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OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI  

 

Kaj so obvezni izbirni predmeti? 

Obvezni izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom 

učencev. Učencem omogočajo, da poglobijo in razširijo znanje predmetnih področij, ki jih zanimajo. 

Obvezni 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.  

Kaj učenec izbira? 

Učenec izbira med ponujenimi predmeti, ki jih razpiše šola glede na njene kadrovske zmožnosti. Šola 

mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in 

najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora 

šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.  

Učenec mora izbrati dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s 

tem soglašajo starši. Razen jezikov (nemščina, francoščina), ki potekajo 2 uri tedensko, so ostali izbirni 

predmeti na urniku po 1 uro tedensko.  

Kateri predmeti so izbrani? 

Glede na število učencev bo v šolskem letu 2022/2023 izbranih 17 obveznih izbirnih predmetov za 

učence od 7. do 9. razreda. Pri izboru bodo upoštevane učenčeve želje, ki jih bodo izrazili na prijavnici, 

če pa bo za določen predmet premalo zanimanja, pa njihove nadomestne želje.  

Kako poteka pouk izbirnih predmetov? 

Izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, torej v 7., 8. in 9. 

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

predmeti se ocenjujejo tako kot obvezni predmeti – s številčnimi ocenami. Če je učenec izbral dva 

izbirna predmeta, bosta ocenjena oba in obe oceni vpisani v spričevalo. Če je učenec izbral tri 

predmete, bodo prav tako ocenjeni vsi trije, vse tri ocene bodo vpisane v spričevalo. Učenec napreduje 

v naslednji razred le v primeru, da ima vse predmete, torej tudi izbirne, ocenjene s pozitivno oceno. 

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih 

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom je na predlog 

staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj. Starši na šolo 

posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. V vlogi se zapiše, ali želijo, da je 

učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le v eni uri tedensko. 

Sprememba 

Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do zaključka šolskega leta. V septembru lahko 

skupino še zamenjajo, vendar le pod pogojem, da se normativ za oblikovanje obeh skupin ne spremeni 

in da se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca. Od oktobra dalje prestopi niso več možni. 

Svetujemo vam, da se z otrokom pogovorite in skupaj dobro premislite ter izberete predmet oziroma 

predmeta, pri katerem bo lahko uspešen.  



 
 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI  

 

Kaj so neobvezni izbirni predmeti?  

V zadnji triadi osnovne šole je neobvezni izbirni predmet pouk drugega tujega jezika. Drugi tuj jeziki so 

po učnem načrtu lahko angleščina, francoščina, hrvaščina, italijanščina, madžarščina in nemščina.  

Kaj učenec izbira?  

Učenec lahko na naši šoli izbira med dvema neobveznima izbirnima predmetoma, nemščino in 

francoščino.  

Kateri neobvezni izbirni predmeti so izbrani? 

Posamezni neobvezni izbirni predmet (ali nemščina ali francoščina) se bo lahko izvajal, če ga bo izbralo 

najmanj 12 učencev. V primeru, da bo to edina učna skupina na šoli, pa za najmanj 8 učencev.  

Kako poteka pouk neobveznih izbirnih predmetov? 

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

neobveznega izbirnega predmeta je obvezen, predmet se ocenjuje s številčnimi ocenami od 1 do 5.  

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.  

  



 
 

ZBIRNIK PONUJENIH OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV  

Izbrani šport KOŠARKA 7. razred Polona Klopčič/Tomaž Lulik 

Francoščina I 7. razred Petra Dekleva 

Verstva in etika 7. razred Petra Dekleva 

Novinarstvo 7. razred Maruša Nared 

Sodobna priprava hrane 7. razred Marija Opeka 

Raziskovanje organizmov v domači okolici 7. razred Irena Peteh Kranjc 

Obdelava gradiv – les 7. razred učitelj tehnike 

Računalništvo – urejanje besedil 7. razred Sandra Palcich 

Likovno snovanje I 7. razred Petra Mikše 

Glasbeni projekt 7. razred Tina Milavec  

Gledališki klub 8. razred Silvestra Kotar 

Poskusi v kemiji 8. razred Anita Šen 

Šport za zdravje 8. razred Polona Klopčič/Tomaž Lulik 

Nemščina II 8. razred Alenka Šemrov 

Rastline in človek 8. razred Irena Peteh Kranjc 

Življenje človeka na zemlji 8. razred učitelj geografije 

Računalništvo – multimedija 8. razred Sandra Palcich 

Likovno snovanje II 8. razred Petra Mikše 

Kemija v življenju 9. razred Anita Šen 

Šport za sprostitev 9. razred Polona Klopčič/Tomaž Lulik 

Filozofija za otroke – jaz in drugi 9. razred Petra Dekleva 

Retorika 9. razred Silvestra Kotar 

Nemščina III 9. razred Anja Šircelj Istenič 

Turistična vzgoja 9. razred učitelj geografije 

Računalništvo – računalniška omrežja 9. razred Sandra Palcich 

Filmska vzgoja 9. razred Tina Milavec 

Likovno snovanje III 9. razred Petra Mikše 
 

 

ZBIRNIK PONUJENIH NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV  

Nemščina 7., 8., 9. razred Alenka Šemrov 

Francoščina 7., 8., 9. razred Petra Dekleva 

 

  



 
 

PREDMET IZBRANI ŠPORT - košarka 

Razred 7. razred 

Učitelj Polona Klopčič / Tomaž Lulik 

Število ur tedensko 1 ura tedensko (možnost izvedbe 2 uri/14 dni) 

 

SPLOŠNI 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) 

- obisk uradnih tekem državnega prvenstva ali mednarodnega tekmovanja 

- nastop na uradnem tekmovanju. 

NAČINI PRIDOBIVANJA OCENE 

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

GRADIVO IN PRIPOMOČKI 

Športna oprema. 

OPOMBE, PREDVIDENI STROŠKI, RAZNO  

Prevoz (lahko starši, lahko organizirani prevoz). 

ENOLETNI PREDMET(možnost vključitve le enkrat v treh letih)  

 

  



 
 

PREDMET FRANCOŠČINA I 

Razred 7.razred  

Učitelj Petra Dekleva 

Število ur tedensko 2 uri tedensko 

 

SPLOŠNI CILJI PREDMETA 

Pri predmetu učenci spoznavajo francoščino kot drugi tuji jezik. Usvajanje jezika je celostno, pristop 

je izrazito akcijski, tj. zelo aktivna vloga učenca, ki aktivno uporablja svoje znanje že od prve ure dalje.  

