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Ponudba izbirnih predmetov  

za šolsko leto 2017/2018 
 

Predmet 2010 /2011 Oznaka Razred 

TURISTIČNA VZGOJA - TERLIKAR TVZ 7., 8., 9.  

NEMŠČINA 1 – PERIČ NI1 7., 8., 9. 

NEMŠČINA 3 – PERIČ NI3 7., 8., 9. 

RETORIKA – NASTRAN RET 9. 

VERSTVA IN ETIKA 1 – KALTENEKAR VE1 7. 

VERSTVA IN ETIKA 2 – KALTENEKAR VE2 8. 

VERSTVA IN ETIKA 3 - KALTENEKAR VE3 9. 

ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI - KALIŠNIK ŽČZ 7., 8., 9. 

LIKOVNO SNOVANJE 2 – FON ŠPITALAR LS3 7., 8., 9. 

OBDELAVA GRADIV – LES – FON ŠPITALAR OGL 7., 8., 9. 

UREJANJE BESEDIL – MAŠIČ ZUPAN UBE 7., 8., 9. 

MULTIMEDIJA – MAŠIČ ZUPAN MME 7., 8., 9. 

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA – MAŠIČ ZUPAN ROM 7., 8., 9. 

ŠPORT ZA SPROSTITEV - KALTENEKAR ŠSP 7., 8., 9. 

IZBRANI ŠPORT – KOŠARKA - TISAK IŠP  7., 8., 9. 

ŠPORT ZA ZDRAVJE - TISAK ŠZZ 7., 8., 9. 

ASTRONOMIJA: SONCE, LUNA, ZEMLJA – MUHVIČ SLZ 7., 8., 9. 

NAČINI PREHRANJEVANJA – MAŠIČ ZUPAN NPH 7., 8., 9. 

POSKUSI V KEMIJI – GANTAR POK 8., 9. 

ŠAH 1 - ŠVAB ŠHS 7., 8., 9. 
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RASTLINE IN ČLOVEK - GANTAR RČL 7., 8., 9. 

GLEDALIŠKI KLUB - GAŠPERIN GKL 7., 8., 9. 

VEZENJE 1 – MAŠIČ ZUPAN VEO1 7., 8., 9. 

VEZENJE 2 – MAŠIČ ZUPAN VEO2 8., 9. 

PROJEKTI IZ FIZIKE IN EKOLOGIJE - MUHVIČ PFE 7., 8., 9. 
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TURISTIČNA VZGOJA  
 

Temeljni namen predmeta je vzgoja učencev za pozitivni odnos do turizma in turistov. 

Vzbudil naj bi njihovo zanimanje za turizem kot možno področje njihovega poklica ali pa 

ljubiteljskega dela. 

 

Predmet povezuje in nadgrajuje znanje, ki ga učenci pridobivajo zlasti pri geografiji, 

zgodovini, slovenščini in tujem jeziku, povezuje pa tudi znanje iz gospodinjstva, likovne in 

glasbene vzgoje ter naravoslovja in tehnike. 

 

Je eden od izbirnih predmetov, ki je namenjen učencem od 7. do 9.razreda. Predmet je 

enoleten, zanj je namenjenih 35 učnih ur. 

 

Končni smisel pouka turistične vzgoje je premik iz učilnice v pravo življenje. 

 

Delo pri izbirnem predmetu turistična vzgoja sem razdelila na dva dela: 

 

    a) DELO V RAZREDU 
 

 osnovni pojmi o turizmu 

 vrste turizma 

 pogoji za razvoj turizma na splošno 

 pogoji za razvoj turizma v domačem kraju (šolski okoliš, 

občina) 

 turistični in gostinski objekti 

 gostinski in turistični poklici 

 zgodovina turizma na svetu, v Evropi, v domačem kraju 

 priprava na odhod na teren 

 

 

 

 

 

 

b) TERENSKO DELO 
 

 obisk krajev v našem šolskem okolišu 

Kropa, Kamna Gorica 

 obisk gostilne v šolskem okolišu 

 kmečki turizem 

 vodenje po domačem kraju 

 obisk turistične srednje šole 

 ekskurzija 

 

 

 
 

Mentorica: Tončka Terlikar 
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Splošno o predmetu 
 

 nemščina je triletni izbirni predmet, 

 poteka dvakrat tedensko po eno šolsko uro (70 ur pouka letno oz. 64 ur v 9. razredu), 

 tri stopnje predmeta: NI 1 (nemščina 1), NI 2 (nemščina 2), NI 3 (nemščina 3) 

 
Opomba:  
Nemščino kot izbirni predmet lahko učenec izbere v 7. razredu ali kasneje. Začetna stopnja je NI 1 (nemščina 1). 

Če ima učenec ustrezno predznanje in ga dokaže, ga lahko takoj vključimo v zahtevnejšo skupino. Učenec se za 
obiskovanje pouka nemščine odloča vsako leto sproti, tako da predmeta ni potrebno obiskovati vsa tri leta, je pa 

priporočljivo.  

 

Nekaj vsebin 

 Ščepec nemščine za uvod 

 Predstavim se 

 Družina in prijatelji 

 Šola je šala 

 Hiša, hiška, dom 

 Živali 

 Hobiji in prosti čas 
 Prijatelji 

 Nakupovanje 

 Hrana in pijača 

 Kam gremo na počitnice? 

 Kako se znajdemo v mestu? 

 Zdravo življenje in človeško telo 

 Pospravimo stanovanje 

 Rad bi postal … 

 Včeraj, nekoč .. 
 Kaj lahko storimo za naš planet? 

 Na jezikovni tečaj v tujino … 

 

Obveznosti učencev 
 

Osrednje obveznosti učencev pri nemščini so redno sodelovanje pri pouku, sprotno učenje in 

redno prinašanje "pripomočkov" (zvezek, učbenik, delovni zvezek). 

