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IZMED POTRJENIH OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV NA NAŠI ŠOLI 

PONUJAMO: 

 

1. IZBIRNI PREDMETI V 7. RAZREDU  
 

Triletni predmeti: 

 

- Francoščina 1 (Erika Šturm)  

- Italijanščina 1 (Nataša Jan Faletič) 

 

Triletni predmeti, lahko tudi krajši: 

 

- Računalništvo: Urejanje besedil (Petra Vitez Costantini) 

- Verstva in etika: Verstva in etika 1  

 

Enoletni predmeti, vezani na razred: 

 

- Likovno snovanje I (Lucijan Lavrenčič) 

- Matematična delavnica 7 (Dragica Močnik) 

 

Enoletni predmeti, ki niso vezani na razred: 

 

- Obdelava gradiv: Les (Igor Vrabl) 

- Sodobna priprava hrane (Livija Šušteršič) 

- Šport za sprostitev - športne igre z loparji (aktiv ŠPO)  

- Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (Žarko 

Trušnovec) 
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2. IZBIRNI PREDMETI V 8. RAZREDU 
 

Triletni predmeti: 

 

- Francoščina 2 (Erika Šturm)  

- Italijanščina 2 (Nataša Jan Faletič) 

 

Triletni predmeti, lahko tudi krajši: 

 

- Računalništvo: Multimedija (Petra Vitez Costantini) 

- Verstva in etika: Verstva in etika 2 

 

Enoletni predmeti, vezani na razred: 

 

- Likovno snovanje II (Lucijan Lavrenčič) 

- Matematična delavnica 8 (Dragica Močnik) 

- Življenje človeka na Zemlji (Martina Uršič) 
 

Enoletni predmeti, ki niso vezani na razred: 

 

- Obdelava gradiv: Umetne snovi (Igor Vrabl) 

- Šport za zdravje – atletika in športne igre (aktiv ŠPO) 

- Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (Žarko 

Trušnovec) 
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3. IZBIRNI PREDMETI V 9. RAZREDU 
 

Triletni predmeti: 

 

- Italijanščina 3 (Nataša Jan Faletič) 

 

Triletni predmeti, lahko tudi krajši: 

 

- Računalništvo: Računalniška omrežja (Petra Vitez 

Costantini) 

- Verstva in etika: Verstva in etika 3  

 

Enoletni predmeti, vezani na razred: 

 

- Likovno snovanje III (Lucijan Lavrenčič) 

- Retorika  

 

Enoletni predmeti, ki niso vezani na razred: 

 

- Obdelava gradiv: Kovine (Igor Vrabl)                                                                                             

- Izbrani šport – odbojka (aktiv ŠPO) 

- Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (Žarko 

Trušnovec) 
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FRANCOŠČINA    
 

Francoščina je triletni izbirni predmet, ki se izvaja v obsegu dveh 

ur tedensko. Snov se nadgrajuje od sedmega do devetega razreda. 

Smiselno je, da učenci začnejo s poukom francoščine v 7. razredu 

in nato nadaljujejo v 8. in 9. razredu in tako svoje znanje 

nadgrajujejo. Razvijali bodo sposobnosti poslušanja, govora, 

branja in pisanja v francoščini. Glavni cilj pouka francoščine v 

osnovni šoli je, da učenci vzljubijo francoski jezik in kulturo, da 

razumejo in sproščeno »klepetajo« po francosko. 

 

FRANCOŠČINA 1  (7. razred) 
 

Poudarek je na praktični uporabi jezika s pomočjo besedišča, ki 

spodbuja ustvarjalnost. Kratki in zabavni dialogi ter pesmi iz 

učbenika učence pritegnejo in jih spodbudijo, da sami sestavljajo 

dialoge in jih zaigrajo. Delo bo zato potekalo  predvsem v dvojicah 

in skupinah, kjer imajo učenci možnost prevzemanja in igranja 

vlog. Zahajali bomo tudi v računalniško učilnico, kjer si bomo 

lahko dodatno gradivo o Franciji in frankofonski civilizaciji 

poiskali na internetu. Nekatere učne pripomočke (spominske 

kartice, slikovni slovar, plakate) bomo pripravili v okviru 

projektnega dela.  

Pri pouku francoščine 1 bodo učenci usvojili osnovno besedišče: 

osebni podatki, šola in šolske potrebščine, družina, vrstniki in 

prosti čas.  

