
  

 

 

 
 

 

 

 

 

VODNIK PO IZBIRNIH PREDMETIH 

V ŠOLSKEM LETU 

2018/19 
 

 

 

 

 

V mesecu marcu učenci izbirate izbirne predmete za prihodnje šolsko leto.  

Da bo odločitev lažja, smo pripravili vodnik po izbirnih predmetih.  

Prijetno branje! 

Učitelji šole Šmarje - Sap 

 

 



 

 

Predstavitve obveznih izbirnih predmetov 

Nemščina  
 

Nemščina I 

Predmet je namenjen učencem, ki se prvič 
srečajo z nemškim jezikom. Obravnavali bodo 
teme iz vsakdanjega življenja: naučili se bodo 
pozdraviti, opisati sebe in svojo družino, svojo 
hišo, opisovali bodo živali, govorili o šoli, 
televiziji in spoznavali dežele nemškega 
govornega področja. Pouk bo potekal tudi skozi 
igro vlog, intervjuje, pesmi in igre.  
Predmet lahko izberejo učenci 7. razreda. 

 
Slika 1: http://www.orkugifs.com/de/images/willkommen_594.jpg 

 
 

 
Slika 2: http://www.schnuffelbaeren.de/baeren_motive/baeren/baer_256.jpg 

 
 

Nemščina II 

Nemščina 2 je zasnovana kot nadaljevanje in 
nadgradnja nemščine 1. Zahtevnost postopno 
narašča, še vedno pa se obravnavajo teme, ki so 
učencem blizu: naučijo se naročati hrano v 
restavraciji, opisati najljubšo jed, sestaviti recept, 
opisati svoj vsakdanjik, našteti različne športe, 
opisati vreme in počitnice, napisati vabilo in 
čestitati za rojstni dan, spoznajo človeško telo in 
zaigrajo situacijo pri zdravniku. Srečajo se tudi s 
preteklim časom. 
Predmet lahko izberejo učenci 8. razreda. 

Nemščina III 

Pri nemščini 3 bodo učenci razširili in nadgradili 
znanje preteklih dveh let. Naučili se bodo opisati 
pot, stanovanje, poklice, pripovedovali bodo o 
svojih načrtih za prihodnost, načrtovali počitnice 
v tujini in razmišljali o pomenu učenja tujih 
jezikov. Primerjali bodo otroštvo svojih staršev s 
svojim, napisali svoj življenjepis v nemščini in se 
urili v komunikaciji v različnih situacijah. Svoje 
znanje bodo lahko preizkusili in dokazali tudi na 
tekmovanju iz nemškega jezika. 
Predmet lahko izberejo učenci 9. razreda. 

 
Slika 3: http://medya.todayszaman.com/avusturya-tr/2012/06/26/deutsch.jpg 

 
 

 
Predmet bo poučeval učitelj nemščine. 
 
  



 

 

 

Francoščina I  
Kdo bi želel biti med tistimi, ki se znajo sporazumevati v tem tako 
melodičnem jeziku in se pridružiti 128 milijonom 
tistih, ki govorijo francosko kot prvi ali drugi tuji 
jezik? 
 
Francoščina je uradni jezik EU, je jezik diplomacije, 
mode, kulinarike, kulture, književnosti in tudi na 
potovanjih v francosko govorečih deželah pride zelo 
prav. Učenci bodo pri tem predmetu razvili 
občutljivost za glasovno podobo jezika, razumeli 
preprosta govorna in pisna sporočila v nekaterih osnovnih 
okoliščinah sporazumevanja ter se naučili izražati v nekaterih 
življenjskih situacijah, ravno prav za uspešno nadaljevanje učenja  
francoščine na srednji šoli. 

Predmet lahko izberejo učenci 7., 8. in 9. razreda.  
Predmet bo poučevala učiteljica francoščine. 
 

