zmožnost za likovno izražanje; 

- se seznanjajo z likovnimi izrazili in se usposabljajo za njihovo samostojno uporabo; 

- se seznanjajo z  razlikami in povezavami med vizualnim in likovnim svetom; 

- razvijajo zmožnost oblikovanja meril za kritično vrednotenje lastnih del, del vrstnikov ter stvaritev umetnikov. 

 

 

 

DEJAVNOSTI 

b) Operativni cilji: 

RISANJE: 

- likovni prostor (fantazijska risba); 

- vidno (vizualno) ravnovesje na risbi (računalnik); 

- črta, ki nastane z gibanjem točke (miže, baterija v temi). 

SLIKANJE: 

- glasba kot likovni motiv (slika na izbrano glasbeno delo). 

GRAFIKA: 

- uporabna (industrijska) grafika (plakat, ovitek, vabilo, znak …); 

- umetniška grafika (barvna grafika v visokem tisku). 

PROSTORSKO OBLIKOVANJE: 

- umetnost oblikovanja prostora (osnutek stanovanja, scena). 

KOMBINIRANA LIKOVNA PODROČJA 

- od pojma do znaka. 

 
 

Način pridobivanja ocene 

Cilj vrednotenja ni samo ocena izdelka, temveč tudi ocena učenčevega dela, ki temelji na napredovanju v celotnem učnem procesu. Po 

vsaki končani likovni nalogi skupaj z učenci vrednotimo dosežene cilje po izoblikovanih kriterijih, ki izhajajo iz likovne naloge 

 

 
Načrtujem ogled razstave ali obisk galerije v Sloveniji ali tujini, ter udeležbo na likovni Medobčinski koloniji. 
 

Gradivo in pripomočki 

Učbenik likovno snovanje 2 

 

Predvideni stroški: - stroški ogleda razstave 

 

 

Opombe 

Učni načrt je pripravljen kot enoletni predmeti, ki je vezan na snov določenega razreda. Učenec lahko predmet 

izbere tudi v višjem razredu od določenega. 

  



PREDMET: KEMIJA V ŽIVLJENJU 

Predmet je namenjen: 9. razred 

Učitelj: Anita Šen     

Število ur tedensko: 2 šolski uri na 14 dni (9. razredi 32 ur letno) 
 

CILJI PREDMETA 

Učenci: 

 Spoznajo, da so metode ločevanja zmesi in analize sestavin zmesi ključne tako v kemijskem 

raziskovanju kakor tudi v medicini, kmetijstvu in industriji za čiščenje in analize plinov, prsti, voda, 

proteinov, ogljikovih hidratov, barvil, nafte in zemeljskega plina, v medicinski diagnostiki in podobno; 

 Spoznajo kromatografijo kot pomembno tehniko čiščenja in ločevanja zmesi kakor tudi tehniko za 

analizo naravnih in sinteznih snovi; 

 na primerih spoznavajo, kako se teoretična znanja različnih strok prepletajo pri reševanju konkretnih 

problemov; 

 s povezovanjem znanj iz kemije, biologije, fizike, zgodovine, umetnosti in gospodinjstva preučijo 

naravna barvila in eterična olj, njihovo kemijsko zgradbo, izolacijo, lastnosti in uporabo ter vplive na 

celostni družbeni razvoj; 

 spoznajo in preverijo pomen poskusov v raziskovanju, se naučijo načrtovati poskuse, zbirati in 

vrednotiti ter predstaviti podatke; 

 naučijo se uporabljati baze podatkov in programe za tridimenzionalne prikaze zgradbe molekul; 

 spoznajo ključna načela sodelovalnega učenja in se naučijo sinteze podatkov v smiselne celote in 

načinov predstavljanja dosežkov. 
 

DEJAVNOSTI 

Dejavnosti: 

 Osnovna učna metoda izbirnega predmeta kemija v življenju 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. 

 Priprava zbirke značilnih virov naravnih barvil (fotografiranje, herbarij, tržni izdelki). 

 Zasnova ankete o uporabi eteričnih olj v domačem kraju. 

 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. 

 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 ustrezne laboratorijske opreme (gorilniki, kartuše za gorilnike, steklovina), kemikalij, 

sestavine za izdelavo naravne kozmetike in čistilnih sredstev ter prevoz ob obisku raziskovalnega laboratorija. 