Učenec: 

- razvija zanimanje za francoski jezik, 

- poglablja zavest o jeziku kot jezikovnemu sistemu in sredstvu sporazumevanja, 

- razvija humanistični odnos do sveta ter strpen odnos do drugačnosti, 

- razume navodila in pogovor ter se vanj aktivno vključuje, 

- podrobno predstavi sebe in svoje navade, svojo družino, svoje prijatelje, svojo šolo, šolske in 

prostočasne dejavnosti, oblačila, prehrano, živali, rastline, … 

- prosto pripoveduje o neki temi (s poudarkom na pravilni izgovorjavi),  

- prebere krajše besedilo in ga obnovi, 

- samostojno napiše krajši sestavek na neko temo, pri čemer upošteva pravopisa pravila. 

 

DEJAVNOSTI 

Poudarek je na razvijanju vseh štirih jezikovnih sposobnosti: poslušanju, govoru, branju in pisanju: 

- pogovor, 

- igra vloga, 

- didaktične igre, 

- delo z besedilom, 

- gledanje videoposnetkov, poslušanje  in petje glasbe, 

- pisanje krajših sestavkov, delo s slovarjem. 

NAČINI PRIDOBIVANJA OCENE 

Ustno in pisno ocenjevanje. 

GRADIVO IN PRIPOMOČKI 

Učbenik À la une 1 

OPOMBE, PREDVIDENI STROŠKI, RAZNO  

Učbenik À la une 1 – cena 27,40 € 

TRILETNI PREDMET (Izbirni predmet francoščina je triletni predmet, vendar učenec lahko izstopi po 

enem ali dveh letih učenja, lahko se priključi tudi v 8. ali 9. razredu, če ima ustrezno predznanje.) 

  



 
 

PREDMET VERSTVA IN ETIKA 

Razred 7. razred 

Učitelj Petra Dekleva 

Število ur tedensko 1 ura tedensko (možnost izvedbe 2 uri/14 dni) 

 

SPLOŠNI CILJI PREDMETA 

Je izbirni predmet, ki učencem ponuja možnosti, da razširijo svoje znanje, ki ga o verstvih in etiki 

dobijo pri obveznih predmetih. Verstva vplivajo na način soočanja ljudi s eksistencialnimi vprašanji, 

vpeta so v zgodovino kultur in civilizacij, zato je njihovo poznavanje pomembno za posameznikov 

osebni razvoj. 

Učenec: 

- oblikuje zavest o samem sebi, svoji identiteti, 

- spoznava različne slike sveta, religiozne in nereligiozne,  

- razvija sposobnosti razumeti druge in z njimi sodelovati, 

- spoznava vlogo verstev pri oblikovanju različnih civilizacij, 

- pridobiva kritičen odnos do religijskih tradicij in ponudb, 

- se usposablja za kritično presojanje pojavov v zvezi z religijo, 

- se pripravlja na kritičen in konstruktiven vstop v pluralno družbo. 

 

DEJAVNOSTI 

Pri pouku so vsebine posredovane na objektiven, kritičen in pluralen način v religioloških okvirih in 

po religioloških merilih: 

- pogovor, 

- delo z besedilom, 

- skupinsko delo, 

- projektno delo. 

NAČINI PRIDOBIVANJA OCENE 

Pisno in ustno ocenjevanje. 

GRADIVO IN PRIPOMOČKI 

Delovni listi, avtentična besedila. 

OPOMBE, PREDVIDENI STROŠKI, RAZNO  

/ 

TRILETNI PREDMET, LAHKO TUDI KRAJŠI (Učni načrt omogoča učencem, da smiselno izberejo 

predmet tudi za leto ali dve, čeprav je njegov namen celovitejše uresničen le v triletnem obsegu.) 

 

  



 
 

PREDMET ŠOLSKO NOVINARSTVO 

Razred 7. razred 

Učitelj Maruša Nared 

Število ur tedensko 1 ura tedensko (možnost izvedbe 2 uri/14 dni) 

 

SPLOŠNI CILJI PREDMETA 

Učenci: 

 se zavedajo, da je jezik najpomembnejši del kulturne dediščine, 

 si utrjujejo svoje znanje knjižnega jezika (zbornega in pogovornega), 

 se zavedajo različnih okoliščin za rabo, 

 si razvijajo sposobnosti za vse štiri sporazumevalne dejavnosti (poslušanje, govorjenje, 

branje in pisanje), 

 si razvijajo sposobnosti izražanja v praktičnosporazumevalnem, strokovnem in 

publicističnem jeziku. 

 

DEJAVNOSTI 

Skupaj z učenci bomo: 

 - pregledovali revije, časopise, spletne portale,                          

 - spremljali radijski in televizijski program, 

 - ustvarjali svoj šolski/predmetni časopis, 

 - iskali zanimivosti ter pisali/snemali različne novinarske prispevke (novice, poročila, intervjuje, 

reportaže, …)  

 - pripravili tiskovno konferenco in okroglo mizo z zanimivimi gosti in temami, 

 - raziskovali zvrsti jezika (sleng, narečja, časopisni, radijski in televizijski jezik), 

 - pisali prispevke za šolski časopis, mladinski tisk in se odzivali na različne natečaje 

 

NAČINI PRIDOBIVANJA OCENE 

Učenec pridobi v vsakem ocenjevalnem obdobju najmanj eno oceno. Oceni se opravljen intervju, 

anketa, reportaža ali napisana druga novinarska zvrst ter sodelovanje pri šolskem časopisu (vodenje, 

oblikovanje lastne rubrike). 

GRADIVO IN PRIPOMOČKI 

 

OPOMBE, PREDVIDENI STROŠKI, RAZNO  

ENOLETNI PREDMET VEZAN NA RAZRED (možnost vključitve le v določenem razredu)  

 

  



 
 

PREDMET SODOBNA PRIPRAVA HRANE 

Razred 7. razred 

Učitelj Marija Opeka 

Število ur tedensko 1 ura tedensko (možnost izvedbe 2 uri/14 dni) 

 

SPLOŠNI CILJI PREDMETA 

Pri tem izbirnem predmetu se učenci učijo o pomembnosti varne, varovalne in zdrave prehrane, 
spoznajo različne prehrambne 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). 