 

      FRANCOŠČINA 2  (8. razred) 
 

Francoščina II je nadaljevanje francoščine I, ki prav tako poteka 

dvakrat tedensko. V drugem letu učenja bomo znanje iz prvega leta 

najprej utrdili, nato pa ga nadgrajevali. Namenjena je vsem, ki so 

se tega melodičnega jezika že učili eno leto. Pri pouku ne bo 

manjkalo petja, igric, skupinskega dela in projektnega dela. 

 

                                                                                      Erika Šturm  
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ITALIJANŠČINA 
 

Po slovensko se lahko sporazumevaš samo z dvema milijonoma 

ljudi, zato je vedno bolj pomembno, da obvladaš še kakšen tuj 

jezik. Zagotovo angleščino. Zakaj pa je koristna tudi italijanščina? 

 

Italijanščina je uradni jezik naše sosede Italije in jezik okolja v 

slovenski Istri in uradni jezik v nekaterih delih Švice – govori jo 

približno 65 milijonov ljudi. 

Znanje jezika sosedov omogoča navezovanje stikov z vrstniki 

onstran meje. 

Tudi na televiziji so številni programi v italijanskem jeziku, v 

italijanščini so napisane tudi številne priljubljene revije. 

Učenje italijanščine v osnovni šoli je tudi odlično izhodišče za 

nadaljnje učenje  tujih jezikov v srednji šoli. 

 

Izbirni predmet italijanščina je v osnovni šoli triletni predmet, ki se 

izvaja 2 uri tedensko.  

 

ITALIJANŠČINA 1 (7. razred) 

 

V prvem letu učenja se učenci seznanijo s preprostim besediščem 

in slovničnimi strukturami, ki jim omogočajo, da so že takoj 

sposobni komunikacije v realnih življenjskih situacijah: v 

pogovorih s sovrstniki, v stikih z odraslimi (vljudnostni vzorci 

vedenja), ob sklepanju novih prijateljstev, med preživljanjem 

prostega časa,… Poudarek je na aktivnosti učencev, na 

pridobivanju in poglabljanju znanja s pomočjo svetovnega spleta 

ter na delu v dvojicah in manjših skupinah, kjer se preizkušajo v 

igrah vlog. Prepevanje italijanskih popevk, izdelava stripa ter 

projektne naloge vnašajo v pouk večjo pestrost in spodbujajo 

učence k ustvarjalnosti. 
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ITALIJANŠČINA 2 (8. razred) 

 

Pouk temelji na poglabljanju znanja iz prejšnjega leta ter na 

razvijanju komunikacijskih veščin. V pouk je vključenih veliko 

didaktičnih iger, interaktivnih nalog ter videoposnetkov, kar 

učence aktivno vključuje v učni proces in jim omogoča 

spoznavanje italijanske kulture in običajev. Tematsko je pouk 

vezan na opis družine, doma, domačega kraja in okolice ter na 

spoznavanje posameznih italijanskih mest in znamenitosti. V 

sklopu orientacije v mestu se  učenci v mesecu maju udeležijo 

terenskega dela v Čedadu v Italiji, kjer spoznavajo kulturno-

zgodovinsko dediščino mesta ter preizkusijo svoje komunikacijske 

zmožnosti v italijanskem jeziku. 

 

ITALIJANŠČINA 3 (9. razred) 

 

Cilj pouka je poglabljanje besedišča in slovničnih struktur 

pridobljenih v prejšnjih letih. Učenci skozi pogovor, dialog, igro, 

glasbo, film spoznavajo italijansko kuhinjo in znane italijanske jedi 

ter se preizkusijo tudi v njihovi pripravi. V projektnih nalogah 

predstavijo letne čase, opisujejo hišne ljubljenčke in razmišljajo o 

odgovornosti, ki jim jo ti nalagajo. V predstavitvah za sošolce se 

urijo v veščinah javnega nastopanja in spontanega odzivanja v 

realnih življenjskih situacijah. V mesecu juniju se učenci udeležijo 

izleta v Benetke ali v Verono, kjer svoje znanje, ki so ga 

pridobivali v obdobju treh let, preizkusijo še v praksi. 

 

CI VEDIAMO IN SETTEMBRE! 

    

 

                                                                                                                         

Nataša Jan Faletič 
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LIKOVNO SNOVANJE 

 

Izbirni predmet poteka v obliki praktičnega dela. Učenci iščejo 

kreativne rešitve likovnih problemov, odkrivajo nove možnosti v 

izvedbi likovnih tehnik, izkazujejo domiselne in originalne ideje 

ter dosledno izvedejo likovno nalogo. 

