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KAJ SO IZBIRNI PREDMETI 

Spoštovani učenci, spoštovani starši! 
 
Poleg obveznih predmetov osnovna šola izvaja tudi pouk obveznih izbirnih predmetov za 
učence 7., 8. in 9. razreda. Na ta način se osnovna šola prilagaja individualnim razlikam in 
interesom učencev, hkrati pa ti predmeti omogočajo, da učenci razvijajo svoja močna 
področja in zadovoljijo svoje interese.  
 
V šolskem letu 2020/21 pa bomo izvajali tudi pouk neobveznih izbirnih predmetov za 
učence 7. razreda. 
 
Vsi izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5. Znanje izbirnih predmetov 
se ne preverja na nacionalnem preverjanju znanja. Učenec lahko napreduje le, če ima 
pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih. 
Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro na teden (lahko strnjeno v enem obdobju), le tuji jeziki dve 
uri na teden. 
 
Zakon o osnovni šoli določa, da učenec:  

® 7., 8. in 9. razreda izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov, lahko pa tudi 
tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši;  

® 7. razreda izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov.  
 
Neobvezni izbirni predmet si učenec izbere po lastni presoji.  
Če se za neobvezni izbirni predmet odloči, to pomeni, da da postane obiskovanje tega 
predmeta zanj obvezno in se tudi ocenjuje. 
 
V šolskem letu 2020/21 je učencem 7. razreda kot neobvezni izbirni predmet na voljo tuji 
jezik nemščina. 

 
Če se učenec za ta predmet odloči, ima učenec še vedno možnost, da si kot obvezni izbirni 
predmet izbere še en tuji jezik iz nabora obveznih izbirnih vsebin. 
 
Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen 
obiskovanja obveznih predmetov v celoti ali eno uro na teden. V primeru uveljavnjanja 
obiskovanja glasbene šole namesto obiskovanja izbirnih predmetov starši podpišejo izjavo in 
priložijo dokazilo, da njihov otrok obiskuje glasbeno šolo. 
 
Učenci se na izbirne predmete prijavijo s prijavnico, ki jih učencem razdelijo razredniki. Le-te 
morajo učenci vrniti razrednikom do dogovorjenega roka. 
 
 
 
Na osnovi prijav se bodo oblikovali izbirni predmeti za naslednje šolsko leto, izvajali pa se 
bodo le tisti, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev v skladu s Pravilnikom in 
normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole. 
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OŠ Koseze v šolskem letu 2019/20 ponuja naslednje izbirne predmete: 
 

7−9. razred 
 

SEZNAM OBVEZNIH IZBIRNIH PREDEMTOV 
7. razred 8. razred 9. razred 

Nemščina I/z 
Nemščina I/n Nemščina II Nemščina III 

Italijanščina I Italijanščina II Italijanščina III 
Španščina I Španščina II Španščina III 

Francoščina I Francoščina II Francoščina II 
Kitajščina I Kitajščina I Kitajščina I 

Likovno snovanje l Likovno snovanje II Likovno snovanje lll 

Šport za sprostitev Šport za zdravje Izbrani šport - 
nogomet/odbojka 

Računalništvo: Urejanje 
besedil Računalništvo: multimedija Kemija v okolju 

 Organizmi v naravi in 
umetnem okolju 

Elektronika z robotiko 

 Poskusi v kemiji  Retorika 
 Robotika v tehniki  

 
 

Izbirni predmete, pri katerih so učenci združeni iz vseh razredov 
Verstva in etika 

Sonce, Luna, Zemlja 
Projekti iz fizike in ekologije 

Literarni klub 
Vzgoja za medije 
Turistična vzgoja 

Šah 
Ples  
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PREDSTAVITEV OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 
 

1. DRUŽBOSLOVNI PREDMETI 
 
RETORIKA 
Namen retorike kot obveznega izbirnega predmeta je učence in učenke seznaniti ne le s 
pojmi prepričevanja in argumentiranja, temveč, po eni strani, tudi s tehnikami prepričevanja, 
elementi prepričevalnega postopka, dejavniki uspešnega prepričevanja, oblikami 
prepričevanja, strukturacijo (prepričevalnega) govora in vsestranskim obvladovanjem 
govorne situacije, po drugi strani pa z razliko med prepričevanjem in argumentiranjem, 
razlikovanjem med dobrimi in slabimi argumenti, elementi dobre argumentacije in (če čas in 
zanimanje to dopuščata) nepravilnimi oz. nedovoljenimi argumentativnimi postopki. 
 
Predmet obsega 35 ur v šolskem letu. Delo pri pouku bo potekalo tako frontalno kot 
projetno, predvsem pa bo veliko izkustvenega učenja in debat. 

Urška Perko 
 
 
VERSTVA IN ETIKA 
Obvezni izbirni predmet Verstva in etika je nekonfesionalen predmet, namenjen vsem 
učencem ne glede na religiozno (ne)opredeljenost. Izvaja se v 7., 8. ali 9. razredu. Predmet 
je mogoče izbrati le za eno leto ali dve, čeprav je njegov namen celoviteje uresničen le v 
triletnem obsegu. Predmet obsega 35 ur v šolskem letu.  
 
Cilji predmeta:  

- spoznati verstva sveta, 
- izoblikovati zavest o sebi, svoji identiteti, 
- razumeti soljudi, z njimi sodelovati in biti solidaren, 
- pridobivati kritičen odnos do religijskih tradicij in ponudb. 

 
Pouk bo učencem in učenkam pomagal razumeti pomen verskih ter etičnih vprašanj, ne 
pa prevzemati določenih (verskih) nazorov. 
 