NAČINI 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 

OPOMBE, PREDVIDENI STROŠKI, RAZNO  

Učenci prispevajo denar za praktične vaje (kuhanje), saj pripravljene jedi tudi degustirajo.  

20 ur praktičnih  vaj  (10 x 2 uri) po 1 do 2 eura (približno 30 eur letno). Denar za vsako vajo (nakup 

živil) prinesejo sproti.  

Prijavijo naj se tisti učenci, ki uživajo v okusih raznovrstne, pestre prehrane. 

ENOLETNI PREDMET (možnost vključitve le enkrat v treh letih) 

  



 
 

PREDMET RAZISKOVANJE ORGANIZMOV V DOMAČI OKOLICI 

Razred 7. razred 

Učitelj Irena Peteh Kranjc 

Število ur tedensko 1 ura tedensko (možnost izvedbe 2 uri/14 dni) 

 

SPLOŠNI 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 predstaviti; 

 upoštevajo pravila varnega in etičnega dela z živimi bitji. 

 

DEJAVNOSTI 

Pouk je usmerjen v aktivno raziskovalno delo učencev (skupinsko in individualno) na terenu (v gozdu, 

grmišču, na travniku, pred šolo) in praktično delo v razredu:  

kaj nam ponuja gozd, začutimo naravo, zimske vejice, izdelki iz plodov in drugih naravnih 

materialov, raziskovanje žive meje, opazovanje ptic, načini merjenja, mikroskopiranje 

NAČINI PRIDOBIVANJA OCENE 

Ocenjevanje poročil, praktičnega dela, predstavitev 

GRADIVO IN PRIPOMOČKI 

 

OPOMBE, PREDVIDENI STROŠKI, RAZNO  

ENOLETNI PREDMET (možnost vključitve le enkrat v treh letih) 

  



 
 

PREDMET OBDELAVA GRADIV - LES 

Razred 7. razred 

Učitelj učitelj tehnike  

Število ur tedensko 1 ura tedensko (možnost izvedbe 2 uri/14 dni) 

 

SPLOŠNI CILJI PREDMETA 

Načrtovanje predmetov iz lesnih gradiv. 

Izdelava in uporaba tehnične in tehnološke dokumentacije. 

Uporaba različnih obdelovalnih postopkov. 

Ugotavljanje osnovnih tehnoloških lastnosti gradiv. 

Spoznavanje in delovanje osnovnih orodij in strojev za obdelavo gradiv. 

Urjenje v organizaciji in planiranju proizvodnje. 

Odkrivanje in razvijanje sposobnosti, navajanje na delo v skupini in vrednotenje svojega dela in 

izdelka. 

DEJAVNOSTI 

• Spoznavanje varnega dela. 

• Preizkušanje lastnosti lesnih gradiv. 

• Izdelava izdelkov z različnimi obdelovalnimi postopki. 

• Projektno delo. 

NAČINI PRIDOBIVANJA OCENE 

Ocena po vsakem  zaključenem projektu (izdelku). 

GRADIVO IN PRIPOMOČKI 

 

OPOMBE, PREDVIDENI STROŠKI, RAZNO  

ENOLETNI PREDMET (možnost vključitve le enkrat v treh letih) 

  



 
 

PREDMET RAČUNALNIŠTVO – urejanje besedil 

Razred 7. razred 

Učitelj Sandra Palcich 

Število ur tedensko 1 ura tedensko (možnost izvedbe 2 uri/14 dni) 

 

SPLOŠNI CILJI PREDMETA 

Računalništvo – urejanje besedil je izbirni predmet s katerim skušamo učence usmeriti v praktično, 

koristno in samostojno uporabo računalnika, ki je potrebna v življenju in pri nadaljnjem 

izobraževanju.  

Učenci  

 bodo spoznali, da računalnik lahko uporabijo za koristnejše stvari in ne samo za preganjanje 

dolgčasa;  

 bodo spoznali, da je računalnik odlično orodje s katerim si lahko pomagajo pri vsakdanjih 

opravilih, seveda pa morajo poznati način njegovega delovanja in uporabno njegovih 

programov;  

 bodo spoznali nekaj osnov uporabe programov (Word, PowerPoint, Excel, …), ki jih bodo 

potrebovali pri šolskem delu vse do konca njihovega šolanja;  

 bodo ob pisanju in urejanju različnih besedil bogatili svoj besedni zaklad;  

se bodo naučili medsebojno sodelovati, se skupaj učiti, preizkušati računalniške izdelke, si 

medsebojno pomagati in se zavedati, da ni nič hudega tudi takrat, ko se zmotijo.  

 

DEJAVNOSTI 

V prvem delu se učenci spoznajo z delovanjem računalnika in načinom priprave besedil s programov 

Word. Vsako uro jim je predstavljena nova učna vsebina, ki jo nato po navodilih praktično utrdijo in 

povežejo z že znanimi vsebinami.  

V drugem delu si izberejo poljubno temo, zbirajo gradivo ter nato v urejevalniku besedil izdelajo 

krajšo projektno nalogo po postavljenih zahtevah.  

NAČINI PRIDOBIVANJA OCENE 

Pisna ocena bo pridobljena s kratkim testom o poznavanju osnov računalništva. Dve oceni učenci 

pridobijo z izdelkom. 

GRADIVO IN PRIPOMOČKI 

Računalnik in ostala programska oprema.  

OPOMBE, PREDVIDENI STROŠKI, RAZNO  

Učbenika ne uporabljamo. Učenec ne potrebuje računalniškega predznanja.  

TRILETNI PREDMET, LAHKO TUDI KRAJŠI  

  



 
 

PREDMET LIKOVNO SNOVANJE I 

Razred 7. razred 

Učitelj Petra Mikše 

Število ur tedensko 1 ura tedensko (možnost izvedbe 2 uri/14 dni) 

 

SPLOŠNI CILJI PREDMETA 

Likovne naloge (s področij: risanje, slikanje, kiparstvo) omogočajo poglobljeno spoznavanje 

elementov likovne kompozicije, izrazne možnosti linearnega izražanja, razvijajo občutek za estetsko 

oblikovanje na področju mode, seznanjajo s kiparskim oblikovanjem v različnih materialih. Likovne 

naloge omogočajo učencem samostojneje združevati likovna spoznanja na teoretičnem in 

praktičnem področju.  

