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Obvestilo o obveznih in neobveznih izbirni 

predmetih v šolskem letu 2015/2016 

 

Spoštovani učenci, starši!  

Šola bo v šolskem letu 2015/2016 izvajala dejavnosti in pouk v skladu s sprejetimi 

spremembami predmetnika osnovne šole na Strokovnem svetu in spremembami Zakona o 

osnovni šoli. Poleg rednih predmetov po predmetniku, šola izvaja pouk obveznih izbirnih 

predmetov za učence 7., 8. in 9. razredov in letos tudi pouk neobveznih izbirnih predmetov za 

učence 4., 5., 7. in 8. razreda (prehodno obdobje).  

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;  

 4. in 5. razreda izbere eno uro pouka neobveznih izbirnih predmetov oz. največ dve 

uri, če izbere tuj jezik kot neobvezni izbirni predmet. 

 7. in 8. razreda izbere dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov, če izbere tuj jezik 

kot neobvezni izbirni predmet.  

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  

glasbene šole namesto obiskovanja izbirnih predmetov starši podpišejo izjavo na prijavnici in 

kasneje prinesejo uradno potrdilo glasbene šole o vpisu učenca v njihov program (do konca 

šolskega leta). O oprostitvi sodelovanja pri izbirnih predmetih odloča ravnatelj na osnovi vloge 

za posamezno šolsko leto. Izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5. 

Znanje izbirnih predmetov se ne preverja na nacionalnem preverjanju znanja. 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 tuj jezik dve uri 

tedensko. Podrobnejši učni načrti izbirnih 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/ 

program_osnovne_sole/abecedni_seznam_izbirnih_predmetov_v_osnovni_soli/ #c17860  

 neobvezni izbirni:  

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/ 

direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/program/ 
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PRIJAVNI POSTOPEK ZA OBVEZNE IZBIRNE PREDMETE BO POTEKAL 

PREKO SPLETA OD 21. 4. 2015 do 10. 5. 2015. 

 

Prijavnice starši oddate preko portala e-Asistent 

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ZA UPORABNIKE E-ASISTENTA:  

 v profilu vašega otroka izberete zavihek Izbirni postopek ter razvrstite predmete po 

pomembnosti. Na koncu prijavo POTRDITE.  

 Prijavnico je potrebno oddati do 10. 5. 2015.  

 

Na osnovi prijav bomo oblikovali skupine obveznih izbirnih predmetov za naslednje šolsko 

leto. Izvajali bomo le tiste izbirne predmete, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev 

skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole. Upamo, 

da vam bodo predstavitve izbirnih predmetov, ki smo jih pripravili v pomoč. Svetujemo vam, 

da odločitev o izbiri temeljito pretehtate in se za nasvet obrnete tudi na razrednike ter druge 

učitelje.  

Postopek izbora NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV za 4., 5., 7. in 8. razred bo 

izveden klasično preko natisnjenih prijavnic, ki jih bo učenec prinesel domov. 

 

 

Ravnatelj: Milan Fakin 
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OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 



ANSAMBELSKA IGRA mag. Oliver Buček, prof.

ŠT. UR
• TEDENSKO: 1
• LETNO: 35

TEMATSKI SKLOPI:
• USTVARJANJE GLASBE
• POUSTVARJANJE GLASBE
• KVALITETNI ZVOČNI POSNETKI
• GLASBENA DELA IN DOGODKI

KRATEK OPIS PREDMETA:
• Igramo na Orffova glasbila.
• Igramo ritmična ter ljudska glasbila.
• Uporabljamo glasbila, ki se jih učimo v glasbeni šoli.
• Zvočno eksperimentiramo.
• Improviziramo in glasbeno oblikujemo nove skladbe.
• Se sproščamo ob glasbenem ustvarjanju.
• Pripravimo koncert različnih zvrsti glasbe, sestavimo orkester.
• Oblikujemo spremljave različnim pesmicam.
• Oblikujemo lastna glasbila za spremljanje in ustvarjanje.
• Estetsko poustvarjamo in vrednotimo glasbeno gradivo.
• Uživamo ob oblikovanju pesmi, popevk, rondoja, menueta..
• Beremo note, partiture, ritem in vse to tudi izvajamo.
• Se gibljemo ob glasbi ...