Ves čas bo v ospredju aktivna vloga učencev in učenk (skupinsko, projektno delo, problemsko 
učenje …) ter njihov osebni razvoj. Pouk ne bo potekal samo v razredu, ampak tudi na 
terenu (obisk sakralnih objektov). Povabljeni bodo tudi različni gosti, ki bodo predstavili 
svojo versko izkušnjo in življenje v neki verski skupnosti. 
 
Pri predmetu Verstva in etika bo glavni poudarek na načinu življenja ljudi na različnih koncih 
sveta, ki je plod verskih vplivov. Ker je krščanstvo verstvo, ki je s svojimi sestavinami 
sooblikovalo zahodno civilizacijo in kulturo, torej okolje, v katerem živimo, bo večja 
pozornost namenjena njemu.  
 
Predmet verstva in etika učencem ponuja možnost, da razširijo znanje, ki ga o tej temi dobijo 
pri drugih predmetih (GEO, ZGO, DKE, SLO) in je namenjen učencem z religiozno vzgojo ali 
brez nje. Pogovarjali se bomo o  tem, zakaj v muslimanskih deželah le redkokje lahko kupiš 
svinjino, zakaj se nekateri športniki pred tekmo pokrižajo, zakaj je Jeruzalem sveto mesto 
treh največjih svetovnih religij, zakaj so po navadi cerkve najstarejše zgradbe v mestih ... 

Lorieta Pečoler 
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ŠPANŠČINA 
Hola! Quieres aprender español? Bi se rad-a naučil-a špansko? 
Španščina je jezik veselja in energije, ki ga po številu naravnih govorcev prekaša samo 
kitajščina. Je uradni jezik v 23 državah in je materni jezik okoli pol milijarde ljudi. Španščina 
v osnovni šoli je triletni predmet, ki se izvaja v obsegu 2 ur na teden. Ocenjen je tako kot 
ostali predmeti, z ocenami od 1 do 5. Za učenje španščine se odloči, če ti je ta jezik všeč, saj 
je to eden najpomembnejših pogojev za uspešno učenje.  
 
Zakaj ravno španščina?  

- ker je eden najbolj razširjenih jezikov na svetu (skupaj s kitajščino in angleščino), 
število njegovih govorcev pa še vedno izredno hitro narašča,  

- ker je eden od uradnih jezikov Evropske unije, govorijo pa ga tudi v Srednji in Južni 
Ameriki,  

- ker je jezik, ki ga uporabljajo pevci, igralci in režiserji, 
- ker ga govorijo navijači in igralci velikih evropskih klubov (Barcelona, Real Madrid) in 

je jezik zmagovalnih reprezentanc na svetovnih in evropskih prvenstvih,  
- ker španščina ni le jezik telenovel, ampak jezik, v katerem so napisana številna dela, 

ki se uvrščajo v vrh svetovne književnosti, med njimi pa so tudi dela Nobelovih 
nagrajencev, 

- ker pri pouku ne bomo spoznavali le jezika, ampak bomo izvedeli tudi veliko o 
Špancih, njihovi glasbi, kulturi, navadah in običajih, pa tudi španski hrani, ki jo bomo 
pripravili kar sami.  

 
Pri urah španščine bodo učenci usvojili osnovno besedišče in razvijali sposobnosti branja, 
pisanja, poslušanja in govora v tujem jeziku. Pouk poleg vsebin po učbeniku spremljajo 
elementi iz popularne kulture (glasba, ples, šport) in tradicionalne španske kulture (hrana, 
ples, praznovanja in običaji).  
 
Pouk španščine popestrimo z didaktičnimi igrami, s poslušanjem in petjem španskih pesmi, z 
interaktivnimi vajami in izdelki, z obiskom španskega inštituta, kjer spoznamo naravnega 
govorca španščine, s sodelovanjem pri španski bralni znački in na španskem festivalu 
slovenskih osnovnošolcev. 

 
Janja Lebar 

 
NEMŠČINA 
Zakaj naj se učim nemški jezik? 

- Ker poznam že veliko besed iz narečja, 
- ker bom spoznal nemško govoreče dežele in kulturo, 
- ker se bom v treh letih naučil dovolj za sporazumevanje, 
- ker je nemški jezik najbolj razširjen v Evropi, govori ga kar 100 000 000 ljudi, 
- ker se bom učil na zabaven način, skozi igro, izštevanke in pesmice, izdeloval bom 

projektne, naloge, predstavljal plakate in se udeležil ekskurzije v nemško govorečo 
državo.  
 

Kako bo potekal pouk nemščine? 
- Pouk bo potekal 2 šolski uri na teden, 
- z učenjem nemščine bom lahko nadaljeval v 8. in 9. razredu  ter znanje s pridom 

uporabil v srednji šoli, 
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- med šolskim letom bom pridobil oceno iz ustnega in pisnega ocenjevanja znanja. 
 

Kaj se bom učil/a?  
V 7. razredu se bom učil/a  
o: 

V 8. razredu se bom učil/a 
o: 

V 9. razredu se bom uči/al 
o: 

- nemško govorečih 
deželah, 

- družini in družinskih 
članih, številkah in 
pozdravih, 

- tem, kako sprejmeš 
obisk,  

- naročanju pijače  
- domačih živalih,  
- šolskih potrebščinah 
- uri. 

- prostem času, športu  
in počitnicah, 

- datumu in dogovoru 
za termin, 

- delih človeškega 
telesa in boleznih, 

- povabilu na rojstni 
dan, 

- napovednikih na 
letališču, železniški 
postaji. 

- vremenu. 