 

DEJAVNOSTI 

 RISANJE (linearni elementi, kompozicijska načela, pisava, strip), 

  SLIKANJE (komponiranje barvnih ploskev – valer, moda) 

  KIPARSTVO (kompozicija in kip). 

NAČINI PRIDOBIVANJA OCENE 

Ocena izdelka. 

GRADIVO IN PRIPOMOČKI 

Isti, kot pri pouku. Ostalo dobite v šoli. 

OPOMBE, PREDVIDENI STROŠKI, RAZNO  

ENOLETNI PREDMET VEZAN NA RAZRED (možnost vključitve le v določenem razredu) 

 

  



 
 

PREDMET GLASBENI PROJEKT 

Razred 7. razred 

Učitelj Tina Milavec 

Število ur tedensko 1 ura tedensko (možnost izvedbe 2 uri/14 dni) 

 

SPLOŠNI CILJI PREDMETA 

Povezovanje različnih umetnosti (film, gledališče, literatura) z glasbo 

Skupinsko sodelovanje in vrednotenje dosežkov 

Oblikovanje glasbe s pomočjo računalnika 

 

DEJAVNOSTI 

 Spoznavali bomo pomeni glasbe skozi film in sliko 

Ozvočili kratke igrane prizore 

Spoznali glasbo za sproščanje, koncentracijo, premagovanje strahu itd.  

 Oblikovali radijsko oddajo 

Si podrobno ogledali glasbene ustanove v okolici ali širše 

NAČINI PRIDOBIVANJA OCENE 

Ustno in/ali drugače pridobljena ocena (delo v skupinah, predstavitev izdelka itd.) 
GRADIVO IN PRIPOMOČKI 

/ 

OPOMBE, PREDVIDENI STROŠKI, RAZNO  

Obisk glasbene ustanove 

ENOLETNI PREDMET VEZAN NA RAZRED (možnost vključitve le v določenem razredu)   

  



 
 

PREDMET GLEDALIŠKI KLUB 

Razred 8. razred 

Učitelj Silvestra Kotar  

Število ur tedensko 1 ura tedensko (možnost izvedbe 2 uri/14 dni) 

 

SPLOŠNI CILJI PREDMETA 

– pridobivajo bralno in gledališko kulturo, tj. naklonjenost do branja dramskih besedil ter  gledaliških 

aktivnosti, 

– ob branju domačih in tujih dramskih del ter gledanju predstav razvijajo osebnostno in narodno 

identiteto, 

– spoznavajo gledališče kot sintezo različnih umetnosti, 

– razmišljujoče sprejemajo besedila in predstave ter jih samostojno vrednotijo, 

– pišejo in se pogovarjajo o besedilih ter o predstavah, 

– samostojno ustvarjajo besedila in manjše predstave, nastopajo na odru ter se učijo delati v skupini. 

 

DEJAVNOSTI 

– berejo besedila slovenske in tuje dramatike, spoznavajo zgradbo dramskega besedila, 

– posamezno ali v skupini pišejo dramatizacije in igre, 

– udeležujejo se vaj in sproščeno improvizirajo besedila, 

– če je možno, si ogledajo vsaj eno profesionalno predstavo, se o njej pogovarjajo in jo vrednotijo, 

– spoznavajo glavne prvine gledališkega dogodka, 

– spoznavajo raznolikost disciplin, ki so povezane z gledališčem, 

– pripravijo govorne interpretacije nedramskih zvrsti, predvsem poezije, 

– razvijajo zmožnosti izražanja z mimiko, kretnjami, gibanjem in govorom v odrskem prostoru, 

– pripravljajo razredno oz. šolsko gledališko uprizoritev. 

 

NAČINI PRIDOBIVANJA OCENE 

Učenec pridobi v vsakem ocenjevalnem obdobju najmanj eno oceno.  

Ocenjevanje znanja bo potekalo sproti – upoštevali se bodo vaši nastopi in pisni izdelki, ki jih boste 

pripravili za predmet (nastopi – improvizacija, uprizoritev, deklamacija) in pisni izdelki (npr. zapis 

dramatizacije, scenarij, ocena, kritika itn.).  

GRADIVO IN PRIPOMOČKI 

Črtast zvezek (poljubne velikosti). 

OPOMBE, PREDVIDENI STROŠKI, RAZNO  

Če bo možno, si bomo ogledali vsaj eno profesionalno gledališko predstavo – strošek prevoza in 

vstopnice. 

ENOLETNI PREDMET (možnost vključitve le enkrat v treh letih) 

 

  



 
 

PREDMET POSKUSI V KEMIJI 

Razred 8. razred 

Učitelj Anita Šen 

Število ur tedensko 1 ura tedensko (možnost izvedbe 2 uri/14 dni) 

 

SPLOŠNI 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. 

 

NAČINI PRIDOBIVANJA OCENE 

ustno, ocenjevanje projektnega in praktičnega dela 

GRADIVO IN PRIPOMOČKI 

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

OPOMBE, PREDVIDENI STROŠKI, RAZNO  

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. (od 10 do 20 € na 

učenca). 

ENOLETNI PREDMET VEZAN NA RAZRED (možnost vključitve le v določenem razredu)   

 

  



 
 

PREDMET ŠPORT ZA ZDRAVJE 

Razred 8. razred 

Učitelj Polona Klopčič /Tomaž Lulik 

Število ur tedensko 1 ura tedensko (možnost izvedbe 2 uri/14 dni) 

 

SPLOŠNI 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 ŠPO. 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, ples, sankanje, tek, namizni tenis, lokostrelstvo, igre z žogo, aerobne dejavnosti, borilne 

veščine, kegljanje, lokostrelstvo, splošna kondicijska priprava, obiski tekmovanja različnih športnih 

panog kot gledalci ali tekmovalci. 

NAČINI 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 ponavadi vključeni v ceno vadnine. 

OPOMBE, PREDVIDENI STROŠKI, RAZNO  

Prevoz. 