Razvijajo si samostojnost, odgovornost in kritičen odnos do 

podobe sveta, razvijajo svoj čut za estetsko izvedbo ideje, 

privzgajajo si vztrajnost in spretnost pri oblikovanju likovnega 

izdelka. 

Delo se izvaja v likovni učilnici, računalniški učilnici in na terenu. 

 

 

LIKOVNO SNOVANJE I  (7. razred) 

 

 Z uporabo različnih materialov in orodij (tudi računalnik) 

smiselno skomponirajo različne tekste iz revij, časopisov in na 

ta način oblikujejo originalno slikovno podobo. 

 Optično porazdelijo črke in besede ter jih uskladijo z risbo 

(strip, voščilnica, grafit,  karikatura). 

 Učenci narišejo risbe po spominu, domišljiji, po in ob 

opazovanju narave, z različnim nizanjem in križanjem linij. 

 Zgradijo kompozicijo s tremi skladnimi svetlostnimi toni. 

 Z računalnikom  skomponirajo ubrane barvne tone triad 

(izrazito svetle, srednje in izrazito temne). 

 Naslikajo poljubno kompozicijo s kontrastnimi barvami. 

 Oblikujejo modne dodatke in modno kompozicijo po lastnih 

zamislih (organizirajo modno revijo). 

 Oblikujejo razgiban kip iz gline, relief z razgibano površino in 

negativ reliefa odlijejo v mavcu. 

 Skomponirajo kiparsko tvorbo iz odpadnih materialov. 
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LIKOVNO SNOVANJE II  (8. razred) 

 

 Učenci narišejo prostorske forme na fantazijski način s 

pomočjo sodobnih risarskih pripomočkov (računalnik). 

 Po principih grafične modelacije in perspektive upodobijo 

opazovani motiv. 

 S pomočjo računalnika narišejo uravnoteženo kompozicijo z 

različnimi oblikami likov in njihovimi lastnostmi. 

 Eksperimentirajo z risbo; določijo motiv, podobo in jo narišejo 

(risanje miže na tablo in po zraku – tako jasno, da sošolci 

uganejo vsebino podobe, hitro risanje, risanje "svetlobne 

podobe" s pomočjo svetilke in pred odprtim objektivom 

fotoaparata . 

 Naslikajo sliko na izbrano glasbeno delo (klasika, moderna 

glasba). Ob poslušanju ugotavljajo izrazne značilnosti in 

izberejo ustrezna likovna izrazila – barvni kontrast in tonska 

ubranost. 

 Oblikujejo izdejno zasnovo plakata s prostoročno risbo in jo s 

pomočjo računalnika dokončno oblikujejo. Oblikujejo estetsko 

vizualno sporočilo: ovitek knjige, ovitek CD-ja, znak, ... 

 Izdelajo barvno grafiko v visokem (lesorez) in globokem tisku 

(s pomočjo CD-ja). 

 Oblikujejo skico in maketo scenskega prostora (skico oziroma 

maketo fotografirajo in jo prenesejo na računalnik, print nato 

dopolnijo z risbo).  

 Na različne likovne načine oblikujejo izbrani pojem (različni 

pomeni pojma, asociacije), izdelke zvežejo v knjigo po likovno 

logičnem vrstnem redu. 

 

LIKOVNO SNOVANJE III  (9. razred) 

 

 Učenci spoznajo pojme: zlati pravokotnik, neskončna delitev, 

zlata spirala, točke zlatega reza. Oblikujejo neskončno delitev 

pravokotnika, meandra in zlate spirale. 
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 Poiščejo primere »zlatega reza« v okolju in naravi in narišejo 

kompozicijo z upoštevanjem osvojenih spoznanj zlatega reza.    

 Narišejo predmet po pravilih črtne perspektive.  

 Na notranjem ali zunanjem zidu šole narišejo anamorfno 

(»varljivo«) risbo. 

 Se seznanijo z materiali in predmeti za gradnjo instalacij 

(naravni, umetni, uporabni, odpadni). V večnamenskem 

prostoru šole oblikujejo razstavo svojih kiparskih instalacij (s 

pomočjo nenavadnih ali povsem običajnih materialov). 

 Fotografirajo nekatere prostorske tvorbe v domačem kraju. 

