
Ponudba izbirnih predmetov za šolsko leto 2020/21 
 

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. 
 

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. 
 

 

Potek pouka izbirnih predmetov in ocenjevanje 
 

Pouk izbirnega predmeta je na urniku eno uro na teden, razen tujega jezika, ki je na urniku dve uri na 
teden. Nekatere vsebine (npr. turistična vzgoja) lahko tečejo izjemoma tudi strnjeno izven rednega urnika 
(ogledi, izleti ...). Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen, predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami 
od 1 do 5. 
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. 

 
PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 

 

Družboslovno-humanistični predmeti: 
 

Drugi tuji jezik nemščina 
Vsebina: Učenci, ki se bodo neobveznega drugega tujega jezika začeli učiti v 7. razredu, se bodo naučili: 

- razumeti kratka in preprosta navodila, 

- razumeti zelo preprost opis predmeta, prostora, posameznih besed, ki jih pogosto slišijo (števila, dnevi v 
tednu, barve, vreme, cena, ura), 

- razumeti bistvo kratkega in preprostega sporočila, 

- poiskati določeno informacijo v vsakdanjem besedilu (spored, urnik, jedilnik, oglas, …) 

- pozdraviti in odzdraviti, predstaviti sebe in druge, se opravičiti, se zahvaliti, postavljati preprosta vprašanja in 
nanje odgovarjati, 

- ponoviti na pamet naučene besedne zveze, dele pesmi, pregovore, 

- povedati, kdo so, v katero šolo hodijo in kaj trenutno počnejo, 

- poimenovati letne čase, mesece, dneve ter povedati, koliko je ura, 

- prepisati preproste besede in kratke povedi, napisati seznam, izpolniti obrazec, po nareku zapisati znane 
besede in besedne zveze. 
 

Opomba: Učenci 7. razreda, ki nemščine niso izbrali iz nabora obveznih izbirnih predmetov, lahko v šolskem letu 
2019/2020 izberejo tuji jezik nemščina kot neobvezni izbirni predmet. Učenci lahko poleg 2 ali 3 ur obveznih izbirnih 
predmetov izberejo še neobvezni izbirni predmet nemščino. 
Učenec se v pouk neobveznega izbirnega predmeta vključi prostovoljno. Učenec lahko izbere največ dve uri pouka 
neobveznih izbirnih predmetov tedensko, ki lahko presegata okvir zakonsko določene tedenske učne obveznosti za 
učence. Ko se učenec vključi v pouk neobveznega drugega tujega jezika, ga mora obiskovati do konca pouka v 
tekočem šolskem letu. Učenec si v posameznem ocenjevalnem obdobju pridobi vsaj eno ustno in eno pisno oceno. 
 
Obseg: 2 uri tedensko, 70 ur letno/64 ur v 9. razredu 
Učiteljica: Branka Potočnik 



 
OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

 
Družboslovno-humanistični predmeti Naravoslovno-tehnični predmeti 

7. razred: 

 verstva in etika I 

 ples 

 starinski in družabni plesi 

 španščina I 

 likovno snovanje I 

 nemščina I 

 glasbena dela 

 gledališki klub 

 filmska vzgoja 
 

7. razred: 

 urejanje besedil  

 rastline in človek 

 šport za sprostitev 
 

8. razred: 

 verstva in etika I 

 ples 

 starinski in družabni plesi 

 španščina I 

 španščina II 

 likovno snovanje II 

 nemščina I 

 nemščina II 

 glasbena dela 

 literarni klub 

 filmska vzgoja 
 

8. razred: 

 poskusi v kemiji 

 sodobna priprava hrane 

 življenje človeka na zemlji 

 multimedija 

 šport za zdravje 
 
 