 

Informacijsko opismenjevanje 
 
Glavni cilj informacijskega opismenjevanja je razvijanje navade za uporabo knjižnice za vseživljenjsko 
učenje. Učenci bodo pri predmetu spoznavali knjižnico iz vseh mogočih perspektiv. 
Informacijska pismenost je pravzaprav sposobnost pridobiti, vrednotiti in uporabiti informacije iz 
različnih virov, je razširjen koncept tradicionalne pismenosti, ker se veže na uporabo kateregakoli 
sistema znakov. Učenci bodo brskali po knjigah, časopisih in internetnih straneh. Učili se bodo narediti 
povzetek in določali bistvo besedila, spoznali bodo, kako se navaja vire, seznanili se bodo z načini 

iskanja informacij po spletu.  
 
V okviru tega predmeta je predviden obisk knjižnega sejma, 
NUK-a, Mestne knjižnice Grosuplje in še enega dogodka, ki se 
bo odvijal v naslednjem šolskem letu. 
Predmet je primeren za učence, ki so jim blizu knjige, knjižnica 
in branje, ter za vse tiste, ki bi želeli na svet pogledati skozi 
kritična očala.  
Predmet lahko izberejo učenci 9. razreda.  

Predmet bo poučevala knjižničarka. 
 



 

 

Retorika 
 
Kaj odlikuje uspešnega odvetnika, priljubljeno voditeljico 
zabavnega programa na televiziji, politika, uspešnega 
prodajalca, spretnega poslovneža, prepričljivo igralko ter 
nenazadnje uspešne učence? Kako politične stranke prepričajo 
svoje volivce, oddaja svoje gledalce, priljubljena glasbena 
skupina svoje poslušalce? In kako naj učenec brez treme v 
smiselnih, jasno oblikovanih povedih pokaže svoje znanje? 
 

Ključ se skriva v govorniških veščinah, ki jih je mogoče pridobiti 

pri izbirnem predmetu Retorika. 

 

Učenci se pri retoriki učijo javnega nastopanja in izražanja svojih stališč, veščin prepričljivega, jasnega, 

samozavestnega in uspešnega govornega nastopanja; spoznavajo, kako se znebiti treme in suvereno 

nastopati v svojem slogu ter tako s poslušalci vzpostaviti dober stik in kvalitetno komunikacijo. 

Seznanijo se s tehnikami uspešnega prepričevanja in argumentiranja.  

 

Predmet lahko izberejo učenci 9. razreda.  
Predmet bo poučevala učiteljica slovenščine. 

 

Gledališki klub 
 

Pri predmetu Gledališki klub učenci spoznavajo značilnosti igre 
in gledališča z aktivno gledališko vzgojo.  
 
Pridobivajo gledališko kulturo, tj. naklonjenost do branja 
dramskih besedil in obiskovanja gledaliških predstav. 
Spoznavajo gledališče kot sintezo različnih umetnosti. Ustvarjajo 
krajša in daljša dramska besedila ter manjše predstave, enkrat 
letno pa se občinstvu predstavijo z daljšo avtorsko predstavo. Z 
različnimi gledališkimi vajami razvijajo zmožnost izražanja z 
mimiko, kretnjami, gibanjem in govorom v odrskem prostoru.  
 

Večji del ur je namenjen vajam improvizacije, s katerimi razvijamo pripovedovalske sposobnosti, 

pridobivamo čut za skupinsko delo, urimo domišljijo in so potrebne za razvoj dramskega lika. Od 

učencev se pričakuje aktivno sodelovanje, nastopanje, razpravljanje ter kritično presojanje. 

 

Predmet lahko izberejo učenci 8. in 9. razreda.  

Predmet bo poučevala učiteljica slovenščine. 