 

Sestavni del učenja nemščine so tudi domače naloge, ki so za učenca obvezne. Namenjene so 

utrjevanju, ponavljanju, preverjanju znanja in navajanju k samostojnemu učenju ter k 

soodgovornosti za lastno znanje. 

  

                                                                                                                
                                                 

Učbeniki in učno gradivo 
 

 nemščina 1: Planet 1 (Hueber), 

 nemščina 2: Planet 1 (Rokus/Klett) in Planet 2* (Rokus/Klett), 

 nemščina 3: WIR 3 (Rokus/Klett) 

 učenec za delo potrebuje tudi veliki črtani zvezek, občasno tudi barvice, škarje in lepilo. 
 

*Opomba:  
Učbenik in delovni zvezek Planet 2 učenci nemščine 2 potrebujejo šele, ko se predela snov učbenika Planet 1 

(predvidoma v 2. ocenjevalnem obdobju), zato ju ni potrebno kupovati na začetku šolskega leta. 
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Ocenjevanje  

 Preverja in ocenjuje se bralno in slušno razumevanje, (iz)govor in poznavanje besedišča ter 
slovničnih struktur. 

 Znanje se s številčno oceno (1—5) ocenjuje najmanj trikrat v posameznem ocenjevalnem 
obdobju, in sicer skozi vse ocenjevalno obdobje. 

 

Nemščina – zakaj? 

 Nemščina tretji najpogostejši tuji jezik, ki se ga učijo ljudje po vsem svetu. 

 Nemščina sodi med deset najbolj pogosto uporabljanih jezikov na svetu. 

 Nemščina je po številu rojenih govorcev vodilni jezik v Evropski uniji. 

 Nemščina je jezik , ki ga izven nemškega govornega področja obvlada in uporablja več kot 

100 milijonov ljudi.  

 Marsikdo se bo z nemščino srečal ne samo pri nadaljnjem šolanju pač pa tudi kasneje, saj v 

dobi svetovnega povezovanja znanje tujih jezikov, tudi nemščine, postaja vse bolj 

dragoceno. 

 Učenje nemščine učencu pomaga razumeti, da je znanje le-te sredstvo, s katerim lahko 

učenec pridobi več znanja in izkušenj ter mu nudi možnost, da tudi sam izve več o ljudeh in 

družbenih razmerah v deželah nemško govorečega območja (navade, glasba, hrana ...). 

 Prek primerjave svoje in druge kulture učenec razvija občutljivost, zanimanje ter 
razumevanje za drugačnost ter hkrati krepi pozitiven odnos do lastne kulture oz. identitete. 

 Sodoben pouk nemščine je usmerjen k učencu, njegovemu jezikovnemu razvoju in postopni 
samostojnosti. Učenec krepi svojo komunikacijsko zmožnost tako, da razvija vse štiri 

jezikovne spretnosti (branje, poslušanje, govorjenje in pisanje). Slovnica je sestavni del 

učnega procesa, ni pa sama sebi namen. 

 Učenec, ki uspešno zaključijo zaključi devetletno osnovno šolo in triletno učenje nemščine 
kot izbirni predmet, lahko v srednji šoli nadaljuje z učenjem nemščine po modulu B - 

nadaljevalni drugi tuji jezik.  

 

Dodatne informacije 
 

Dodatne informacije o predmetu, dodatnih aktivnostih (bralna značka, tekmovanje v  

9. razredu ...) ipd. najdete v spletnem kotičku učiteljice Katarine Perič na naslovu: 

http://katarinaperic.wordpress.com oziroma pri učiteljici Janji Pibernik. 

 

 

                  

                                     
 

 

 Katarina Perič, prof. 
 
  

 

http://katarinaperic.wordpress.com/


 6 

IZBIRNI PREDMET: RETORIKA 

Šola retorike za učence 9. razreda 

Skoraj vse, kar počnemo, je povezano z neko vrsto komunikacije. Včasih 
komu namenimo le nekaj besed, včasih pa je verbalna komunikacija izraz nas 
samih, izraža naš jaz, pokaže, v kaj verjamemo in kaj želimo. 

- da nas strah ne bi več hromil, 
- da bi pred razredom, profesorjem, prijatelji in drugimi nastopili 

odločno,  
- da bi nam drugi prisluhnili … 

Kaj je retorika?  Retorika je govorništvo, veščina spretne komunikacije. Uspešno 

nastopanje ne pomeni le besedne predstavitve ampak je veliko več. Je tudi naša 
drža, naš zunanji izgled, barve, ki jih nosimo in celo vonji, v katere smo odeti. 

Retoriko lahko opredelimo tudi kot umetnost izražanja in umetnost pogovora, 
izražanja misli z verbalno in neverbalno komunikacijo. 

Splošni cilji predmeta: 

 Kakšen je moj govorni slog, kako sem  najbolj prepričljiv? 
 Kako si pridobiti pozornost in zaupanje poslušalcev? 
 Kako obvladovati strah pred izpostavitvijo? 
 Kako se rešiti odvečnih in nepotrebnih besed ter govoriti »jasno in glasno«? 
 Kako sestaviti svoj govorni nastop? 
 Priprava na nastop (predstavitev, zagovor ...)  
 Kako voditi skupino ali srečanje? 
 Nastop pred kamero  
 Nastop s snemanjem 
 Nastop s pomagali (slika, tabla, projekcija, čas ...) 

Urnik: 1 ura tedensko  

Ocenjevanje: številčno  

Učbenik:    

Gale Zidar, T. , Žagar,Ž. I., Žmavc,J.  (2003). Retorika. Uvod v govorniško veščino. 
Učbenik za retoriko kot izbirni predmet v 9. razredu 

 
Misel trenutka: 

 
»Tvoj govor naj bo kratek, z malo besed povej veliko.« 

 
 

(Apokrifni spisi, Ecclesiasticus,32,8) 
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IZBIRNI PREDMET: VERSTVA IN ETIKA  

 

VERSTVA IN ETIKA I: 7. razred 

 
VERSTVA IN ETIKA II: 8. razred 

 

VERSTVA IN ETIKA III: 9. razred 
  

Gre za izbirni predmet, ki ga ponujamo tistim učencem, ki želijo  

v šoli v zvezi z verstvi in etiko dobiti več, kot je predpisano pri  

obveznih predmetih (državljanska vzgoja in etika, zgodovina, slovenščina, 

geografija). 