9. razred: 

 verstva in etika I 

 verstva in etika II 

 ples 

 starinski in družabni plesi 

 španščina I 

 španščina II 

 španščina III 

 retorika 

 nemščina I 

 nemščina II 

 nemščina III 

 glasbena dela 

 filmska vzgoja 
 

9. razred: 

 računalniška omrežja 

 načini prehranjevanja 

 izbrani šport odbojka 

 izbrani šport nogomet 

 
  



OPISI OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 
 

Družboslovno-humanistični predmeti: 
 

Verstva in etika I 
Vsebina: Verstva in etika I je izbirni predmet za učence 7. razreda ter tiste učence 8. in 9. razreda, ki ga izbirajo prvič. 
Pri predmetu: 
- učenci spoznajo velike svetovne religije in se usposobijo za dojemanje raznolikosti verstev; 
- spoznavajo temeljna pravila in vrednote človeškega življenja in razvijajo spoštovanje do različnih verskih in 

neverskih nazorov; 
- spoznajo vlogo verstev pri oblikovanju civilizacij. 

 
Obseg: 35 ur letno 
Učiteljica: Barbara Lemež 
 
 

Ples 
Vsebina: Ples je izbirni predmet za učence 7. razreda in tiste učence 8. in 9. razreda, ki ga izbirajo prvič. Prijavijo se 
lahko vsi učenci, ki jih to zanima, brez predznanja. 
Plesna vzgoja prispeva k estetski, glasbeni in družabni vzgoji. Je sredstvo za vzgojo ritmičnega posluha. Pri plesu bodo 
učenci spoznali osnovne elemente plesne umetnosti: različne položaje telesa v prostoru, oblike hoje, tekov, skokov in 
vrtenj. Gibanja se izvajajo v različnih smereh, v različnih ritmih in tempih. Ples ne pomeni le mehanskega ponavljanja 
zaporedja plesnih korakov, ampak je tudi sredstvo za sproščanje čustvene napetosti in spodbujanje ustvarjalnosti. 
Učenci se bodo naučili izvajati osnovne in sestavljene plesne korake gibalnoplesne aerobike in jazz plesa ter se 
seznanili tudi z elementi sodobnih plesov, npr. hip hopa, popa in individualnega plesa z latinsko ameriškimi ritmi ... 
Zanimivost: priprava lastne koreografije in nastop, sodelovanje v projektu Šolski plesni festival. 
 
Obseg: 35 ur letno 
Učiteljica: Anita Šuc 

 

Starinski in družabni plesi 
Vsebina: Starinski in družabni plesi je izbirni predmet za učence 7. razreda in tiste učence 8. in 9. razreda, ki ga 
izbirajo prvič. Prijavijo se lahko vsi učenci, ki jih to zanima, brez predznanja. 
Učenci se bodo učili pravilne plesne drže in vodenje plesnega para pri standardnih družabnih plesih našega stoletja. 
Učili se bodo standardne plese – polka, valček, fokstrot, latinskoameriške plese ter osnovne elemente klasičnega 
baleta. Seznanili se bodo z zgodovino plesne umetnosti (oblačenje, drža, stoja, hoja) in s pravili lepega vedenja v 
družbi, doma in na cesti.  
Zanimivost: sodelovanje v projektu Šolski plesni festival. 
 
Obseg: 35 ur letno 
Učiteljica: Anita Šuc 
 

Glasbena dela 
Vsebina: Glasbena dela je izbirni predmet, ki ga lahko izberejo učenci 7., 8. in 9. Razreda. Pri predmetu učenci: 
- pojejo in igrajo na glasbila različne skladbe; 
- ob različnih zvrsteh umetniške komunikacije (glasbene, besedne, likovne in gibno-plesne) izražajo glasbena 

doživetja in predstave; 
- ustvarjalno delo izražajo v razredu in na javnih nastopih; 
- spoznajo tematske sklope različnih glasbenih slogov, zvrsti in žanrov; 
- obiskujejo glasbene prireditve (koncert, zabavnoglasbena prireditev, opera ali balet) in o njih poročajo; 
- iščejo informacije o glasbi v literaturi in računalniških programih. 
 