Načini pridobivanja ocene:
Obvladali bomo repertoar, ki ga bomo izvajali. Aktivno bomo sodelovali po svojih 
zmožnostih, ocenjeval se bo naš napredek pri ustvarjanju, poustvarjanju, nastopih, 
aktivnostih ...

VEZANO NA RAZRED: NE
PRIPOROČAMO 7. r
TRAJANJE: 1 leto

CILJI, KI JIH ŽELIMO DOSEČI:
• učenci poustvarijo vokalne, instrumentalne in vokalno-instrumentalne vsebine,
• učenci izberejo izvajalske sestave po svojih nagnjenjih in zmožnostih,
• učenci se navajajo na samostojno orientacijo v izbranih partiturah in na zapis 

lastnih zamisli,
• učenci izrazijo ustvarjalne zamisli z zvočnimi eksperimenti, improvizacijo in 

glasbenim oblikovanjem - komponiranjem ter izvajanjem v razredu in javno,
• učenci predstavijo svoje poustvarjalne in ustvarjalne dosežke.

 
OPIS DELA PRI PREDMETU:

• USTVARJANJE (ustvarjanje zvočnih slik, oblikovanje glasbe, ritma, melodije, 
zvoka, glasbene predstave, ...)

• POUSTVARJANJE (igranje na inštrumente, nastopanje, ...)
• SPOZNAVANJE PARTITUR

PODROČJE: GLASBENO
 
POVEZAVA S PREDMETI: LVZ, ZGO, ŠVZ



 
 

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. 



 

GENETIKA 

- predmet traja  32 ur 

- namenjen je učencem 9. razreda 

- predmet se povezuje s predmetom  

biologija 8.  in 9. razred 

 

 

 

 

Pri tem predmetu  se učenci poglobljeno seznanijo se z molekulo 

DNK, kloniranjem in posledicami, virusom HIV, gensko 

spremenjenimi organizmi, dedovanju pri človeku in z Mendlovo 

genetiko.  

Učenci si bodo izdelali rodovnik širše družine in obiskali 

laboratorij. 

Učiteljica: Nevenka Petek 

CILJI PREDMETA: 

- pridobivajo uporabno 

znanje za razumevanje 

procesov in pojavov v zvezi 

z dednostjo ter 

sposobnost predvidevanja 

posledic poseganja v dedni 

material, 

 

- poglabljajo, razširijo in 

nadgradijo že usvojeno 

znanje pri obveznem 

predmetu in se urijo v 

njegovi uporabi v 

vsakdanjem življenju, 

 

- navajajo se na kritično 

presojanje  pozitivnih in 

negativnih posledic 

človekovega poseganja v 

dedni material in se zavejo  

možnih zlorab ter njihovih 

posledic, 

 

- spoznavajo 

eksperimentalne metode 

dela in se ob tem 

seznanjajo z moralno-

etičnimi zadržki pri njihovi 

uporabi 
 

 



GLASBENA DELA mag. Oliver Buček, prof.

ŠT. UR
• TEDENSKO: 1
• LETNO: 35

 
TEMATSKI SKLOPI:

• MOTIV, VPRAŠANJE, ODGOVOR
• KANON, VARIACIJE, RONDO
• KLAVIRSKA MINIATURA IN SAMOSPEV
• INŠTRUMENTALNE GLASBENE OBLIKE
• GLASBENO GLEDALIŠČE
• ZABAVNA GLASBA
• LJUDSKA GLASBENA ZAPUŠČINA
• GLASBENE PRIREDITVE

 
KRATEK OPIS PREDMETA:

• Spoznavamo različne glasbene sloge, zvrsti in žanre. (Jazz,  musical, opero, kantato, simfonijo, …)
• Glasbena dela spoznavamo s pomočjo kvalitetnih posnetkov (avdio ter video) ter na koncertih.
• Vsaj petkrat na leto se udeležimo koncerta »v živo« ali glasbene prireditve.
• Navajamo se na sprejemanje različnih glasbenih del, po zbranem poslušanju ali obisku predstave 

izražamo svoja glasbena doživetja in predstave (likovno, besedno, gibno- plesno).
• Vrednotimo različna glasbena dela, navajamo se na zbrano poslušanje glasbe, ter razvijamo 

sposobnost presoje na estetskem področju.
• Odlomke znanih glasbenih del svetovnih mojstrov poustvarimo, zaigramo na Orffova ali 

druga glasbila, zapojemo ...
• Spoznamo različne glasbene oblike – ne le teoretično, temveč jih tudi sami ustvarjamo in izvajamo z

glasbili, gibi, 
• Učenci smo vsestransko aktivni na glasbenem področju.
• Naučimo se uživati ob dobri glasbi.