 

Predmet ponuja: 

a) možnost, da se učenci seznanijo z različnimi religijami (tremi ali štirimi 

glavnimi, na način, ki je primeren javni šoli), 

b) možnost za razmislek in pogovor o izbranih življenjskih, posebno etičnih 

temah, ki so tako ali drugače povezane s tradicijami religij in opredelitvami, 

ob katerih je dobro poznati tudi različna vprašanja in odgovore. 

 

Učitelj izvajanje prilagodi zmožnostim učencev. Predmet ponuja različne 

verske in etične teme. Proučuje vprašanja življenja, posameznikovega odnosa s 

samim seboj in z okolico.  
 

 
 
VERSTVA IN ETIKA I: 7. razred 
 

Okvirne obravnavane teme: SVET, v katerem živimo  

 

Vsebinski sklopi: 

 

 religijska karta sveta                                 judovstvo 

 krščanstvo                                                 azijska verstva 

 islam                                                         tradicionalne religije 

 budizem                                                    nova religiozna gibanja 

 vzori in vzorniki                                        reševanje nasprotij 

 enkratnost in različnost                             človek in narava 

 dogovarjanje ali nasilje 
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VERSTVA IN ETIKA II: 8. razred 

 

Okvirne obravnavane teme: SKUPNOST, v kateri živimo  

 

Vsebinski sklopi: 
 ljudje in verstva                                                   delo kot poklic 

 religije: skupnost, obredi, simboli, izkustvo       religijske skupnosti 

 življenjska vodila religij                                      magija in okultizem 

 svoboda, vest in odgovornost                              egocentričnost in solidarnost 

 družina, prijateljstvo, ljubezen in spolnost  

 sanje in cilji posameznika, razočaranja 

 

Vabim Vas, da se seznanite z vsebinami, in vesela bom, če bodo vaši otroci 

tisti, ki bodo želeli svoja znanja razširiti in dopolniti na tem področju. Še več, 

da jim bo predmet v pomoč pri razumevanju resnosti in pomenu verskih ter 

etičnih vprašanj. 

 

 

 

VERSTVA IN ETIKA III: 9. razred 

 

Okvirna obravnavana tema je OSEBA, njena odgovorna dejavnost v svetu in v 

skupnosti. Delo v šolskem letu je usmerjeno k naslednjim vsebinskim 

sklopom: 
 usposobljenost za avtonomno in odgovorno ravnanje v pluralistični, demokratični družbi,  

 kritično presojanje vrednot in življenjskih okoliščin, 

 pripravljenost za dialog, komuniciranje in sporazumevanje.  

 

 

Tedensko število ur: 1 

 

Predmet se ocenjuje številčno. 
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Izbirni predmet življenje človeka na Zemlji je v predmetniku devetletne osnovne šole umeščen v 8. 
razred (35 ur). 
Vsebine se povezujejo z vsebinami geografije kot obveznega predmeta, jih razširjajo, poglabljajo in 
konkretizirajo. V 8. razredu, kjer pri rednih urah obravnavamo značilnosti svetovnih kontinentov, 
sta pri izbirnem predmetu poudarjena odnos med človekom in naravo ter odvisnost človeka od nje. 
Učenci podrobneje spoznavajo življenje človeka v različnih območjih na Zemlji, kjer so pogoji za 
življenje drugačni kot pri nas. 
 
Splošni cilji predmeta 
Učenci pri predmetu: 

 razširjajo osnovno znanje o naravnogeografskih in družbenogeografskih pojavih ter 
procesih v svetu predvsem s študijem primerov; 

 razširjajo prostorske predstave o svetu; 
 podrobneje spoznavajo načine prilagajanja človeka različnim klimatskim in drugim 

naravnim pogojem; 
 spoznavajo negativne primere človekovega izkoriščanja naravnih dobrin, da bi spoznali 

nevarnosti, ki jih povzroča rušenje naravnega ravnotežja; 
 spoznajo načine onesnaževanja okolja na izbranih območjih in načine ter oblike varovanja 

naravnega okolja za prihodnje generacije; 
 učijo se poiskati vzroke za posamezne pojave in procese, oblikovati lastno stališče ter 

predlagati rešitve; 
 spoznavajo značilnosti, navade in način življenja ljudi na izbranih območjih sveta in 

presegajo predsodke ter stereotipe; 
 urijo se v uporabi in razumevanju pomena literature ter drugih sodobnih informacijskih 

sredstev za spoznavanje oddaljenih pokrajin, območij in njihovih naravnih ter družbenih 
razmer; 

 navezujejo stike z vrstniki v oddaljenih krajih in spoznavajo njihov način življenja; 
 znajo pridobljeno znanje in ugotovitve ustno, grafično, kvantitativno ter pisno predstaviti; 
 pridobivajo sposobnosti primerjanja, analiziranja, 

sintetiziranja in vrednotenja. 
 
Vsebine 

 Tropski deževni gozdovi na Zemlji; 
 puščavski in polpuščavski svet, sožitje človeka in 

narave; 
 monsunska območja - najgosteje naseljena območja 

na Zemlji; 
 življenje na potresnih območjih; 
 vulkanizem in človek; 
 človek in gorski svet; 
 narava in življenje ljudi v polarnih območjih. 

 
Želiš izdelati svoj ledenik, vulkan, ledeno goro, komunicirati z vrstnikom v oddaljenem kraju, 

poskusiti pravi indijski čaj …? 
Pridruži se nam in spoznaj življenje človeka na Zemlji. 

 
Mentor: Boštjan Kališnik, prof. geo. in mat. 

