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UGODNO!!!   UGODNO!!!    UGODNO!!!  

 
35 – urno potovanje s TURISTIČNO VZGOJO 

 
Odhod Prihod Cena na osebo Prevoz 
September 2018 Junij 2019 Tri ocene v 35-tih urah Avtobus in lastne noge 

 
 
Ugodnosti: Potovanje vključuje:        Doplačila: 
- ogled turistične agencije, - izletniki se seznanijo z osnovami      

turizma v domačem kraju, Sloveniji in      
svetu, 

       - izdelava plakatov 

- ogled gostilne, - izletniki se vključijo v turistično      
življenje domačega kraja, 

       - izdelava zloženk 

- ogled kulturne ustanove, - izletniki spoznajo ljudi in ustanove, ki       
se ukvarjajo s turizmom, 

       - izdelava ocenjevalnih lestvic 

- ogled zdraviliškega kraja, - izletniki spoznajo turistične poklice,  
- ogled turistične kmetije, itd. - izletniki razvijajo sposobnost    

kulturnega komuniciranja, itd. 
 

 
VAŠA VODIČKA: BOJANA MURKO 



Računalništvo 1 - Urejanje besedil (UBE)

Predmet je namenjen učencem 7. razreda. 

Traja eno leto. 

Obsega 35 šolskih ur letno.

Spoznate in naučite se:
- zgradbe in delovanja računalnikov,
- kako so podatki shranjeni in v kakšni obliki,
- katere programe uporabljati,
- kako nekaj predstaviti, opisati in oblikovati,
- kako v dokumente vstavljati slike, grafikone, glasbo, filme,
- osnov programiranja računalnikov

Učenci za oceno opravljajo projektne naloge.



Te zanima… 

… v kateri deželi je krava sveta žival? 

… katera vera ima preko 1500 bogov? 

… ali je Jezus res živel? 

… kaj predstavlja Koran? 

… kdo je bil Konfucij? 

… kakšne so razlike med različnimi vejami krščanske religije? 

 

Odgovore na ta vprašanja in še več bomo iskali pri izbirnem predmetu:  

VERSTVA IN ETIKA   

Predmet je trileten ( 7. – 9. razred), vendar ga je možno obiskovati tudi eno ali dve                                 

leti. Vsako leto se obravnavajo različni tematski sklopi; ti so še dodatno razdeljeni                         

na obvezne, obvezno izbirne in neobvezne teme. 

1. leto : VERSTVA I 

Obravnavani so temeljni pojmi o nastanku religij in velike (svetovne) religije                     

(krščanstvo, islam, budizem, hinduizem …), vzori in vzorniki, enakost in različnost. 

2. leto: VERSTVA IN ETIKA II 

Religije so obravnavane poglobljeno s spoznavanjem njihovega obredja, simbolizma                 

in odnosa do drugih skupnosti, življenjska vodila različnih religij. S tem so povezane                         

teme o družini, prijateljstvu, spolnosti …  

3. leto: VERSTVA IN ETIKA III 

Večji del je usmerjen v obravnavanje krščanstva, njegovih virov in smeri, zlasti                       

katoliške vere v slovenskem prostoru, poleg tega pa tudi v oblikovanje odgovorne                       

osebe, ki ima v pluralistični demokratični družbi posebno težo. 

 

                                                                                                                                     Pripravila:   

                                                                                           Bojana Murko 

 



         
 

 

Vezenje je triletni predmet, deli se na tri sklope, ki se nadgrajujejo: 

 

  osnovni vbodi in tehnike vezenja (7. razred, oz. 1. leto obiskovanja predmeta), 

 slikarski, marjetični in gobelinski vbodi (8. razred, oz. 2. leto obiskovanja  

      predmeta), 

  angleško vezenje in rišelje (richelieu) vezenje (9. razred, oz. 3. leto obiskovanja  

      predmeta). 

 

Ure vezenja bodo potekale eno šolsko uro tedensko, oz. dve uri na štirinajst dni. 

 

Želimo, da vezenje ne bi ostalo samo del naše kulturne dediščine, temveč da je to 

predmet, pri katerem bodo učenci urili svojo motoriko, se družili, iskali lepoto, 

ustvarjali in gradili svoje vzorce prihodnosti ter znanje prenašali bodočim rodovom. 

