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Spoštovani starši in učenci!  

Pred vami je publikacija s predstavitvijo obveznih in neobveznih izbirnih predmetov, ki jih bomo 

ponudili učencem 7., 8. in 9. razreda v šolskem letu 2021/2022 v skladu s 17. in 20.a členom Zakona 

o osnovni šoli. 

Izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5. Učenec lahko napreduje le, če ima 

pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih.  

Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko (lahko strnjeno v enem obdobju), le tuji jeziki dve uri 

tedensko.  

Podrobnejši učni načrti predmetov so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport RS:  

• obvezni izbirni:  

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/p

rogram_osnovne_sole/abecedni_seznam_izbirnih_predmetov_v_osnovni_soli/#c17860 

Zakon o osnovni šoli določa, da učenec:  

• 7., 8. in 9. razreda izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri ure, če 

s tem soglašajo njegovi starši;  

• neobvezni izbirni: 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/p

rogram/ 

Neobvezni izbirni predmet se ocenjuje in ocena vpliva na napredovanje učenca.  

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen obiskovanja 

obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko. V primeru uveljavljanja obiskovanja 

glasbene šole namesto obiskovanja izbirnih predmetov starši podpišejo izjavo na prijavnici. O 

oprostitvi sodelovanja pri izbirnih predmetih odloča ravnateljica za posamezno šolsko leto.  

Šola vam ponuja več predmetov iz družboslovno-humanističnega in naravoslovno-tehničnega sklopa, 

izberete pa lahko katerekoli predmete, ki jih imate na obvestilu.  

Na osnovi prijav bomo oblikovali skupine izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto, vendar bomo 

izvajali le tiste izbirne predmete, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev v skladu s 

Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.  

Upamo, da vam bodo informacije v publikaciji, ki smo jo pripravili, v pomoč pri izbiri izbirnih 

predmetov.  

Ravnateljica: 

Dr. Lucija Željko 

  

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/program_osnovne_sole/abecedni_seznam_izbirnih_predmetov_v_osnovni_soli/#c17860
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/program_osnovne_sole/abecedni_seznam_izbirnih_predmetov_v_osnovni_soli/#c17860
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/program/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/program/
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PREDSTAVITVE OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 

 

NEMŠČINA  

(7., 8., 9. razred) 

Učitelj: Tomaž Juvan (7. razred); Učiteljica: Nevenka Šušteršič (8. in 9. razred) 

V času vse intenzivnejšega svetovnega povezovanja imajo tuji jeziki čedalje večji pomen tako v vzgoji 

in izobraževanju kot tudi v vsakdanjem družbenem in poklicnem življenju.  

Pa vendar, zakaj bi se učili nemščino, če dobro obvladamo že angleščino? 

- Zato, ker je nemški jezik, jezik naših sosedov.  

- Zato, ker pouk nemščine ves čas poteka v povezavi s kulturo in materinščino učencev in je pomemben 

tudi za krepitev odnosa do lastne identitete.  

- Zato, ker se Slovenija povezuje, predvsem na področju gospodarstva, z nemško govorečimi deželami, 

to pa nam odpira tudi možnosti zaposlitve. 

- Zato, ker je znanje tujega jezika pomembno zaradi neposredne uporabnosti  (npr. gledanja nemških 

programov, poslušanja glasbe, komunikacije s  prijatelji po svetu).  

- In nenazadnje zato, ker se boš ob učenju nemščine zabaval (risanke, serije, posnetki, igre, pesmi …). 

Izbirni predmet je triletni program, ki se izvaja dve uri tedensko. Ključnega pomena je kontinuiteta 

znanja, zato je priporočljivo, da učenci procesa učenja ne prekinjajo.  

Pouk nemškega jezika je usmerjen k učencu, njegovi aktivnosti, njegovemu jezikovnemu razvoju in 

postopni samostojnosti. Učenci na enostaven in zabaven način odkrivajo svet jezika in razvijajo tako 

komunikativne spretnosti kot tudi slušno in bralno razumevanje ter pisno sporočanje. 

Seznanjajo se s kulturo nemško govorečih dežel, pridobijo določene vzorce ravnanja in odločanja v 

danih situacijah, ki kar najbolj posnemajo resničnost, in ki jih učenci v vsakdanjem življenju lahko 

uporabijo. 