 

 



 10 

 

 

OBDELAVA GRADIV 

L E S  

Predmet je eden od treh izbirnih predmetov v sklopu Obdelave gradiv. 
Ni vezan na razred, učenci ga lahko izberejo v 7., 8. ali 9. razredu. Poteka 35 ur 
letno, ocenjevanje je številčno. 
 
Pri izbirnem predmetu obdelava gradiv – les učenci praktično izdelujejo izdelke iz 
lesa. Predmet jim omogoča poglobitev temeljnih znanj s področja tehnike in 
tehnologije, naravoslovja, okoljske vzgoje in drugih. Ponuja jim nova spoznanja o 
tehnoloških in drugih lastnostih lesa in praktična znanja pri uporabi orodij za njihovo 
obdelavo. Prevladujejo aktivne učne metode in oblike dela, kjer uveljavljamo 
projektni način dela s praktičnim delom. Osnovno gradivo za izdelavo predmetov je 
les. Izdelki so uporabni. Orodja in obdelovalni postopki so v večini ročni, od strojev 
uporabljajo le električni vrtalni stroj in tračni brusilnik. Z zahtevnejšimi stroji upravlja 
le učitelj!  
 

Učenci pri delu: 
• spoznavajo orodja in stroje za obdelavo lesa, 
• spoznajo poklice v industriji in obrti, 
• načrtujejo predmete iz lesnih gradiv, ter izdelajo tehnično in tehnološko 

dokumentacijo, 
• pri izdelavi izdelkov uporabljajo obdelovalne postopke, 
• ugotavljajo osnovne tehnološke lastnosti gradiv, 
• izvajajo osnovne delovne operacije z ročnimi orodji in stroji ter spoznajo 

organizacijo delovnega mesta, 
• spoznavajo nevarnosti pri delu, izbirajo varnostna sredstva in upoštevajo ukrepe 

za varno delo, 
• odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti, se navajajo na delo v skupini in vrednotijo 

svoje delo in predmete dela, 
• spoznavajo problematiko vpliva tehnike in tehnologije na okolje ter njegovo 

varovanje. 
 
Pri ocenjevanju se upoštevajo standardi znanja, vezani na ocenjevanje 
posameznika. Upošteva se kakovost, vloženo delo, natančnost, ustvarjalnost, 
prizadevnost in odnos učenca do dela. 
 
 

 

VABLJENI VSI, KI SE NE BOJITE 

V ROKE PRIJETI ŽAGE IN KLADIVA! 
Učiteljica Mateja Fon Špitalar 

      

. 
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Imaš dovolj pisanja in poslušanja? Potem je ta predmet namenjen prav tebi! 

 Kajti pri likovnem snovanju ustvarjamo!  

Likovno snovanje  2 
Izbirni predmet likovno snovanje dopolnjuje vsebine rednega predmeta likovna vzgoja. Cilj 
predmeta je ostritev čuta za opazovanje, razvijanje likovne domišljije in izražanje lastnih 
idej. Ob delu bodo razvijali ročne spretnosti, spoznavali različne materiale in orodja in si 
privzgajali pozitiven odnos do umetnin. Navajali se bodo na vrednotenje in zaščito kulturne 
dediščine, spoznavali računalnik kot slikarsko orodje, povezavo med likovno umetnostjo in 
drugimi zvrstmi umetnosti.  
 
Izbira likovnih materialov in tehnik bo pestra in prilagojena skupini: 

- gibanje točke bomo »narisali« z baterijo in fotoaparatom, 

- likovni prostor bomo pričarali s slikanjem na svilo, 

- slikanje glasbe z oljnimi pasteli je zanimiva povezava dveh umetnosti, 

- barvna grafika je lahko umetniška in industrijska, 

- plakat bomo izdelali v tehniki lepljenka, 

- prostor bomo oblikovali s pomočjo gline, 

- izdelava svojega znaka bo pot povezave med likovno in pripovedno vsebino, 

- obiskali bomo tudi galerijo ali šli na ekskurzijo. 
 

Izbirni predmet poteka po eno uro tedensko in je enoleten predmet, ki obsega 35 ur in se 
ocenjuje s številčno oceno.  

 

 

 

Si postal radoveden? Pridruži se nam! 
Učiteljica: Mateja Fon Špitalar, prof. 
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Primerno izbrane vsebine, ustrezne metode in oblike dela bodo pomagale učencem, da bolje 

razumejo in dajo smisel pozitivnim učinkom športa, hkrati pa se psihično sprostijo. Učenci 

si oblikujejo stališča in vrednotijo odnos do športa kot kulturne sestavine človekovega 

življenja. 

 

                                                                                     Učitelj športa: Bojan Tisak, prof. 
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SONCE, LUNA IN ZEMLJA 
 

Izbirni predmet lahko izberete učenci 7., 8., in 9. razredov.  

 

Novo znanje bomo pridobivali z opazovanjem naravnih pojavov. 
Naravne pojave bomo ponazorili v razredu, odpravili pa se bomo tudi 
ven, kjer bomo pojave opazovali v naravi.  

Spoznali bomo Sonce, Luno in Zemljo, ter iskali njihove podobnosti in 
raznolikosti. 

 

 

Operativni cilji 

Učenec:  
Primerja Sonce, Luno in Zemljo in 
ugotovi: 

 da je samo Sonce vir 
svetlobe, 

 da so vsa tri telesa krogle, 
 da imata Zemlja in Luna 

trdno površino z gorami in kraterji, 
 da je Sonce veliko bolj oddaljeno kot Luna. 

 
Spozna gibanje Zemlje okrog Sonca in si pri tem pomaga s 
preprostimi modeli: 

 heliocentrični pogled, 
 pogled na Sonce, Luno in Zemljo iz vesolja, 
 pogled na Sonce in Luno z Zemlje, 
 združitev obeh pogledov - pomen gledišča. 