 

Cilji predmeta so: 

         spoznavanje vrst vezenin, 

   spoznavanje motivov in vzorcev ter tehnik vezenja nekoč in danes, 

   tehnike  vbodov:  prednji,  enostavni  stebelni,  široki  stebelni,  ploščati, zančni, 

verižni in križni vbod, 

   varnost in čistoča pri šivanju ter 

   izdelava uporabnih in dekorativnih vezenih predmetov (peresnic, etuijev …). 

 

     
 

 

    

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Mentorica: Andreja Letonja Vučić 



ANSAMBELSKA IGRA 

RAZRED: 7, 8, ali 9. 

Predmet je enoletni. Njegov namen je, da učenci uresničujejo in razvijajo svoje interese za glasbeno
umetnost in kulturo. Glasbene dejavnosti omogočajo učencem ustvarjanje, izvajanje, raziskovanje, 
individualno in skupinsko muziciranje. Program je prilagojen individualnim zmožnostim in 
interesom učencev. 

TEDENSKO ŠTEVILO UR: 1 ura / 35 ( 32 ur) letno 

SPLOŠNI CILJI PREDMETA: 

• izvajajo ljudske, umetne in zabavne glasbene vsebine s petjem ter igranjem na lastne, 
improvizirane, ljudske, klasične, orffove instrumente 
• učenci poustvarijo instrumentalne in vokalno-instrumentalne vsebine, 
• izbirajo izvajalske sestave po svojih nagnjenjih in zmožnostih, 
• navajajo se na samostojno orientacijo v notnih zapisih, 
• ustvarjajo lastne glasbene zamisli, priredbe glasbenih del, 
• predstavljajo svoje poustvarjalne in ustvarjalne dosežke. 

OPERATIVNI CILJI PREDMETA: 

• učenci stopnjujejo spretnost petja in instrumentalne igre, 
• navajajo se na samostojno orientacijo v prirejenih in klasičnih glasbenih zapisih, 
• estetsko in doživeto izvajajo spored instrumentalnih in vokalno-instrumentalnih vsebin, 
• eksperimentirajo z glasovi in glasbili, 
• pozorno poslušajo in vrednotijo izvajane primere, 
• oblikujejo spored kakovostnih dosežkov in jih predstavijo na javnem nastopu, 
• ob glasbi se sproščajo, z njo se ukvarjajo tudi v prostem času, 
• ob glasbenih in z glasbo povezanih dejavnosti razvijajo odgovornost za skupno sodelovanje.

UČNI PRIPOMOČKI: 

• glasbila, ki so na voljo v šoli, (glasbila, ki jih igrajo učenci) 

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE: 

• repertoar naučenih pesmi



 
 

FILOZOFIJA ZA OTROKE 

 
Je izbirni predmet, ki traja tri leta, vendar ga lahko učenci obiskujejo od enega do treh 

let, ker ni vezan na predznanje.  

Za učence 7. razreda je Filozofija za otroke - Kritično mišljenje. 

Za učence 8. razreda je Filozofija za otroke - Etična raziskovanja. 

Za učence 9. razreda je Filozofija za otroke - Jaz in drugi. 

 

Filozofski problemi so prevedeni v zgodbe za otroke, o katerih se razpravlja pri pouku 

izbirnega predmeta. Učenci učinkovito razvijajo mišljenje. 

 

Cilji predmeta so: 

- razvijanje avtonomnega, kritičnega, refleksivnega mišljenja, 

- razvijanje domišljije in kreativnosti, 

- razvijanje kulture dialoga, 

- razvijanje miselnih spretnosti, 

- filozofsko raziskovanje problemov.   

                                                                                             
 
 
 
Predmet izvaja: Bojana Murko, prof. 



 

Predmet je triletni in se izvaja v 7., 8. in 9. razredu po dve 

uri na teden. Učenci se lahko začnete učiti jezika tudi v 8. 

ali 9. razredu, če imate ustrezno predznanje.  

Učenci boste razvijali sporazumevalno zmožnost v 

hrvaščini z različnim namenom in v različnih 

sporazumevalnih okoliščinah. Prav tako boste razvijali 

tudi osnovne sporazumevalne okoliščine: pisanje, 

govorjenje, branje in prevajanje. 