Obseg: 35 ur letno 
Učiteljica: Polona Kukovica 



 
 

Likovno snovanje I 
Vsebina: Izbirni predmet likovno snovanje I z reševanjem likovnih problemov, ki jih lahko povezuje s vsakdanjim 
življenjem, dopolnjuje vsebine rednega predmeta likovna umetnost. 

Vsebine predmeta po posameznih likovnih nalogah: risanje kompozicije in pisave, strip, slikanje v barvnih kontrastih, 
povezanih z modnim oblikovanjem, kiparsko oblikovanje pozitivnega reliefa in odlivanje v mavec – negativ, 
patiniranje … Naloge so zasnovane na osnovnih likovnih pojmih, ki jih učenec osvaja, povezuje z vsakdanjim 
življenjem in nadgrajuje glede na svoj potencial. Učenci ob komunikaciji in interakciji z učiteljem razvijajo občutljivost 
zaznavanja, domišljijo, vizualni spomin in motorično občutljivost, spretnost. Učenci tako likovno izrazijo misli in 
občutja na svojstven način in osvojeno znanje uporabijo tudi v praktičnih nalogah. Likovne pojme prepoznajo v 
likovnih nalogah tudi pri vrednotenju lastnih izdelkov. 
 
Obseg: 35 ur letno 
Učiteljica: Jožica Antolič 
 

Likovno snovanje II 
Vsebina: Izbirni predmet likovno snovanje II z reševanjem likovnih problemov, ki jih lahko povezuje z vsakdanjim 
življenjem, dopolnjuje vsebine rednega predmeta likovna umetnost. 

Vsebine predmeta po likovnih nalogah: risanje črte z gibanjem točke miže, po zraku s točkovnim svetilom …, slikanje 
povezav med glasbenim in likovnim jezikom z izražanjem čustev …, umetniška grafika z oblikovanjem plakatov in 
vizualnih celostnih podob …, prostorsko oblikovanje sprememb zasnov v domačem kraju – maketa … Naloge so 
zasnovane na osnovnih likovnih pojmih, ki jih učenec osvaja pri pouku likovne umetnosti, povezuje z vsakdanjim 
življenjem in nadgrajuje pri likovnem snovanju glede na svoj potencial. Učenci ob komunikaciji in interakciji z 
učiteljem razvijajo občutljivost zaznavanja, domišljijo, vizualni spomin in motorično občutljivost, spretnost. Učenci 
tako likovno izrazijo misli in občutja na svojstven način in osvojeno znanje uporabijo tudi v praktičnih nalogah. 
Likovne pojme prepoznajo v likovnih nalogah tudi pri vrednotenju lastnih izdelkov. 
 
Obseg: 35 ur letno 
Učiteljica: Jožica Antolič 
 
 

Španščina I, II in III 
Vsebina: Zakaj španščina? 

- Španščino govori okrog 440 milijonov ljudi, kar jo uvršča na 2. Mesto (takoj za kitajščino). 

- Španščina je uradni jezik v državah Južne Amerike in Španije, zato če radi potujete, je vsekakor dobro poznati 

jezik. 

- Španščina spada v romansko skupino jezikov. Če se naučite na primer španščino, boste zagotovo razumeli 

malo tudi italijansko mogoče tudi francosko.  

- Španščina je lep, romantičen jezik. 

- Snov je enostavna, razumljiva, zabavna. 

- Poleg jezika bomo spoznavali tudi špansko kulturo in dežele, v katerih se govori špansko. 