- domačem kraju in 
ustanovah, 

- orientaciji in opisu 
poti, 

- preteklih doživetjih, 
- poklicih, 
- opisu svoje sobe, 
- modi, 
- horoskopu in 

karakterju,  
- planih za 

prihodnost. 
 

 
Kaj potrebujem za pouk nemščine? 

- Učbenik Wir (dobiš v učbeniškem skladu) in delovni zvezek Wir (kupiš sam) založbe 
Rokus, 

- črtasti zvezek A4 
- in čim več dobre volje.  

Renata Struna 
 
FRANCOŠČINA 
Z učenjem francoskega jezika začnemo v 7. razredu, lahko pa se nam pridružiš tudi v 8. ali 
9. razredu. Po prvem ali drugem letu učenja lahko izstopiš. 
 
Pouk poteka po preizkušenem, zabavnem in učinkovitem programu z učbenikom in delovnim 
zvezkom, podkrepljenim z modernimi avdio pripomočki ali računalnikom, posterji, pesmimi 
itd. V sproščenem ozračju se naučiš spregovoriti prve besede, po treh letih učenja pa si že 
navdušen/a nad svojim znanjem francoskega jezika. 
 
Če imaš rada/a knjige, lahko prebereš knjigo v francoskem jeziku in tako opraviš francosko 
bralno značko.  V 9. razredu pa lahko sodeluješ tudi na šolskem oziroma državnem 
tekmovanju v znanju francoskega jezika za osnovnošolce. 
 
Po zaključenih treh letih učenja francoščine boš brez težav nadaljeval/a s spoznavanjem 
francoskega jezika in kulture na gimnaziji. 
 
V vsakem konferenčnem obdobju si prislužiš eno pisno in vsaj eno ustno oceno, ki jo poleg 
ustnega izražanja sestavlja tudi sodelovanje pri pouku, izdelava plakatov itd.. 
 
Francoščina ni tako težka, kot se mogoče zdi na prvi pogled. Govorijo jo po vsem svetu in ni 
samo prestižni diplomatski jezik, ampak je v Evropski uniji postala tudi jezik državnikov, 
gospodarstvenikov, pravnikov, znanstvenikov, umetnikov, skratka evropski jezik. S 
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povezovanjem drugih jezikov, na primer angleškega, boš kmalu ugotovil/a, da se z malo 
dela z lahkoto naučiš osnove francoskega jezika in ob tem spoznavaš še kanček te tako 
bogate kulture in civilizacije. 
Zakaj bi izbral/a francoščino? 

- Ker je drugi najpomembnejši evropski jezik, 
- ker se bom v treh letih naučil/a dovolj za sporazumevanje s šestimi evropskimi narodi 

in z nekaj 100 milijoni francosko govorečih Zemljanov, 
- ker sploh ni tako težka, kot se zdi na prvi pogled, 
- ker že obvladam nekaj francoskih besed (bonjour, merci ...), 
- ker bom spoznaval/a francosko kulturo, 
- ker bom lahko prebiral/a zanimive francoske revije ali si ogledal/a francoske filme, 
- ker se bom naučil/a nekaj francoskih pesmi in si jih prepeval/a na ves glas, 
- ker je najbolj romantičen jezik (kaj vse je že francoskega ...?!). 

 
Pridruži se še ti množici ljudi, ki francosko govori! 
 

Janja Lebar 
 

 
KITAJŠČINA 
Dandanes je vse več govora o mednarodnem in medkulturnem povezovanju, tudi s Kitajsko. 
Kitajščina je po številu govorcev najbolj razširjen materni jezik na svetu, zato se zanj zanima 
vse več ljudi, bodisi zaradi želje po spoznavanju tujih jezikov in kultur bodisi zaradi poslovnih 
priložnosti. Pri izbirnem predmetu kitajščina bodo učenci spoznavali osnove kitajskega jezika 
in kulture. Spoznavali bodo kitajske pismenke in njihove simbolne pomene, način izgovorjave 
ter kulturne, družbene in zgodovinske zanimivosti Kitajske.  
 
Obvezni izbirni predmet kitajščina je namenjen vsem učencem, ki jih zanimajo tuji jeziki in 
kulture in si želijo razširiti obzorja. Izvaja se v 7., 8. in 9. razredu. Predmet je mogoče izbrati 
za eno, dve ali tri leta. V 7. in 8. razredu obsega 70 ur, v 9. razredu pa 64 ur letno in se 
izvaja dve uri na teden. 
  
Kitajščina kot izbirni predmet ima predvsem splošno izobraževalno in vzgojno vlogo, ki 
bistveno pripomore k razgledanosti učencev in njihovemu intelektualnemu in duhovnemu 
razvoju. Učenje kitajskega jezika ter spoznavanje specifične kulture in kitajskega načina 
življena bo doprineslo k razvoju strpnega odnosa do kulturnih raznolikosti in s tem 
neposredno k osebnostnemu razvoju učenk in učencev. Ustvarjalno učenje kitajskih pismenk 
vključuje tudi spoznavanje razvoja pismenk ter njihovih simbolnih pomenov od prvotnih 
piktogramov do sodobnega zapisa. Otroci imajo močno razvito domišljijo, zato so jim simboli 
zelo blizu. Pismenke si zapomnijo na podlagi asociacij. Raziskave kažejo, da asociativno 
učenje spodbuja razvoj možganov na drugačen način kot reproduktivno, saj učencem 
omogoča, da si trajno zapomnijo naučeno.  
 