 

 



 

 

Šolsko novinarstvo 
 
Učenci pri izbirnem predmetu poglabljajo temeljne jezikoslovne pojme, 
spoznavajo najpogostejše oblike novinarskega sporočanja in slovstveno 
folkloro ter se usposabljajo za njeno zbiranje in raziskovanje. Učenci 
prebirajo časopisni in revijalni tisk, sledijo radijskemu in televizijskemu 
programu, sestavljajo različna informativna in interpretativna novinarska 
sporočila ter kritično presojajo vsebine medijskih sporočil. Enkrat letno 
novinarji izdajo šolski časopis Od Šmarja do Sapa. 
 
Predmet lahko izberejo učenci  8. razreda.  
Predmet bo poučevala učiteljica slovenščine. 

 

 
 
 
 

Turistična vzgoja 
 
Poudarek predmeta Turistična vzgoja je na vzgoji učencev za 
pozitiven odnos do turizma in turistov. Najmanj polovica ur je 
načrtovana kot delo na terenu (sprehod po domačem kraju in 
okolici, obisk turističnega objekta, udeležba na turističnih 
prireditvah in dogodkih, ogled turističnega sejma …).  
 

Predmet lahko izberejo učenci 7., 8. in 9. razreda. 

Predmet bo poučevala učiteljica geografije. 

 

Verstva in etika 
 
Predmet Verstva in etika seznanja učence z značilnostmi glavnih 
svetovnih verstev, ki vplivajo na različne načine življenja ljudi po 
svetu. Polovica ur je načrtovana kot delo na terenu (ogled objektov 
v kraju, ogled  različnih verskih objektov izven domačega kraja). 
Namenjen je tako učencem s predhodno religiozno vzgojo kot 
tistim brez nje. 
 
Predmet lahko izberejo učenci v 7., 8. in 9. razredu.  
Predmet bo poučevala učiteljica geografije. 
 



 

 

 

Likovno snovanje I 
 
Učenci, ki bodo izbrali predmet, bodo razširili svoje znanje s 
področja likovne umetnosti in si privzgojili občutek za 
estetiko. Poudarek bo na temah, ki jih bodo učenci lahko 
uporabili v vsakdanjem življenju. Ukvarjali se bomo z 
likovnimi zakonitostmi s področja modnega oblikovanja. 
Naučili se bomo izdelati uporabno modno skico in modni 
dodatek iz blaga – nakupovalno vrečko za večkratno 
uporabo. Razširili bomo znanje o kompoziciji in skladnosti 
barv ter spoznali, kako to znanje uporabiti v praksi. Odpadne 
materiale bomo reciklirali v uporaben izdelek – umetnino. 
Seznanili se bomo s scenografijo. 
 
Predmet lahko izberejo učenci v 7., 8. in 9. razredu.  

Poučevala ga bo učiteljica likovne umetnosti. 

 

Likovno snovanje II 
 
Učenci, ki bodo izbrali predmet kot svoj izbirni predmet, bodo 

razširili svoje znanje s področja likovne umetnosti in si privzgojili 

občutek za estetiko. Poudarek bo na temah, ki jih bodo učenci 

lahko uporabili v vsakdanjem življenju.  

Razširili bodo znanje na področju grafičnega oblikovanja. 

Oblikovali bodo idejno zasnovo plakata in vizualno sporočilo 

(ovitek, vabilo, znak). Učenci se bodo preizkusili na področju 

prostorskega oblikovanja.  Izdelali bodo tudi čisto pravo sceno v 

velikosti 2 m x 3 m.  

  

 
 

Predmet lahko izberejo učenci v 8. in 9. razredu.  
Predmet bo poučevala učiteljica likovne umetnosti. 
 