Primerjajo stare in sodobne fotografije. Izdelajo makete novih 

prostorskih tvorb in jih s pomočjo računalnika (fotomontaže) 

vključijo v obstoječi prostor.  

 Izdelajo plakat za šolski ples (svoboden izbor slikarske 

tehnike). 

 S pomočjo digitalne fotografije dokumentirajo estetsko 

ureditev okolice šole in predlagajo izboljšave. 

 

   Lucijan Lavrenčič 

 

MATEMATIČNA DELAVNICA 

 

Predmet je namenjen učenkam in učencem različnih matematičnih 

sposobnosti in daje učencem možnost, da svoje matematično 

znanje izrazijo v raznovrstnih dejavnostih. Aktivne oblike dela so 

prilagojene interesom in sposobnostim učencev. Pri predmetu je 

poudarek predvsem na lepoti matematike in ne na klasičnem pouku 

pri rednih urah. 

Čeprav se ta predmet pomembno navezuje na pouk matematike, pa 

obstajajo med obema predmetoma temeljne razlike. Pri 

matematičnih delavnicah gre predvsem za zanimiv način uporabe 

matematičnega znanja, več je izkustvenega učenja vsebin, znanje 

matematike se poglablja v smereh, ki niso neposredno povezane z 

delom pri pouku matematike.  
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Drugačne so tudi metode dela. Gre predvsem za aktivne oblike 

dela, prilagojene interesom in sposobnostim učencev. Veliko je 

samostojnega ali skupinskega preiskovanja, aktivnega pridobivanja 

izkušenj npr. z risanjem, tlakovanjem,  modeliranjem z materiali, z 

izdelavo plakatov, z reševanjem razvedrilnih nalog: križanke, 

logične besedilne naloge, labirinti, naloge z vžigalicami…  Učenci 

oblikujejo pozitiven odnos do matematike, pridobivajo izkušnje in 

jih povezujejo z matematičnimi znanji, razvijajo sposobnosti 

opazovanja, spremljanja lastnega načina razmišljanja, prostorsko 

predstavljivost.. 

Tudi ocenjevanje je prilagojeno oblikam dela in se bistveno 

razlikuje od ocenjevanja pri rednem pouku. Glavna ocena temelji 

na izdelku, ki ga učenec pripravi v okviru sklopa (projekt, plakat, 

rešene naloge, izdelek). Upošteva se tako  sodelovanje, kot tudi 

uspešnost in napredovanje pri doseganju zastavljenih ciljev. 

 

MATEMATIČNA DELAVNICA 7 (7. razred) 

 

Pouk  bo temeljil na: 

 Risanju, tlakovanju, konstruiranju geometrijskih teles,… 

 Križankah, logičnih nalogah, labirintih, sudokujih, 

kakurujih,… 

 Igri s števili in števkami. 

 

MATEMATIČNA DELAVNICA 8 ( 8.razred) 

 

 Izdelovali bomo geometrijska telesa iz papirja z različnimi 

tehnikami sestavljanja. 

 Sestavljali bomo zanimive like iz tangrama in spoznavali 

njihovo geometrijo. 

 Iskali bomo matematiko v  glasbi, geografiji, zgodovini, 

likovni vzgoji, gospodinjstvu. 

 Raziskovali bomo zgodovino matematike v starih kulturah. 

 

Dragica Močnik 
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OBDELAVA GRADIV 

 

V 9-letni OŠ bomo ponudili učencem tri predmete, vezane na 

tehniko in tehnologijo. Predmeti, ki jih bomo ponudili, so 

nadgradnja predmeta tehnika in tehnologija in so namenjeni 

predvsem učencem, ki jih predmet zanima in bi radi pridobili 

dodatna znanja in spretnosti v zvezi s tehniko. 

Predmete bomo skušali zasnovati tako, da bodo vsebovali čim več 

praktičnega dela, prek katerega pa bodo učenci pridobili tudi 

teoretična znanja. Predmeti naj bi bili namenjeni učencem, ki bodo 

nadaljevali šolanje na tehničnih usmeritvah. Vsi predmeti so 

enoletni. 