Pri izbirnem predmetu kitajščina bo poleg učenja jezika poudarek na ustvarjalnosti ter 
timskem in projektnem delu. Ustvarjalne delavnice so ključni element uspešnega poučevanja, 
saj spodbujajo kreativnost, timsko delo, inovativnost, drznost ter učence navajajo na 
projektno delo. Projektno delo bo prikazano v obliki raznih prireditev in razstav. Odziv 
staršev, sošolcev in širše javnosti na delo učencev je ključno za njihovo motivacijo, saj osmisli 
tako učni kot ustvarjalni proces.  
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Splošni cilji predmeta: 
- usvojiti temeljno znanje za osnove sporazumevanja v kitajščini, 
- spoznavanje sistema kitajskega jezika, 
- vpogled v kitajsko kulturo in civilizacijo, 
- razvijanje spoštovanja do kulturnih raznolikosti, 
- razvijanje kritičnega mišljenja in ustvarjalnosti, 
- usposabljanje za povezovanje pridobljenega znanja kitajščine in za njeno praktično 

uporabo v realnem okolju. 
 
Daljnosežni cilji:  

- vzgajanje za strpnost, 
- gradnja odnosa do drugih, 
- gradnja jezika (poglabljanje zavesti o jeziku kot o sredstvu za sporočanje, 

sporazumevanje in medkulturni dialog), 
- razvijanje samostojnosti, 
- pridobivanje in razvijanje motivacije za učenje tujega jezika. 
 

Tina Ilgo 
 
TURISTIČNA VZGOJA 
Turistična vzgoja je enoletni izbirni predmet, ki obsega 35 ur letno oz. eno uro na teden in je 
namenjen učencem od 7. do 9. razreda. Skupina je torej lahko heterogena. 
 
Opredelitev predmeta: 

- vzgoja učencev za pozitiven odnos do turizma in turistov, 
- vzbujanje zanimanja za turizem kot možno področje njihovega bodočega poklicnega 

ali ljubiteljskega dela, 
- motiviranje učencev za pridobivanje znanja o turizmu, 
- spoznavanje, ohranjanje in premišljeno izkoriščanje naše naravne in kulturne 

dediščine, 
- predmet povezuje in nadgrajuje znanje, ki ga pridobivajo pri drugih predmetih in 

dejavnostih v šoli. 
 
Nekaj splošnih ciljev predmeta: 

- učenci se seznanijo z osnovami za razvoj turizma v domačem kraju, Sloveniji in svetu, 
- vključujejo se v turistično življenje domačega kraja, 
- spoznavajo ljudi in ustanove, ki se ukvarjajo s turizmom, 
- spoznavajo turistične poklice, 
- razvijajo sposobnost kulturnega komuniciranja in javnega nastopanja. 

 
Delo pri pouku turistične vzgoje je zanimivo in raznovrstno. Teorijo skušamo povezati s 
prakso v okolju. Zato del pouka poteka v učilnici, velik del pa organiziramo na terenu. 
Učenci pridobivajo tudi veščine komuniciranja in javnega nastopanja (organizirano vodenje 
po Ljubljani za vrstnike in starše).  
 
Delo je ocenjeno z eno oceno v vsakem ocenjevalnem obdobju. 

 
Tanja Rašković 
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LIKOVNO SNOVANJE 
Predmet dopolnjuje  vsebine rednega predmeta likovne vzgoje. Temelji na osnovnih likovnih 
pojmih, katere učenec poglablja glede na svoje zmožnosti. Medpredmetno povezovanje je le 
eden od načinov, ki pripomore k razumevanju umetniškega  in vizualnega sveta. 
 
Pri predmetu razvijajo zmožnost opazovanja, zaznavanja in  predstavljanja  likovnega 
mišljenja. Obogati likovni spomin in razvijejo  likovno domišljijo. 
 
Pomen snovanja likovnih del in načrtovanja ter razumevanja nastanka del z danimi materiali 
in tehnikami daje moč za likovni ustvarjanje. 
 

Miroslav Erjavec  
	
VZGOJA ZA MEDIJE 
Izbirni predmet vzgoja za medije je sestavni del devetletnega osnovnošolskega 
družboslovnega izobraževanja v 7., 8. in 9. razredu. Vzgoja za medije bo omogočila 
učencem dostop do medijev, naučila jih bo analizirati, kritično ocenjevati in izdelovati 
različne komunikacijske oblike (časopis, televizijske in radijske oddaje, iskanje po internetu 
itd.). Vzgoja za medije bo medijsko opismenjevala učence za kritično in ustvarjalno uporabo 
sporočil v medijsko zasičeni družbi. Pri predmetu si bodo učenci pridobi znanje in navade, ki 
jih bodo iz pasivnih potrošnikov izoblikovale v aktivne državljane. 
 
Razlogov za uvajanje tega predmeta je veliko: popolna medijska zasičenost sodobnih družb, 
velik ideološki vpliv medijev, naraščanje pomena informacij, visoka raven medijske 
produkcije, prevlada vizualne komunikacije, pomembnost izobraževanja mladih ljudi za 
izzive prihodnosti, nacionalni in internacionalni pritiski na privatizacijo informacij ter 
deregulacija tiska in RTV sistemov. 
 
Predmet vzgoja za medije je sestavljen iz treh zaokroženih tematskih vsebin, vsaka se bo 
obravnavala kot enoletni sklop: tisk, radio, televizija. Vsebine enoletnih sklopov se vsebinsko 
dopolnjujejo, možno pa je, da se učenci seznanjajo samo z enim enoletnim sklopom ali pa 
katerega preskočijo. Vsak izbirni sklop lahko obiskujejo učenci 7., 8. in 9. razreda devet 
letne osnovne šole po eno uro tedensko. Učenci, ki bodo izbrali predmet Vzgoja za medije 
vsa tri leta, si bodo iz tem, ki se ponavljajo, pridobili poglobljeno znanje. 
 