V okviru izbirnega predmeta poteka tudi nemška bralna značka, ki učence vzpodbuja k branju in širi 

njihova obzorja.  

 

Jeziki nam odpirajo vrata v svet. 

 

7. razred: učbenik in del. zvezek Wir 1, 1 velik črtast zvezek s trdimi platnicami. 

8. razred: učbenik in del. zvezek Wir 2, 1 velik črtast zvezek s trdimi platnicami (lahko lanskoletni). 

9. razred: učbenik in del. zvezek Wir 3, 1 velik črtast zvezek s trdimi platnicami (lahko lanskoletni). 
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RASTLINE IN ČLOVEK 

(7., 8., 9. razred) 

Učitelj: Jernej Glaser   

Rastline človeka spremljajo že od njegovega nastanka - bile so mu 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, jih požlahtnil in vzgojil številne nove 

sorte. 

Učencem so vedno bolj zanimive živali, ki kažejo podobne 

reakcije kot človek. Rastline ne kažejo takih reakcij (se ne gibljejo, 

oglašajo itd.), zato so tudi manj zanimive. Izbirni predmet ima 

namen poudariti in spoznati, kako pomembna je ta življenjska 

oblika in kako pomembno je prav varovanje rastlin in njihovih 

življenjskih okolij. 

Pri izbirnem predmetu Rastline in človek učenci poglobijo in razširijo spoznanje o soodvisnosti živali 

od rastlin. S tem spoznavajo tudi pomen rastlin v človekovem življenju in izoblikujejo pozitiven odnos 

do njih. Pouk bo potekal v tečajni obliki. Delo bo potekalo na terenu.  

Kaj bodo učenci spoznali:  

• zgodovinsko povezanost rastlin s človekom, 

• v kakšne namene uporablja človek rastline, 

• alge, zdravilne in okrasne rastline ter rastline namenjene industriji, 

• uporabnost rastlin, pripravo zdravilnih napitkov/brošur z nasveti itd., 

• žlahtnjenje rastlin. 

GENETIKA 

(9. razred) 

Učitelj: Jernej Glaser  

Te zanima, kaj je gensko spremenjena hrana, kaj pomeni, da je nek organizem mutant, kako se 

prenašajo lastnosti živih bitij iz roda v rod?  

Izbirni predmet genetika je namenjen učencem 9. razreda. Predmet se povezuje s 

predmetom biologija v 9. razredu, je njena nadgradnja. Pri izbirnem predmetu 

učenci poglobijo, nadgradijo in razširijo znanje in izkušnje, ki so jih pridobili pri 

obveznem predmetu. V ospredju so povezovanje teorije in prakse, pridobivanje 

uporabnega znanja in poklicno usmerjanje. 

Pri izbirnem predmetu GENETIKA bomo mikroskopirali živalske in rastlinske celice, 

naredili modele celic, izolirali DNK, ugotavljali, kako se deduje barva dlake pri morskih prašičkih, 

izdelali bomo rodovnik svoje družine in ugotavljali, kako se deduje barva oči pri ljudeh.  

Znanje, ki ga boste pridobili, bo dobra popotnica za predmet biologija v srednji šoli.  
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ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU 

(7., 8. razred) 

Učiteljica: Diana Rutar  

Narava podarja sto in sto priložnosti za veselje in uspeh, vsak dan prinaša majhne in nevidne trenutke 

sreče. Le približati se ji moramo.  

Cilji:  

• poglobijo, razširijo in nadgradijo že usvojeno znanje pri pouku naravoslovja in biologije; 

• spoznajo terenske in eksperimentalne metode dela;  

• tesneje povežejo biološko znanje s strokami in poklici, ki temeljijo na biološkem znanju; 

• spoznajo življenjske potrebe živih bitij in medsebojno odvisnost žive in nežive narave; 

• spoznajo, da lahko vsako rušenje ravnotežja v naravi – vnos različnih snovi, tujih organizmov, 

pomanjkanje vode, spremembe temperature …  usodno vpliva na preživetje organizmov.  