 

Ocenjevanje znanja 
 Predstavitev  
 Ustno ocenjevanje znanja (vprašanja in odgovore sestavite 

učenci sami)  
 Andreja Muhvič, prof. 
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Predmet seznani učence z nekaterimi temeljnimi zakonitostmi iz 

narave, tako da učenci sami izvajajo preproste poskuse ali 

opazujejo dogajanja v naravi in jih razložijo. S tem spodbudimo 
učence k razmišljanju o vsakdanjih uporabah fizikalnih spoznanj ter o 
medsebojnih vplivih med okoljem in človekom.  

 

Poskusi, ki jih bomo opazovali oziroma izvedli: 

 Spremljanje razvoja vremena, zaznavanje pojavov in njihovega trajanja, 

 Merjenje količine padavin, 

 Merjenje višine snežne odeje in debeline novega snega, 

 Opazovanje sprememb v snežni odeji, 

 Opazovanje snega pod mikroskopom, 

 Količina vode v prsti, 

 Sušenje perila, 

 Štetje števila bliskov in gromov, ugotavljanje razdalje 
do nastanka bliska, 

 Merjenje temperature zraka na soncu, v avtu …, 

 Opazovanje vrtinčenja vetra, 

 Ločevanje vode in olja, 

 Vodna erozija, 

 Električni avto, 

 … 

 

Pisnega in ustenega ocenjevanja znanja ne bo. Učenec bo izdelal dnevnik 

svojih poskusov in opazovanj (meritve, fotografije ali skice, ugotovitve, 
morebitne izboljšave, izdelava pripomočka …) 

 

Izbirni predmet lahko izberete učenci 7., 8., in 9. razredov. 

 

Andreja Muhvič, prof. 

PROJEKTI IZ 
FIZIKE IN EKOLOGIJE 
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Šah 1 – šahovske osnove 
Izbirni predmet za učence od 7. do 9. razreda 

 
 
 

     Vabljeni!           

                                                                                                                        
Uroš Švab 
 
 
 

  
 
 

Komu je namenjen?        
 
Vsem, ki jih veseli igranje šaha 
in tudi tistim, ki že obvladajo 
šahovske osnove.  

● ● ● 
 

Kaj spodbuja igranje šaha?      
 

- Načrtno razmišljanje, 
- samostojno in kritično 

mišljenje, 
- vrednotenje odločitev,  
- sposobnost odločanja v 

različnih situacijah, 
- sposobnost analize in sinteze, 
- miselno zbranost, 
- splošno osebnostno rast. 

● ● ● 
 

Kje in kako bo potekal Šah 1?● 

●  

- Pouk bo potekal v knjižnici, v 
razredu in računalnici enkrat 
tedensko (35 ur na leto); 

- klasično igranje z uporabo 
šahovske ure; 

- igranje elektronskega oz. 
računalniškega šaha; 

- reševanje šahovskih situacij na 
interaktivni tabli; 

- igranje na daljavo (po želji). 
● ● ● 

 

 Kaj se boste naučili oz.  
boste morali znati?                  
 
Minimalna znanja: 

- odigrati partijo in jo zapisati, 
- poznati materialno vrednost figur, 
- matirati kralja z damo in tudi s 

trdnjavo, 
- poznavanje in spoštovane pravil 

šahovskega vedenja. 

Zahtevnejša znanja: 
- poiskati najboljšo potezo v dani 

situaciji, 
- reševanje preprostejših taktičnih 

nalog v dveh ali treh potezah, 
- razumevanje skladnega razvoja figur 

v otvoritvi partije, 
- uporaba vezave in žrtvovanja figur, 
- poznavanje zemljepisa šahovnice, 
- nadzor nad figurami v središču 

šahovnice po otvoritvi. 

 
● ● ● 
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Izbirni predmet NAČINI PREHRANJEVANJA obsega 35 ur letno. 

Pouk bo organiziran vsak teden po 1 šolsko uro.  
 

Načini prehranjevanja je naravoslovni predmet pri katerem učence poučujemo o prehrani z vidika 
zagotavljanja in varovanja zdravja. Učijo se o pomembnosti zdrave prehrane, obravnavajo načine 
prehranjevanja in prehrano v različnih starostnih obdobjih življenja in v posebnih razmerah. 
 

VSEBINE: 
 

 stanje prehranjenosti v povezavi z 
zdravjem, 

 metode ugotavljanja stanja 
prehranjenosti, 

 tradicionalni načini prehranjevanja, 
 drugi načini prehranjevanja, 
 prehrana dojenčka, malega otroka, 

šolarja, mladostnika, odraslega, 
starostnika, športnika in nosečnice, 

 načrtovanje hrane v družini, 
 prehrana v posebnih razmerah. 

 

CILJI: 

 
 razumejo pomen ustrezne prehranjenosti za zdravje, 
 usvajajo osnovna napotila za prehrano različnih starostnih skupin prebivalstva 

 načrtujejo prehrano v družini 
 ovrednotijo šolsko prehrano 
 spoznajo nacionalne in drugačne načine prehranjevanja 
 analizirajo nacionalne jedi na podlagi poznavanja posamezne dežele 
 pripravijo in senzorno, fiziološko in tehnološko ovrednotijo nacionalno jed, 
 usvajajo način prehrane v naravi, 
 usvajajo način prehrane v izrednih razmerah. 

METODE IN OBLIKE DELA: 

 skupinsko delo,  
  problemsko učenje,  
 izbiranje vsebin glede na zanimanje in sposobnost učencev ter upoštevanje njihovih idej,  

 individualizacija, 
 vključevanje različnih socialnih aktivnosti, 
 povezovanje med predmeti, 
 sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki, 
 sodelovanje s šolami in različnimi ustanovami 
 praktično delo.. 

OCENJEVANJE: 

 Predmet je številčno ocenjen od 1 do 5. 

