
 

OSNOVNA ŠOLA 

ANTONA ŠIBELJA-STJENKA 

KOMEN 

 

 

 

IZBIRNI PREDMETI  
za šolsko leto 2017/2018 

 

 

April 2017 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Publikacija za starše in učence  2. in 3. triade 

 
 

Spoštovani učenci in starši! 
 

Pred vami je publikacija z naborom in predstavitvijo izbirnih predmetov, ki jih bomo ponudili 

učencem v šolskem letu 2017/2018. Na osnovi predstavitve se bodo učenci odločali, katere 

izbirne predmete bodo obiskovali v naslednjem šolskem letu. 

 

Kaj so izbirni predmeti? 

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom 

učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo 

svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokažejo. Učenci se lahko odločajo za 

določen izbirni predmet tudi z vidika nameravanega nadaljnjega šolanja. 

  

Obvezni izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja, torej v 7., 8. in 9. razred. 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. 

 

Kaj učenec izbira? 

Učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3, če s tem soglašajo njegovi starši. 

  

Učenec ima možnost naslednje izbire in kombinacije: 

  v primeru, da se učenec odloči za dve uri tedensko, ima možnost, da izbere dva 

enourna predmeta ali enega, ki traja 2 uri (tuji jezik je edini izbirni predmet, ki traja 

dve uri tedensko); 

  v primeru, da se v soglasju s starši odloči za tri ure tedensko, pa ima možnost izbire v 

naslednjih kombinacijah – 3 predmete, če so enourni, oz. 2 predmeta, če je eden izmed 

predmetov dvourni in en enourni. 

Učencem ni več potrebno izbirati predmetov iz obeh sklopov (vsi izbrani izbirni predmeti so 

lahko iz istega sklopa). 

   

Potek pouka izbirnih predmetov in ocenjevanje 

Pouk izbirnega predmeta je na urniku eno uro na teden, razen izbirnega tujega jezika, ki je na 

urniku dve uri na teden. Nekatere vsebine (npr. turistična vzgoja, šport za zdravje) lahko 

tečejo izjemoma tudi strnjeno izven rednega urnika (ogledi, izleti, pohodi ...). Obisk pouka 

izbirnih predmetov je obvezen, predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5 in 

zaključna ocena je vpisana v spričevalo. 

 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. 

 

 



Število skupin izbirnih predmetov 

Glede na število učencev in oddelkov se število izbirnih predmetov določa po predpisani 

formuli vsako leto znova. 

  

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 posredujejo ravnateljici pisno vlogo, kateri priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. 

V vlogi se zapišejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le 

pri eni uri tedensko. V primeru naknadnega vpisa v glasbeno šolo starši posredujejo vlogo 

najkasneje do 31. avgusta. 

  

 Zamenjava izbirnega predmeta 
 

Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta. Do konca   

septembra (priporočamo do 15. septembra) učenci še lahko zamenjajo predmet, vendar le pod 

pogojem, da je v skupini, kamor želijo, še prostor, in da se urnik nove skupine sklada z 

urnikom učenca. Kasneje prestopi niso več možni. 

 

 Neobvezni izbirni predmeti  

Osnovna šola poleg obveznih predmetov, obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. 

razreda, izvaja tudi pouk neobveznih izbirnih predmetov. Učenci od 4. do 6. razreda bodo 

lahko izbirali med naslednjimi neobveznimi izbirnimi predmeti: drugim tujim jezikom 

(italijanščina),  računalništvom, tehniko in športom . Učenci od 7. do 9. razreda pa bodo kot 

neobvezni izbirni predmet lahko izbrali tuj jezik - nemščina. Učenci lahko izberejo eno ali dve 

uri pouka neobveznih izbirnih predmetov ali pa se za obiskovanje izbirnega predmeta sploh 

ne odločijo. Če se učenec odloči za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta, ga mora 

obiskovati do konca šolskega leta. Prisotnost učenca pri predmetu se obravnava enako kot pri 

obveznih predmetih, vsako odsotnost morajo starši opravičiti. Učenec si lahko vsako leto 

izbere drug neobvezni predmet, čeprav priporočamo, da zaradi nadgradnje znanja obiskuje 

vsa tri leta isti predmet. Znanje se pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje številčno, 

zaključna ocena se vpiše v spričevalo. Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjeni program 

šole, zato bodo potekali po pouku. V skladu s predmetnikom se neobvezni izbirni predmeti 

šport, umetnost, tehnika in računalništvo izvajajo po eno uro tedensko, neobvezni izbirni 

predmet tuji jezik pa dve uri tedensko. Na osnovi prijav bomo izvajali le tiste neobvezne 

izbirne predmete, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev v skladu s Pravilnikom o 

normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole. Podrobnejši učni načrti 

neobveznih izbirnih predmetov so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport RS: 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osn 

ovno_solstvo/osnovno_solstvo/program/ 

                                                                                                        

                                                                       Publikacijo pripravila šolska pedagoginja:  

                                                                                      Dragica Ukmar Kodelja 



IZBIRNI PREDMETI, ki jih ponujamo za šolsko leto 2017/18  

 
 
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 2. TRIADI: 

ITALIJANŠČINA 

RAČUNALNIŠTVO 

TEHNIKA 

ŠPORT 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 3. TRIADI: 

NEMŠČINA 

 

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 3. triade so združeni v dva sklopa: - 

družboslovno-humanistični  in naravoslovno-tehnični.                                                                           
 

TRILETNI PREDMETI, LAHKO TUDI KRAJŠI: 

FILOZOFIJA ZA OTROKE – Kritično mišljenje  3DK  (7,8,9) 

ITALIJANŠČINA I, II in III  3DK  (7,8,9) 

LOGIKA 1 /  3NK  (7,8,9) 

VERSTVA IN ETIKA 1 /  3DK  (7,8,9) 

 

ENOLETNI PREDMETI, VEZANI NA RAZRED: 

MATEMATIČNE DELAVNICE / N1 (7,8,9) 

LIKOVNO SNOVANJE I, II,III  /  D1 (7,8,9) 

NAČINI PREHRANJEVANJA  / N1 (8,9) 

POSKUSI V KEMIJI / N1 (8,9) 

PROJEKTI IZ FIZIKE IN EKOLOGIJE /N1 (8,9) 