Tjaša Žorž 
 

LITARARNI  KLUB 
V šolskem letu 2020/21 bo namesto Gledališkega kluba potekal izbirni predmet Literarni 
klub. Vpišejo se lahko učenci 7.−9. razreda, tudi tisti, ki so v šolskem letu 2019/20 
obiskovali Gledališki klub. Predmet je enoletni, namenjena mu je 35 ur oz. 1 ura na teden.  
Bralni klub spodbuja razvijanje pozitivnega odnosa do knjig in književnosti, spoznavanje 
drugih kultur, oblikovanje osebnostne in narodnostne identitete.  
Organizacija pouka:  

- vsak učenec bo imel mapo za vstavljanje svojih izdelkov • branje leposlovja  
- ogled filma in primerjava s knjigo  
- ogled gledališke predstave in pogovor  
- okrogla miza o prebrani knjigi  
- literarni večer za učence šole  
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- priprava literarne razstave  
- delo v računalniški učilnici (elektronski slovarji, pisanje in oblikovanje besedil, brskanje 

po medmrežju: podatki o književnikih, novih knjigah, kritikah  
- sodelovanje na literarnih natečajih • gledališka igra. 

 
Vabljeni torej učenci, ki imate radi literaturo in gledališče. 

Urška Perko 
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2. NARAVOSLOVNI PREDMETI 
 
LUNA, SONCE, ZEMLJA 
Je širina tvoje radovednosti velika kot vesolje? Te zanima kaj je Sonce in kako vpliva na naš 
planet? Kaj pa površina Lune? Veš kolikšne so razdalje v vesolju? Ali pa morda misliš, da 
lahko vozimo z avtomobili hitreje kot potuje svetloba? Zakaj pa le ob časno in na določenem 
delu Zemlje opazimo Sončev ali Lunin mrk? Kako pa je s položaji osnovnih zvezd v 
posameznih ozvezdjih? Si dovolj radoveden? 
 
 Ta enoletni izbirni predmet je namenjem učencem od 7. do 9. razreda. V sklopu pouka 
bomo načrtovali in izvajali preprosta opazovanja, ki bodo razvijala abstraktno mišljenje in 
analizo pridobljenih ugotovitev. Razvijali bomo kritičen odnos do okolice, željo in sposobnost 
za samostojno izobraževanje z enciklopedijami, revijami, elektronskimi viri,... Spoznali bomo 
vrste objektov v vesolju, oddaljenosti in velikosti ter orientacijo na nebu. V sodelovanju z 
astronomi, Zvezdogledom in Planetarijem pa bomo izvedli tudi dnevna in nočna opazovanja.  
 
Obiskali pa bomo tudi observatorij na Golovcu ter center Hermana Potočnika Noordung-a v 
Vitanju. 

Margareta Obrovnik Hlačar 
 
 
 
PROJEKTI IZ FIZIKE IN EKOLOGIJE 
 
Pri tem predmetu, ki je namenjen učencem od 7. do 9. Razreda, bodo učenci spoznavali 
temeljne zakonitosti fizike in drugih naravoslovnih predmetov.  
 
Tematski sklopi so: vremenoslovje in naravni pojavi, mešanje materialov, sodobni viri 
energije, ekološko osveščanje in vpliv umetnih snovi na naravno okolje. 
 
Pri predmetu se bomo preko projektnega dela in raziskovanja učili: 

- razumevati pojave v neživi naravi, 
- opazovati in meriti nekate preproste fizikalne količine, 
- spoznavati raznolikosti pojavov v ozračju, na tleh, v tleh, v tekočih in stoječih vodah, 
- interpretirati meritve, iskanti mogoče vzroke in posledice izbranih naravnih pojavov, 
- zaznavati širine pojavov in dogodkov in ugotavljati vrednosti neokrnjene narave, 
- prepoznavati vpliv človeka na okolje, 
- analizirati ravnanje z raznimi vrstami odpadkov. 

- Margareta Obrovnik Hlačar 
 
 
RAČUNALNIŠTVO – UREJANJE BESEDIL 
Pri predmetu se teorija poznavanja osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z metodami 
neposrednega dela z računalniki in z njimi povezano informacijsko tehnologijo. To omogoča, 
da učenci in učenke pridobijo tisto računalniško pismenost, ki je potrebna za odličnost.  
  
V okviru sklopa UREJANJE BESEDIL, ki je namenjen učencem sedmega razreda,  se bodo 
učenci naučili osnove informatike in računalništva, izbrati ustrezen računalniški program in 
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ga zagnati v grafičnem operacijskem sistemu, v programu izbrati in uporabiti ustrezen 
ukaz, izdelati svoje področje, ga preimenovati in izbrisati, z urejevalnikom besedil napisati 
krajše besedilo in ga oblikovati, z risarskim programom izdelati računalniško točkovno sliko 
in jo vriniti v besedilo, shraniti izdelek na disk in ga natisniti, poslati sporočilo po elektronski 
pošti in na prejeto sporočilo odgovoriti, uporabiti pregledovalnik za internet, uporabljati 
lokalno računalniško mrežo in še kaj. 

Maja Mujkić 
 
RAČUNALNIŠTVO – MULTIMEDIJA 
Pri predmetu se teorija poznavanja osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z metodami 
neposrednega dela z računalniki in z njimi povezano informacijsko tehnologijo. To omogoča, 
da učenci in učenke pridobijo tisto računalniško pismenost, ki je potrebna za odličnost.   
 