 

OBDELAVA GRADIV: LES (7. razred) 

 

Pri izbirnem predmetu obdelava gradiv: Les učenci naredijo 

sintezo znanj in veščin s področja obdelave gradiv, ki so jih 

pridobili v 6.razredu pri predmetu tehnika in tehnologija. Osnovno 

gradivo za izdelavo izdelkov je les, kombiniramo pa ga tudi z 

drugimi materiali. V učne enote so vključeni elementi ekonomike, 

organizacije dela in planiranja proizvodnje. Izdelki imajo uporabno 

vrednost. 

Učenci: 

 načrtujejo izdelke iz lesnih in drugih gradiv 

 izdelajo in uporabijo tehnično dokumentacijo 

 pri izdelavi uporabljajo različne obdelovalne postopke 

 merijo z ustreznimi merilnimi pripomočki 

 izvajajo osnovne delovne operacije z orodji in stroji ter 

spoznavajo organizacijo delovnega mesta 

 odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti na tehničnem 

področju 

 spoznavajo poklice v industriji in obrti. 

 

OBDELAVA GRADIV: UMETNE SNOVI (8. razred) 
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Pri predmetu učenci nadgrajujejo svoje znanje o umetnih 

snoveh.Spoznavajo razširjenost umetnih snovi v našem življenju, 

se seznanjajo z raznovrstnostjo umetnih mas in njihovo uporabo. 

Učenci spoznajo različne postopke obdelave (mehanske in 

toplotne,vlivanje, vlečenje, pihanje). Pri delu je poudarek na vse 

večji uporabi umetnih mas v sodobnem življenju ter na razvoju 

vedno novih vrst umetnih mas. Poudarek je tudi na ekologiji in 

reciklaži. 

 

Učenci: 

 načrtujejo predmete iz različnih gradiv in pri tem 

uporabljajo oziroma izdelajo tehnično dokumentacijo 

 konstruirajo in izdelajo preproste izdelke iz različnih gradiv 

ter primerjajo načine obdelave 

 razvijajo spretnosti in sposobnosti za različne obdelave 

 spoznajo organizacijo dela 

 razvijajo pravilen odnos do dela in varstva okolja. 

 

OBDELAVA GRADIV: KOVINE (9. razred) 

 

Kovine so material, ki zahteva pri obdelavi več znanja in 

natančnosti. Pri delu se bodo učenci srečevali z bolj zapletenimi 

tehnološkimi postopki, spoznavali zahtevnejša orodja in stroje za 

obdelavo kovin. Pri predmetu bomo izdelali izdelke, ki bodo 

nadgradnja programa tehnika in tehnologija v 8. razredu. 

Učenci: 

 načrtujejo izdelke 

 izdelajo in uporabijo zahtevnejšo tehnično dokumentacijo 

 znajo uporabljati orodja in stroje za obdelavo kovin 

 merijo z natančnimi merilnimi pripomočki 

 spoznavajo poklice v kovinskopredelovalni industriji. 

 

Igor Vrabl   
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RAČUNALNIŠTVO 

 

UREJANJE BESEDIL  (7. razred) 

 

Računalništvo je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, ki 

učencem odpira možnost, da pridobijo tista temeljna znanja 

računalniške pismenosti, ki so potrebna pri nadaljnjem 

izobraževanju in vsakdanjem življenju. 

V ospredju je aktivna vloga učencev in njihov osebni, strokovni in 

jezikovni razvoj. Osnovne oblike dela pri predmetu so skupinsko 

delo, problemsko učenje, izbiranje vsebin glede na zanimanje in 

sposobnosti učencev ter upoštevanje njihovih idej, 

individualizacija, vključevanje različnih socialnih aktivnosti, 

povezovanje med predmeti, sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki, 

šolami in ustanovami ter razvijanje različnih strategij mišljenja. 

 

Splošni cilji predmeta 

 spoznavajo osnovne pojme računalništva ter vlogo in pomen 

računalniške tehnologije v sodobni družbi, 

 spremljajo razvoj računalniške tehnologije, 

 pridobivajo temeljna znanja, spretnosti in navade za 

učinkovito uporabljajo sodobne računalniške tehnologije, 

 razvijajo komunikacijske zmožnosti, 

 razvijajo sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje 

informacij, 

 pridobivajo sposobnost samostojnega reševanje problemov, 

 pridobijo znanje za delo s programom za urejanje besedil, 

 pridobijo znanje za delo s programom za oblikovanje slik, 

 pridobijo osnovna znanja za delo s programom za 

oblikovanje in urejanje tabel, 

 razvijajo sposobnost in odgovornost za sodelovanje v skupini 

ter si krepijo pozitivno samopodobo, 

 razvijajo pozitiven odnos do varovanja lastnine (avtorske 

pravice) in osebnosti (zaščita podatkov),primerno izdelajo 

vabilo na predstavitev, 
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 spretno iščejo podatke na internetu, 

 bogatijo svoj jezikovni zaklad in skrbijo za pravilno 

slovensko izražanje. 