RETORIKA  / D1 (9) 

ROBOTIKA V TEHNIKI / N1 (8,9) 

 

ENOLETNI PREDMETI:  

ANSAMBELSKA IGRA /  D1 (7,8,9) 

ASTRONOMIJA - SLZ/  N1 (7,8,9) 

GLEDALIŠKI KLUB /D1 (7, 8, 9) 

LITERARNI KLUB /  D1 (7,8,9) 

OBDELAVA GRADIV – LES  /  N1 (7) 

RAČUNALNIŠTVO  /N1  -  UREJANJE BESEDIL /  N1 (7) 

RAČUNALNIŠTVO  /N1  - MULTIMEDIJA /  N1 (8,9) 

SODOBNA PRIPRAVA HRANE  /  N1 (7) 

ŠOLSKO NOVINARSTVO  /  D1 (7,8,9) 

ŠPORT  /  N1 

 ŠPORT ZA ZDRAVJE  (7) 

 IZBRANI ŠPORT (8) 

 ŠPORT ZA SPROSTITEV (9) 

VZGOJA ZA MEDIJE (RADIO)  /  D1  (7,8,9) 
 

 
OZNAKE: N  naravoslovno področje 

D družboslovno področje 

1 enoletni predmet 

1n enoletni izbirni predmet, vezan na razred (n je razred) 

3K triletni predmet, lahko tudi krajši 

3        triletni predmet 

 



NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 2. TRIADI 

 
DRUGI TUJI JEZIK – ITALIJANŠČINA  
  

Drugi tuji jezik ima v primerjavi s prvim tujim jezikom drugačno vlogo. Medtem ko prvi tuji 

jezik vodi do najvišjih in najkompleksnejših zmožnosti, je pri drugem tujem jeziku večji 

poudarek na sporazumevalnih in učnih strategijah ter medjezikovni in medkulturni 

ozaveščenosti. Pri učenju prvega tujega jezika učenci pridobijo temeljna znanja, ki so podlaga 

za učenje nadaljnjih jezikov. Drugi tuji jezik pa mora upoštevati in izhajati iz že usvojenega 

znanja prvega jezika in prvega tujega jezika.  

Pouk drugega tujega jezika, ki poteka od četrtega do devetega razreda, izvajamo kot 

neobvezni izbirni predmet v obsegu dveh ur na teden. Učenec se v pouk drugega tujega jezika 

vključi prostovoljno. Ko se učenec vključi v pouk drugega tujega jezika, ga mora  

obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu.  

  

Učenci pri pouku tvorijo zelo preprosta pisna in govorjena besedila v tujem jeziku, v katerih: 

 se predstavijo in predstavijo druge,  

 opišejo sebe, predmet, žival, kraj, pojav, načrte za prihodnost, svojo izkušnjo,  

 preoblikujejo dano besedilo (spreminjajo osebe, kraj dogajanja, spremenijo konec 

zgodbe….)   

  

 
RAČUNALNIŠTVO  
  

V današnji družbi ima računalništvo pomembno vlogo, saj je vključeno v vsa področja našega  

življenja. Da bi bili v tej družbi uspešni, moramo razumeti delovanje informacijsko 

komunikacijskih tehnologij in konceptov, na katerih temelji tehnologija. Neobvezni izbirni 

predmet seznanja učence z različnimi področji računalništva. Učenci se pri računalništvu 

seznanjajo s tehnikami in metodami reševanja problemov in razvijajo algoritmičen način 

razmišljanja, spoznavajo omejitve računalnikov in njihov vpliv na družbo.  

Način dela pri predmetu spodbuja ustvarjalnost, sodelovanje in poseben način razmišljanja ter 

delovanja. S spoznavanjem računalniških konceptov in razvijanjem postopkovnega načina  

razmišljanja učenci pridobivajo znanja, spretnosti in veščine, ki so veliko bolj trajni kot hitro 

razvijajoče se tehnologije.  

 Predmet ne temelji na spoznavanju dela s posameznimi programi, ampak učence seznanja s 

temeljnimi računalniškimi koncepti in procesi:  

4. razred: komunikacija in storitve,  

5. razred: podatki, reševanje problemov,  

6. razred: algoritmi, programi.  

  

  

TEHNIKA  
  

Izbirni predmet tehnika poglablja, razširja in nadgrajuje predmeta naravoslovje in tehnika v  

četrtem in petem ter tehnika in tehnologija v šestem razredu. Predmet omogoča učencem  

poglobitev in sintezo nekaterih temeljnih znanj s tehničnega področja in povezavo z drugimi  

predmetnimi področji. Predstavlja načine, sredstva in organizacijske oblike spreminjanja 

narave ter učinke nanjo, kar v ustvarjalnem delovnem procesu pomeni preoblikovanje in 

oblikovanje naravnih in umetnih gradiv v novo obliko. Razširja 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. Pri 

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

navade pri uporabi zaščitnih sredstev. Konstruiranje modelov s sestavljankami omogoča 

pridobivanje tehničnega in fizikalnega znanja in izkušenj ter razvijanje sposobnosti za 

ustvarjalnost in konstruktorstvo. Risanje in branje tehnične in tehnološke dokumentacije 

pomenita načine in sredstva grafičnega in pisnega sporazumevanja v tehniki in tehnologiji ter 

navajanje na izražanje zamisli, kar razvija prostorsko predstavljivost in prostorsko inteligenco  

učencev. Spodbuja ustno izražanje z uporabo slovenskih tehničnih izrazov.  

 

 

ŠPORT  
 
Neobvezni izbirni predmet šport, namenjen učencem drugega obdobja, vključuje vsebine, ki 

morajo biti prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev (teki, skoki, plezanja, akrobatske 

prvine idr.), in številne nove vsebine, ki jih ni v rednem programu predmeta šport. Tako 

dopolnjujemo osnovni program predmeta šport, skupaj pa predstavljamo obogateno celoto in 

pomembno spodbudo za oblikovanje učenčevega dejavnega življenjskega sloga.  