ANDREJA MAŠIČ ZUPAN 
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Vezenje I. 
Izbirni predmet VEZENJE I. – Osnovni Vbodi in tehnika vezenja je samostojni enoletni 

predmet, ki obsega 35 ur letno 

 

Pouk bo organiziran po 2 šolski uri na 14 dni. Razlog za to sta daljša priprava na delo in 

vezenje na platno. 

 

Vezenje I.  je družboslovni-humanistični predmet, učencem poda pomembna znanja o 

naši preteklosti s področja vezenja in vezenin in tako obudi kulturno dediščino ter ohraniti 

to lepo domačo obrt. Ta dejavnost  je vezana na razum in čustva. 

 

PRI IZBIRNEM PREDMETU VEZENJE I. SE BOMO SEZNANILI Z:   

 zgodovino vezenja   

 orodjem in priborom za vezenje   

 različnimi vbodi (enostavni stebelni, široki stebelni, prednji, ploščati in zančni vbod 

ter enostavni križni vbod) 

  kulturni dediščini.  

Znanje vezenja je za današnji čas zelo uporabno. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

NEKAJ SPLOŠNIH CILJEV IZBIRNEGA PREDMETA VEZENJE I. : 

 seznanitev z zgodovino vezenja v Evropi in na Slovenskem; 

 prepoznavanje motivov in tehnik ročnega vezenja, ki so značilni v posameznih 

pokrajinah v Sloveniji; 

 prenašanje slike na platno in razvijanje likovne sposobnosti in estetskega čuta; 

 navajanje na samostojno delo; 

 spoznavanje slovenskih izrazov za tehnike vezenja in vrste vbodov; 

 razvijanje likovne sposobnosti za harmonije barv prejic; 

 ohranjanje in razvijanje kulturne dediščine 

 in drugo.     
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OCENJEVANJE: 

Predmet se ocenjuje s številčnimi ocenami od 1 do 5.    

Ocenjevalo se bo poznavanje zgodovine vezenja, motivov, materialov ter končni izdelki 

učencev.     

Učenci bodo v šolskem letu ocenjeni najmanj trikrat.   

 

 

 

 

IZVAJALKA PREDMETA: Andreja Mašič Zupan 
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Vezenje II. 
Izbirni predmet VEZENJE II. – Slikarski, marjetični in gobelinski vbod vezenja je 

samostojni enoletni predmet, ki obsega 35 ur letno 

 

Pouk bo organiziran po 1 šolsko uro.  

Vezenje II.  je družboslovni-humanistični predmet, učencem poda pomembna znanja o 

naši preteklosti s področja vezenja in vezenin in tako obudi kulturno dediščino ter ohraniti 

to lepo domačo obrt. Ta dejavnost  je vezana na razum in čustva. 

 

PRI IZBIRNEM PREDMETU VEZENJE II. SE BOMO 

SEZNANILI Z:   

 snovnimi vbodi in tehnike vezenja, 

 orodjem in priborom za vezenje,   

 različnimi vbodi (enostavni marjetični in verižni marjetični 

vbod, slikarski vbod), 

  s skladnost barv in barvne harmonije. 

 

Znanje vezenja je za današnji čas zelo uporabno. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEKAJ SPLOŠNIH CILJEV IZBIRNEGA PREDMETA VEZENJE I I. : 

 prepoznavanje motivov in tehnik ročnega vezenja, ki so značilni v posameznih 

pokrajinah v Sloveniji; 

 prenašanje slike na platno in razvijanje likovne sposobnosti in estetskega čuta; 

 navajanje na samostojno delo; 

 spoznavanje slovenskih izrazov za tehnike vezenja in vrste vbodov; 
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 razvijanje likovne sposobnosti za harmonije barv prejic; 

 ohranjanje in razvijanje kulturne dediščine 

 in drugo.     

 

 

 

 

 

 

 

 

OCENJEVANJE: 

Predmet se ocenjuje s številčnimi ocenami od 1 do 5.    

Ocenjevalo se bo poznavanje zgodovine vezenja, motivov, materialov ter končni izdelki 

učencev.     

Učenci bodo v šolskem letu ocenjeni najmanj trikrat.   

 

 

 

 

IZVAJALKA PREDMETA: Andreja Mašič Zupan 
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RAČUNALNIŠTVO 

Izbirni predmet RAČUNALNIŠTVO - UREJANJE BESEDIL obsega 35 ur letno. 
Pouk bo organiziran vsak teden po 1 šolsko uro.  

Računalništvo je naravoslovno–tehnični predmet, pri katerem se spoznavanje in razumevanje 
osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z metodami neposrednega dela z računalniki, kar 

učencem odpira možnost, da pridobijo tista temeljna znanja računalniške pismenosti, ki so potrebna 
pri nadaljnjem izobraževanju in vsakdanjem življenju. 

Pri izbirnem predmetu računalništvo – urejanje besedil pridobijo učenci osnovna znanja, ki so 

potrebna za razumevanje in temeljno uporabo računalnika. 

VSEBINE: 

 Osnove: 

 informacija in podatek, 

 komuniciranje, 

 zgradba računalnika. 

Računalnik: 

 zgradba računalnika, 

 delovanje računalnika, 

 programska oprema, 

 urejanje besedil, 

 projektna naloga. 
 

CILJI: 

   Učenec pozna kratko vsebino računalništva, 

   pozna strojno opremo računalnika, 

   pozna temeljne enote strojne opreme računalnika, 

   zna razložiti, zakaj jih uporabljamo, in pozna kriterije, po katerih vrednotimo njihovo      
          kakovost, 

   razlikuje strojno opremo od programske, 

   pozna in razloži temeljne vrste programske opreme, 

   izbere ustrezen računalniški program in ga zna zagnati, 

   razume naloge operacijskega sistema, 

   ve, kaj je programski virus in kako se zavaruješ pred njim, 

   zna na računalniku poiskati urejevalnik besedil, 

   zna z urejevalnikom napisati besedilo, ga urediti in natisniti, 

   zna v besedilo vriniti sliko, izdelati tabelo in pripraviti kazalo vsebin. 
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METODE IN OBLIKE DELA: 

   skupinsko delo,  

   problemsko učenje, 

   izbiranje vsebin glede na zanimanje in sposobnost učencev ter upoštevanje njihovih idej, 

   individualizacija, 

   vključevanje različnih socialnih aktivnosti, 

   povezovanje med predmeti, 

   sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki, 

   sodelovanje s šolami in različnimi ustanovami. 