Stroški so povezani tudi z velikostjo skupine, ki se bo odločila za ta predmet (približno 10 €na učenca). 

 

Opombe 

Učni načrt je pripravljen kot enoletni predmeti, ki je vezan na snov določenega razreda. Učenec lahko predmet 

izbere tudi v višjem razredu od določenega. 

 

  



PREDMET: LIKOVNO SNOVANJE 3 

Predmet je namenjen: 
9. razred 

 

Učitelj: Petra Mikše 

Število ur tedensko: 
2 uri/ 14 dni 

 
 

CILJI PREDMETA 

Vsebina oz. cilji predmeta 

a) Splošni cilji 

UČENCI:  

- razvijajo zmožnost opazovanja, predstavljivosti, likovnega mišljenja, spomina, domišljije; 

- razvijajo motorično spretnost in občutljivost; 

- si bogatijo in ohranjajo zmožnost za likovno izražanje; 

- se seznanjajo z likovnimi izrazili in se usposabljajo za njihovo samostojno uporabo; 

- se seznanjajo z  razlikami in povezavami med vizualnim in likovnim svetom; 

- razvijajo zmožnost oblikovanja meril za kritično vrednotenje lastnih del, del vrstnikov ter stvaritev umetnikov. 

 

 

 

DEJAVNOSTI 

b) Operativni cilji: 

RISANJE: 

- zlati rez, 

- obrnjena perspektiva, aspektiva, anamorfoza. 

KIPARSTVO: 

- kip in ambient. 

PROSTORSKO OBLIKOVANJE 

- načrtovanje prostorskih sprememb v domačem kraju (računalnik, digitalni fotoaparat). 

VIDNA (VIZUALNA) SPOROČANJA (KOMUNIKACIJE): 

- vizualna sporočila in likovna vsebina, 

- vizualni mediji. 

 

 

Način pridobivanja ocene 

Cilj vrednotenja ni samo ocena izdelka, temveč tudi ocena učenčevega dela, ki temelji na napredovanju v celotnem učnem procesu. Po 

vsaki končani likovni nalogi skupaj z učenci vrednotimo dosežene cilje po izoblikovanih kriterijih, ki izhajajo iz likovne naloge 

 

 
Načrtujem ogled razstave ali obisk galerije v Sloveniji ali tujini, ter udeležbo na likovni Medobčinski koloniji. 
 

Gradivo in pripomočki 

Učbenik likovno snovanje 2 

 

Predvideni stroški: - stroški ogleda razstave 

 

 

Opombe 

Učni načrt je pripravljen kot enoletni predmeti, ki je vezan na snov določenega razreda. Učenec lahko predmet 

izbere tudi v višjem razredu od določenega. 

  



PREDMET: RETORIKA 

Predmet je namenjen: 9. razred 

Učitelj: Irena Pavlič 

Število ur tedensko: 1 ura 
 

CILJI PREDMETA 

Naučijo se: 

- kaj je retorika 

- uporabnost retorike v vsakdanjem življenju 

- etiko dialoga 

- argumentacijo 

- retorične tehnike 

- oblikovanje prepričljivih govorov 

- zgodovino retorike 

 

DEJAVNOSTI 

- izražanje svojih stališč 

- prepričevanje in argumentiranje 

- sestavljanje govorov 

- javno nastopanje (govor, debata) 

 

Način pridobivanja ocene 

- dva govorna nastopa 

- debata 

 

Gradivo in pripomočki 

T. Zidar Gale etc.: Retorika 

 

Predvideni stroški 

/ 

 

Opombe 

Učni načrt je pripravljen kot enoletni predmeti, ki je vezan na snov določenega razreda. Učenec lahko predmet 

izbere tudi v višjem razredu od določenega. 

 

  



PREDMET: NAČINI PREHRANJEVANJA 

Predmet je namenjen: 9. razred 

Učitelj: Marija Opeka 

Število ur tedensko: 2 uri/ 14 dni 

 

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 

Učence ocenjujem sprotno pri praktičnem delu, izdelajo  seminarsko nalogo. 

 

Gradivo in pripomočki 

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 eura (približno 30 eur letno). Denar za vsako vajo (nakup živil) prinesejo sproti.  