Učenec bo s pomočjo kakovostne, dovolj intenzivne in varne športne vadbe izboljšal svojo 

gibalno kompetentnost, tako da bo:  

- ustrezno gibalno učinkovit glede na svoje značilnosti in stopnjo biološkega razvoja,  

- usvojil nekatere nove spretnosti in znanja, ki mu bodo omogočala varno in odgovorno 

sodelovanje v različnih športnih dejavnostih pri pouku in v prostem času,  

- razumel pomen vsakodnevnega gibanja in športa ter njunih vplivov na oblikovanje 

dejavnega življenjskega sloga.  

Vsebina predmeta:  

- Športne dejavnosti, usmerjene v razvoj splošne vzdržljivosti: lovljenje, štafetne in 

tekalne igre, hoja in osnovne prvine nordijske hoje, kolesarjenje.  

- Športne dejavnosti, usmerjene v razvoj koordinacije gibanja, ravnotežja, natančnosti, 

ustvarjalnosti: plesne igre, igre z loparji, elementarne igre z žogami, preskakovanje 

kolebnice, pantomima, vožnja s skirojem, rolkanje, rolanje, hoja v različne smeri po ožjih 

površinah, zadevanje tarč, frizbi.  

- Športne dejavnosti, usmerjene v razvoj različnih pojavnih oblik moči: poligoni, prevali, 

stoje, premeti, skoki, naskoki, preskakovanja, skoki na mali prožni ponjavi, plezanje, 

vlečenje, potiskanje, nošenje. 

 

 

 

        NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 3. TRIADI 
 

 
DRUGI TUJI JEZIK – NEMŠČINA 

 

Neobvezni izbirni predmet nemščina (NIP) se bo v šolskem letu 2015/2016 izvajal v sedmem 

in osmem razredu. Obsega 70 ur pouka, ki se izvajajo dvakrat tedensko. Znanje tujih jezikov 

je v današnjem času zelo pomembno, zato je potrebno jezikovno znanje čim bolj negovati. 

Mladi znanje tujega jezika usvajajo hitro in povsem neobremenjeno in prav zato je to znanje, 

ki ostane za celo življenje. Predmet je namenjen: - učencem, ki so v nemščini popolni 



začetniki in obiskujejo nemščino samo kot neobvezni izbirni predmet, - učencem, ki se 

nemščino učijo kot obvezni izbirni predmet in jim dodatni dve uri pouka tedensko dajeta 

možnost za poglabljanje in utrjevanje znanja (dodatne vaje, razlaga, več možnosti za govor, 

več priložnosti za teme, ki jih zanimajo, pa pri drugem predmetu (nemščina kot obvezni 

izbirni predmet) niso predvidene. Nemščina je učencem blizu, saj precej besed poznajo že iz 

vsakdanjega govora, npr. kelnar (Kellner) šrauf (Schraube) štrudel (Strudel) Med drugim je 

izbirni predmet nemščina zelo dobra priprava na drugi tuji jezik v srednji šoli.  

TEME, predvidene za tretje vzgojno-izobraževalno obdobje:  

• Jaz: osebni podatki  

• Šola: razred, učilnica, šolske potrebščine, šolski vsakdanjik  

• Dom in družina: člani družine, prijatelji, sošolci, hiša, stanovanje, vsakdanja opravila  

• Prosti čas: konjički, šport, igre  

• Oblačila in obutev  

• Jedi in pijače: obroki hrane, priprava hrane  

• Čas: ure, dnevi, deli dneva, letni časi, koledar  

• Telo in zdravje: deli telesa, nega telesa, osebna higiena, zdrava prehrana, bolezni  

• Naravno okolje: vreme, narava, pokrajina, mesto, kraj, živali  

• Prazniki: rojstni dan, božič, itd.  

• Pesmice, igre, uganke, rime, zgodbice 

 

         OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 7., 8., 9. RAZREDU 

 

 

 

        DRUŽBOSLOVNO HUMANISTIČNO PODROČJE 

 

ITALIJANŠČINA I, II in III 
 

Tedensko število ur : 2 

Trajanje : triletni predmet - lahko tudi krajši 

 

Je v osnovni šoli triletni predmet,ki se izvaja v obsegu dveh ur tedensko, tj. skupaj 204 ur. 

Učenec lahko po enem ali dveh letih učenja tujega jezika izstopi. Z učenjem tujega jezika 

lahko začne tudi v 8. ali 9. razredu, če ima ustrezno predznanje (vendar so to izjeme).  

 

Italijanščino izvajamo v osnovni šoli kot izbirni predmet, za katerega se učenci lahko odločijo 

v zadnjem triletju. Predmet se izvaja v obsegu dveh ur tedensko. Učenec lahko po enem ali 

dveh letih učenja tujega jezika izstopi, prav tako lahko z učenjem začne kadarkoli. 



Spoznavanje italijanske kulture vzgaja učence v humanističnem duhu; s primerjanjem tuje 

kulture z lastno in s spoznavanjem njenih posebnosti, učenci razvijajo strpen odnos do 

drugačnosti ter utrjujejo svojo kulturno idejo. 

Cilji obsegajo razvijanje spretnosti razumevanja, ustnega sporočanja, branja in pisanja ter 

znanja slovnice na osnovi ravni. 

Interes za učenja italijanščine narašča, njegova neposredna raba v okviru nekaterih poklicev in 

dejavnosti pa se širi, hkrati pa je to tudi osnova za nadaljevalno učenje italijanščine v srednji 

šoli. 
 

 

VERSTVA IN ETIKA 1                                                          
 

Tedensko število ur : 1 

Trajanje : triletni predmet - lahko tudi krajši  

 

Svoje znanje zgodovine, geografije, umetnosti, vedenj o svetu bomo dopolnili z novimi 

spoznanji. Govorili bomo o človeku kot posamezniku, o vrednotah, o bontonu,  spoznali 

druge kulture. Spoznavali bomo etične in moralne vrednote. Cilj je priprava učencev k 

razumevanju raznolikosti verstev kot sestavine raznolikosti sveta. Izhajamo iz verstva našega 

okolja in se sprašujemo po njegovih značilnostih. Zastavljali si bomo vprašanja, kdo  je moj 

vzornik, prepoznavali samopodobo, spoznavali in sprejemali različnosti ljudi, upoštevali 

vrednosti človeškega življenja, dostojanstva, miru, pravičnosti, osnove pravilnega sporočanja 

in govorjenja. Brali bomo različne zgodovinske zgodbe, se spoznavali s temeljnimi 

značilnostmi religij, si ogledali filme s tematiko različnih kultur,  spoznali čudovito govorico 

simbolov in čustev, saj je tako prisotna v vsakdanjem življenju in z njim prežeti umetniški in 

zgodovinski tokovi preteklosti in tudi dogodki sodobnega sveta. 