- Španščino se bomo učili tudi s pomočjo pesmi, interaktivnih vaj, … 

Obseg: 2 uri tedensko, 70 ur letno/64 ur v 9. razredu 
Učiteljica: Irena Dobernik 
 
  



 

Nemščina I 
Vsebina: V osnovni šoli ima nemščina kot izbirni predmet iste splošne cilje kot obvezni predmet, vendar se 
uresničujejo z zmanjšano intenzivnostjo in v manjšem obsegu. Pri pouku nemščine učenci usvojijo osnovno besedišče 
in spoznajo osnove slovnice, prav tako pa razvijajo tudi bralne, pisne, slušne in govorne sposobnosti. Osrednji cilj 
pouka nemščine je usposobiti učence za sporazumevanje v nemškem jeziku. Nemščina je po številu govorcev najbolj 
razširjen materni jezik v Evropi. Govori ga kar okoli 100 milijonov državljanov EU. 

Opombe: Za nemščino kot obvezni izbirni predmet se lahko odločijo učenci 3. triletja, torej učenci 7., 8. in 9. razreda, 
z učenjem pa lahko nadaljujejo tudi v 8. in 9. razredu. Ključna je kontinuiteta učenja, zato je pomembno, da učenci 
učenja ne prekinjajo. Učenci, ki uspešno zaključijo triletno učenje nemščine kot izbirnega predmeta, lahko v 
gimnazijah nadaljujejo z učenjem nemščine po modulu B, to je nadaljevalni drugi tuji jezik. 
V času vse intenzivnejšega svetovnega povezovanja ima tuji jezik čedalje večji pomen tudi v vzgoji in izobraževanju. 
Še posebej to velja za nemščino, jezik naših sosedov Avstrijcev in ne tako oddaljenih Nemcev in Švicarjev.  

Izbirni predmet je v osnovni šoli triletni predmet, ki se izvaja v obsegu dveh ur tedensko. Učenec si v posameznem 
ocenjevalnem obdobju pridobi vsaj eno ustno in eno pisno oceno. 

Obseg: 2 uri tedensko, 70 ur letno/64 ur v 9. razredu 
Učiteljica: Branka Potočnik 
 

Nemščina II 
Vsebina: Pri pouku nemščine 2 učenci nadgrajujejo znanje, usvojeno pri nemščini 1, usvojijo osnovno besedišče s 
področij hrane in pijače, ure, poteka dneva, počitnic, delov telesa, zdravja, bolezni, … Nadgrajujejo slovnico, prav 
tako pa razvijajo tudi bralne, pisne, slušne in govorne sposobnosti. Osrednji cilj pouka nemščine je usposobiti učence 
za sporazumevanje v nemškem jeziku. 

Opombe: Za nemščino 2 kot obvezni izbirni predmet se lahko odločijo učenci 8. in 9. razreda, ki so zaključili nemščino 
1 kot obvezni izbirni predmet v 7. oziroma 8. razredu. Z učenjem lahko nadaljujejo tudi v 9. razredu. Ključnega 
pomena je kontinuiteta učenja, zato je pomembno, da učenci učenja ne prekinjajo. Učenci, ki uspešno zaključijo 
triletno učenje nemščine kot izbirnega predmeta, lahko v gimnazijah nadaljujejo z učenjem nemščine po modulu B, 
to je nadaljevalni drugi tuji jezik. 

Obseg: 2 uri tedensko, 70 ur letno/64 ur v 9. razredu 
Učiteljica: Branka Potočnik 

Nemščina III 
Vsebina: Pri pouku nemščine 3 učenci nadgrajujejo znanje, usvojeno pri nemščini 1 in 2, usvojijo in nadgradijo 
osnovno besedišče z različnih področij (življenjepis/preteklost, mesto – načrt, orientacija, soba, poklici/prihodnost, 
jezikovne počitnice, …), nadgradijo slovnico, prav tako pa razvijajo tudi bralne, pisne, slušne in govorne sposobnosti. 
Osrednji cilj pouka nemščine je usposobiti učence za sporazumevanje v nemškem jeziku. 