 

 

Klekljanje 1 
 

Ali želiš razvijati interes za praktično delo, razvijati ročne 

spretnosti, pridobiti delovne navade in ohranjati slovensko 

kulturno dediščino? Če te omenjene stvari zanimajo, se nam 

pridruži na izbirnemu predmetu klekljanje – izdelovanje čipke s 

kleklji. In kaj vse bomo počeli pri izbirnem predmetu? Spoznali 

bomo zgodovino čipkarstva, se seznanili s klekljarskim priborom, 

naučili se bomo osnovnih tehnik klekljanja ter izdelovali čipke. Pri 

pouku, kjer se bomo srečevali eno uro tedensko, bo največ praktičnega dela (klekljali bomo različne 

čipke), ki bo prilagojeno vsakemu posamezniku. V nadaljnjih razredih bo mogoče pridobiti še dodatna 

znanja z vključitvijo v izbirni predmet KLEKLJANJE 2 in pozneje še v izbirni predmet KLEKLJANJE 3. 

Predmet lahko izberejo učenci  7., 8. in 9. razreda.  

Predmet bo poučevala učiteljica glasbene umetnosti. 

 

Klekljanje 2 
 

Izbirni predmet Klekljanje 2 je nadaljevalni izbirni 

predmet. Obiskujejo ga lahko vsi učenci, ki so opravili 

predmet Klekljanje 1. Pri urah klekljanja bodo učenci 

svoje znanje, ki so ga že pridobili, poglobili in nadgradili. 

Lotili se bodo klekljanja zahtevnejših čipk, vzorce pa 

bodo učenci izbirali glede na lastne žeIje. Izbirnemu 

predmetu Klekljanje 2 je namenjena ena ura tedensko. 

 

Predmet lahko izberejo učenci 8. in 9. razreda.  

Predmet bo poučevala učiteljica glasbene umetnosti. 

 



 

 

Vezenje 
 
Dom tvoje babice so krasile ali ga še krasijo vezenine na  lanu in platnu, 
pozneje tudi bombažu s čudovitimi belimi ali barvnimi ljudskimi motivi. 
Vezenje spada med slovensko kulturno dediščino, ki jo želimo ponovno 
oživiti in ohraniti za prihodnost. V prvem letu obiskovanja izbirnega 
predmeta vezenje se boste naučili  izdelovanja naslednjih tehnik 
vezenja: enostavni in široki stebelni vbod, prednji, ploščati, zančni in 
enostavni križni vbod. Vezenje je umetniško delo,  s katerim boste  lahko 
okrasili svojo sobo, obdarili sebe ali prijatelje, saj ga lahko uporabite 
prav na vseh oblačilih in modnih dodatkih, npr. obleki, ovratniku, broški, 
zapestnici, torbici, knjižnem ovitku ali kazalu itd. Nadaljuj in ohrani 
tradicijo tvojih prednikov ter odkrij skrivnost in čar vezenih izdelkov! 

 

Predmet lahko izberejo učenci 7., 8. in 9. razreda.  

Predmet bo poučevala Andreja Zupančič Kojić 

 

Ansambelska igra 
 

Izbirni predmet ansambelska igra je namenjen učencem, ki imajo 

radi glasbo ter jo radi poustvarjajo. Na naših enournih tedenskih 

glasbenih srečanjih bomo igrali in ustvarjali na Orffova glasbila, 

in sicer tako skladbe starejših obdobij kot tudi popularne. Svoje 

delo bomo večkrat predstavili na šolskih nastopih, konec 

šolskega leta pa bomo vse svoje znanje predstavili še na 

tekmovanju Orffomanija. Izbirni predmet ansambelska igra traja 

eno leto, namenjen pa je tako začetnikom, kot tudi tistim, ki Orffova glasbila in osnove glasbe že 

poznajo. 

Predmet lahko izberejo učenci 7., 8. in 9. razreda.  

Predmet bo poučevala učiteljica glasbene umetnosti. 

 

Obdelava gradiv – kovine 
Želite šolsko uro preživeti ustvarjalno in sproščeno? Izberite Obdelavo gradiv kovine.  
 