 

 

 

 

RETORIKA 

 
Tedensko število ur : 1 

Trajanje : enoletni predmet vezan na 9. razred 
 

Retorika je disciplina, ki spremlja tako rekoč celotno človeško zgodovino, uči nas 

samostojnega, koherentnega in kritičnega oblikovanja in izražanja stališč, kar je tudi 

poglavitni cilj predmeta, ki se lahko izvaja v 9. razredu, in sicer enkrat tedensko. 

Učenci pri predmetu spoznavanju, kaj je retorika in zakaj se jo je koristno učiti; spoznavajo 

etiko dialoga ali argumentacijo ter se (na)učijo razlikovati med dobrim in slabimi argumenti; z 

različnimi retoričnimi tehnikami se (na)učijo oblikovati prepričljive govore ter veliko govorno 

nastopajo. 

 

Glavni cilj predmeta je, da se učenci (na)učijo javnega nastopanja, izražanja svojih stališč ter 

učinkovitega prepričevanja ter argumentiranja, kar je učencem v veliko pomoč tudi pri drugih 

predmetih in vsakdanjem življenju. 
 



ANSAMBELSKA IGRA            

 

Tedensko število ur : 1 

Trajanje : enoletni predmet  

Razred:7,  8. in 9.  

 

 

 

Glasbene izbirne predmete si učenci izberejo zato, da uresničujejo svoje interese za glasbeno 

umetnost in kulturo. Predmeti so zasnovani po načelu individualizacije, kar pomeni, da lahko 

v njih sodelujejo učenci z različnimi sposobnostmi in predznanjem. Predmeti se lahko 

vertikalno lahko nadgrajujejo, dopuščajo pa tudi, da učenec izbere enoletni program. 

 

Učenci bodo poustvarjali instrumentalne vsebine na Orffova glasbila (ksilofon, metalofon, 

zvončke , tolkala, guero…). Izbor skladb, ki jih bodo izvajali, je zelo pester in obsega 

slovenske ljudske pesmi kot tudi umetne skladbe naših in tujih avtorjev (zimzelene melodije). 

Igranje bo prilagojeno učenčevim sposobnostim in predznanju, ki se bo nadgrajevalo. 

Postopoma se bodo učenci navajali na samostojno orientacijo v izbranih partiturah in na 

nastopih predstavljali svoje dosežke. 

 

GLEDALIŠKI KLUB 

Tedensko število ur: 1 

Trajanje: enoletni 

Razred:7,  8. in 9.  

 
 

 

Izbirni predmet Gledališki klub izhaja iz vsebin dramske vzgoje pri pouku književnosti v šoli, 

vendar jih dopolnjuje z novimi vsebinami in besedili. Poleg ustvarjalnih gledaliških 

dejavnosti je predmet povezan tudi s spoznavanjem aktualnih dogodkov v slovenskih 

gledališčih. Predmet nima namena oblikovati celovite gledališke predstave (kot dramski 

krožek), pač pa spoznavati značilnosti drame in gledališča z aktivno gledališko vzgojo 

učencev. Njegova vsebina so predvsem dramska besedila in elementi ter celota in gledališke 

predstave. 

 

Cilji izbirnega predmeta: 

      -    pridobivajo bralno in gledališko kulturo, tj. naklonjenost do branja krajših dramskih     

besedil ter obiskovanj gledaliških predstav,  

- si oblikujejo stališča za prepoznavanje kvalitetne predstave (vzgoja gledališkega 

občinstva),  

- ob branju domačih in tujih krajših dramskih del in gledanju predstav razvijajo 

osebnostno in narodno identiteto, 

- razvijajo zanimanje za sprejemanje različnih gledaliških in lutkovnih predstav 

(mladinsko gledališče in gledališče za odrasle, lutkovno gledališče, ulično gledališče, 

variete), 

- spoznavajo gledališče kot sintezo različnih umetnosti, 



- sprejemajo besedila in predstave in jih s pomočjo učitelja vrednotijo, 

- s pomočjo učitelja pišejo in se pogovarjajo o besedilih in o predstavah,  

- s pomočjo učitelja ustvarjajo besedila in manjše predstave, nastopajo na odru ter se 

učijo delati v skupini, 

-  berejo krajša besedila slovenske in tuje mladinske dramatike, spoznavajo zgradbo 

dramskega besedila,  

- s pomočjo učitelja dramsko besedilo razčlenjujejo,  

- s pomočjo učitelja pišejo dramatizacije pesemskih in proznih besedil,  

- udeležujejo vaj ter sproščeno improvizirajo besedila,  

- ogledajo si predstavo/-e, se o njej/njih pogovarjajo in jih skušajo vrednotiti,  

- spoznavajo glavne prvine gledališkega dogodka, tj. gledališko komunikacijo in njeno 

aktualnost (igralci - predstava - skupinski gledalec), razvijajo zmožnosti izražanja z 

mimiko, kretnjami, gibanjem in govorom v odrskem prostoru. 

 

 

LITERARNI KLUB                                                                                
 

Tedensko število ur : 1 

Trajanje : enoletni predmet                                                                        

Razred:7,  8. in 9.  

 

 

Predmet Literarni klub je nadgradnja predmeta slovenščina. Namenjen je posebni ciljni 

skupini učencev, ki imajo radi literaturo, radi berejo ali ustvarjajo svoja besedila. Predmet 

obsega dve področji : branje, kjer učitelj priporoča primerna besedila, sprejema pa tudi 

njihove pobude za lastno branje in leposlovno pisanje, ki zajema poustvarjalno in ustvarjalno 

pisanje učencev, najboljša besedila se predstavijo in razstavijo.  Cilji predmeta so : razvijanje 

pozitivnega odnosa do književnosti, razvijanje zanimanja za sprejemanje različnih književnih 

zvrsti, razmišljajoče sprejemanje umetnostnih besedil in njih vrednotenje, pisanje o lastnih 

presojah in doživljanju, pridobivanje literarnih pojmov in interpretiranje besedil. Predmet je 

enoleten in se lahko izvaja v 7., 8. ali 9. razredu.  