Opombe: Za nemščino III kot obvezni izbirni predmet se lahko odločijo učenci 9. razreda, ki so zaključili nemščino II 
kot obvezni izbirni predmet v 8. razredu. Ključnega pomena je kontinuiteta učenja, zato je pomembno, da učenci 
učenja ne prekinjajo. Učenci, ki uspešno zaključijo triletno učenje nemščine kot izbirnega predmeta, lahko v 
gimnazijah nadaljujejo z učenjem nemščine po modulu B, to je nadaljevalni drugi tuji jezik. 
Izbirni predmet je v osnovni šoli triletni predmet, ki se izvaja v obsegu dveh ur tedensko. Učenec si v posameznem 
ocenjevalnem obdobju pridobi vsaj eno ustno in eno pisno oceno. 

Obseg: 2 uri tedensko, 64 ur letno 
Učiteljica: Branka Potočnik 
 
 
 
 



 

Gledališki klub 
Vsebina: V okviru izbirnega predmeta gledališki klub bodo učenci s pomočjo učiteljice spoznali značilnosti 
gledališča od njegovih začetkov v antičnem obdobju do danes. Ukvarjali se bomo z različnimi vrstami igre in 
uprizorili nekatera dela za otroke in odrasle. K sodelovanju bomo povabili različne slovenske igralce ter 
večkrat obiskali gledališče. 
 
Obseg: 35 ur letno 
Učiteljica: Barbara Simčič 
 
 

Literarni klub 
Vsebina: Literarni klub je izbirni predmet za učence 7., 8. in 9. razreda, ki predstavlja poglabljanje in razširitev 
sposobnosti in znanj v okviru predmeta slovenščina. Predmet zajema dve področji: branje in ustvarjanje leposlovnih 
besedil. Literarni klub spodbuja enakopraven dialog bralcev: učitelj učencem priporoča primerna besedila, sprejema 
pa tudi njihove pobude za lastno branje. Področje branja se povezuje tudi z Bralno značko. Leposlovno pisanje je 
dopolnilo šolskemu branju književnosti in je poustvarjalno in ustvarjalno pisanje učencev, ki jim povečuje občutljivost 
za literarno besedilo, hkrati pa ponuja možnosti za šolsko literarno ustvarjalnost. Najboljša besedila lahko učenci 
objavljajo na šolski spletni strani, lokalnem časopisu in sodelujejo na različnih natečajih. Predmet literarni klub se 
posredno ciljno povezuje s Tekmovanjem v znanju materinščine za Cankarjevo priznanje, spodbuja pa tudi druge 
samostojne ali skupinske projekte ustvarjalnega branja in pisanja. 
 
Obseg: 35 ur letno 
Učiteljica: Meta Perme 
 
 

Filmska vzgoja 
Film je eno najbolj razširjenih področij umetnosti med mladimi. V ospredju filmske vzgoje je obravnavanje filma kot 
umetnosti, množičnega medija in tehničnega proizvoda. 
Predmet je triletni. V prvem letu bomo: 
- spoznali, kaj je film; 
- si ogledali več filmov in se pogovarjali z ustvarjalci in  
- posneli kratki igrani film. 
Filmska vzgoja je namenjena učencem 7., 8. in 9. razreda. 
 
Obseg: 35 ur letno 
Učiteljica: Barbara Lemež 
 
 

Retorika 
Vsebina: Izraz je grškega izvora in pomeni govorništvo, to je veščina, ki jo uporabljamo vsak dan, saj je 
retorična veščina tudi sposobnost prepričevanja in argumentiranja, zakaj imamo prav mi in ne kdo drug. 
Pri retoriki se bomo naučili izražati in utemeljevati svoja stališča, spoznavali bomo skrivnosti učinkovitega 
prepričevanja, prepričljive govore se bomo naučili primerno ubesediti in oblikovati. 
V življenju se boste  večkrat znašli pred izzivi, ki jih boste najlažje premagali  in reševali s pomočjo besed, z 
besednim prepričevanjem in s komunikacijo.  
 