Iz različnih vrst kovin, kot je pločevina, žica, profili boste načrtovali 
in izdelovali zanimive uporabne in okrasne predmete. Pri predmetu 
boste uresničili svoje želje po samostojnem ustvarjanju. Predmeti, 
izdelani iz kovin, imajo še poseben čar. Pri predmetu vam ne bo 
treba negibno sedeti v šolski klopi, ampak boste ves čas v 
ustvarjalnem gibanju, zato vam bo šolski zvonec vedno prekmalu 
zazvonil. 
 



 

 

 
Predmet lahko izberejo učenci  7., 8. in 9. razreda.  
Predmet bo poučeval/-a učitelj/-ica tehnike in tehnologije. 
 

 

Risanje v geometriji in tehniki 
 

Izbirni predmet Risanje v geometriji – 3D-modeliranje bo 
potekal v računalniški učilnici, eno uro tedensko. Učenci pri 
3D-modeliranju sami skicirajo sanjsko hišo, sobo ali 
prevozno sredstvo s pomočjo računalniškega programa 
Google SketchUp.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Predmet lahko izberejo učenci 7., 8. in 9. razreda.  
Predmet bo poučeval/-a učitelj/-ica tehnike in tehnologije. 

 

Matematična delavnica 
 
Izbirni predmet matematična delavnica bo temeljil na risanju, 

tlakovanju, igranju, modeliranju z materiali, križankah, logičnih 

nalogah, labirintih, sudokujih, kakurujih, igrah s števili in števkami … 

Predmet lahko izberejo učenci  7., 8. ali 9.  razreda.  
Predmet bo poučevala učiteljica matematike. 
 
 
 



 

 

Čebelarstvo 
Učenci 

-na terenu spoznajo okolje in bivališče čebel, 

- spoznajo razvoj in življenje čebel, 

- mikroskopiranje čebele in muhe, 

- priprava čebelje hrane, 

- spoznajo skrb za čebelnjake, 

- spoznajo izdelke in jih preizkušajo. 

 

Predmet lahko izberejo učenci 8. in 9.  razreda.  
Predmet bo poučevala učiteljica tehnike in tehnologije. 

 

Računalništvo – Urejanje besedil 
 

To je predmet za računalniške nadobudneže! 
 

Pri pouku se naučimo:  
 hitro in varno brskati po svetovnem spletu, 

 oblikovati vabila, zahvale in druga krajša besedila, 

 pripraviti seminarsko nalogo s kazalom in slikami,  

 pravilno navajati vire,  

 uporabljati elektronsko pošto in še vrsto drugih zabavnih reči. 

 
 

Predmet lahko izberejo učenci v 7., 8. in 9. razredu.  
 

  



 

 

Računalništvo – Multimedija 
 

Še en predmet za računalniške navdušenke in navdušence! 

 

Pri pouku se naučimo:  
 

 grafično obdelati fotografije in videoposnetke z računalnikom in 
drugimi sodobnimi napravami (pametnimi telefoni …), 

 oblikovati zabavne elektronske predstavitve,  

 izdelovati animacije,  

 hitro in varno brskati po svetovnem spletu in  

 še vrsto drugih novosti. 

 
 

Predmet lahko izberejo učenci 8. in 9.  razreda.  
 

Računalniška omrežja 
 
Še en predmet za računalniške navdušenke in navdušence! 
Pri pouku se naučimo:  
 

 izdelati svojo spletno stran, 

 oblikovati zabavne spletne predstavitve,  

 izdelati spletno animacijo,  

 spoznavati različne vrste računalniških omrežij in njihovih 

storitev, 

 hitro in varno brskati po svetovnem spletu. 

 
Predmet lahko izberejo učenci 9. razreda.  
 

Poskusi v kemiji 
 
Pri izbirnem predmet Poskusi v kemiji učenci utrdijo in 

poglobijo znanje s pomočjo samostojnega 

eksperimentalnega dela, razvijajo spretnosti in veščine za 

varno in učinkovito delo s snovmi, za eksperimentiranje in 

raziskovanje.  