Cilji predmeta:  

 sposobnost komunikacije v hrvaškem jeziku (v zasebni in javni 

komunikaciji) z različnimi osebami v različnih situacijah, 

 pridobivanje osnovnih jezikovnih znanj za uporabo hrvaščine pri različnih besedilih 

in za pravilno razumevanje sredstev javnega 

obveščanja,  

 spoznavanje podobnosti in razlik med 

slovenščino in hrvaščino, kar omogoča lažje in hitrejše razumevanje. 

Pri pouku hrvaščine se boste učenci s spoznavanjem jezika, književnosti in kulture 

drugega naroda: 

-  usposobili za življenje z drugimi v strpnosti in sožitju in 

-  se naučili spoštovanja do različnosti in drugačnosti. 

Pomemben del učenja hrvaščine je tudi učenje hrvaške kulture in civilizacije, kar pripomore k medkulturni 

komunikaciji in razumevanju med narodi.               

                                                                                                       Mentorica: 

                                                                                                       Helga Mihelač, prof. SLJ 

HRVAŠČINA 



NEOBVEZNI DRUGI TUJI JEZIK – NEMŠČINA 

 

70 ur letno, za učence 4., 5. in 6. razredov 

 

Predmet je namenjen učencem, ki se prvič srečajo z nemškim jezikom. V 

ospredju je govorno sporočanje in razumevanje. Obravnavali bomo teme iz 

vsakdanjega življenja na zelo preprost in igriv način. Pouk in usvajanje 

besedišča bo potekalo skozi igro vlog, zgodbe, pesmi in igre. Skupaj bomo 

ustvarjali naše učno gradivo z izdelavo plakatov in slikovnih kart. 

Teme: Učenci se bodo naučili pozdraviti, opisati sebe in svojo družino, svojo 

hišo, opisali bodo živali, govorili o šoli, hrani, prostem času in spoznavali dežele 

nemško govorečega področja. 

Učiteljice nemščine 

 

 



NEOBVEZNI DRUGI TUJI JEZIK – NEMŠČINA 

70 ur letno, za učence 7., 8. in 9. razredov 

Učenci razvijajo vse jezikovne sposobnosti: pisno in ustno sporočanje ter slušno 

in bralno razumevanje, predvsem v vsakdanjih situacijah. Usposabljajo se za 

navezovanje stikov, za komuniciranje predvsem s sovrstniki. V ospredju je 

učenčevo samostojno kreativno učenje – mapa dosežkov, kratki filmčki, 

slovarji, delo z e-vsebinami, govorni nastopi, petje, igre … 

Pri izvajanju pouka je poudarek na razgovoru, igri vlog ter obravnavanju 

učencem prijaznih tem. 

Učne vsebine so prilagojene mladostnikom in njihovim interesom (šola, družina, 

živali, prosti čas, dežele nemškega govornega področja, počitnice, 

dopisovanje s prijatelji, nakupovanje in moda, hrana in pijača, človeško telo in 

zdravje, prazniki, izleti in potovanja …). 

 

Zakaj se odločiti? 

- Veliko že razumeš, pa tega sploh ne veš, in zato bo še lažje začeti. 

- Spoznal boš značilnosti, kulturo in dosežke dežel, v katerih se govori 

nemščina. 

- Dobro je razumeti jezik sosednjih držav, saj jih včasih obiščeš. 

- Obiskal boš nove kraje, saj se bomo odpravili na ekskurzijo v Avstrijo. 

 

Učiteljice nemščine 

 

 



IZBRANI ŠPORT – NOGOMET 

32 ur letno, za učence 9. razredov 
- podrobneje se seznanit z nogometom, 

- izboljšat individualno tehniko in skupinsko taktiko, 

- spoznati pravila, pojme, opremo in znake povezane z nogometom, 

- spoštovanje pravil športnega obnašanja, 

- pomen koristnega preživljanja prostega časa, 

- zdrav način življenja, druženje in varovanje okolja. 
 
 
 

ŠPORT ZA SPROSTITEV 
35 ur letno, za učence 8. razredov 

- skrb za skladen telesni razvoj, 

- dobro počutje in oblikovanje stališč, 

- osvajanje in utrjevanje športnih znanj, 

- pozitivno doživljanje športa, 

- spoznavanje novih športov, 

- celovito razumevanje športa in psihično sprostitev. 
 

 

ŠPORT ZA ZDRAVJE 

35 ur letno, za učence 7. razredov 
 

 
- razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, 

- spoznavanje z novimi športi, 

- vpliv športa na psihično in fizično počutje. 
 