Obseg: 32 ur letno 
Učiteljica: Slavica Čergič 
 
  



 

Življenje človeka na Zemlji 
Vsebina: V 8. razredu se učenci pri rednih urah učijo o značilnostih svetovnih kontinentov. Izbirni predmet razširja 
osnovno geografsko znanje. Poudarek bo na odnosu med človekom in naravo ter odvisnosti človeka od nje. Učenci 
podrobneje spoznavajo življenje človeka v različnih območjih na Zemlji, kjer so pogoji za življenje drugačni kot pri 
nas. 
Osnovna tema predmeta je planet Zemlja in vse, kar se na njem dogaja. Pri pouku bomo obravnavali tropski deževni 
gozd, puščavski in polpuščavski svet, monsunska, gorska, polarna, potresna in vulkanska območja. Nekaj časa bomo 
namenili tudi vsebinam, ki jih bodo predlagali in izbrali učenci. Spremljali bomo aktualne dogodke po svetu. Znanje in 
ugotovitve bodo učenci ustno, grafično in pisno predstavili s seminarskimi in projektnimi nalogami ter na plakatih. 
 

 
Obseg: 35 ur letno 
Učiteljica: Branka Potočnik 
 
 
 
 
 

Naravoslovno-tehnični predmeti: 
 

Urejanje besedil 
Vsebina:  
Učenci: 
- pridobijo osnovna znanja, ki so potrebna za razumevanje in temeljno uporabo računalnika, 
- v programu Microsoft Word izdelajo projektno nalogo, v katero vključijo besedilo, slike in tabele. 
 
Obseg: 35 ur letno 
Učiteljica: Barbara Flajnik 
 

Mulimedija 
Vsebina:  
Učenci: 
- nadgradijo, poglobijo in razširijo znanja, ki so jih pridobili pri izbirnem predmetu urejanje besedil; 
- v programu Microsoft PowerPoint izdelajo projektno nalogo, v katero vključijo elemente dobre predstavitve 

(besedilo, slika, zvok, animacija). 
 
Obseg: 35 ur letno 
Učiteljica: Edina Gerzić 
 

Računalniška omrežja 
Vsebina: 
Učenci: 
- nadgradijo, poglobijo in razširijo znanja, ki so jih pridobili v prejšnjih letih, 
- izdelajo spletno stran, v katero vključijo elemente dobre predstavitve (besedilo, slika, zvok, animacija). 
 
Obseg: 32 ur letno 
Učiteljica: Edina Gerzić 
  



Sodobna priprava hrane 
Je izbirni predmet, ki ga učenci lahko obiskujejo v 8. razredu in predstavlja nadgradnjo znanja gospodinjstva iz 6. 
razreda.  
Učenci se pri tem predmetu učijo o pomenu varne hrane, spoznajo zdrav način prehranjevanja in oblikujejo zdrave 
prehranske navade. Pridobljeno teoretično znanje izpopolnijo s praktičnim delom – načrtovanjem, pripravo in 
postrežbo jedi ter pripravo, urejanjem in čiščenjem pripomočkov za delo ter delovnega mesta. Novo znanje lahko 
usmerijo v nadaljnje šolanje (agroživilska, zdravstvena, gostinsko-turistična ali kemijska šola).   
Predmet obsega 35 ur, ocene se pridobijo ustno, na podlagi praktičnega dela in seminarske naloge. 
 
Obseg: 35 ur letno 
Učiteljica: Urška Brvar Rušnjak 
 

Načini prehranjevanja 
Je izbirni predmet, ki ga učenci lahko obiskujejo v 9. razredu in predstavlja nadgradnjo znanja gospodinjstva iz 6. 
razreda.  
Učenci se pri tem predmetu učijo o pomenu zdrave prehrane, obravnavajo slovenske tradicionalne jedi ter jedi 
značilne za druge države sveta, prehrano v različnih starostnih obdobjih življenja in v posebnih razmerah. Pridobljeno 
teoretično znanje izpopolnijo s praktičnim delom – načrtovanjem, pripravo in postrežbo jedi ter pripravo, urejanjem 
in čiščenjem pripomočkov za delo ter delovnega mesta. Novo znanje lahko usmerijo v nadaljnje šolanje (agroživilska, 
zdravstvena, gostinsko-turistična ali kemijska šola).   
Ocene se pridobijo ustno, na podlagi praktičnega dela in seminarske naloge. 
 