 

Predmet je prilagojen predznanju učencev in je namenjen tako 

začetnikom kot tudi učencem, ki že imajo nekaj znanja pri delu z 

računalnikom, saj svoje znanje nadgrajujejo z zahtevnejšimi 

vsebinami. Znanje, pridobljeno pri tem predmetu, lahko učenci 

uporabijo pri pisanju referatov, seminarskih in raziskovalnih nalog 

pri drugih predmetih. 

 

Učenec na koncu samostojno izdela projektno nalogo, pri kateri si 

temo izbere sam. Računalnik doma ni potreben. 

 

MULTIMEDIJA  (8. razred) 
 

Multimedija je danes v svetu računalništva zagotovo eden najbolj 

priljubljenih izrazov. Pod izrazom multimedijska predstavitev si 

predstavljamo predstavitev, ki je dopolnjena s slikami, zvokom, 

animacijo in videom. Učenci bodo samostojno pripravili 

multimedijsko podprto predstavitev.  

Splošni cilji predmeta: 

 podrobneje bomo spoznali nekatere medije za predstavitev 

podatkov v računalniku, 

 razumeli, zakaj je multimedijsko predavanje kvalitetnejše od 

monomedijskega, 

 znali s pomočjo uporabe primernih programov pripraviti 

slikovne in zvočne podatke in jih učinkovito združiti z 

besedilom v računalniško predstavitev, 

 samostojno uporabljati program za izdelavo računalniške 

predstavitve, 

 znali samostojno pripraviti računalniško predstavitev, 

 obdelati fotografijo s pomočjo uporabe različnih slikarskih 

programov, 
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 izdelati svoj prvi kratek film (opremljen s primerno glasbo), 

 izdelati multimedijski kviz, 

 obvladati zahtevnejše delo s pomočjo uporabe spleta. 

 

Predmet je prilagojen učencem, ki že imajo nekaj znanja pri delu z 

računalnikom. Znanje, pridobljeno pri tem predmetu, lahko učenci 

uporabijo pri izdelavi računalniških predstavitev pri drugih 

predmetih ter predstavitvah najrazličnejših projektov. 

 

Vsak učenec si izbere temo iz področja, ki ga zanima in izdela 

računalniško predstavitev, ki jo na koncu predstavi pred razredom. 

Možno je tudi delo v skupini. 

Računalnik doma ni potreben. Učenci svoje znanje v celoti 

pridobijo v šoli. 

 

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA  (9. razred) 
 

Izbirni predmet Računalniška omrežja je naravoslovno-tehnični 

izbirni predmet in je namenjen učencem devetega razreda. 

Učenci bodo v devetem razredu tako samostojno pripravili svojo 

spletno stran in jo vpletli v svetovno omrežje. 

Kot osnovo za delo bodo uporabili enega od programov za 

izdelavo spletne strani. Na koncu leta bodo svojo spletno stran  

predstavili razredu. 

Splošni cilji predmeta: 

 razlikovanje lokalnih in globalnih omrežij , 

 vedeti, kaj je internet, 

 poznati prednosti in slabosti temeljnih storitev omrežja 

internet, 

 poznati storitve interneta (elektronska pošta, svetovni splet – 

WWW) 

 poznati urejevalnike HTML-ja, 
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 znati v svetovnem spletu poiskati podatke, 

 znati pripraviti sliko za umestitev na svetovni splet, 

 znali samostojno pripraviti in urediti spletni sestavek (jezik 

HTML) in ga vnesti v svetovni splet. 

 

Petra Vitez Costantini 

 

RETORIKA (9. razred) 

 

Retorika je izbirni predmet v 9. razredu osnovne šole. Retorika je 

veščina uspešnega govornega prepričevanja in argumentiranja. 

Učence in učenke naj bi naučila samostojnega in kritičnega 

izražanja stališč. Dosežene cilje retorike je mogoče izkoristiti pri 

vseh drugih šolskih predmetih in v življenju nasploh. 

 

CILJI PREDMETA 

 Učenci in učenke spoznavajo, kaj je retorika. 