 

 

ŠOLSKO NOVINARSTVO    
 

Tedensko število ur :  1                                                          

Trajanje : enoletni predmet 

Razred:7,  8. in 9.  

 

 

Učenci bodo spoznali osnovne oblike novinarskega sporočanja, se jih naučili kritično brati in 

sami le-te tvoriti. Cela skupina bo uredniški odbor, izmed njih pa bomo izbrali glavnega 

urednika, njegovega pomočnika, urednike posameznih rubrik (znanost in tehnika, šport, iz 

naše šole, vesele strani ...), lastnega fotografa, likovnega in tehničnega urednika, lektorja in 

korektorja ter celo dokumentalista. Šli se bomo pravo časopisno hišo. Učenci bodo vsako leto 

izbrali svoji skupini primerno in ljubo ime časopisa. Povabili bomo tudi koga v goste. Namen 

ni ustvariti šolsko glasilo, lahko pa oblikujemo mini časopise ali internetno stran. Učenci bodo 



lahko tudi raziskovali, delali intervjuje, fotografirali ... Kot izbirni predmet naj bi bil bolj 

razbremenitev kot obremenitev učenca, je pa ocenjen (ena ocena na semester). 

 

 

LIKOVNO SNOVANJE I, II IN III  
 

Tedensko število ur : 1                                                                      

Trajanje : enoletni predmet vezan na razred 

  
                                                                                                    
Likovno snovanje I se izvaja v 7. razredu, Likovno snovanje II se izvaja v 8. razredu, 

Likovno snovanje III se izvaja le v 9. razredu. 

 

Izbirni predmet likovne vzgoje – Likovno snovanje je s svojimi vzgojno-izobraževalnimi 

nalogami pomemben dejavnik, ki dopolnjuje vsebine rednega predmeta likovna vzgoja. 

Učenci razvijajo zmožnost opazovanja, predstavljivosti, likovnega mišljenja, likovnega 

spomina in domišljije. Pridobivajo znanje likovne teorije in ostrijo čut za likovne vrednote. 

Ob likovno dejavnem delu bogatijo čustvene, socialne in estetske osebnostne kvalitete. Pri 

delu oblikujejo zmožnost oblikovanja meril za kritično vrednotenje svojih del, del vrstnikov 

in stvaritev umetnikov.  

Predvsem pa se pri predmetu likovno snovanje učence aktivno spodbuja in usmerja, da 

samostojno, samosvoje likovno izrazijo misli, ter pri tem ostanejo svojski in prepoznavni. 

 

 

VZGOJA ZA MEDIJE (RADIO)  

 
Tedensko število ur: 1 

Trajanje: triletni predmet, lahko tudi krajši 

Razred:7,  8. in 9.  

 
 

V današnjem času je vzgoja za medije zelo pomembna, saj se preko medijev učenci učijo, se 

sporazumevajo in spoznavajo svet. Vzgoja za medije učence spodbuja, da se estetsko izražajo, 

izoblikujejo stališča in kritično vrednotijo tisk, radijske in televizijske oddaje, hkrati pa se tudi 

sami preizkušajo v ustvarjanju časopisa, radijskih oddaj ali sodelujejo pri nastajanju 

televizijskega programa. 

 

Vsebina:  

Skupne značilnosti medijev 

Nastanek in razvoj medijev 

Značilnosti obravnavanega medija 

Delitev obravnavanega medija 

Novinarska etika 

Oglaševanje in propaganda 

Konstrukcija medijske realnosti 

Delo novinarja 



 

Vloga predmeta je, da učence nauči razumeti novinarska besedila in jih tudi nauči medije 

uporabljati, ne da bi jih prevzeli ali da bi jim slepo verjeli. 

 

 

 

 

FILOZOFIJA ZA OTROKE 

- KRITIČNO MIŠLJENJE                                     

 

 

Razred: 7., 8., 9. razred                                                                                          

Trajanje predmeta: triletni predmet, lahko tudi krajši  

Razred:7,  8. in 9.  

 

Predmet je trileten, vendar ga lahko učenci obiskujejo tudi eno ali dve leti. Vsako leto se 

obravnava drug tematski sklop. Predmet se v poznejših letih navezuje na prejšnje sklope in 

nadgrajuje že vpeljano, vendar je vsako leto samostojna celota, ki ne zahteva udeležbe pri 

pouku leto poprej. Izbirni predmet filozofija za otroke se vsako leto imenuje glede na 

specifično vsebino: 7. razred: KRITIČNO MIŠLJENJE (razvoj kritičnega mišljenja)  

• pojem resnice, resnične in neresnične sodbe,  

• odpravljanje praznoverja, stereotipov,  

• utemeljevanje s stališči,  

• značilnosti sklepanj, stališč, protislovij,  

• različnost kultur, razumevanje drugačnosti,  

• odnosi z drugimi, samospoštovanje, medsebojno poslušanje.  

 

Filozofski problemi, očiščeni tradicionalne terminologije in prevedeni v zgodbe za otroke, o 

katerih se razpravlja pri pouku, učinkovito razvijajo mišljenje. Tako prirejena filozofija je 

ključna za osnovnošolsko izobraževanje (kar je v nasprotju z uveljavljenim prepričanjem, da 

sta za filozofijo potrebni določena starost in življenjska izkušnja), saj je prav otroštvo 

psihološko razvojno obdobje, ko je pravi čas za oblikovanje višjih kognitivnih procesov. 

Predpostavka programa je radoveden, razmišljujoč, ustvarjalen in komunikativen otrok in ne 

neveden, pasiven prejemnik vzgojni-izobraževalnega procesa.  

Ena najpomembnejših značilnosti kritičnega mišljenja je, da nismo pripravljeni hitro sprejeti 

mnenja drugih, temveč ga najprej pretehtamo in izmerimo njegovo vrednost. Enako previdno 

moramo ravnati tudi pri izgrajevanju lastnega mnenja. V okviru predmeta Filozofija za otroke 

– kritično mišljenje bomo poskušali slediti načelu: Misli s svojo glavo. 

 

 

 

 

NARAVOSLOVNO-TEHNIČNO PODROČJE 
 

 



ASTRONOMIJA:     Sonce,Luna, Zemlja    
       

Tedensko št. ur : 1  

Trajanje : enoletni predmet za 7., 8. razred 

 

 
Kakšne so njihove medosebne oddaljenosti? 