V okviru sklopa MULTIMEDIJA se bodo učenci naučili razvijati sposobnosti za učinkovito in 
estetsko oblikovanje informacij, razvijati pravilen odnos do varovanja lastnine (avtorske 
pravice) in osebnosti (zaščita podatkov), izdelati preprosto računalniško predstavitev 
informacije, iskati informacije po različnih medijih, primerjati kvaliteto različnih predstavitev 
informacije in še kaj. 

 
Maja Mujkić 

 
 
ŠPORT ZA SPROSTITEV 
Beseda “šport” izhaja iz latinščine, kjer besedna zveza “disportare in” pomeni raztresti se, 
odvrniti se od dela in skrbi, sprostiti se. 
 
Šport, gibanje in telesna aktivnost nam pomagajo razvijati sposobnosti, ki so v rednem delu 
zanemarjene, utrjuje naše zdravje, nam pomaga ohranjati stik z naravo, nam pomaga 
odkrivati naše skrajne meje. Po drugi strani pa nam predstavlja zabavo, neizmerno veselje, 
igro, nas osvežuje in povezuje. Je pa bistveno, da se za to odločamo prostovoljno. 
Šport tako postane sredstvo za sprostitev, saj se z aktivnostjo utrudimo in s tem dosežemo 
zadovoljstvo in sprostitev.  
 
Pri izbirnem predmetu Šport za sprostitev, ki je namenjen učencem 7. razreda, se bodo 
učenci spoznali z novimi športnimi vsebinami, ki jih pri rednem pouku športne vzgoje ni 
mogoče izvajati, so pa z vidika športno rekreativnih učinkov pomembni za kakovostno 
preživljanje prostega časa. Prav tako bodo učenci nekatera že osvojena znanja še 
nadgradili in spoznali različne vplive gibalne dejavnosti za zdravje, duševno sprostitev in 
kompenzacijo negativnih učinkov sodobnega življenja. 
 
Spoznali bodo sodobne športno-rekreativne vsebine glede na možnosti okolja in različnost v 
zmožnostih in interesih učencev. Namen programa je približati šport učenčevim potrebam, 
interesom in željam, omogočiti spoznavanje novih športov in poudariti razvedrilni in sprostilni 
značaj športa. Program lahko vsebuje športne zvrsti iz osnovnega programa (ples, aerobika, 
tek, plavanje, pohodništvo), lahko pa tudi druge športe, ki jih ponudi šola (kolesarjenje, 
namizni tenis, badminton, tenis, borilni športi, hokej na travi, rolkanje ...).  
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Vsebine se bodo včasih izvajale tudi v strnjeni obliki (npr. 2 ali 3 ure skupaj). O tem bodo 
učenci obveščeni sproti. Vsebine programa se bodo prilagajale danim  vremenskim 
razmeram in ponudbi, ki bo brezplačna (razen avtobusnega prevoza). 

 
Barbara Kristan Koren 

 
ŠPORT ZA ZDRAVJE 
Trudili se bomo za: 

- telesni razvoj, razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, 
- usvajanje in spopolnjevanje različnih športnih znanj, 
- seznanjanje s teoretičnimi vsebinami, 
- prijetno doživljanje športa, oblikovanje in razvijanje stališč, navad in načinov 

ravnanja. 
 
Športi, ki jih bomo spoznavali: 

- splošna kondicijska priprava, 
- atletika, 
- ples, 
- košarka, 
- nogomet odbojka. 

 
Predvsem se bomo trudili spoznati in spopolnjevati različna športna znanja do stopnje, ki 
omogoča varno ukvarjanje z izbranim športom. Poleg tega se bomo pozkušali veliko 
zabavati in sproščati ter tako vsaj nekoliko pozabiti na vse preveč psihično naporne dneve. 
 

Matej Florjančič 
 
IZBRANI ŠPORT ODBOJKA 
Trudili se bomo za: 

- telesni razvoj, razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, 
- usvajanje in spopolnjevanje različnih športnih znanj, 
- seznanjanje s teoretičnimi vsebinami, 
- prijetno doživljanje športa, oblikovanje in razvijanje stališč, navad in načinov 

ravnanja. 
 
Odbojka: 

- spopolnjevanje osnovnih tehničnih elementov (zgornji in spodni odboj, spodnji servis), 
- učenje zahtevnejših tehničnih in taktičnih elementov (podaja, sprejem servisa, zgornji 

servis, napadalni udarec, enojni in dvojni blok, sodelovanje v obrambi v sistemu 
»center naprej«, 

- igralne različice 2:2 in 3:3 na različnih velikostih igrišč, igra 6:6 na skrajšanem ali 
normalnem igrišču. 

 
V okviru predmeta izbrani šport odbojka se bomo udeležili šolskega tekmovanja v dvoranski 
odbojki. 
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Predvsem se bomo trudili spoznati in spopolnjevati različna športna znanja do stopnje, ki 
omogoča varno ukvarjanje z izbranim športom. Poleg tega se bomo pozkušali veliko 
zabavati in sproščati ter tako vsaj nekoliko pozabiti na vse preveč psihično naporne dneve. 
 

Brabara Kristan Koren 
 
 
IZBRANI ŠPORT – NOGOMET 
Učenci bodo razvijali gibalne sposobnosti do stopnje, ki jim omogoča uspešno igranje  
nogometa: 

- natančnost podajanja žoge in streljanja na gol, 
- hitrost izvajanja tehničnih elementov, 
- hitrost izbirne reakcije in z njo povezane hitrosti predvidevanja, 
- orientacijo v prostoru in situacijsko mišljenje. 