ENOLETNI PREDMET(možnost vključitve le enkrat v treh letih) 

 

  



 
 

PREDMET NEMŠČINA II 

Razred 8. razred 

Učitelj Alenka Šemrov 

Število ur tedensko 2 uri tedensko 

 

SPLOŠNI CILJI PREDMETA 

Učenec / Učenka:  

 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 in zgodbo ter povzame njeno vsebino, 

 pripoveduje o svojih hobijih, različnih športnih zvrsteh, stilih oblačenja in načinih 

prehranjevanja,  

 podrobno opiše svojo hišo in sobo, 

 poimenuje dele telesa ter daje nasvete za zdrav način življenja, 

 uporablja jezik v vsakodnevnih življenjskih situacijah, spoznava države nemškega 

jezikovnega področja, njihovo kulturo in običaje ter značilnosti in zanimivosti teh dežel. 

 

DEJAVNOSTI 

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

pisno sporočanje.  

 pogovor – dialog, 

 delo z besedilom,  

 igra vlog,  

 didaktične igre, 

 poslušanje / gledanje pesmi in posnetkov, 

 pisanje krajših sestavkov, izdelava in predstavitev 

projektov, delo s slovarjem. 

 

NAČINI PRIDOBIVANJA OCENE 

pisno in ustno ocenjevanje znanja, projekti / PP predstavitve 

GRADIVO IN PRIPOMOČKI 

Magnet 2 – učbenik 

OPOMBE, PREDVIDENI STROŠKI, RAZNO  

učbenik Magnet 2 (ca. 19 €) 

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

TRILETNI PREDMET z možnostjo izpisa ob zaključku posameznega šolskega leta. 

 

  



 
 

PREDMET RASTLINE IN ČLOVEK 

Razred 8. razred 

Učitelj Irena Peteh Kranjc 

Število ur tedensko 1 ura tedensko (možnost izvedbe 2 uri/14 dni) 

 

SPLOŠNI 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 

Dejavnosti potekajo v šoli ali na terenu (okolica šole): 

 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. 

NAČINI PRIDOBIVANJA OCENE 

Ocenjujejo se dejavnosti, poročila in praktično delo. 

GRADIVO IN PRIPOMOČKI 

 

OPOMBE, PREDVIDENI STROŠKI, RAZNO  

 

ENOLETNI PREDMET (možnost vključitve le enkrat v treh letih)  

  



 
 

PREDMET ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI 

Razred 8. razred 

Učitelj učitelj geografije 

Število ur tedensko 1 ura tedensko (možnost izvedbe 2 uri/14 dni) 

 

SPLOŠNI CILJI PREDMETA 

Učenci razširjajo osnovno znanje o naravnogeografskih in družbeno geografskih pojavih in procesih 

v svetu. S študijem primera, spoznajo negativne primere človekovega izkoriščanja naravnih dobrin. 

Na izbranih primerih  poznajo načine onesnaževanja okolja ter načine in oblike varovanja naravnega 

okolja. Na izbranih območjih sveta spoznajo značilnosti, navade in način življenja ljudi. 

DEJAVNOSTI 

- izdelava plakatov, poročil, 

- iskanje podatkov v literaturi, različnih revijah, internetu, 

- oblikovanje oglasne deske z zanimivostmi iz sveta, 

- udeležba na morebitnih predavanjih popotnikov v Cerknici ali na Rakeku. 

NAČINI PRIDOBIVANJA OCENE 

Ocenjuje se vsebino, aktivnost in predstavitev pri izdelavi plakatov, poročil; samostojnost in 

sodelovanje v skupini. 

GRADIVO IN PRIPOMOČKI 

/ 

OPOMBE, PREDVIDENI STROŠKI, RAZNO  

ENOLETNI PREDMET VEZAN NA RAZRED (možnost vključitve le v določenem razredu)   

  



 
 

PREDMET RAČUNALNIŠTVO – multimedija 

Razred 8. razred 

Učitelj Sandra Palcich 

Število ur tedensko 1 ura tedensko (možnost izvedbe 2 uri/14 dni) 

 

SPLOŠNI CILJI PREDMETA 

Računalništvo – multimedija je izbirni predmet, namenjen tistim učencem, ki želijo nadgraditi, 

poglobiti in razširiti svoje znanje iz računalništva.  Učenci  

 bodo spoznali, da računalnik lahko uporabijo za koristnejše stvari in ne samo za preganjanje 

časa;  

 se bodo seznanili z osnovnimi  računalniškimi multimedijskimi gradniki: besedilom, risbami, 

animacijami, slikami, zvokom, …;  

 spoznali bodo različne programe za obdelavo slik;  

 spoznali bodo osnovne metode in tehnike za izdelavo računalniških predstavitev ter se 

naučili uporabljati urejevalnik predstavitev;  

se bodo naučili medsebojno sodelovati, se skupaj učiti, preizkušati računalniške izdelke, si 

medsebojno pomagati in se zavedati, da ni nič hudega tudi takrat, ko se zmotijo.   

 

DEJAVNOSTI 

Učenci pri predmetu izvajajo več različnih vaj s področja multimedije. V prvem delu se učenci 

spoznajo z načini priprave multimedijskih gradnikov (slika, zvok, video) z različnimi programskimi 

orodji. Vsako uro jim je predstavljena nova učna vsebina, ki jo nato po navodilih praktično utrdijo in 

povežejo z že znanimi vsebinami.  

V drugem delu si izberejo poljubno temo, zbirajo gradivo ter nato v urejevalniku predstavitev 

izdelajo računalniško predstavitev po postavljenih zahtevah. Ob koncu šolskega leta pa izdelajo 

svojo animacijo.  

NAČINI PRIDOBIVANJA OCENE 

Pisna ocena bo pridobljena s kratkim testom o poznavanju osnov računalništva. Dve oceni učenci 

pridobijo z izdelkom. 

GRADIVO IN PRIPOMOČKI 

Računalnik in ostala programska oprema.  

OPOMBE, PREDVIDENI STROŠKI, RAZNO  

Učbenika ne uporabljamo. Učenec ne potrebuje računalniškega predznanja.  