 

OCENJEVANJE: 

Predmet je številčno ocenjen od 1 do 5. 

 

ANDREJA MAŠIČ ZUPAN 
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RAČUNALNIŠTVO 

Izbirni predmet RAČUNALNIŠTVO - MULTIMEDIJA obsega 35 ur letno, in sicer  

kot nadaljevanje predmeta urejanje besedil. 
 

Pouk bo organiziran vsak teden po 1 šolsko uro ali po 2 šolski uri na 14 dni. 
 

Računalništvo je naravoslovno–tehnični predmet, pri katerem se spoznavanje in razumevanje 
osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z metodami neposrednega dela z računalniki, kar 

učencem odpira možnost, da pridobijo tista temeljna znanja računalniške pismenosti, ki so potrebna 
pri nadaljnjem izobraževanju in v vsakdanjem življenju. 

 

Pri izbirnem predmetu računalništvo – multimedija pridobijo učenci znanja, ki se spiralno 
nadgradijo in razširijo glede na pridobljeno znanje iz predmeta urejanje besedil. 

VSEBINE: 

   multimedija, 

   slike, 

   zvok, 

   multimedijsko predvajanje. 
CILJI: 

   učenec podrobneje pozna nekatere medije za predstavitev podatkov v računalniku, 

   razume, zakaj je multimedijsko predvajanje bolj kakovostno od monomedijskega, 

   zna pripraviti slikovne in zvočne podatke in jih združiiti z besedilom v računalniško         
predstavitev, 

   zna pripraviti računalniško predstavitev. 

METODE IN OBLIKE DELA: 

   skupinsko delo, 

   problemsko učenje, 

   izbiranje vsebin glede na zanimanje in sposobnost učencev ter upoštevanje njihovih idej, 

   individualizacija, 

   vključevanje različnih socialnih aktivnosti, 

   povezovanje med predmeti, 

   sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki, 

   sodelovanje s šolami in različnimi ustanovami. 

OCENJEVANJE: 
Predmet je številčno ocenjen od 1 do 5.  
 

ANDREJA MAŠIČ ZUPAN 
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RAČUNALNIŠTVO  

Izbirni predmet RAČUNALNIŠTVO - RAČUNALNIŠKA OMREŽJA 

obsega 35 ur letno. Pouk naj bi bil organiziran vsak teden po 1 šolsko uro. 
 
 

Računalništvo je naravoslovno–tehnični predmet, pri katerem se spoznavanje in razumevanje 
osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z metodami neposrednega dela z računalniki, kar 

učencem odpira možnost, da pridobijo tista temeljna znanja računalniške pismenosti, ki so potrebna 
pri nadaljnjem izobraževanju in vsakdanjem življenju. 

 
Pri izbirnem predmetu računalništvo – računalniška omrežja pridobijo učenci znanja, ki se spiralno 
nadgradijo in razširijo, glede na pridobljeno znanje iz predmeta urejanje besedil in multimedije. 

VSEBINE: 

 informacijska onesnaženost, 

 razumljiva predstavitev informacije, 

 uspešnost komuniciranja, 

 računalniška omrežja, 

 javno dostopni podatki, 

 varovanje in zaščita podatkov, 

 izdelava enostavne spletne strani, 

 programska oprema, 

 urejanje besedil, 

 projektna naloga. 

CILJI: 

   učenec ve, kako dobimo kvalitetno informacijo (preveč ali premalo podatkov), 

   zna poiskati uporabne podatke iz omrežja, 

   zna opisati področja, na katerih so uporabljali računalnik, 

   razloži vpliv napačnih oz. narobe razumljivih podatkov na kvalitetno informiranje, 

   pozna program za spletno stran Front Page, 

   zna oblikovati določene strani v tem programu, 

   zna izdelati enostavno spletno stran, 

   se seznani s FTP-povezavo. 
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METODE IN OBLIKE DELA: 

   skupinsko delo,  

   problemsko učenje, 

   izbiranje vsebin glede na zanimanje in sposobnost učencev ter upoštevanje njihovih idej, 

   individualizacija, 

   vključevanje različnih socialnih aktivnosti, 

   povezovanje med predmeti, 

   sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki, 

   sodelovanje s šolami in različnimi ustanovami.  

 

OCENJEVANJE: 

Predmet je številčno ocenjen od 1 do 5. 

 

 

ANDREJA MAŠIČ ZUPAN 
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IZBIRNI PREDMET - ŠPORT ZA SPROSTITEV 
 

 

Spoštovani starši in učenci! 

 

V šolskem letu 2017/2018 vam ponujam izbirni predmet ŠPORT ZA SPROSTITEV, ki je 

sestavljen iz naslednjih vsebin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

NAMIZNI TENIS IN 

BADMINTON 

8 UR 

POHODNIŠTVO 

15 UR 

1. ZAVRŠNICA – VALVAZORJEV DOM  – 

ZAVRŠNICA 
2. ŠOLA – VODICE – ŠOLA 

3. DRAGA – PREVAL – PLANINCA – DRAGA 

 

ŠPORT ZA 

SPROSTITEV 

 35 UR 
Mentor: Denis Kaltenekar, prof. 

 

Vse aktivnosti razen bowlinga so 

brezplačne. 