 
Učenci bodo spoznali šport in njegove značilnosti: 

- izraze in pojme, 
- športne naprave in rekvizite in njihovo uporabo, 
- teoretične osnove obrambe in napada, 
- knogometna pravila, 
- sodniške znake in pomen, 
- kako se piše zapisnik, 
- postopek organizacije tekme, 
- osnove vodenja moštva, 
- varnostne ukrepe, ki so potrebni pri igranju nogometa, 
- možnosti tekmovalnega ukvarjanja z nogometom, 
- odnos do nogometa in njegovih pravil, 
- odnos do soigralcev, tekmecev in sodnikov, 
- odnos do sojenja, pisanja zapisnika, merjenja časa in organiziranja nogometnih 

tekem, 
- objektivno vrednotenje lastnih sposobnosti in znanja, 
- željo po igri in tekmovanju, 
- samostojnost in samodisciplino v različnih vlogah (igralec, gledalec, sodnik, 

organizator), 
- medsebojno pomoč in sodelovanje, 
- odločnost, borbenost in vztrajnost, 
- odgovorno prevzemanje in opravljanje organizacijskih nalog. 

 
 

Nenad Stojić 
 
PLES 
Ples je umetnost, je šport, je del kulture določenega naroda, je izražanje, je druženje, je 
preprosto gibanje ob ritmu glasbe. Pri predmetu si bomo pojem razširili preko različnih 
plesnih zvrsti. Raziskali bomo ljudske plese, preplesali družabne, se seznanili s tekmovalnimi 
zvrstmi, izvajali gibe modernega plesa ...  Obiskali bomo tudi plesno predstavo, ki jo bodo 
učenci izbrali sami. 
 

Andreja Duh  
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ŠAH 
Predmet obsega tri enoletne programe (šah-1, šah-2 in šah-3). Obiskovati ga je mogoče 
eno, dve ali tri leta. Dokončani trije enoletni programi, v povezavi s praktičnimi tekmovalnimi 
izkušnjami iz šahovskega krožka ali izven njega, dajejo osnovno šahovsko izobrazbo. 
 
Šah spodbuja intelektualni razvoj in ustvarjalno mišljenje, razvija uspešne strategije 
razmišljanja, načrtovanja in odločanja. Krepi socialno vedenje, vzgaja in oblikuje značaj. Pri 
šahu gre za edinstven preplet strateško problemske in estetsko umetnostne vsebine ter 
športno tekmovalne oblike, kar šahovsko igro uvršča med učinkovita sredstva oblikovanja in 
razvoja osebnosti. S svojo poštenostjo, neizčrpno vsebino in lepoto stvaritev je igra nad 
igrami, v vzgojnem in kulturnem pomenu. 
 
Šah-1 lahko izberejo učenci od 7. do 9. razreda.  
Enoletni program Šah-1 temelji na uvodnem spoznavanju šahovske igre in kulture in ga lahko 
izberejo popolni začetniki, kot tudi dobri šahisti. S pomočjo računalniških programov  in 
literature se zahtevnost učnih zgledov, nalog in vaj lahko individualno prilagaja učenčevemu 
znanju in šahovski moči. Pri vajah se bodo med seboj merile enakovredne dvojice, tako da 
bodo imeli možnost doživljanja uspeha vsi, ki se bodo dovolj potrudili. 
Pouk bo poleg igre praktičnih nastopov za šahovnico in šahovsko uro,  potekal tudi s 
pomočjo računalnikov. Učenci bodo imeli priložnost svoje znanje in veščine pokazati tudi na 
turnirjih organiziranih s strani šole, šahovske zveze ali šahovskih klubov. 
Učitelj ocenjuje šahovska znanja in znanja o šahu, poznavanje in uporabo  šahovskih 
postopkov ter veščin, kakovost potez in načrtov pri praktičnih nastopih. 
Izbirni predmet bo potekal v 1. ocenjevalnem obdobju, strnjeno v 2 šolski uri. 
 

Petra Madronič 
 

 
ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU 
Izbirni predmet se izvaja v 8. razredu 
 
Pri izbirnem predmetu Organizmi v naravi in umetnem okolju učenci poglobijo, nadgradijo in 
razširijo znanje in izkušnje, ki so jih pridobili pri temeljnih predmetih, naravoslovju in biologiji. 
Pri tem je v ospredju povezovanje teorije in prakse, pridobivanje uporabnega znanja in 
poklicno usmerjanje. 
 
Temu so prilagojene tudi metode dela, ki težijo k izkušenjskemu učenju in aktivnemu delu 
učencev pri delu na terenu, laboratorijskem in eksperimentalnem delu, samostojnem in 
vodenem opazovanju, projektnem delu, aktivnem gojenju organizmov itd.  
 
Pri tem predmetu učenci spoznajo življenjske potrebe živih bitij in tako bolje povežejo 
abiotske in biotske dejavnike. Spoznajo, da je vsako rušenje ravnotežja v naravi – vnos 
različnih snovi, tujih organizmov, pomanjkanje vode, spremembe temperaturnega režima itd., 
lahko usodno za preživetje organizmov. Ta spoznanja pridobivajo z aktivnim delom, torej z 
izkušnjo. 
 
Ob gojenju organizmov se zavedo, da so živa bitja, ki smo jih vzeli v oskrbo, odvisna od nas, 
zato moramo biti pri gojenju in vzdrževanju izjemno odgovorni. Ob tem naj bi se naučili 
odgovornega ravnanja z vsemi živimi bitji - tudi hišnimi ljubljenčki, rastlinami v svojem 
stanovanju, pa tudi s svojimi vrstniki, prijatelji, znanci. Svoje odgovorno ravnanje naj bi 
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zavestno usvojili tudi kot nujnost pri varovanju življenjskega okolja. 
 