Obseg: 35 ur letno 
Učiteljica: Urška Brvar Rušnjak 
 
 

Poskusi v kemiji 
Vsebina in cilji: 

- Učenci utrdijo in poglobijo znanje kemije s pomočjo eksperimentalnega dela v skupini ali samostojno. 
- Spoznavajo metode varnega dela v kemiji, urijo se v opisovanju pojavov, zbiranju in beleženju rezultatov, 

predstavitvi opažanj, postavljanju hipotez in povezovanju teorije z življenjskim okoljem.  Enkrat v šolskem 
letu sodelujemo v kemijskih delavnicah na IJS. 
 

Obseg: 35 ur letno 
Učiteljica: Mirjam Ortar 
 
 

Rastline in človek 
Izbirni predmet je namenjen učencem 7. razreda. Učenci razširjajo in poglabljajo znanje o rastlinah. Izbirni predmet 
ima namen poudariti pomen rastlinskega sveta za človeka. Izredno pomembno je tudi varovanje rastlin in njihovih 
življenjskih okolij. Učenci naj bi spoznali, da jih rastline spremljajo že od njegovega nastanka – da so mu bile vedno 
posreden ali neposreden vir hrane, zdravja, zaščite itd. Prav zaradi njihove uporabnosti je človek mnoge od njih 
prenesel v svoj dom ali v njegovo bližino – mnoge je z umetnim izborom spremenil ter vzgojil številne nove sorte. 
 
Obseg: 35 ur letno 
Učiteljica: Tanja Crepulja Bićanić 
 
  



 

Šport za sprostitev 
Vsebina: pohodništvo, vodne dejavnosti v bazenih Atlantisa v Ljubljani, udeležba na Festivalu športa mladih, ogled 
tekme ene od športnih iger na državni ali evropski ravni, dvodnevni športni tabor v enem od domov CŠOD-ja 
(kolesarjenje, športno plezanje, lokostrelstvo, kajakarjenje …) pod pogojem, da podpiše udeležbo otrok večina 
staršev. 
 
Obseg: 35 ur letno 
Učitelji: Aleksandra Akrap, Stanko Zavec, Dušan Weber 
 
 

Šport za zdravje 
Vsebina: Nogomet, atletika, ples, splošna kondicijska priprava (fitnes). 
 
Obseg: 35 ur letno 
Učitelja: Aleksandra Akrap, Dušan Weber 
 
 

Izbrani šport odbojka 
Vsebina: Odbojka je izbirni predmet za učence 9. razreda. 
Praktične vsebine: 

- spopolnjevanje osnovnih tehničnih elementov, 
- učenje zahtevnejših elementov, 
- igra 2 : 2, 3 : 3, 6: 6. 

Teoretične vsebine: 
pravila igre, sodniški znaki, ogled tekme državne lige in analiza igre. 
 
Obseg: 32 ur letno 
Učiteljica: Aleksandra Akrap 
 

Izbrani šport nogomet 
Praktične vsebine: 

 spopolnjevanje osnovnih in učenje zahtevnejših tehničnih elementov, 
 osnove dvoranskega nogometa (futsala), 
 vodena igra na vseh igralnih mestih, 
 sojenje. 

Teoretične vsebine: pravila igre, sodniški znaki, ogled tekme državne lige (ali na evropski in svetovni ravni) in analiza 
igre. 
 
Obseg: 32 ur letno 
Učitelj: Stanko Zavec 