Ta spoznanja pridobivajo z aktivnim delom, s terenskim delom,  torej 

z izkušnjo; ob vsem tem se bodo učenci naučili odgovornega ravnanja 

z vsemi živimi bitji. Živa bitja bomo spoznavali tako v naravi kot v 

živalskih vrtovih, botaničnih vrtovih, arboretumih, akvarijih pa tudi pri 

ljudeh, ki različna živa bitja gojijo doma. 

RAZISKOVANJE ORGANIZMOV V DOMAČI OKOLICI 

(7., 8., 9. razred) 

Učitelj: Diana Rutar  

Izbirni predmet se povezuje s predmetoma naravoslovje v 7. razredu in biologijo v 8. in 9. razredu 

osnovne šole. Je nadgradnja biologiji in spada v naravoslovno področje.  

Pri izbirnem predmetu učenci poglobijo, nadgradijo in razširijo znanje in izkušnje, ki so jih dobili pri 

temeljnih predmetih. Pri tem je v ospredju povezovanje teorije in prakse, pridobivanje uporabnega 

znanja in poklicno usmerjanje. Temu so prilagojene tudi metode dela, ki težijo k izkušenjskemu učenju 

in aktivnemu delu učencev pri delu na terenu, laboratorijskem in eksperimentalnem delu, samostojnem 

in vodenem opazovanju in projektnem delu.  

Učenci: 

• poglobljeno spoznajo odnose med živimi bitji in njihovim okoljem, 

• spoznajo načine onesnaževanja kopnega, vode in zraka,  

• spoznajo vpliv tehnologij, tehnik in drugih dejavnosti sodobnega 

gospodarjenja na naravne ekosisteme in bivalno okolje človeka, 

• teoretske osnove prepletajo z metodami neposrednega 

opazovanja, 

• vzpostavljajo neposreden stik z živimi bitji v naravi. 
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ODKRIVAMO PRETEKLOST MOJEGA KRAJA  

(7., 8. razred) 

Učitelj: Jernej Glaser  

Izbirni premet odkrivamo preteklost svojega kraja obravnava 

krajevno zgodovino. Cilji in vsebine se povezujejo s cilji in 

vsebinami zgodovine kot rednega predmeta. Prav tako se vsebine 

in cilji izbirajo, razširjajo in poglabljajo.  

Cilji: 

• razširjajo in poglabljajo znanje o najpomembnejših dogodkih iz 

obče in nacionalne zgodovine, 

• z raziskovalnim učenjem poglabljajo in razširjajo znanje o 

življenju, delu in miselnosti ljudi v posameznih zgodovinskih obdobjih, razvijajo razumevanje in 

spoštovanje različnih kultur, ver, ras in skupnosti, 

• na primerih iz krajevne zgodovine presojajo pomen ohranjanja kulturne dediščine. 

Pouk bo potekal v tečajni obliki. Del učnih ur se izvede tudi v obliki zaokroženih časovnih sklopov v 

obliki terenskega dela. 

VZGOJA ZA MEDIJE - TISK 

(7., 8., 9. razred) 

Učiteljica: Helena Keber 

Vzgoja za medije omogoča učencem dostop do medijev, 

nauči jih analizirati, kritično ocenjevati in izdelati različne 

komunikacijske oblike.  

Predmet je sestavljen iz treh zaokroženih tematskih vsebin, 

vsaka se obravnava kot enoletni sklop. V preteklem šolskem 

letu smo obravnavali sklop Tisk, v letošnjem šolskem letu 

pa bomo obdelali tematski sklop Televizija.  

Predmet je zasnovan tako, da so poudarjene medijske prvine televizije, obenem pa se bodo učenci 

seznanili tudi s skupnimi značilnostmi množičnih medijev.  Vsako leto izdamo tudi šolski časopis, 

pripravljamo program za šolske prireditve, skrbimo za tehnično podporo (ozvočenje in projekcije) ter 

poročamo o dogajanju v šoli (video, skupne govorilne ure, foto – bilten). 
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LIKOVNO SNOVANJE  I, II, III 

(7., 8., 9. razred) 

Učiteljica: Tanja Kogoj                                                                                                    

Likovno snovanje je enoletni izbirni predmet, namenjen učencem od 7. do 9. razreda. Temelji na 

odkrivanju in razvijanju učenčeve ustvarjalnosti in dopolnjuje redne vsebine predmeta likovna 

umetnost.  