Usvojijo postopke eksperimentalnega (raziskovalnega) 

dela od načrtovanja do izvajanja eksperimentov, 

opazovanja, zbiranja, beleženja, razvrščanja, analize in 

predstavitve podatkov (procesiranje podatkov), postavljanja zaključkov in ocenitve smiselnosti 

rezultatov in zaključkov ter njihovo povezovanje s teorijo in življenjskim okoljem. 
 

Predmet lahko izberejo učenci 8. razreda.  
Predmet bo poučevala učiteljica kemije. 
 



 

 

 
 

Kemija v življenju 
 

Učenci bodo že pridobljeno znanje kemije razširili in poglobili. 

Spoznali bodo pomen kemije pri reševanju ključnih problemov na 

farmacevtskem, kozmetičnem, medicinskem, kmetijskem, 

prehrambenem in tekstilnem področju.  

Pri predmetu Kemija v življenju se bodo prepletale naslednje teme: 

 Tekmovanje snovi (kromatografija): ugotavljali bomo, katera 

barvila vsebujejo listi različnih rastlin. 

 Svet barv (naravna barvila): iz rastlin bomo izolirali naravna 

barvila in jih nato uporabili za barvanje raznih materialov. 

 Kemija tudi diši (eterična olja): pridobivali bomo različna 
eterična olja, ki jih bomo pozneje lahko tudi uporabili. 

 
Predmet lahko izberejo učenci v 9. razredu.  
Predmet bo poučevala učiteljica kemije. 
 

 

Sodobna priprava hrane 
 

Učenci spoznajo pomen hrane za zdravje, pomen varne, varovalne in zdrave prehrane ter načine 

priprave hrane. Razvijajo individualno ustvarjalnost ter poglabljajo znanje, pridobljeno pri pouku 

gospodinjstva.  

  

Postopki predpriprave in priprave živil povzročajo spremembe v hranilni vrednosti. Zaradi 

nepoznavanja teh sprememb lahko v pripravi hrane povzročimo tudi spremembe, zaradi katerih 

pripravljena jed ne ustreza kriterijem zdrave hrane. Hranilne snovi, ki jih vsebujejo naši celodnevni 

obroki, morajo ustrezati potrebam organizma. Razporeditev vnosa teh snovi prek celega dne mora biti 

v skladu s pravilnim ritmom prehranjevanja (številom obrokov in časovnim razmakom med njimi).  

Nepravilnosti v prehrani povzročajo lahko slabšanje zdravja, pomanjkanje hranil pa privede do 

deficitarnih bolezni. Večino ur je namenjeno praktičnemu delu v učilnici (kuhinji) za gospodinjstvo. 



 

 

Predmet lahko izberejo učenci 7. razreda.  

Predmet bo poučevala učiteljica biologije in gospodinjstva. 

 

Izbrani šport – odbojka 
 
Z izbranim športom razvijamo nekatere gibalne in funkcionalne sposobnosti (koordinacijo gibanja, 

ravnotežje, moč, hitrost, natančnost, orientacijo v omejenem prostoru). Učenci nadgradijo tehnična in 

taktična znanja v odbojki ter spoznajo: 

 pomen redne športne vadbe izbranega športa, 

 odbojkarska pravila, 

 vpliv izbranega predmeta na organizem, 

 pomen medsebojnega sodelovanja, 

 kako razvijati stališča in navade, 

 kako razvijati zdravo tekmovalnost in 

kako spoštovati pravila športnega obnašanja. 

 

Praktične vsebine: 

 spoznavanje osnovnih teh. elementov: zgornji in spodnji odboj, spodnji, zgornji, servis, 

 učenje zahtevnejših elementov: zgornji, spodnji odboj, sprejem servisa, napadalni udarec, enojni 

dvojni blok, 

 igralne različice 2:2 in 3:3 na različnih velikostih igrišč, igra 6:6 na skrajšanem in normalnem 

igrišču. 