 

 

Opombe 

Učni načrt je pripravljen kot enoletni predmeti, ki je vezan na snov določenega razreda. Učenec lahko predmet 

izbere tudi v višjem razredu od določenega. 

 

  



PREDMET: OBDELAVA GRADIV LES 

Predmet je namenjen: 7. razred 

Učitelj: Martin Rihtar 

Število ur tedensko: 2 uri/ 14 dni 
 

CILJI PREDMETA 

načrtujejo predmeteiz lesnih in drugih gradiv; 

izdelajo in uporabijotehnično in tehnološko dokumentacijo; 

pri izdelavi načrtovanega predmetauporabijo obdelovalne postopke; 

ugotavljajo osnovne tehnološke lastnosti,merijo,spoznavajo 

sestavo in delovanje osnovnih orodij in strojev za obdelavo gradiv; 

iščejo podobnosti in razlike med orodji, namenjenimi enakim obdelovalnim postopkom priobdelavi 

različnih gradiv; 

izvajajo osnovne delovne operacije z ročnimi orodji in stroji ter spoznajo organizacijo  

delovnega mesta; 

se navajajona smotrno organizacijo in planiranje proizvodnje; 

spoznavajo nevarnosti pri delu, izbirajo varnostna sredstva in upoštevajo ukrepe za varno delo; 

odkrivajo in razvijajosvoje sposobnosti, senavajajona delo v skupiniinvrednotijosvoje delo in predmete 

del 
 

DEJAVNOSTI 

Praktično učenje delovnih postopkov obdelave lesa 

 

Način pridobivanja ocene 

Ocenjevanje izdelkov , uporabe orodja, dela v skupini 

 

Gradivo in pripomočki 

Lesni ostanki 

 

Predvideni stroški 2 eur na učenca 

- 

 

Opombe 

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

 

  



PREDMET: IZBRANI ŠPORT ODBOJKA 

Predmet je namenjen: 7. razred 

Učitelj: Polona Klopčič / Tomaž Lulik 

Število ur tedensko: 1 ura 
 

CILJI PREDMETA 

- Razvoj nekaterih gibalnih in funkcionalnih sposobnosti; 
- Opravljanje dalj časa trajajočih gibalnih nalog aerobnega značaja; 
- Nadgrajevanje tehničnih in taktičnih znanj; 
- Spodbujanje medsebojnega sodelovanja in zdrave tekmovalnosti; 
- Spoštovanje pravil športnega obnašanja; 

- Doživljanje vpliva športne vadbe na dobro počutje. 

 

DEJAVNOSTI 

- Tehnični elementi,  
- taktični elementi,  
- igra z različnim številom igralcev, (1:1, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5, 6:6) 
- nastop na uradnem tekmovanju, 
- obisk uradnih tekem: 

● državnega prvenstva. 
 

 

Način pridobivanja ocene 

Praktični prikaz tehničnih in taktičnih elementov, sojenja in pisanje zapisnika. 

 

Gradivo in pripomočki 

Športna oprema. 

 

Predvideni stroški  

Prevoz (lahko starši, lahko organizirani prevoz). 

 

Opombe 

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

 

 

 

 

  



PREDMET: VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 

Predmet je namenjen: 7. in 8. razred 

Učitelj: Tjaša Prudič 

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

VSEBINA 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 UPORABI GASILNIK! 

o SPOZNAJ DELO GASILCA! OBIŠČI GASILNI DOM! 

o IZVEDI EVAKUACIJO ŠOLE! 

o SPOZNAJ GORSKO REŠEVALNO SLUŽBO! 

o SPOZNAJ DELO VOJAKA! 

o OBIŠČI REŠEVALNO POSTAJO! 

o POJDI V JAMO! 

o NAUČI SE RAVNATI OB NESREČAH! 
 

Način pridobivanja ocene 

 
 

Gradivo in pripomočki 

 
 

Predvideni stroški 

 
 

Opombe 

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

 

  



PREDMET: RAZISKOVANJE ORGANIZMOV V DOMAČI OKOLICI 

Predmet je namenjen: 7. in 8. razred 

Učitelj: Irena Peteh Kranjc 

Število ur tedensko: 1 ali 2 uri na 14 dni 
 

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 

Ocenjevanje poročil, praktičnega dela, predstavitev 

 

Gradivo in pripomočki 

 

 

Predvideni stroški 

Prevoz v živalski vrt ali drugo ustanovo 

 

Opombe 

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

 

  



PREDMET: SODOBNA PRIPRAVA HRANE 

Predmet je namenjen: 7. in 8. razred 

Učitelj: Marija Opeka 

Število ur tedensko: 1 / 35 letno (2 uri na 14 dni) 

 

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). 