Pri likovnem snovanju 1  učenci poglabljajo  znanja v zahtevnejših, a zanimivih likovnih tehnikah s 

področja risanja, slikanja in kiparstva, ki  jih pri rednem pouku ni mogoče spoznati. Pri  tem se naučijo 

delati z različnimi materiali (glino, mavcem, lesom, papirjem, kovino ...).  

Pri likovnem snovanju 2 likovno izobraženost širijo s področja risanja, slikanja, kiparstva, grafike in 

prostorskega oblikovanja. Učenci začenjajo bolje razumevati likovni prostor, vizualno ravnovesje. 

Spoznavajo, kako je lahko glasba likovni motiv, izdelujejo predmete iz keramike in ustvarjajo  grafike.  

Pri likovnem snovanju 3 je poudarek na  sodobnem likovnem izražanju pri načrtovanju različnih vsebin  

(uporaba pravila zlatega reza, kip v ambientu, vizualna in likovna sporočila, načrtovanje prostorskih 

sprememb v domačem kraju). 

Program je v vseh razredih svobodno oblikovan, spodbuja ustvarjalnost, razvija učenčevo osebnost, 

gradi odnos do okolja in se izvaja na sproščen, privlačen način. Vključuje tudi obisk likovne  kolonije 

v Štanjelu, Piranu in Fiesi. Sodelujemo tudi na likovnih natečajih in šolskih projektih. 

Učenci razvijajo in bogatijo:   

• čut za lepoto,                                               

• likovne vrednote, 

• likovno ustvarjalnost,  

• ročne spretnosti.   

Vabljeni vsi, ki radi ustvarjate.  
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TURISTIČNA VZGOJA 

(7., 8., 9. razred) 

Učitelj: Aleš Bobek 

Izbirni predmet turistična vzgoja je enoletni izbirni predmet, namenjen učencem od 7. do 

9. razreda.  

Temeljni namen predmeta je razviti pozitiven odnos do turizma in turistov, hkrati 

pa vzbuditi zanimanje učencev za eno izmed najhitreje rastočih in razvijajočih 

gospodarskih panog v Sloveniji, tudi kot eno izmed možnosti zaposlitve. 

Slovenija je barvita država, saj ji ugodna lega, reliefna pestrost, bogata 

naravna in kulturna dediščina ter ohranjeno naravno okolje omogočajo 

izjemne pogoje za razvoj turizma.  

Delo pri izbirnem predmetu bo: 

• predvsem aktivno, interaktivno, interdisciplinarno  

• in v precejšnji meri tudi na terenu,  

• Odkrivanje kulturnih in naravnih znamenitosti bližnje in širše 

okolice,  

• spoznavanje in ogled delovanja muzejev, turističnih agencij, 

turistično informacijskega centra, različnih nastanitvenih objektov 

(hoteli, hostli …),  

• želja pa so tudi ekskurzije, kjer se bomo preizkusili tudi v 

turističnem vodenju.  

POSEBNOSTI IZBIRNEGA PREDMETA: možnost občasnega poteka v popoldanskem času (ogledi in 

izleti), prevozni stroški (cca. 20 – 30€).  

RAČUNALNIŠTVO - UREJANJE BESEDIL 

(7. razred) 

Učiteljica: Barbara Eržen     

Urejanje besedil je naravoslovno - tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci pridobijo tista temeljna 

znanja računalniško informacijske pismenosti, ki so potrebna v življenju in pri nadaljnjem 

izobraževanju.  

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. 

Vsak učenec dela za svojim računalnikom ter na koncu samostojno izdela projektno nalogo, pri kateri 

si temo izbere sam. Računalnik doma ni potreben. 

  



Osnovna šola Dravlje - IZBIRNI PREDMETI 

• • • 

Šolsko leto 2021/ 2022 • • • 8 

 

Učne vsebine 

Strojna in programska oprema:  

 sestavine strojne opreme in programske opreme, 

 organizacija prostora na disku oz. disketi, 

 izdelava in shranitev računalniške slike. 

Delo z urejevalniki besedil in s prosojnicami:  

 MS Word, MS PowerPoint in podobni programi, 

 pisanje in oblikovanje besedila in slik, 

 izdelava in oblikovanje tabel, 

 oblikovanje naslovov, glave in noge,   

 vstavljanje in izdelava kazala, kazala slik, 

 številčenje strani in označevanje odstavkov,  

 animacija besedila in slik, 

 oblikovanje prehodov med prosojnicami. 