KLAVIATURA IN RAČUNALNIK 1 
 

 

Povezava klaviatur z računalnikom prinaša nove zvočne in glasbeno-izrazne možnosti na 

področju inštrumentov s tipkami. Pomembno področje pa predstavlja smiseln ter ustvarjalen 

izbor zvokov in zmožnosti inštrumenta ter oblikovanja tona. 
 

Predmet traja eno leto po 35 ur letno. Izvaja se ga v glasbeni in računalniški učilnici. 
Učenci v 7., 8. ali 9. razredu začnejo s prvim delom programa (KLAVIATURA IN RAČUNALNIK 

I). Po opravljenem prvem delu je v 8. oz. 9. razredu mogoče izbrati nadaljevanje z naslovom 

KLAVIATURA IN RAČUNALNIK II. 
 

Cilji predmeta: 
• seznanjanje z inštrumentom 
• razvijanje melodičnega, ritmičnega in harmonskega posluha 
• razvijanje izvajalske spretnosti 
• spoznavanje skladb različnih glasbenih zvrsti 
• spoznavanje računalniškega zapisa glasbe 
• ustvarjanje glasbe 

 
Pri predmetu bomo uporabljali računalnik, igrali na klaviature, oblikovali zvok, igrali v 

skupinah, ustvarjali glasbo ob pomoči računalnika, spoznavali glasbene elemente ter 

ocenjevali in vrednotili glasbo. 

 

 



LIKOVNO SNOVANJE  1,2,3 
Učiteljica: Romana Kiseljak 
Dopolnjuje vsebine likovne umetnosti. 
 Vsebine predmeta se povezujejo s pojmi iz likovne teorije, zgodovine  umetnosti 
in likovne tehnologije. Je enoletni IP in se izvaja v 7., 8. in 9. razredu. 
CILJI: 

 razvijajo zmožnosti opazovanja, predstavljivosti likovnega mišljenja, likovnega 
spomina in domišljije; 

 razvijajo interes za različne oblike likovne dejavnosti; 

 bogate in ohranjajo zmožnosti za likovno izražanje; 

 ob rokovanju z različnimi materiali in orodji razvijajo likovno izrazne zmožnosti in ustvarjalnost, zmožnost 
doživljanja lepote v naravi in umetninah; 

 razvijajo zmožnost oblikovanja meril za kritično vrednotenje lastnih del, del vrstnikov ter stvaritev umetnikov. 

 



LITERARNI KLUB 
Število ur ( 1 ura tedensko ali 2 uri na 14 dni): 

- 35 ur letno za 7. in 8. razred  

- 32 ur letno za 9. razred 

Izbirni predmet je enoleten in nadgrajuje predmet 

slovenščina. Predstavlja poglabljanje in razširitev sposobnosti 

in znanj, upošteva interese učencev in ravnovesje področij umetnostnega in neumetnostnega 

jezika.  

Zajema dve področji:  
1. branje in  
2. ustvarjanje leposlovnih besedil  

CILJI:  
- učenci razvijajo pozitiven odnos do književnosti;  
- spoznavajo slovensko in svetovno mladinsko književnost;  
- spoznavajo druge kulture in si privzgajajo strpen odnos do njih;  
- sprejemajo in vrednotijo umetnostna besedila;  
- ustvarjalno se odzivajo na prebrano, se o prebranem pogovarjajo in utemeljujejo njihova 
stališča;  
- razlikujejo umetniško in trivialno književnost;  
- razumejo raznolikost besedil in jih med seboj primerjajo;  
- se seznanjajo s sodobno besedno umetnostjo (novi tiski, revije, časopisi);  
- pišejo dnevnik branja;  

- ustvarjajo doživljajska in domišljijska besedila;  
- urejajo razredne ali šolske literarne publikacije. 

                                                                                                                                             
»Branje le napolni um z gradivom znanja; šele z 

razmišljanjem pa prebrano postane naše.«   

                                                                John Locke 

 

                                                                                                                       Mentorica: 

                                                                                                             Helga Mihelač, prof. SLJ 



Multimedija (MME)

Predmet je namenjen učencem 8. razreda. 

Traja eno leto. 

Obsega 35 šolskih ur letno.

Kot pove ime samo Večpredstavnost ali multimedija, gre pri tem predmetu za uporabo vseh možnih 
načinov predstavitev: besedila, slike, zvoka, filma.