 

Način pridobivanja ocene 

Učence ocenjujem sprotno pri praktičnem delu, izdelajo  1 seminarsko nalogo. 

 

Gradivo in pripomočki 

Učbenik za Sodobno pripravo hrane (učbeniški sklad) 

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 eura (približno 30 eur letno). Denar za vsako vajo (nakup živil) prinesejo sproti.  

 

Opombe 

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

  



PREDMET: TURISTIČNA VZGOJA 

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

Učitelj: Jolanda Cerkvenik 

Število ur tedensko: 1 ura 
 

CILJI PREDMETA 

Učenec  zna opredeliti pogoje za razvoj turizma v domačem kraju, razložiti pozitivne in negativne turizma učinke 

na življenje v domačem kraju, opiše delo turistične agencije in turističnega društva, spozna različne poklice v 

turizmu.    

 

DEJAVNOSTI 

-izdela plakat, prospekt turističnih zanimivosti domačega kraja, 

-obišče turistično agencijo, turistično društvo in druge turistične ponudnike v bližini domačega kraja. 

-išče in zbira podatke ter gradivo o znamenitostih in zanimivostih doma in v državi, 

-pripravi in aktivno sodeluje pri ogledu turistične zanimivosti v kraju in izven domačega kraja. 

 

Način pridobivanja ocene 

Ocenjuje se teoretično poznavanje turizma kot gospodarske dejavnosti, izdelava različnih izdelkov, pisanje poročil, aktivno 

delo na terenu. 

 

Gradivo in pripomočki 

-slikovno gradivo, filmi, internet, različna strokovna literatura, velik zvezek. 

 
 

Predvideni stroški 

-prevozni stroški, vstopnine za oglede po programu dela. 

 

Opombe 

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

 

  



PREDMET: ŠPORT ZA ZDRAVJE 

Predmet je namenjen: 8. razred 

Učitelj:  Polona Klopčič /Tomaž Lulik 

Število ur tedensko: 1 ura 
 

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, judo, kegljanje, lokostrelstvo, obiski tekmovanja različnih športnih panog kot 

gledalci ali tekmovalci. 

 

Način pridobivanja ocene 

Praktični prikazi elementov naučenih športov 

 

Gradivo in pripomočki 

Športna oprema, kot pri pouku športne vzgoje, kopalke, vse ostale športne rekvizite se dobi na mestu izvajanja 

in so po navadi vključeni v ceno vadnine. 
 

Predvideni stroški 

Prevozi. 

 

Opombe 

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

 

  



PREDMET: RASTLINE IN ČLOVEK 

Predmet je namenjen: 8. in 9. razred 

Učitelj: Irena Peteh Kranjc 

Število ur tedensko: 1ali 2 uri na 14 dni 
 

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, poročila, praktično delo 

 

Gradivo in pripomočki 

 

 

Predvideni stroški 

Prevoz v botanični vrt ali kako drugo podobno ustanovo 

 

Opombe 

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

 

  



PREDMET: STARINSKI IN DRUŽABNI PLESI 

Predmet je namenjen:  8. in 9. razred 

Učitelj: Polona Klopčič 

Število ur tedensko: 1 ura 
 

CILJI PREDMETA 

Učenci ob koncu predmeta starinski in družabni plesi: - obvladajo najnujnejše osnovne elemente klasičnega 

baleta; - poznajo nekatere starinske in družabne plese in jih znajo zaplesati; - poznajo nekatere značilnosti 

obnašanja v preteklih obdobjih in danes; - poznajo temeljne informacije iz razvoja svetovne in slovenske plesne 

umetnosti; - so usposobljeni nastopiti s kratkim prikazom celoletnega dela pred sošolci. 

 

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. 