Spoznavanje svetovnega spleta:  

 spoznavanje različnih brskalnikov,  

 iskanje informacij, 

 računalništvo v oblakih in elektronska pošta. 

RAČUNALNIŠTVO - MULTIMEDIJA 

(8. razred) 

Učiteljica: Barbara Eržen 

Multimedija je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci spiralno nadgradijo, 

poglobijo in razširijo znanja pridobljena pri izbirnem predmetu Urejanje besedil. Namen predmeta je 

seznaniti in naučiti učence uporabe računalnika kot multimedijske naprave za obdelavo besedila, slik, 

zvoka in animacije. 

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, ki jih na šoli ne manjka. 

Vsak učenec oz. skupina učencev si izbere temo iz področja, ki jih zanima, in izdela računalniško 

predstavitev, ki jo na koncu predstavijo pred razredom.  

Vsak učenec dela za svojim računalnikom, računalnik doma ni potreben. Učenci svoje znanje v celoti 

pridobijo v šoli. 

Učne vsebine 

Delo s slikami: 

 Gimp, PhotoFiltre in podobni slikarski programi,  

 izdelava slike, 

 oblikovanje fotografij in slik. 
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Delo z zvokom: 

 pisanje glasbe, 

 urejanje in pretvarjanje digitalnega zvočnega zapisa, 

 urejanje in mešanje zvočnih zapisov. 

Delo z animacijami: 

 Prezi in podobni programi, 

 GIFAnimator – program za animacije, 

 Izdelava animiranega filma. 

RAČUNALNIŠTVO - RAČUNALNIŠKA OMREŽJA 

(9. razred) 

Učiteljica: Barbara Eržen     

Računalniška omrežja je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci nadgradijo, 

poglobijo in razširijo znanja pridobljena pri prejšnjih dveh izbirnih predmetih iz sklopa Računalništvo. 

Sodobni človek potrebuje internet. V njem so podatki, ki jih potrebuje za spoznavanje in razumevanje 

v realnosti. Vendar podatki tja niso prišli sami po sebi. Nekdo jih je vanj vpletel. Znanje, kako to storiti 

čim bolj učinkovito in estetsko, postaja vedno pomembnejše. 

Poudarek predmeta je na izdelavi spletnega sestavka iz področja, ki učenca najbolj zanima. Spletni 

sestavek se bo na koncu objavil na spletni strani. Znanje pridobljeno pri tem predmetu lahko učenci 

uporabijo pri izdelavi najrazličnejših spletnih strani. Pri predmetu se zahteva predhodno znanje dela z 

računalnikom.  

Vsak učenec dela za svojim računalnikom, računalnik doma ni potreben. Učenci svoje znanje v celoti 

pridobijo v šoli. 

Učne vsebine 

Osnove programiranja: 

 algoritem in diagram poteka, 

 izdelava preproste računalniške igrice. 

Oblikovanje spletnih strani:  

 spoznavanje osnove HTML jezika, 

 uporaba različnih programov za izdelavo spletnih strani,  

 izdelati enostavno spletno stran s programom NVU 

▪ oblikovanje besedila, 

▪ vstavljanje tabel, 

▪ vstavljanje slik, 

▪ aktivne povezave, 

 izdelati svoj blog, 

 prenos spletnih sestavkov in njihovo objavo. 
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FILMSKA VZGOJA 1, 2 in 3 

(7., 8., 9. razred) 

Učiteljica: Barbara Eržen 

Predmet je triletni in predvideva tri module: Kaj je film, Filmski žanri, Umetnost in družba.  

V šolskem letu 2021/22 se bodo izvajali VSI TRIJE MODULI.  

Kaj je film?; Filmski žanri; Film in družba 

1. OGLEDI FILMOV (celovita izkušnja ogleda filma in razprava po ogledu, interpretacija) 

2. FILM, FILMSKA USTVARJALNOST in ŽANRI, ZGODOVINSKI RAZVOJ, FILM IN DRUŽBA 

3. USTVARJANJE: 

• ANIMIRANI FILM (učenci posnamejo in zmontirajo kratek animirani film z uporabo mobilnih 

telefonov, fotoaparatov in šolskih računalnikov). 