V prvem delu se spoznamo s pripravo:
- podatkov v tabelah, (Excel)
- slikovnega materiala (rastrske in vektorske slike),
- animiranih slik,
- zvočnih datotek
- in z zajemom in obdelavo videa.
Naučite se predstaviti dogodek, napraviti reportažo, posneti in urediti film z različnimi efekti.

V prvem polletju izdelate reportaže dogodka v drugem pa predstavitev in animacijo na izbrano 
temo.



 

ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU 

Želiš spoznavati organizme okoli sebe? 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pri tem predmetu je v ospredju terensko delo,priprava gojišč za 

organizme (vivarij, terarij, akvarij) laboratorijsko delo, iskanje 

informacij, delo z določevalnimi ključi, obisk vivarija. 

Učiteljica: Nevenka Petek 

 

 

 

- predmet traja eno leto 

- namenjen je učencem 7. in 8.  

razreda 

- predmet se povezuje s predmeti 

naravoslovje, biologija in kemija 

Cilji predmeta: 

-spoznavanje življenjske 

potrebe živih bitij in tako bolje  

povezati abiotske in biotske 

dejavnike 

-spoznanje, da je vsako 

rušenje ravnotežja v naravi 

lahko usodno za preživetje 

organizmov 

-zavedanje ob gojenju 

organizmov, da so živa bitja, ki 

smo jih vzeli v oskrbo, odvisna 

od nas, zato moramo biti pri 

gojenju in vzdrževanju izjemno 

odgovorni 

 



 

POSKUSI V KEMIJI 

 

 

 Želiš spoznati svet kemije in eksperimentirati? 

- predmet traja 1 leto/ 35 ur 

- namenjen je učencem 8. in 9. razreda 

- predmet se povezuje s predmetom 

naravoslovje 7 in s predmetom kemija 8, 9 
 

 Učenci spoznavajo eksperimentalno delo, 

laboratorijske tehnike, načrtujejo poskuse in 

jih predstavijo.   

 

Učiteljica:  Nevenka Petek 

 

VSEBINE IN CILJI 

PREDMETA: 

Učenci utrdijo in 

poglobijo znanje, 

razumevanje in uporabo 

kemijskih vsebin s 

pomočjo samostojnega 

eksperimentalnega dela.  

Razvijajo spretnosti in 

veščine za varno in 

učinkovito delo s snovmi, 

eksperimentiranje, 

raziskovanje. 

Usvojijo postopke 

eksperimentalno-

raziskovalnega dela od 

načrtovanja raziskave do 

oblikovanja zaključkov 

ter njihovo povezovanje s 

teorijo in življenjskim 

okoljem. 

 



Računalniška omrežja (ROM)

Predmet je namenjen učencem 9.razreda. 

Traja eno leto. 

Obsega 32 šolskih ur letno.

Računalniki sami zase sicer zmorejo precej, vendar skoraj nič v primerjavi s tistim kar zmorejo
skupaj v omrežju. Zato se bomo pri predmetu računalniška omrežja spoznali z gradniki omrežja, na
kakšen način se računalniki med seboj sporazumevajo ter z internetom. V prvem polletju učenci
spoznajo osnove spletnih strani in izdelajo enostavno spletno stran. Predstavijo določeno vsebino na
spletnem strežniku.

V drugem polletju  se postavi spletni  strežnik na svojem računalniku in  izdela  zahtevna spletna
stran,  ki  obdeluje podatke,  ki  jih  obiskovalec spletne strani pošlje  na strežnik (izdelava spletne
ankete/testa). Pri tem se srečamo s programiranjem in ga tudi uporabimo.



RETORIKA 9 
 

“Možgani so veličastna stvar: brezhibno delujejo 

od rojstva pa do trenutka, ko vstaneš, da bi imel 

nastop.”                                                   (M. Twain) 
 

 

Retorika je enoletni izbirni predmet v 9. razredu, ki se izvaja enkrat 

tedensko po 1 uro oziroma 2 uri na 14 dni. Obsega 32 ur letno. 

Učenci se boste učili javnega nastopanja in izražanja svojih stališč. 

Program tega predmeta vam bo približal nastopanje pred učitelji, sošolci 

in prijatelji. Priučili se boste veščin prepričljivega, jasnega, 

samozavestnega in uspešnega govornega nastopanja; spoznali boste, kako 

se znebiti treme in suvereno nastopati v svojem slogu ter tako s poslušalci 

vzpostaviti dober stik in kvalitetno komunikacijo. 