Predmet bo obsegal tudi družabno -  plesne igre, družabne plese svetovnega programa: osnovne slike in 

kombinacije standardnih in latinskoameriških plesov, rock and rolla, nekaterih disco in skupinskih plesov, ljudske 

plese, starinske plese, aerobika, party plesi, svobodno ustvarjanje, obisk plesnega prireditve (tekmovanje, 

opera, balet), bonton na prireditvah, spoznavanje različnih vrst masaž, sproščanje in umiritvenih vaj ter igric. 

 

Način pridobivanja ocene 

Praktični prikazi plesov, sestavljanje lastnih plesnih koreografij 

 

Gradivo in pripomočki 

 

 

Predvideni stroški 

Prevoz in vstopnina na prireditev (največ 10 eur). 

 

Opombe 

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

 

  



PREDMET: ŠPORT ZA SPROSTITEV 

Predmet je namenjen: 9. razred 

Učitelj: Polona Klopčič / Tomaž Lulik 

Število ur tedensko: 1 ura 
 

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, judo, kegljanje, lokostrelstvo, obiski tekmovanja različnih športnih panog kot 

gledalci ali tekmovalci. 

 

Način pridobivanja ocene 

Praktični prikazi elementov naučenih športov 

 

Gradivo in pripomočki 

Športna oprema, kot pri pouku športne vzgoje, kopalke, vse ostale športne rekvizite se dobi na mestu izvajanja 

in so po navadi vključeni v ceno vadnine. 
 

Predvideni stroški 

Prevozi. 

 

Opombe 

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

 

  



NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI – 7. razred  

PREDMET: Nemščina 

Predmet je namenjen: 7. razred  

Učitelj: Anja Šircelj Istenič 

Število ur tedensko: 2 
 

CILJI PREDMETA 

Učenec: 

 spozna nemški jezik ter njegove posebnosti,  

 se odziva na navodila in pogovor ter se vanj vključuje, 

 tvori preprosta govorjena in pisna besedila v tujem jeziku (predstavitev sebe in drugih, opis živali ...), 

 govorno in pisno se sporazumeva o znani temi v predvidljivih okoliščinah, 

 preoblikuje dano besedilo (spremeni osebo, preoblikuje konec zgodbe …), 

 razbere sporočilo prebranega ali slišanega besedila ter v njem poišče določene podatke, 

 uri izgovorjavo in spoznava zapis v nemškem jeziku, 

 spozna države nemškega jezikovnega področja in njihove značilnosti. 

 

DEJAVNOSTI 

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

 pogovor – dialog, 

 didaktične igre, 

 igra vlog, 

 poslušanje pesmi, gledanje posnetkov, 

 delo z besedilom, 

 pisanje krajših sestavkov. 

 

Način pridobivanja ocene 

pisno in ustno ocenjevanje znanja 

 

Gradivo in pripomočki 

? 

 

Predvideni stroški 

 

 

Opombe 

Učenec mora obiskovati neobvezni izbirni predmet do konca šolskega leta. 

 

  



NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI – 8. razred  

PREDMET: Nemščina 

Predmet je namenjen: 8. razred  

Učitelj: Anja Šircelj Istenič 

Število ur tedensko: 2 
 

CILJI PREDMETA 

Učenec: 

 spozna nemški jezik ter njegove posebnosti,  

 se odziva na navodila in pogovor ter se vanj vključuje, 

 tvori preprosta govorjena in pisna besedila v tujem jeziku (predstavitev sebe in drugih, opis živali ...), 

 govorno in pisno se sporazumeva o znani temi v predvidljivih okoliščinah, 

 preoblikuje dano besedilo (spremeni osebo, preoblikuje konec zgodbe …), 

 razbere sporočilo prebranega ali slišanega besedila ter v njem poišče določene podatke, 

 uri izgovorjavo in spoznava zapis v nemškem jeziku, 

 spozna države nemškega jezikovnega področja in njihove značilnosti. 

 

DEJAVNOSTI 

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

 pogovor – dialog, 

 didaktične igre, 

 igra vlog, 

 poslušanje pesmi, gledanje posnetkov, 

 delo z besedilom, 

 pisanje krajših sestavkov. 

 

Način pridobivanja ocene 

pisno in ustno ocenjevanje znanja 

 

Gradivo in pripomočki 

? 

 

Predvideni stroški 

 

 

Opombe 

Učenec mora obiskovati neobvezni izbirni predmet do konca šolskega leta. 

 

 

 