V okviru izbirnega predmeta se odpravimo na razstavo Bioexo, v ZOO Ljubljana, Botanični 
vrt Ljubljana, Koseški bajer in še kam. 

Nina Strlič 
 
 
POSKUSI V KEMIJI 
Izbirni predmet se izvaja v 8. razredu 
Učenci utrdijo in poglobijo znanje, razumevanje in uporabo kemijskih vsebin s pomočjo 
samostojnega eksperimentalnega dela, razvijajo spretnosti in veščine za varno 
eksperimentiranje, urijo se v osnovnih tehnikah in operacijah laboratorijskega 
eksperimentalnega dela in usvojijo postopke raziskovalnega dela. 
Učenci vsako uro izvedejo eksperiment samostojno ali v manjših skupinah. Opis in rezultate 
eksperimentiranja si beležijo v laboratorijski dnevnik.  
 
Učenec pridobi oceno s samostojno pripravo in predstavitvijo 1 eksperimenta ter vodenjem 
laboratorijskega dnevnika. 

Nina Pogačar 
 
 
KEMIJA V ŽIVLJENJU 
Izbirni predmet se izvaja v 9. Razredu 
Izbirni predmet Kemija v življenju je namenjen učencem, ki jih zanima naravoslovje oziroma 
pomen in uporabna vrednost kemije v vsakodnevnem življenju.  

- Uc ̌enci pri tem predmetu izberejo enega od treh področij: 
Tekmovanje snovi; kjer spoznajo tehnike ločevanja snovi v analizni kemiji, 

- Svet brez barv bi bil dolgočasen; kjer spoznajo naravna barvila in njihovo uporabo,  
- Kemija tudi diši; kjer spoznajo eterična olja in njihovo uporabo v življenju.  

 
Preko metode sodelovalnega učenja si učenci izmenjujejo dognanja in spoznanja, ki si jih 
lahko pridobijo preko izvajanja poskusov, uporabe različne literature, računalniških iger in 
animacij. Vsebina, obravnavana pri izbirnem predmetu Kemija v življenju, je preplet 
kemijskih, fizikalnih in bioloških tem. Učenci pri tem predmetu spoznavajo tudi pozitivne in 
negativne vplive kemije na človeka in okolje.  
 
Za izbiro predmeta Kemija v življenju ni nujno predhodna udeležba pri izbirnem predmetu 
Poskusi v kemiji. Vsekakor pa lahko učenci, ki so v 8. razredu sodelovali pri izbirnem 
predmetu Poskusi v kemiji nadgrajujejo svoje znanje kemije pri izbirnem predmetu Kemija v 
z ̌ivljenju. 
 

Nina Pogačar 
 
ROBOTIKA V TEHNIKI 
Robotika v tehniki je enoletni tehnični izbirni predmet, pri katerem je v ospredju konstruiranje 
modelov računalniško krmiljenih strojev in naprav s poudarkom na specifičnih značilnostih 
robotike. Predmet je naravnan interdisciplinarno. Učenci spoznavajo in povezujejo vsebine 
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različnih področij, prevladujejo pa geometrija, strojni elementi, elektronika, računalništvo in 
tehnologija. 
Predmet je namenjen učencem 8. in 9. razreda. 
Pri predmetu se spoznamo z osnovami izdelave in krmiljenja robotov. 
 
Učenci bodo poskusili sestaviti: 

- enostavnega robota, 
- robota s senzorji, 
- iskalca svetlobe, 
- sledilnik črte in 
- robotka za opravljanje posebnih nalog. 

Pri tem se bodo naučili ravnati z elektromotorčki, spoznali različne senzorje (čutilnike) in se 
naučiliprogramirati robote. 

Maja Mujkić 
 
ELEKTRONIKA Z ROBOTIKO 
Izbirni predmet Elektronika z robotiko se lahko obiskuje samostojno, lahko pa tudi kot 
nadgradnja izbirnega predmeta Robotika v tehniki, ki ga učenci obiskujejo v 8. razredu. 
Cilji predmeta: 

- učenci spoznajo delovanje osnovnih elektronskih vezij, 
- digitalno in analogno izražanje podatkov, 
- fizikalne in tehnične lastnosti tipal, 
- povezanost elektrotehnike in robotike s fiziko in matematiko. 

Predmet je usmerjen predvsem v praktično delo, zato se sestavlja različne naprave, katerih 
značilnosti učenci spoznavajo preko leta. 
Pri predmetu učenci pridobijo tudi druge veščine: 

- urijo se v reševanju problemov in si pridobivajo veščino opazovanja in sklepanja, 
- pridobijo si kritičnost pri vrednotenju rezultatov in se vadijo predstavljati lastne zamisli 

in s sogovorniki iskati najboljše rešitve. 
Maja Mujkić 
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PREDSTAVITEV NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV    
7. razred 

 
NEMŠČINA 
Tuji jezik nemščina kot neobvezni izbirni predmet se bo poučeval od 7. do 9. razreda (nadaljevaljno 
učenje). 
 
Učenec lahko po vsakem zaključnem šolskem letu preneha z učenjem drugega tujega jezika, vendar 
priporočamo učenje tujega jezika daljše obdobje, vsaj eno triado, saj lahko učenec le tako spozna 
jezik in kulturo drugega naroda. 
 
Če učenec po prenehanju učenja tujega jezika kasneje ponovno želi z učenjem nadaljevati, se mu 
omogoči ponovna priključitev v skupino. Učenec tako nadaljuje z učenjem jezika po diferenciranih 
oblikah učenja. 
	