TRILETNI PREDMET, LAHKO TUDI KRAJŠI  

  



 
 

PREDMET LIKOVNO SNOVANJE II 

Razred 8. razred 

Učitelj PETRA MIKŠE 

Število ur tedensko 1 ura tedensko (možnost izvedbe 2 uri/14 dni) 

 

SPLOŠNI CILJI PREDMETA 

Potekal bo v obliki ustvarjalnih delavnic, na katerih bodo učenci oblikovali, slikali, risali in 

fotografirali. Učili se bodo opazovanja in občutenja stvari, ki jih obdajajo. Likovno snovanje je 

predmet, kjer učenci lahko razvijajo svojo domišljijo, v sliki lahko izrazijo svoje občutke. Razvijajo 

svojo ustvarjalnost in se lahko sprostijo. Razvijajo zmožnost doživljanja lepote v naravi in umetninah, 

zavejo se pomena likovnosti v vseh poklicih, v svoji okolici in v medijih. V življenju je vedno več 

vizualnih sporočil zato je zelo pomembno, da jih znajo tudi pravilno brati in razvrstiti. Izoblikujejo si 

odnos do kulturne dediščine. Bolj poglobljeno bomo spoznali grafiko, slikarstvo, risanje, kiparstvo in 

arhitekturo.  

DEJAVNOSTI 

 risanje prostorske forme na fantazijski način s pomočjo risarskih pripomočkov (računalnik); 

 črta, ki nastane z gibanjem točke -fotografija risbe z lučjo; 

 slikanje na izbrano glasbeno delo; 

 oblikovanje idejne zasnove plakata; 

  umetnost preoblikovanje prostora. 

 barvna grafika 

 Od pojma do znaka – moj zaščitni znak 

 glasba in likovni motiv 

NAČINI PRIDOBIVANJA OCENE 

Ocena izdelka. 

GRADIVO IN PRIPOMOČKI 

Isti kot pri pouku. 

OPOMBE, PREDVIDENI STROŠKI, RAZNO  

/ 

ENOLETNI PREDMET VEZAN NA RAZRED (možnost vključitve le v določenem razredu)   

 

  



 
 

PREDMET KEMIJA V ŽIVLJENJU 

Razred 9. razred 

Učitelj Anita Šen 

Število ur tedensko 1 ura tedensko (možnost izvedbe 2 uri/14 dni) 

 

SPLOŠNI 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, 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. 

NAČINI PRIDOBIVANJA OCENE 

ustno,  ocenjevanje projektnega in praktičnega dela 

GRADIVO IN PRIPOMOČKI 

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

OPOMBE, PREDVIDENI STROŠKI, RAZNO  

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 (od 20 do 30 € na 

učenca).  

ENOLETNI PREDMET VEZAN NA RAZRED (možnost vključitve le v določenem razredu)   

 

  



 
 

PREDMET ŠPORT ZA SPROSTITEV 

Razred 9. razred 

Učitelj Polona Klopčič / Tomaž Lulik 

Število ur tedensko 1 ura tedensko (možnost izvedbe 2 uri/14 dni) 

 

SPLOŠNI 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, borilne veščine, ples, fitnes, sankanje, tek, namizni tenis, lokostrelstvo, igre z žogo, 

aerobne dejavnosti, splošna kondicijska priprava, jogging, kegljanje, lokostrelstvo, obiski tekmovanja 

različnih športnih panog kot gledalci ali tekmovalci. 

NAČINI 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 ponavadi vključeni v ceno vadnine. 

OPOMBE, PREDVIDENI STROŠKI, RAZNO  

Prevoz. 

ENOLETNI PREDMET(možnost vključitve le enkrat v treh letih)  

 

  



 
 

PREDMET FILOZOFIJA ZA OTROKE – jaz in drugi 

Razred 9. razred 

Učitelj Petra Dekleva 

Število ur tedensko 1 ura tedensko (možnost izvedbe 2 uri/14 dni) 

 

SPLOŠNI CILJI PREDMETA 

Predmet FZO izhaja iz spoznanja, da šolski sistem navaja mlade predvsem na učenje dejstev, zelo malo 

pa na samostojno, logično in kritično mišljenje, debatiranje in argumentiranje.  

Učenec: 

- razvija ustvarjalnost in domišljijo, 

- razvija avtonomno, kritično in refleksivno mišljenje,  

- razvija kulturo dialoga (izražanje in zagovor lastnih stališč, mnenj, poslušanje, upoštevanje 

stališč drugih) 

- razvija miselne spretnosti (oblikovanje mnenj, analiziranje, sintetiziranje, primerjanje, 

postavljanje vprašanj, reševanje problemov), 

- raziskuje etične, socialne, spoznavne in ontološke probleme. 

 

DEJAVNOSTI 

Program je zasnovan kot filozofsko raziskovanje. Temelji na čitanki z zgodbami iz vsakdanjega življenja 

otrok. 

- vodeni pogovor, 

- delo z besedilom, 

- projektno delo, 

- igra in simulacija, 

- raziskovalno učenje, 

- pisanje krajših sestavkov. 

NAČINI PRIDOBIVANJA OCENE 

Pisno in ustno ocenjevanje. 

GRADIVO IN PRIPOMOČKI 

Marko in raziskovanje družbe, delovni zvezek 

OPOMBE, PREDVIDENI STROŠKI, RAZNO  

Marko in raziskovanje družbe, delovni zvezek – 8 eurov 

ENOLETNI PREDMET VEZAN NA RAZRED (možnost vključitve le v določenem razredu)   

 

  



 
 

PREDMET RETORIKA 

Razred 9. razred 

Učitelj Silvestra Kotar  

Število ur tedensko 1 ura tedensko (možnost izvedbe 2 uri/14 dni) 

 

SPLOŠNI CILJI PREDMETA 

– spoznavajo proces celovitega načrtovanja in izvedbe govornega nastopa, 

– spoznavajo etična načela pogovarjanja, 

– spoznavajo, kaj je argumentacija, 

– spoznavajo razliko med dobrimi in slabimi argumenti,  

– učijo se oblikovati prepričljive govore,  

– učijo se javnega nastopanja in izražanja svojih stališč. 