 

Odbojka razvija : 

 osnovno motoriko, 

 taktično in situacijsko mišljenje v različnih situacijah in 

 navaja na medsebojno pomoč in sodelovanje. 

 

Odbojka krepi samozavest, pripadnost, borbenost, vztrajnost, pogum in navaja na pravilen odnos do 

soigralcev, tekmecev in sodnikov. Prispeva k skladnemu razvoju mladega človeka, sprostitvi in 

kompenzaciji učinkov večurnega sedenja. Ob skrbi za zdrav razvoj pa omogoča, da lahko v vseh 

obdobjih življenja bogati svoj prosti čas. 

 

Predmet lahko izberejo učenci 8. razreda.  

Predmet bo izvajala učiteljica športa. 

 

Šport za zdravje 
 
Namen enoletnega predmeta Šport za zdravje je spoznavanje novih športnih vsebin, ki jih v obveznem 
šolskem programu ne izvajamo, so pa z vidika športno-rekreativnih učinkov pomembni za kakovostno 
preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih.  
 



 

 

Predvidoma bomo izvajali: orientacijo, pohodništvo, lokostrelstvo, 

namizni tenis, odbojko, košarko in nogomet. Učenke in učenci se udeležijo 

tudi Ljubljanskega maratona in aktivnosti v spomladanskem času. 

 

lika 4: http:// 

 
 

Predmet lahko izberejo učenci 7. razreda.  

Predmet bo izvajala učiteljica športa. 

 

Šport za sprostitev – tabor 
 

Namen enoletnega predmeta Šport za sprostitev 
je spoznavanje novih športnih vsebin, ki jih v 
obveznem šolskem programu ne izvajamo, so pa 
z vidika športno-rekreativnih učinkov pomembni 
za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh 
življenjskih obdobjih.  
 

V lanskem letu smo del vsebin izvedli na 
športnem taboru v Breženki. Učitelji in učenci 
smo obliko dela pozitivno ocenili. Izvajali smo: 
orientacijo, pohodništvo, lokostrelstvo, namizni 
tenis, odbojko, košarko in nogomet. Stroški 3-
dnevnega tabora so znašali 30 € in prevoz. Poleg 
športnega tabora se učenke in učenci udeležijo 
tudi Ljubljanskega maratona in aktivnosti v 
spomladanskem času (kajak na divji vodi). 

 
 
 
 

 
Predmet lahko izberejo učenci 9. razreda.  

Predmet bo izvajala učiteljica športa. 

 

Izbrani šport – nogomet 
Pouk pri predmetu izbrani šport bo potekal enkrat tedensko. Učenci bodo natančneje spoznali tehniko 

z žogo. Dotaknili se bomo tudi zahtevnejših vsebin, ki jih pri pouku ne uspemo spoznati – taktika ekipe. 

Če nam bodo možnosti dopuščale, si bomo ogledali člansko tekmo na stadionu Stožice.  

 

SPLOŠNI CILJI PREDMETA  

Telesni razvoj, razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti 

 Razvijati gibalne in funkcionalne sposobnosti.  

 Z izbranimi nalogami ohranjati pravilno telesno držo in oblikovati skladno postavo.  

 Opravljati dalj trajajoče gibalne naloge aerobnega značaja, kjer je poudarjena vztrajnost.  

 

Usvajanje in izpopolnjevanje različnih športnih znanj 

 Spoznati in izpopolnjevati športno znanje nogometa.  

 

Seznanjanje s teoretičnimi vsebinami 



 

 

 Spoznati pomen redne športne vadbe in primerne prehrane za zdravje in dobro počutje.  

 Spoznati pomen nadomeščanja izgubljene telesne tekočine, škodljivost dopinga, poživil in drugih 

preparatov.  

 Razumeti odzivanje organizma na napor.  