• KRATKI IGRANI FILM (predpriprava snemanja - izbira tematike, žanra, idejne zasnove, lokacije, 

časovnega okvirja, delitev nalog pri snemanju, snemanje in montaža filma z uporabo mobilnih 

telefonov, digitalnih fotoaparatov in kamer ter šolskih računalnikov). 

• KRATKI DOKUMENTARNI FILM (predpriprava kratkega dokumentarnega filma - izbira tematike 

in prizorišča, snemanje in montaža vsebinski, formalni dejavniki utemeljevanja, vidiki družbene 

odgovornosti v družini, med prijatelji, do domovine in v svetu). 

Splošni cilji:  

 učenci/učenke spoznavajo, kaj sta film in avdiovizualna 

dejavnost;  

 razumejo film kot ustvarjalni proces, umetniško 

predstavljanje (filmska  projekcija); 

 vzpostavljajo neposredni stik s filmom, filmskimi ustvarjalci 

in izvajalci;  

 krepijo doživetje filma in oblikujejo svoja merila za 

vrednotenje filma; 

 spoznavajo filmske žanre;  

 razvijajo veščine interpretacije filma in se učijo vizualno izražati svoja spoznanja; 

 razvijajo lastno ustvarjalnost na področju filma;  

 spoznavajo tehnične značilnosti filma in kina;  

 ob filmskih vsebinah osebnostno rastejo, razvijajo sočutje in dovzetnost za doživljanje drugih ter 

se učijo sprejemati družbeno odgovornost;  

 krepijo občutek za odgovorno timsko delo, medsebojno komunikacijo in delitev dela v procesu 

nastajanja filma (kamera, luč, tonski mojster, režiser, igralec, montažer itd.). 
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IZBRANI ŠPORT – NOGOMET  

(7., 8., 9. razred) 

Učitelj: Danilo Dominc 

Namen enoletnega programa izbrani šport je poglabljanje vsebin posameznega športa. Omogoča 

spoznavanje kolektivnega športa in doživljanje radosti pri učenju in igri.  

Namenjen je vsem učencem, ne le tistim, ki se s ponujenim športom ukvarjajo že pri interesnih 

dejavnostih v šoli ali izven nje. V letošnjem šolskem letu ponujamo nogomet.  

Pri izbranem športu nogomet se bodo učenci seznanili z 

nogometom kot kolektivno športno igro, s pravili, sodniškimi 

znaki, pisanjem zapisnika in organizacijo tekem. Učili se bodo 

osnovne tehnike in taktike, nogometne motorike ter doživljali 

zadovoljstvo pri igranju nogometa. 

Splošni cilji predmeta: 

• skrb za skladen telesni razvoj ter navajanje na zdravo življenje, 

• osvajanje in spopolnjevanje športnih znanj,  

• oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev,  

• razumevanje pozitivnih učinkov redne športne dejavnosti in pridobivanje trajnih športnih navad. 

IZBRANI ŠPORT – KOŠARKA  

(7., 8., 9. razred) 

Učitelj: Danilo Dominc 

Pri izbranem športu košarka se bodo učenci učili in 

izpopolnjevali tehniko in taktiko košarkarske igre, 

razvijali osnovne gibalne sposobnosti, kot so moč, 

eksplozivna moč, hitrost, vzdržljivost itd. In seveda 

uživali v vadbi in igranju košarke. Spoznavali bodo 

pravila igre, sodniške znake in sojenje.  

Cilj predmeta je  

• pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika, 

• osvajanje in izpopolnjevanje novih športnih znanj, 

• spodbujati medsebojno sodelovanje in zdravo tekmovalnost v izbranem športu, 

• krepitev zdravega občutka samozavesti in zaupanja vase, 

• oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev,  

• razumevanje pozitivnih učinkov redne športne dejavnosti in pridobivanje trajnih športnih navad. 

Večina ur bo opravljenih v šolski telovadnici, nekaj pa jih bomo porabili za tekmovanja na drugih 

šolah. 
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IZBRANI ŠPORT – ODBOJKA  

(7., 8., 9. razred) 

Učitelja: Jelka Černe, Danilo Dominc 

Namen enoletnega programa izbrani šport je poglabljanje vsebin 

posameznega športa. Omogoča spoznavanje kolektivnega športa in 

doživljanje radosti pri učenju in igri.  