 Učenci in učenke spoznavajo, da je retorika vsakdanje 

uporabna in koristna veščina. 

 Učenci in učenke spoznavajo etiko dialoga. 

 Učenci in učenke spoznavajo razliko med dobrimi in slabimi 

argumenti. 

 Učenci in učenke se naučijo oblikovati prepričljive govore. 

 Učenci in učenke spoznavajo, kako pomembni za uspešno 

prepričevanje so značaji (govorca) 

 in strasti (poslušalcev). 

 Učenci in učenke spoznavajo nastanek in zgodovino retorike. 

 

Pri tem predmetu se učenci in učenke (na)učijo javnega nastopanja 

in izražanja svojih stališč ter učinkovitega prepričevanja in 

argumentiranja. 
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SODOBNA PRIPRAVA HRANE  (7. razred) 

 

Pri izbirnem predmetu SODOBNA PRIPRAVA HRANE: 

 Bomo obravnavali hranljive snovi v povezavi z zdravjem  

 ( poudarek na škodljivosti maščob in pomenu beljakovinskih 

živil, vitaminov in mineralov ).  

 Ugotavljali bomo kakovost živil in jedi preko senzoričnih, 

fizioloških in tehnoloških postopkov.  

 Vse znanje bomo uporabili pri zdravi pripravi hrane  

(kuhanje v sopari, dušenje v lastnem soku, pečenje brez 

dodatkov maščobe – v foliji ). 

 Učence bomo poučili o pomembnosti prehranskih navad ter 

ugotavljali vzroke in posledice slabih prehranskih navad. 

 

                                                                                   Livija Šušteršič 

 

ŠPORT - ŠPORT ZA SPROSTITEV 

ŠPORTNE IGRE Z LOPARJI  (7. razred) 

 

CILJI: 

 seznaniti se z novimi športi, ki so pomemben del sodobne 

športno rekreativne ponudbe, pri katerih za igro uporabljamo 

lopar 

 učenje osnovnih tehničnih elementov teh športov:  

- servis,  

- forhend   

- bakhend 

 seznanjanje s pravili za vsako igro 

 poudarek je na razvedrilu in sprostitvi 

 

VSEBINE ZA DOSEGO CILJEV: 

 tenis 

 badminton 

 namizni tenis 
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POTREBNI REKVIZITI: 

 pripomočke ( loparje, žogice in igrišča ) ponudi šola 

 priporočljiva je uporaba svojih rekvizitov 

 obvezna uporaba športne opreme 

                                                                      

aktiv ŠPO 

 

ŠPORT ZA ZDRAVJE 

ATLETIKA IN ŠPORTNE IGRE  (8. razred) 

 

Enoletni program 

CILJI: 

 razvijati gibalne sposobnosti z individualnimi programi 

 z izbranimi nalogami ohranjati pravilno držo in skladno 

postavo 

 izpopolnjevati športna znanja tistih športov rednega učnega 

načrta, ki ponujajo tudi kasnejšo dejavnost v prostem času 

 

VSEBINE ZA DOSEGO CILJEV: 

 vaje za moč, hitrost, vzdržljivost, koordinacijo in gibljivost 

 vaje za izboljšanje tehnike teka 

 spremljanje srčnega utripa 

 vaje za izboljšanje tehničnih in taktičnih elementov iger z 

žogo: nogomet 

     odbojka 

     košarka 

     rokomet 

 pomen športnega izkoriščanja prostega časa za zdrav razvoj 

 

POTREBNI REKVIZITI: 

 pripomočke ( žoge in igrišča ) ponudi šola 

 obvezna uporaba športne opreme 

                                                                              

aktiv ŠPO 
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IZBRANI ŠPORT 

ODBOJKA  (9. razred) 

 

Enoletni program 

CILJI: 

 razvijati gibalne sposobnosti z individualnim programom 

 nadgraditi tehnična in taktična znanja v izbrani športni panogi 

 doživljati vpliv športne vadbe v izbranem športu 

 

VSEBINE ZA DOSEGO CILJEV: 

 spopolnjevanje osnovnih tehničnih elementov 

 učenje zahtevnejših tehničnih in taktičnih elementov 

 igralne različice: 2:2, 3:3, 6:6 

 pravila igre 

 

POTREBNI REKVIZITI: 

 pripomočke ( žoge in igrišče ) ponudi šola 

 obvezna uporaba športne opreme 

 

aktiv ŠPO 

 

VERSTVA IN ETIKA (7., 8. in 9. razred) 

 

Verstva in etika je obvezni izbirni predmet, ki ga lahko učenci 

izberejo v 7., 8. in 9. razredu devetletne OŠ. Učenec si lahko izbere 

ta predmet le eno leto, dve leti ali vsa tri leta, zato je poučevanje 

razdeljeno na tri zaključene vsebinske sklope. 