Zakaj krožijo? 

Njihovi reliefi! 

Lunin in sončev mrk! 

Kateri učenjaki so v preteklosti spoznali in odkrivali Vesolje? 

Kam sega današnja znanost in tehnologija v raziskovanju? 

 

Na ta in še na druga vprašanja bomo iskali odgovore s pomočjo učbenikov, leksikonov, 

interneta, opazovanja veliko bomo opazovali, naredili bomo model sistema Sonce-Zemlja-

Luna.Delo  bo potekalo samostojno in v dvojicah. Ocenjuje se v vsakem trimesečju z rezultati 

in izdelki poskusov ter opazovanj.  
 
 

LOGIKA 1 

Tedensko št. ur : 1  

Trajanje : triletni predmet ali krajši 

Razred:7,  8. in 9.  

 
 

Logika se je razvijala v tesni povezavi z matematiko in filozofijo. Njeni začetki segajo v 

antično Grčijo in Indijo. Pojavljala se je v obliki razprav, kjer so udeleženci skušali ovreči 

nasprotnikove trditve. Možnost ponovne uvedbe logike v šole se je ponudila s pojavom 

večjega števila zbirk zabavnih logičnih nalog in računalniških programov za poučevanje 

logike. Logika je veda, ki proučuje metode in postopke za razlikovanje pravilnega od 

napačnega sklepanja. Uporabljamo jo pri matematiki, učenju jezikov, naravoslovju, tehniki in 

v  vsakdanjem življenju. Pomaga nam razvijati sposobnosti logičnega mišljenja, natančnega 

izražanja in zagovarjanja svojih stališč. 

Splošni cilji predmeta:  

 učenci razvijajo sposobnost logičnega mišljenja in natančnega izražanja;  

 usposabljajo se za vztrajno in urejeno delo;  

 uporabljajo logiko pri matematiki, učenju tujih jezikov in naravoslovju ter v 

vsakdanjem življenju in tehniki;  

 pridobivajo samozavest pri samostojnem odločanju in zagovarjanju svojih stališč;  

 razlikujejo argumentirano utemeljevanje od slabega pojasnjevanja;  

 razvijajo govor (retorika);  

 razvijajo sposobnosti medsebojnega komuniciranja;  

 jasno in argumentirano izražajo svoje misli;  



 se usposabljajo za timsko delo;  

 spoštujejo argumente drugih;  

 
 

MATEMATIČNE DELAVNICE                   

Tedensko št. ur : 1 

Trajanje : enoletni predmet v 8., 9. r 

 
 

Pri predmetu matematična delavnica se učenci ukvarjajo z dejavnostmi, povezanimi z 

matematiko, ter izmenjujejo svoje ideje in razumevanje matematike s sovrstniki in z 

učiteljem.  

Čeprav se matematična delavnica pomembno navezuje na pouk matematike, so temeljne 

razlike med obema. Pri rednem pouku je poudarek na oblikovanju matematičnih pojmov ter 

na pridobivanju osnovnih proceduralnih in problemskih znanj. V matematični delavnici pa je 

pomembno, da učencem na zanimiv način skušamo prikazati uporabo znanj, obravnavanih pri 

rednem pouku. 

Vključujemo tudi izkustveno učenje vsebin, s katerimi se učenci srečajo kasneje pri rednem 

pouku in matematične vsebine navezujemo na doživljanje učencev ter matematična znanja 

poglabljamo v smereh, ki niso neposredno povezane z delom pri pouku. Tudi metode dela so 

drugačne, prilagojene interesom in sposobnostim učencev. Tako se poslužujemo 

samostojnega dela, samostojnega ali skupinskega preiskovanja, aktivnega pridobivanja 

izkušenj (risanje, tlakovanje, igranje, modeliranje z materiali) itd. vendar si vseskozi 

prizadevamo za matematično refleksijo.  

Predmet je namenjen učenkam in učencem različnih matematičnih sposobnosti.  

Matematična delavnica sestoji iz treh enoletnih izbirnih predmetov : 

Matematična delavnica 7 ( Logika, Štetje, Nenavadna aritmetika, Tlakovanja)  

Matematična delavnica 8 ( Zgodovina matematike, Drugačna geometrija, Miselne igre in 

zanimivi miselni postopki, Geometrija s pripogibanjem papirja) 

Matematična delavnica 9 (Diofantske enačbe in aritmetične uganke, Telesa in prostor, 

Matematična šifriranja, Fraktali) 

 

Učni načrt vsebuje 12 sklopov, ki med seboj niso ozko povezani, se pa vsi smiselno 

navezujejo na redni pouk matematike. Učitelj v vsakem razredu izbere tri ali štiri od 

predlaganih sklopov iz učnega načrta in jih po potrebi prilagodi ter dopolni. Učenec naj 

načeloma obiskuje delavnico, ki se navezuje na razred, ki ga učenec obiskuje. Seveda pa so 

možne smiselne izjeme. Učenec lahko obiskuje delavnico za osmi ali deveti razred tudi, če ni 

bil udeležen v predhodnih matematičnih delavnicah. 

 



OBDELAVA GRADIV - LES 
 

Tedensko št. ur : 1 

Trajanje : enoletni predmet za 7. r 

  
Opredelitev predmeta:   Pri obdelavi lesa učenci nadgrajujejo znanja, ki so jih pridobili v 6. 

razredu pri predmetu tehnika in tehnologija in v nižjih razredih. Osnovno gradivo je les, ki ga 

lahko kombiniramo z drugimi materiali. Orodja in obdelovalni postopki so praviloma ročni. 

Pomoč pri obdelavi je motorna rezljača, električni vrtalni stroj, kolutni in tračni brusilnik. V 

učne enote so vključeni elementi ekonomike in organizacije dela. 

Pouk je organiziran v ustrezno opremljeni delavnici prevladuje individualno praktično delo in 

delo v majhnih skupinah. Posebna pozornost je namenjena varstvu pri delu. 