 

          Mentorica: 

                                                                                                                       Helga Mihelač, prof. SLJ 
                                                                                                                        



ROBOTIKA V TEHNIKI 

RAZRED: 8. 

TEDENSKO ŠTEVILO UR: 1 (35 ur letno) 

Pri Robotiki v tehniki učenci spoznajo konstruiranje modelov računalniško krmiljenih strojev in
naprav s poudarkom na specifičnih značilnostih robotike. Učenci pridobivajo osnovna spoznanja o
geometriji in konstrukciji tipičnih oblik robotskih rok, o elektronskih krmiljih, ki so potrebna za
računalniško vodenje, o senzorjih, ki – vgrajeni v konstrukcijo – omogočajo povratno delovanje na
krmilje. 
Seznanijo se s  temeljnimi načeli  računalniško vodene proizvodnje in z mestom robotike v njej.
Ugotavljajo prednosti takega načina proizvodnje in smeri v razvoju sodobne tehnologije. Spoznajo
različna področja, v katerih ima robotika pomembno vlogo. Pri pridobivanju praktičnih izkušenj si
pomagajo z  uporabo ustreznih didaktičnih sestavljank,  s katerimi gradijo delujoče,  računalniško
krmiljene modele strojev, naprav in robotskih rok. 

VSEBINE IN CILJI: 

• Izbirni predmet robotika v tehniki je edinstvena priložnost, da lahko spoznate in izveste nekaj več
o  tehniki  prihodnosti,  hkrati  pa  vam  to  koristi  pri  predmetih  fizika,  tehnika  in  tehnologija,
astronomija, računalništvo … 
• Cilj predmeta je, da učenci začnejo razmišljati kot znanstveniki in inženirji ter pomagajo poiskati
načine in rešitve, ki nam lahko vsem pomagajo. 
•  S  pomočjo  LEGO®  MINDSTORMS®  tehnologije  bodo  sestavljali,  testirali  in  programirali
avtonomne robote, ki bodo reševali različne naloge v računalniški učilnici, kdor bo želel pa tudi na
vedno atraktivni tekmi robotov. 
• Učenci se bodo povezovali z ljudmi iz okolice, spoznavali različne poklice, pomen skupinskega
dela, učili se bodo sodelovanja, delili svoje rešitve, znanje, izkušnje. Odrasli vas bomo vzpodbujali
k ustvarjalnemu, inovativnemu razmišljanju. Razmišljanju izven okvirjev, out of the box . ˮ ˮ

PREVERJANJE IN OCENJEVANJA ZNANJA: 

Skozi celo šolsko leto bodo učenci pridobili najmanj tri ocene. 

• Prvič bodo učenci ocenjeni ustno. 

• Ena ocena se pridobi iz praktičnega dela gradnje robota. 

• Zadnja ocena se pridobi iz programiranja robota



 
 

 
 

Zakaj izbrati neobvezni izbirni predmet Umetnost? 

Kompetenca ustvarjalnosti in inovativnosti je ena izmed najpomembnejših veščin 

za življenje v 21. stoletju, ki jo najintenzivneje razvijamo prek umetnosti. 

 

Cilji NIP Umetnost 

       Učenci: 

 Ustvarjajo, poustvarjajo in izvajajo kulturno – umetniška dela  na enem izmed 

umetniških področij. 

 Sproščajo se prek izražanja v umetnosti. 

 Razvijajo sposobnost sodelovanja v skupini. 

 Razvijajo aktiven odnos do kulture in umetnosti. 

 Prek javne uprizoritve del krepijo pozitivno samopodobo. 

  

Vsebina in način dela 

 Neobvezni izbirni predmet  (NIP) je projektno zasnovan predmet  

in obsega 35 šolskih ur na leto.  

 Učenci se  v enem letu posvetijo enemu umetniškemu področju.   

 Če se želiš v šolskem letu 2018/19 zabavati ob literarni umetnosti, se nam pridruži.  

 Vabljeni učenci 2. VIO (4., 5. in 6. razred).  

 

"Najboljša knjiga je najboljša družba."   

   

                                                                                                                                Mentorica:  
Ptuja, april 2018                                                                             Simona Kornik 