 

Glavne vsebine predmeta so:  

 

V 7. razredu:  

 predstavitev različnih svetovnih religij in ugotavljanje, na 

kakšna temeljna vprašanja skušajo odgovoriti 

 spoznavanje krščanstva kot glavne religije okolja 
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 spoznavanje islama, budizma, judovske vere in tradicionalnih 

religij 

 spoznavanje nekaterih novih verskih gibanj v svetu 

 etična vprašanja – reševanje nasprotij z dogovorom ali 

nasiljem 

 etični odnos človeka do narave. 

 

V 8. razredu: 

 obredi, simboli in izkustva pri posameznih religijah 

 temeljne etične vrednote pri različnih religijah 

 etični odnos do svobode, vesti in odgovornosti 

 odnos do prijateljstva. ljubezni in spolnosti pri posameznih 

religijah 

 odnos do dela in poklica pri posameznih religijah. 

 

V 9. razredu: 

 analiza Biblije 

 vpliv krščanstva na zahodno civilizacijo 

 odgovori različnih religij na vprašanje smisla življenja 

 zgodovinski nastanek in razvoj krščanstva do danes 

 razsvetljenska ideologija in njen odnos do religij 

 pomembne osebnosti v slovenski zgodovini, povezane s 

krščanstvom 

 verska nestrpnost in verske vojne. 

Vse vsebine naj bi učenci spoznali z aktivnimi metodami 

raziskovalnega dela ob analizi virov in strokovne literature. 

 

VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 

(7, 8, 9. razred) 

 

Vsebine izbirnega predmeta so namenjene pridobivanje temeljnega 

znanja učencev: o pojavu naravnih in drugih nesreč, dejavnem 

odnosu človeštva do nesreč, vlogi sodobne družbe, načinu 

življenja, odnosu do okolja in njihovem vplivu na nastanek nesreč, 
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ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč, ukrepih  za 

preprečevanje nesreč in ukrepanje pred, med in po nesreči ter 

pomenu prostovoljstva in delu reševalnih služb. Predmet pri 

učencih vzpodbuja oblikovanje dejavnega odnosa do okolja, 

predvsem pa do ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč ter 

vzpodbuja pripravljenost na pomoč drugim in prostovoljno delo.  

 

Predmet vsebuje sledeče vsebine: 

 naravne in drugih nesreče; 

 odnos človeštva do nesreč;  

 vloga sodobne družbe, načinu življenja, odnosu do okolja 

in njihovem vplivu na nastanek nesreč; 

 ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč;  

 ukrepi za preprečevanje nesreč in ukrepanju pred 

nesrečami, med njimi in po njih;  

 pomen prostovoljstva in delo reševalnih služb 

 prva pomoč 

 

Žarko Trušnovec 
 

ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI  (8. razred) 

 

Ta izbirni predmet je namenjen učencem 8. razreda. Učenci bodo 

podrobneje spoznali nekatere dežele po svetu in način življenja 

ljudi v različnih podnebnih razmerah. Gre za poglobljeno in 

razširjeno obravnavo nekaterih tem , ki jih zaradi pomanjkanja časa 

pri rednih urah geografije nismo natančno opredelili. 

 

Ker se je moral človek od nekdaj prilagajati različnim klimatskim 

in drugim naravnim pogojem, bo snov pri predmetu razdeljena v 

osem tematskih sklopov: 

 Življenje ljudi v tropskem deževnem gozdu 

 Ljudje v monsunskih območjih 

 Preživetje v puščavskem svetu 

 Človek in gorski svet 
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 Potresna in vulkanska območja 

 Ljudje v polarnem svetu 

 Sredozemske dežele 

 Naše sosednje države 

Ob koncu šolskega leta bomo izvedli celodnevno ekskurzijo na 

Avstrijsko Koroško. Ogledali si bomo Minimundus, center 

Celovca , Gosposvetsko polje in Vrbsko jezero. 
 

Martina Uršič 

 

 

 

 

 