Namenjen je vsem učencem, ne le tistim, ki se s ponujenim športom 

ukvarjajo že pri interesnih dejavnostih v šoli ali izven nje. V letošnjem 

šolskem letu ponujamo odbojko.  

Pri izbranem športu odbojka se bodo učenci seznanili z odbojko kot 

kolektivno športno igro, s pravili, sodniškimi znaki, pisanjem zapisnika 

in organizacijo tekem. Učili se bodo osnovne tehnike in taktike, 

odbojkarske motorike ter doživljali zadovoljstvo pri igranju odbojke. 

Splošni cilji predmeta: 

• skrb za skladen telesni razvoj ter navajanje na zdravo življenje, 

• osvajanje in spopolnjevanje športnih znanj,  

• oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev,  

• razumevanje pozitivnih učinkov redne športne dejavnosti in pridobivanje trajnih športnih navad. 

ŠPORT ZA ZDRAVJE 

 (7., 8., 9. razred) 

Učiteljica: Jelka Černe 

Namen enoletnega predmeta šport za zdravje je spoznavanje novih športov, ki jih v obveznem šolskem 

programu ni mogoče izvajati, so pa z vidika športno-rekreativnih učinkov pomembni za kakovostno 

preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih. 

Namen predmeta je seznaniti učence z najpogostejšimi  kroničnimi 

obolenji sodobnega časa ter kako jih preprečiti ali omiliti z zdravim 

načinom življenja, katerega rdeča nit bo gibanje. 

Program šport za zdravje je namenjen nadgradnji tistih vsebin redne 

športne vzgoje, s katerimi lahko vplivamo na zdravje in dobro 

počutje (splošna kondicijska pripravljenost, atletika, ples, ena od 

športnih iger, plavanje). Vsebine in izpeljava izbirnega predmeta 

omogočajo spoznavanje različnih vplivov gibalnih dejavnosti na zdravje, razumevanje pomena telesne 

in duševne sprostitve, ter pridobivanje znanj, ki učencem omogočajo, da si v prostem času izberejo 

sebi primerne športne vsebine in obremenitve. 
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VERSTVA IN ETIKA 

(7., 8., 9. razred) 

Učitelj: Aleš Bobek 

Izbirni predmet verstva in etika učencem ponuja možnost, da 

razširijo znanje, ki ga o verstvih in etiki dobijo pri obveznih 

predmetih. 

Naraščajoča odprtost in povezanost sveta omogoča in zahteva 

boljše poznavanje različnih verstev in verskih tradicij ter 

spoštovanje med ljudmi različnih verskih in ne verskih nazorov. 

Pouk pomaga učencem razumeti resnost in pomen verskih in 

etničnih vprašanj, pomaga jim pri oblikovanju osebnega odnosa 

do teh vprašanj, ne teži pa k prevzemanju določenih nazorov. 

Pristop k svetu verstev in svetovnih nazorov je nevtralen, drugačen od pristopa z izhodišč posameznih 

verstev, ne pa njim nasprotujoč. Vodilni motiv je dojemanje raznolikosti verstev kot sestavine 

raznolikosti sveta, izhajajoč iz verstva našega okolja in njegovih značilnosti.  

RETORIKA  

(9. razred) 

Učiteljica: Tjaša Milijaš 

Retorika je disciplina, ki v različnih oblikah in v 

različnem obsegu spremlja celotno človeško 

zgodovino.  Namen retorike je učence seznaniti ne 

le s pojmi prepričevanja in argumentiranja, temveč 

tudi s tehnikami prepričevanja, elementi 

prepričevalnega postopka, dejavniki uspešnega 

prepričevanja, strukturo govora in vsestranskim 

obvladovanjem govorne situacije.  

Učenci bodo spoznali tudi razliko med 

prepričevanjem in argumentiranjem, razlikovanjem 

med dobrimi in slabimi argumenti. Poučevanje retorike učence nauči samostojnega, koherentnega ter 

kritičnega oblikovanja in izražanja stališč pri drugih predmetih v času nadaljnjega izobraževanja in na 

drugih področjih družbenega in zasebnega življenja. 
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SPLETNA PRIJAVA NA OBVEZNE IN NEOBVEZNE IZBIRNE PREDMETE 

 

Starši se na Portal LoPolis prijavite tukaj -> https://www.lopolis.si/ z 

uporabniškim imenom in geslom, ki ste ga prejeli na svoj elektronski naslov 

že v lanskem šolske letu in ste ga takrat tudi že uporabili za prijavo na izbirne 

predmete.  