 

Prijetno doživljanje športa, oblikovanje in razvoj stališč, navad in načinov ravnanja  

 Oblikovati odgovoren odnos do lastnega zdravja.  

 Spodbujati medsebojno sodelovanje, zdravo tekmovalnost in sprejemanje drugačnosti.  

 Spoštovati pravila športnega obnašanja.  

 Doživljati sprostitveni vpliv športne vadbe.  

 

 

Predmet lahko izberejo učenci 7. razreda. 
Predmet bo izvajala učiteljica športa.  



 

 

Predstavitve neobveznih izbirnih predmetov 

 

Drugi tuji jezik – nemščina 
 

Pri neobveznem izbirnem predmetu nemščina bomo obravnavali vsakdanje 
teme na zelo preprost in igriv način. Pouk bomo popestrili z igro vlog, petjem, 
igrami itd. Naučili se bomo pozdraviti, opisati sebe in svojo družino, svojo hišo, 
spoznali barve, dneve v tednu, se naučili šteti in še veliko več zanimivega. 

 
Slika 5: http://thumbs.dreamstime.com/x/foreign-languages-books-14557972.jpg 

 
 
 

Tehnika 
 

Neobvezni izbirni predmet tehnika poglablja in nadgrajuje naravoslovne in tehniške vsebine v četrtem 

in petem ter tehniške in tehnološke v šestem razredu. V ustvarjalnem delovnem procesu učenci 

preoblikujejo in oblikujejo naravna in umetna gradiva v novo obliko. Razširjajo osnovna spoznanja o 

tehnoloških lastnostih posameznih gradiv in praktična znanja, spretnosti in delovne navade pri uporabi 

orodja, pripomočkov, strojev in naprav za oblikovanje in obdelavo gradiv. 

•    Učenci znajo narisati preprost načrt izdelka. 

•     Izdelek naredijo iz različnih gradiv. Uporabljajo papir, karton lepenko, les, umetne snovi. 

•     Nastanejo najrazličnejši izdelki: letala, vozila, hiške, živali ... 

•     Učenci izdelujejo predmete po lastni zamisli ali po dogovorjenem načrtu. 

Pri praktičnem delu učenci spoznavajo nevarnosti in varnostne ukrepe ter razvijajo spretnosti in navade 

pri uporabi zaščitnih sredstev. 

 

UMETNOST (s poudarki na filmski umetnosti) 
 

Skozi ustvarjanje in pogovor o obstoječih stvaritvah bodo učenci spoznali osnove 

pripovedovanja zgodbe skozi sliko. Spoznali bodo različne tehnike animiranega filma. 

Obstoječe likovno znanje bodo povezali z novo pridobljenim in ga uporabili pri likovni zasnovi 

animiranega filma. Napisali bodo scenarij za animirani film in ga posneli. Film se bodo naučili 

distribuirati na spletu. 

 

Vsebine se navezujejo na tematske sklope likovne umetnosti, in sicer: 

-    ustvarjalna uporaba likovnih prvin, 

-    oblikovanje nove, skladne estetske celote, 



 

 

-    ustvarjalno izražanje z likovnimi materiali in orodji, 

-    svobodno in zavestno interpretiranje likovne naloge z likovnimi znaki, 

-    besedno interpretiranje likovnih del umetnikov, 

-    povezovanje lastnega likovnega dela v sistem povezav predmeta umetnost. 

 

Široko zastavljen načrt predmeta navduši učence za ustvarjanje in likovno izražanje v obdobju, 

ko so za to najbolj občutljivi, ter ga pouči o animaciji – načinu filmskega izražanja ob uporabi 

sodobnih digitalnih medijev. 

 

Pri vseh, novih in tradicionalnih tehnikah, materialih in predstavitvah bo v ospredju 

spodbujanje učenčeve inovativnosti in ustvarjalnosti, eksperimentiranja in odkrivanja 

nenavadnega, provokativnega, novega. 

 