ROLANJE 

6 UR 

(obvezna oprema: rolerji, čelada, 

ščitniki za roke in noge) 

KOLESARJENJE 
3 URE 

(obvezna oprema: kolo, ki ustreza 

cestnoprometnim predpisom, 
čelada) 

BOWLING 
(Radovljica) 

3 URE 

(doplačilo 6 €) 
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                                                                                       Učitelj: Bojan Tisak 
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Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica v šolskem letu 2017/2018 razpisuje izbirni predmet gledališki klub, ki 

se bo izvajal, če se bo nanj prijavilo dovolj učencev. 

 

GLEDALIŠKI 
KLUB 

_______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Izberejo ga lahko učenci 7., 8. in 9. razreda. 
Število ur: ena ura na teden. 

Mentorica: prof. Breda Gašperin. 
_________________________________________________________________________________

_ 

 
V GLEDALIŠKEM KLUBU …  
 

SE ODPRAVIMO V GLEDALIŠČE  
Odpravili se bomo v gledališče in si ogledali  
gledališko predstavo. Obiskal nas bo poklicni igralec.  
 

IMPROVIZIRAMO IN DELAMO NA SEBI  
Glasba in moje telo, dihanje, pantomima,  
maska in šminka, razpoloženja (veselje in smeh),  
kretnje, gibanje, mimika.  
 

RECITIRAMO IN INTERPRETIRAMO  
Pripravili in odigrali bomo recital, krajše gledališke prizore.  
 

MORDA PRIPRAVIMO KRAJŠO PREDSTAVO  

Predstavo oblikujejo učenci skupaj z mentorjem na 

vseh stopnjah : pisanje ali popravljanje besedila, scena, kostumi, glasba. 

 
 
  
 
 
 
 

 
. 
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RASTLINE IN ČLOVEK 
Izbirni predmet je enoletni in je namenjen učencem 7., 8. in 9. razredov.  

Obseg: 35 ur oziroma 32 ur.             Mentor: Katja Gantar 

Rastline ne kažejo izrazitih reakcij kot živali, zato so za večino ljudi manj zanimive. Pri 

navedenem predmetu razširiš in poglobiš znanje o rastlinah ter oblikuješ pozitiven odnos do 

njih. Spoznaš vlogo rastlinskega sveta  in s tem pomen varovanja rastlin ter njihovega 

življenjskega okolja. Nadgrajuješ vsebine pri naravoslovju in biologiji. 

Delo je predvsem praktično, raziskovalno in temelji na izkustvenemu učenju. Gre za delo na 

terenu, opazovanje, uporabo slikovnih ključev, mikroskopiranje, oblikovanje izdelkov, 

izdelavo herbarija, eksperimentalno in laboratorijsko delo. 
                                         

 

 

 

 

 

 

 

Zajete vsebine: 

- raznolikost rastlin in 

izdelava herbarija; 

- rastline v človekovi 

prehrani in začimbnice (vključuje tudi pripravo jedi iz rastlin: npr. 

namaz, sladica, napitek,... in gojitev ter uporabo nekaterih 

začimbnic); 

- krmne in industrijske rastline; 

- zdravilne rastline (vključuje tudi izdelavo zdravilnega ali kozmetičnega pripravka: 

npr. zeliščni poparek, ognjičeva ali sivkina krema, vanilijev balzam za ustnice, 

limonino ali sivkino milo in medeno vanilijevo milo, lepotna čistilna obrazna maska 

za mastno kožo in vlažilna obrazna maska za suho kožo (lahko maska proti aknam, 

pegam, mozoljem in lišajem), tonik in peeling za obraz, naravni kokosov balzam za 

lase, naravni šampon iz žajblja v obliki mila, hranilna maska za suhe lasne konice, 

naravni pripravek za odpravljanje naglavnih uši,...); 

- okrasne rastline (vključuje tudi izdelavo okrasnih sveč in pripravo pirhov iz naravnih 

barvil); 

- zaščitene  rastline; 

- strupene rastline (vključuje tudi seznanitev z oblikami zasvojenosti). 
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POSKUSI V KEMIJI 

 
Ta izbirni predmet ti bo omogočil, da utrdiš, dopolniš in 

poglobiš znanje, spretnosti in veščine, ki jih pridobiš pri pouku 

kemije. Spoznaš metode varnega ekperimentalnega dela v 

kemiji, razvijaš eksperimentalne spretnosti in eksperimentalni 

pristop, ki vključuje: postavljanje hipotez, opazovanje in 

opisovanje pojavov, preizkušanje, zbiranje in beleženje opažanj 

in rezultatov, sposobnost osmišljanja, predstavitve opažanj in 

rezultatov, prepoznavanje soodvisnosti in povezovanje teorije z 

življenjskim okoljem. 

Pri poskusih v kemiji razvijaš in poglabljaš naravoslovno 

pismenost, osnove znanstvenega, kompleksnega mišljenja, 

različne spretnosti in veščine ter povezuješ teorijo s prakso. 

Navedeni izbirni predmet je namenjen učencem 8. in 9. razreda 

ter omogoča izvedbo s heterogenimi skupinami. Predstavlja 

zaključeno celoto, ki obsega 35 oziroma 32 ur. 

 

 

 

 

SPLOŠNI CILJI 

PREDMETA 
Učenci: 

 utrdijo in poglobijo znanje, razumevanje in uporabo kemijskih vsebin s pomočjo 

samostojnega   eksperimentalnega dela, z razvijanjem razumevanja bistvenih 

podobnosti in razlik med snovmi na temelju opazovanj in eksperimentiranja; 

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

eksperimentiranje in raziskovanje; 

 se seznanijo z raznolikimi vidiki dela v kemijskem laboratoriju; 

 se urijo v osnovnih tehnikah in operacijah laboratorijskega eksperimentalnega dela;  

 usvojijo postopke eksperimentiranja: od načrtovanja do izvajanja eksperimentov, 

opazovanja, zbiranja, beleženja, razvrščanja, analize in predstavitve podatkov, 

postavljanja zaključkov in ocenitev smiselnosti rezultatov in zaključkov ter njihovo 

povezovanje s teorijo in življenjskim okoljem. 
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