V primeru pozabljenega uporabniškega imena ali gesla, uporabite spodaj 

možnost pozabljeno geslo. Na svoj elektronski naslov boste prejeli svoje 

podatke za vpis v Portal LoPolis.  

Ko se prijavite na portal, boste videli podobno sliko, kot jo lahko vidite spodaj. Kaj točno 

boste videli, je odvisno od tega, ali za razred v katerem je vaš otrok, ponujamo samo obvezne 

oz. samo neobvezne izbirne predmete ali ponujamo oboje. Pojasnila po korakih najdete 

spodaj. 

 

 

1 .  Z A Č E T E K :  iz levega menija je potrebno izbrati možnost Izbirni predmeti. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lopolis.si/
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2 .  N A S T A V I T V E  I Z B O R A :  Na desni strani zgoraj se vidi podatek, kdaj je izbor 

izbirnih predmetov mogoč, ter na koga se v primeru težav lahko obrnete. 

  

 

 

 

 

3 .  D O S E D A N J I  I Z B O R :  V tem okviru so izpisani vsi obvezni in neobvezni izbirni 

predmeti, ki jih je učenec obiskoval v preteklih letih.  

4 .  P O N U J E N I  P R E D M E T I :  Gre za prikaz ponujenih predmetov, ki jih 

ponujamo v šolske letu 2021/2022.  

V naboru ponujenih predmetov so vsi predmeti, ki so ustrezni za razred, ki ga bo učenec 

obiskoval naslednje leto, ni pa izbirnih predmetov, ki jih je učenec že obiskoval, medtem ko 

pri neobveznih izbirnih predmetih lahko obiskuje istega več let, zato so ponujeni vsi.   

5 .  D O D A J A N J E  Ž E L E N I H  P R E D M E T O V :  S klikom na modro puščico 

dodate želene obvezne in neobvezne predmete na seznam Izbira predmetov – gre za 

predmete, ki jih učenec v prihodnjem šolskem letu želi obiskovati. Dodani predmeti se 

shranjujejo samodejno. 

 

 

 

6 .  D O D A J A N J E  R E Z E R V N I H  P R E D M E T O V :  S klikom na oranžno 

puščico dodate rezervne obvezne in neobvezne predmete na seznam Izbira predmetov – gre 

za predmete, ki jih bo učenec v prihodnjem šolskem letu obiskoval, če se kateri od želenih 

predmetov zaradi premajhnega števila prijav ne bo izvajal. Dodani predmeti se shranjujejo 

samodejno. 

 

  

 

7 .  I Z B I R A  P R E D M E T O V :  Na ta seznam se prestavijo vsi obvezni in neobvezni 

izbirni predmeti, tako želeni kot tudi rezervni, ki ste jih izbrali pod Ponujenimi predmeti. Želeni 

predmeti so obarvani modro, rezervni pa oranžno. Če se pri izbiri predmeta zmotite, ga iz 

seznama lahko odstranite s klikom na  na koncu vrstice. S puščicami  predmete lahko 

razporejate po pomembnosti. Vrstni red vnosa je pomemben pri rezervnih predmetih, saj če  
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se kateri od želenih predmetov ne bo izvajal, bo program namesto njega uporabil prvi rezervni 

predmet, zatem drugi … . 

 

 

 

8 .  G L A S B E N A  Š O L A :  Če želite uveljavljati glasbeno šolo, lahko to storite s klikom 

na besedilo Ne uveljavljam ur glasbene šole – odpre se spustni seznam, iz katerega lahko 

izberete, koliko ur glasbene šole uveljavljate. Če izberete samo 1 uro glasbene šole, morate 

izbrati vsaj še en izbirni predmet (min. št. ur IP = 2).  

POZOR: Kadar izberete preveč izbirnih predmetov (kamor se štejejo tudi ure glasbene šole), 

se pojavi spodnje opozorilo. (max. št. IP = 3).  

 

     

 

 

 

 

 