 

DEJAVNOSTI 

– spoznajo, kaj je retorika (veščina), 

– spoznajo pravila pogovora in kako napisati dober govor (referat, poročilo ...),  

– spoznajo, kako si govor zapomnimo in kako se pripraviti za javno nastopanje,  

– spoznajo pomen govorice telesa,  

– spoznajo osnovne tehnike govorjenja, poslušanja, branja, pisanja, 

– razvijajo znanje oblikovanja dobrih argumentov za ali proti nečemu. 

NAČINI PRIDOBIVANJA OCENE 

Učenci dobijo v šolskem letu dve oceni za samostojen govorni nastop na določeno temo in eno 

oceno za razčlenitev napisanega govora. 

GRADIVO IN PRIPOMOČKI 

Črtast zvezek (poljubne velikosti). 

OPOMBE, PREDVIDENI STROŠKI, RAZNO  

ENOLETNI PREDMET VEZAN NA RAZRED (možnost vključitve le v 9. razredu)  

 

  



 
 

PREDMET NEMŠČINA III 

Razred 9. razred 

Učitelj Anja Šircelj Istenič                                                                

Število ur tedensko 2 uri tedensko 

 

SPLOŠNI CILJI PREDMETA 

Učenec / Učenka:  

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

 uri izgovorjavo in zapis v nemškem jeziku, 

 zna poiskati zahtevane podatke v spletnem slovarju ter z njim prevaja posamezne besede, 

stalne besedne zveze, povedi oz. krajše sestavke, 

 uporablja jezik v vsakodnevnih življenjskih situacijah, 

 prosto pripoveduje / napiše sestavek na določeno temo, 

 samostojno prebere besedilo ali zgodbo ter povzame njeno vsebino, 

 samostojno pripravi predstavitev izbrane teme in jo ustno predstavi v razredu, 

 spozna različne poklice ter pripoveduje o svojih načrtih za prihodnost, 

 pripoveduje o preteklosti ter napiše kratek življenjepis, 

 spoznava države nemškega jezikovnega področja, njihovo kulturo in običaje ter značilnosti 

in zanimivosti teh dežel. 

 

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,  

 poslušanje / gledanje pesmi in posnetkov, 

 pisanje krajših sestavkov,  

 delo s slovarjem. 

NAČINI PRIDOBIVANJA OCENE 

pisno in ustno ocenjevanje znanja, PP predstavitev, deklamacija pesmi, prevajanje s spletnim 

slovarjem 

GRADIVO IN PRIPOMOČKI 

Magnet 3 – učbenik (ca. 19 €) 

OPOMBE, PREDVIDENI STROŠKI, RAZNO  

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

TRILETNI PREDMET  

 

  



 
 

PREDMET TURISTIČNA VZGOJA 

Razred 9. razred 

Učitelj učitelj geografije 

Število ur tedensko 1 ura tedensko (možnost izvedbe 2 uri/14 dni) 

 

SPLOŠNI 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 kraja, 

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

kraja, 

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

- pripravi in aktivno sodeluje kot vodič pri ogledu turistične zanimivosti v kraju in izven domačega 

kraja, 

- pripravi in izvede vodenje na izbrano destinacijo, kamor povabi tudi starše. 

NAČINI 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. 

OPOMBE, PREDVIDENI STROŠKI, RAZNO  

- prevozni stroški, vstopnine za oglede po programu dela. 

ENOLETNI PREDMET(možnost vključitve le enkrat v treh letih)  

  



 
 

PREDMET RAČUNALNIŠTVO – računalniška omrežja 

Razred 9. razred 

Učitelj Sandra Palcich 

Število ur tedensko 1 ura tedensko (možnost izvedbe 2 uri/14 dni) 

 

SPLOŠNI CILJI PREDMETA 

Računalništvo – računalniška omrežja je izbirni predmet, s katerim skušamo učence usmeriti v 

praktično, koristno in samostojno uporabo računalnika, ki je potrebna v življenju in pri nadaljnjem 

izobraževanju.  

Učenci  

 bodo spoznali, da računalnik lahko uporabijo za koristnejše stvari in ne samo za preganjanje 

dolgčasa;  

 bodo spoznali, da je računalnik odlično orodje s katerim si lahko pomagajo pri vsakdanjih 

opravilih, seveda pa morajo poznati način njegovega delovanja in uporabno njegovih 

programov;  

 bodo pridobivali sposobnost samostojnega reševanja problemov; 

 bodo poglobili svoje znanje za uporabo programa Excel 

 bodo sestavili lastno enostavno spletno stran 

 se bodo naučili medsebojno sodelovati, se skupaj učiti, preizkušati računalniške izdelke, si 

medsebojno pomagati in se zavedati, da ni nič hudega tudi takrat, ko se zmotijo.  

 

DEJAVNOSTI 

V prvem delu se učenci spoznajo z delovanjem računalnika in načinom obdelave podatkov v 

programu Excel. Vsako uro jim je predstavljena nova učna vsebina, ki jo nato po navodilih praktično 

utrdijo in povežejo z že znanimi vsebinami.  

Nadaljujejo s postavljanjem lastne spletne strani. Tudi za postavljanje spletne strani jim je vsako uro 

predstavljena nova učna vsebina, ki jo nato po navodilih praktično utrdijo in povežejo z že znanimi 

vsebinami. V zaključku si izberejo poljubno temo ter jo predstavijo na svoji spletni strani. 

NAČINI PRIDOBIVANJA OCENE 

Dve oceni: obdelava podatkov s programom Excel ter predstavitev poljubne vsebine na spletni 

strani. 

GRADIVO IN PRIPOMOČKI 

Računalnik in ostala programska oprema.  

OPOMBE, PREDVIDENI STROŠKI, RAZNO  

Učbenika ne uporabljamo. Učenec ne potrebuje računalniškega predznanja.  