 

Cilji:  

Učenci:  - načrtujejo uporabne predmete  iz lesnih gradiv 

               - ugotavljajo osnovne tehnološke lastnosti gradiv 

         - spoznavajo uporabo orodij in strojev za obdelavo lesa 

         - odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti , vrednotijo svoje delo in izdelke 

 

 

POSKUSI V KEMIJI             
 
Tedensko št. ur : 1 

Trajanje : enoletni predmet 

 
 

 
Izbirni predmet poskusi v kemiji se v programu osnovne šole povezuje s splošno 

izobraževalnim predmetom kemija v 8. in 9. razredu in tudi s predmetom naravoslovje v 

sedmem razredu. Predstavlja nadgradnjo 

navedenih predmetov. 

Pri predmetu učenci spoznajo način eksperimentiranja. Sami izvajajo preproste eksperimente, 

sklepajo na rezultate, beležijo rezultate in poročajo. Spoznajo pravilna rokovanja z nevarnimi 

snovmi, pravilno 

shranjevanje le-teh in pravilno skladiščenje in uničevanje nevarnih snovi. 

CILJI: 

• učenci spoznajo osnovni kemijski pribor, 

• seznanijo se s pravili pri praktičnem delu, 

• znajo izbrati prava zaščitna sredstva pri praktičnem delu, 

• samostojno po navodilih izvajajo praktične vaje, 

• razvijajo spretnosti in veščine za varno in učinkovito delo s snovmi, 

• izvajanje eksperimentov, opazovanja, zbiranja, beleženja, razvrščanja, analize in 

predstavitve  podatkov, postavljanja zaključkov in ocenitev. 

 

 

 

 



PROJEKTI IZ FIZIKE IN 
EKOLOGIJE                            
 
Tedensko število ur: 1 

Trajanje: enoletni program  

Razred: 8., in 9.  

  

 
Predmet učence seznani z nekaterimi temeljnimi zakonitostmi fizike in drugih naravoslovnih 

predmetov, tako da učenci sami izvajajo preproste poskuse ali opazujejo dogajanja v naravi in 

jih naravoslovno razložijo. S preprostimi poskusi ali opazovanji, kjer so teme pogosto 

povezane z vsakdanjim življenjem, želimo pri učencih vzbuditi zanimanje za naravoslovje in 

jih spodbuditi k razmišljanju o vsakdanjih uporabah fizikalnih spoznanj ter o medsebojnih 

vplivih med okoljem in človekom. 

Cilji predmeta segajo na spoznavno področje: učenci se naučijo razumeti pojave v neživi 

naravi, jih opazujejo in merijo nekatere preproste fizikalne količine. Pri pojavih v naravi se 

predvsem omejimo na tiste, ki se zgodijo sami od sebe, brez človekove intervencije, nekatere 

pojave pa učenci sami simulirajo s poskusom, ki je podoben resničnemu dogajanju v  naravi. 

Spoznajo raznolikost pojavov v ozračju (vreme in oblaki), na tleh (padavine, snežna odeja), v 

tleh, v tekočih in stoječih vodah. Spoznajo osnovne fizikalne količine, ki jih je mogoče 

izmeriti v okolju, in ugotovijo, da je meritve treba interpretirati. Razumejo bistvene povezave 

med  posameznimi elementi okolja, ozračjem in vodo ter spoznajo vire, prenašanje in ponore 

onesnaženja. Spoznajo, kako se energija v okolju pretvarja v različne oblike in kako jo je 

mogoče uporabljati.  
 

RAČUNALNIŠTVO 

 

Računalništvo je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem se spoznavanje in 

razumevanje osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z metodami neposrednega dela z 

računalniki, kar odpira učencem in učenkam možnost, da pridobijo tista temeljna znanja 

računalniške pismenosti, ki so potrebna pri nadaljnjem izobraževanju in vsakdanjem življenju.  
 

RAČUNALNIŠTVO: UREJANJE BESEDIL    
 

Tedensko št. ur : 1 

Trajanje :  enoletni predmet za 7.r 

 

 
Na koncu šolskega leta bodo učenci obvladali : razlikovati programsko in strojno opremo 

računalnika in opisati njune naloge, z urejevalnikom besedil napisati krajše besedilo in ga 

oblikovati, z risarskim programom izdelati računalniško točkovno sliko in jo vstaviti v 

besedilo, shraniti izdelek na disk in ga natisniti, poslati sporočilo po elektronski pošti in na 

prejeto sporočilo odgovoriti, uporabljati pregledovalnik za internet. Poleg individualnega dela 

bo potekalo tudi projektno delo v skupinah. 

 

 



RAČUNALNIŠTVO: MULTIMEDIJA  

Tedensko št. ur : 1 

Trajanje :  enoletni predmet za 8.r in 9.r 

 

 
 

Pri predmetu multimedija se osnovno znanje, pridobljeno pri urejanju besedil nadgradi. 

Predmet lahko izbirajo učenci in učenke v 8. razredu, tudi če niso obiskovali predmeta 

urejanja besedil.  Seveda je zaželjeno in potrebno osnovno znanje iz računalništva. 

 

Učenci pri predmetu izvajajo več različnih vaj s področja multimedije. Tako spoznajo delo z 

različnimi napravami in programi, ki so pri takšnem delu potrebni. Z učenci obdelujemo slike, 

izdelamo vizitko, lasten CD, miksamo glasbo, obdelujemo video predstavitve in izdelamo 

predstavitev v Power Point-u.  

 
 
 

ROBOTIKA V TEHNIKI 
 

Tedensko število ur: 1 

Trajanje: enoletni 

Razred: 8. in 9. r 
 

 
 

Na področju tehnike in tehnologije se vse bolj v ospredju pojavlja robotika, ki se je v zadnjih 

desetletjih utrdila v številnih industrijskih procesih kot nepogrešljiv del moderne, ekonomične 

in človeku prijazne tehnologije. Robot je stroj, ki opravlja določene naloge za nas s pomočjo 

računalnika. Srečamo jih na vseh področjih, od industrije do medicine. 

Robotika v tehniki je enoletni tehnični izbirni predmet namenjen učencem 8. in 9. 

razreda. 

Učenci bodo s pomočjo didaktičnih zbirk (LEGO SISTEM-LEGOMINDSTORMS) 

sestavljali modele robotov in pri tem spoznavali osnove zakonitosti njihovega gibanja in 

delovanja. 