TRILETNI PREDMET, LAHKO TUDI KRAJŠI  

  



 
 

PREDMET FILMSKA VZGOJA 

Razred 9. razred 

Učitelj Tina Milavec 

Število ur tedensko 1 ura tedensko (možnost izvedbe 2 uri/14 dni) 

 

SPLOŠNI CILJI PREDMETA 

Rad / a gledaš različne filmske žanre? Komedije, drame, grozljivke, znanstveno 
fantastiko? Pri predmetu bomo:  

 Spoznavali filmsko in avdio-vizualno dejavnost  
 Si ogledali več filmov iz različnih žanrov  
 Spoznavali proces nastajanja filma   
 Spoznali tehnične značilnosti filma in kina  

 

DEJAVNOSTI 

 ogled različnih filmov  
 spoznavanje filmske tehnologije (kamere, mikrofoni)  
 posneli kratek film (igrani, dokumentarni, animirani ali eksperimentalni)  
 spoznali grobo in fino montažo v računalniškem programu  
 si ogledali medijsko hišo (radio ali televizijo)  

 

NAČINI PRIDOBIVANJA OCENE 

1. ustno in/ali  
2. drugače pridobljena ocena  
 

GRADIVO IN PRIPOMOČKI 

/ 

OPOMBE, PREDVIDENI STROŠKI, RAZNO  

Predvideni stroški  
 Ogled medijske hiše (radio ali televizija)  
 Ogled filma v kinu  

Izbirni predmet se lahko izvaja tudi po več ur skupaj.  

 
ENOLETNI PREDMET VEZAN NA RAZRED (možnost vključitve le v določenem razredu)   

  



 
 

PREDMET LIKOVNO SNOVANJE III 

Razred 9. razred 

Učitelj Petra Mikše 

Število ur tedensko 1 ura tedensko (možnost izvedbe 2 uri/14 dni) 

 

SPLOŠNI CILJI PREDMETA 

Potekal bo v obliki ustvarjalnih delavnic, na katerih bodo učenci oblikovali, slikali, risali in 

fotografirali. V devetem razredu učenci razširijo likovna spoznanja o drugačnih načinih likovnega 

izražanja, o povezovanju likovnega izražanja s problemi sodobne družbe. Učenci pridobijo osnovni 

vpogled v sodobna likovna dogajanja, sodoben likovni svet spoznajo kot običajen, kvaliteten. Učenci 

iščejo nove izrazne možnosti v skladu z njihovim razvijajočim se svetovnim nazorom. Pri izvajanju 

posameznih likovnih nalog uporabijo tudi postopke, povezane s fotografiranjem, projiciranjem, 

fotokopiranjem, skeniranjem, eksperimentiranjem in z novimi načini oblikovanja. Posebna 

pozornost je namenjena oblikovanju in preoblikovanju fotografije in ustvarjanju gibljive slike 

(animacije oz. risanke). 

DEJAVNOSTI 

 izdelava koncepta ali makete za instalacijo in izdelava instalacije; 

 fotografiranje glavnih prostorskih tvorb v domačem kraju in jih s pomočjo fotomontaže 

vključiti v narisan prostor; 

 Zlati rez 

 Obrnjena perspektiva – aspektiva 

 Kip in ambient 

 Vizualni mediji – fotografija 

 načrtovanje loga (logotipa) v skladu z lastnimi poklicnimi željami. 

NAČINI PRIDOBIVANJA OCENE 

Ocena izdelka. 

GRADIVO IN PRIPOMOČKI 

Isti kot pri pouku. 

OPOMBE, PREDVIDENI STROŠKI, RAZNO  

ENOLETNI PREDMET VEZAN NA RAZRED (možnost vključitve le v določenem razredu)   

 

  



 
 

PREDMET neobvezni izbirni predmet NEMŠČINA  

Razred 7.- 9. razred 

Učitelj Alenka Šemrov 

Število ur tedensko 2 uri tedensko 

 

SPLOŠNI CILJI PREDMETA 

Učenec / Učenka:  

 razvija občutljivost za drugačnost jezikov in kultur, 

 spoznava nemški jezik, razvija posluh za nemščino, 

 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, 

 opisuje svoje hobije, pripoveduje o svojem razredu, 

 spoznava države nemškega jezikovnega področja, njihovo kulturo in običaje ter značilnosti 

in zanimivosti teh dežel. 

 

DEJAVNOSTI 

Razvijamo vse štiri jezikovne kompetence, predvsem pa slušno razumevanje in ustno sporočanje.  

 pogovor – dialog, 

 delo z besedilom,  

 didaktične igre, 

 igra vlog,  

 poslušanje / gledanje pesmi in posnetkov, 

 pisanje krajših sestavkov, 

 delo s slovarjem. 

NAČINI PRIDOBIVANJA OCENE 

pisno in ustno ocenjevanje znanja, govorni nastop / posnetek (predstavitev sebe) 

GRADIVO IN PRIPOMOČKI 

Magnet 1 – delovni zvezek 

OPOMBE, PREDVIDENI STROŠKI, RAZNO  

delovni zvezek Magnet 1 (ca. 18 €) 

vpis velja le za eno šolsko leto  

 

  



 
 

PREDMET neobvezni izbirni predmet FRANCOŠČINA 

Razred 7.– 9. razred 

Učitelj Petra Dekleva 

Število ur tedensko 2 uri tedensko 

 

SPLOŠNI CILJI PREDMETA 

Učenec: 

- se pri pouku sistematično usposablja za osnovno sporazumevanje s frankofonskimi govorci v 

vsakdanjih okoliščinah, 

- postopoma razvija sporazumevalno jezikovno zmožnost (jezikovno, sociolingvistično in 

pragmatično) znotraj določenih področij družbenega življenja: na preprost način zna 

predstaviti sebe in svoje navade, svojo družino, svoje prijatelje, svojo šolo, šolske in 

prostočasne dejavnosti, 

- uri prosto pripovedovanje in ob tem izgovorjavo v francoskem jeziku, 

- uri zapis v francoskem jeziku, 

- spoznava francoski jezik in posluh zanj,  

- razvija občutljivost za drugačnost jezikov in kultur, 

- spoznava kulturo francosko govorečih dežel. 

 

DEJAVNOSTI 

Razvijamo vse štiri jezikovne kompetence, zlasti pa slušno razumevanje in ustno izražanje: 

- pogovor, 

- igre vlog, 

- didaktične igre, 

- delo z avtentičnim gradivom, 

- gledanje videoposnetkov, 

- poslušanje ter petje pesmi, 

- pisanje krajših sestavkov. 

NAČINI PRIDOBIVANJA OCENE 

Pisno in ustno ocenjevanje znanja. 

GRADIVO IN PRIPOMOČKI 

À la une 1 – učbenik  

OPOMBE, PREDVIDENI STROŠKI, RAZNO  

Učbenik À la une 1: 27,40 € 

vpis velja le za eno šolsko leto 

 