Predmet je naravnan interdisciplinarno. Učenci spoznavajo in povezujejo vsebine različnih 

področij, prevladujejo pa geometrija, strojni elementi, elektronika, računalništvo in 

tehnologija. 

Cilji: 

- spoznajo različne oblike uporabe računalniške tehnologije, 

- spoznavajo osnovne pojme robotike in računalniško vodene proizvodnje, 

- razvijajo sposobnost za delo v skupini, 

- razvijajo psihomotorične sposobnosti, 

- pridobivajo sposobnost samostojnega reševanja problemov. 

 
 



SODOBNA 
PRIPRAVA HRANE      
 

Tedensko št. ur : 1 

Trajanje : enoletni predmet 

 
 

http://www.opkp.si/sl_SI/cms/pomoc/pomoc-pri-delu-z-opkp/prehranska-piramida-64 

Učence poučujemo o prehrani z vidika zagotavljanja in varovanja zdravja. Učijo se o 

pomembnosti varne, varovalne in zdrave prehrane ter načina priprave takšnih jedi. Splošni 

cilji predmeta so usmerjeni k razvijanju uporabe, povezovanja in tvornega razmišljanja za 

odločanje o lastni prehrani, predvsem v smislu zagotavljanja zdravja ter razvijanju 

individualne ustvarjalnosti. Učenci pri predmetu nadgradijo znanje, pridobljeno pri 

gospodinjstvu v 5. in 6. razredu. Glavne vsebine predmeta so hranilne snovi v povezavi z 

zdravjem, kakovost živil in jedi, priprava zdrave hrane in zdrave prehranske navade. Ocena 

učenca bo temeljila na ustni ali pisni oceni izdelka, ki ga bo učenec pripravil (plakat, projekt, 

ocena veščin priprave hrane). 
 

 

 

NAČINI PREHRANJEVANJA  
 

Tedensko št. ur : 1 

Trajanje : enoletni predmet v 8., 9. r 

 
 

 
Pri predmetu bomo nadgrajevali vsebine, ki ste jih pridobili pri predmetu gospodinjstvo, prav 

tako pa se del vsebine navezuje tudi na naravoslovne predmete kot so biologija in kemija. 

Spoznali boste temeljna načela prehrane v različnih starostnih obdobjih (nosečnice, dojenčki, 

otroci, odrasli, starostniki ...), pomembnost zdrave prehrane za našo prehranjenost, 

tradicionalne in druge načine prehranjevanja (vegetarijanstvo, bio prehrana, makrobiotika ...), 

prehrano v posebnih razmerah (vojna, suša, bolezni ...), načrtovali boste »zdrave« jedilnike, 

spoznali slovenske tradicionalne jedi in še veliko več. Sam potek ur je zelo pester in 

dinamičen, predvsem pa zajema veliko praktičnega dela, kjer boste lahko pokazali svoje 

sposobnosti ter ustvarjalnost in izvirnost. Znanje, ki ga boste pridobili, lahko koristno 

uporabite v svojem vsakdanjem življenju in kot dobro popotnico za ohranjanje zdravega 

življenja. 
 

 

 

 

 

 



 
 
         ŠPORT 
 

 
 

 

ŠPORT ZA ZDRAVJE za 7. r 
 
Tedensko število ur: 1 

Trajanje: enoletni program  

 

Namen: nadgradnja vsebine redne športne vzgoje, s katerimi vplivamo na zdravje in dobro 

počutje. 

Program izbirnega predmeta Šport za zdravje sestavljajo raznovrstne vsebine kot nadgradnja 

osnovnega programa športne vzgoje, poudarek pa je na tistih vsebinah, ki so z vidika zdravja 

in dobrega počutja koristni in pomembni za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh 

življenjskih obdobjih. Pouk poteka enkrat tedensko v okviru rednega urnika z izjemo 

nekaterih vsebin (npr. plavanje), ki lahko potekajo tudi izven urnika in izven šole. Učence 

bomo preko različnih vsebin, oblik in metod dela seznanili s pomenom ustrezne prehrane, 

nadomeščanje tekočine, vplivu nedovoljenih poživil na organizem in pomenom skladne 

telesne postave z vidika zagotavljanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti.  

Predmet se ocenjuje številčno z oceno od 1 do 5! 

 
 
 
IZBRANI ŠPORT – Nogomet   za 8. r 
 

Tedensko število ur: 1 

Trajanje: enoletni program 

 

Namen: poglabljanje vsebin posameznega športa, ki so ga učenci osvojili pri rednih urah 

športne vzgoje. Namenjen je vsem učencem, ne le tistim, ki se z izbranim športom ukvarjajo 

že pri interesnih dejavnostih v šoli ali izven nje. 

Razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti učencev pri izbranem športu nadgrajujejo 

tehnična in taktična znanja izbranega športa ter spoznavanje pravil ter pomena in vpliva redne 

športne vadbe na organizem. Skozi različne tekmovalne situacije učenci spoznavajo razmerja 

in vloge znotraj svoje ekipe in v odnosu do nasprotnih igralcev ter elemente športnega 

obnašanja. Pouk poteka enkrat tedensko v okviru rednega urnika.  

 
 
ŠPORT ZA SPROSTITEV za 9. r 
 

Tedensko število ur: 1 

Trajanje: enoletni program  

 



Namen: spoznavanje novih športov, ki jih v obveznem šolskem programu ni mogoče izvajati 

v večjem obsegu (sodobne športno rekreativne vsebine). 

Program izbirnega predmeta Šport za sprostitev sestavljajo raznovrstne vsebine kot 

nadgradnja osnovnega programa športne vzgoje, poudarek pa je na tistih vsebinah, ki so z 

vidika športno rekreacijskih učinkov koristni in pomembni za kakovostno preživljanje 

prostega časa v vseh življenjskih obdobjih. Pouk poteka enkrat tedensko v okviru rednega 

urnika z izjemo nekaterih vsebin (npr. pohodništvo, drsanje), ki lahko potekajo tudi izven 

urnika in izven šole. 

Operativni cilji predmeta so telesni razvoj, razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, 

osvajanje in izpopolnjevanje različnih športnih znanj, seznanjanje z nekaterimi teoretičnimi 

vsebinami in prijetno doživljanje športa, oblikovanje in razvoj stališč, navad in načinov 

ravnanja.  
 

 

 

 

 