Načini pridobivanja ocene:
Ocenjevali bomo aktivnost ter napredek posameznika pri glasbenih dejavnostih, njegovo ustvarjalnost in 
aktivno raziskovanje glasbene dediščine, ter kulturno obnašanje na koncertih.
 
VEZANO NA RAZRED: NE
PRIPOROČAMO: 9. r
TRAJANJE: 1 leto

CILJI, KI JIH ŽELIMO DOSEČI:
• učenci spoznajo tematske sklope različnih glasbenih slogov, zvrsti in žanrov,
• učenci sprejmejo obsežnejša glasbena dela,
• učenci izrazijo glasbena doživetja ob različnih umetnostih (glasbene, besedne, likovne, plesne),
• učenci razvijejo sposobnosti presoje in vrednotenja glasbenih dosežkov,
• učenci selektivno izberejo medijske glasbene programe in oblikujejo osebne zbirke zvočnih 

posnetkov,
• učenci obiščejo glasbene prireditve in poročajo o njih,
• učenci iščejo informacije o glasbi v literaturi in računalniških programih.

OPIS DELA PRI PREDMETU:
• USTVARJANJE (ustvarjanje zvočnih slik, oblikovanje glasbe, ritma, melodije, zvoka, glasbene 

predstave, ...)
• POUSTVARJANJE (igranje na inštrumente, nastopanje, ...)
• SPOZNAVANJE, VREDNOTENJE IN ANALIZA PARTITUR
• OBISKOVANJE GLASBENIH DOGODKOV

PODROČJE: GLASBENO
 
POVEZAVA S PREDMETI: LVZ, ZGO, ŠVZ



GLASBENI PROJEKT mag. Oliver Buček, prof.

  ŠT. UR
• TEDENSKO: 1
• LETNO: 35

 
TEMATSKI SKLOPI:

• USTVARJANJE IN POUSTVARJANJE
• LJUDSKA IN UMETNA GLASBA
• ZABAVNA GLASBA
• GLASBENI POUSTVARJALCI
• GLASBENE USTANOVE

 
KRATEK OPIS PREDMETA:

• Izberemo, oblikujemo ali poustvarimo glasbeno predstavo. (npr. lutkovno, dramsko, glasbeno 
pravljico, musical.....)

• Igramo na Orffova glasbila, ki jih imamo v šoli.
• Igramo razna ritmična ter ljudska glasbila.
• Uporabljamo glasbila, ki se jih učimo v glasbeni šoli.
• Z glasbo izrazimo neko dogajanje.
• Ustvarjamo zvočne slike.
• Sproščamo se ob glasbenem ustvarjanju.
• Z ustrezno glasbo spremljamo gibe telesa, ples, korake..
• Uživamo ob oblikovanju glasbe, ritma, melodije, zvoka.
• Izbiramo literarna dela ali odlomke ter jih opremimo z ustrezno glasbo ter dramatiziramo, režiramo.
• Uporabljamo računalniške programe za miksanje zvoka.
• Oblikujemo zvok z lastnimi glasbili ter izvajamo lastne zamisli posameznikov.
• Estetsko poustvarjamo in vrednotimo glasbeno gradivo.
• Beremo note, partiture, ritem in vse tudi izvajamo.
• Nastopamo in se javno predstavljamo na prireditvah.
• Improviziramo, ustvarjamo, oblikujemo, izvajamo, nastopamo....

Načini pridobivanja ocene:
 

• Obvladali bomo različne pristope pri raziskovanju določenega glasbenega projekta in njegove 
predstavitve.

• Ocenjevali bomo aktivnost pri organizaciji, vsebini, pri glasbenih dejavnostih ter napredek pri 
ustvarjanju.

• Ocenjevali bomo napredek pri poustvarjanju, nastopih.
• Ocenjevali bomo glasbeno izvajanje pri projektu.

VEZANO NA RAZRED: NE
PRIPOROČAMO: 8 r
TRAJANJE: 1 leto

CILJI, KI JIH ŽELIMO DOSEČI:
• učenci uresničijo glasbene projekte, značilne za določen kulturni prostor in čas,
• učenci oblikujejo in poustvarjajo glasbene predstave v kateri povezujejo različne umetniške zvrsti in

posredujejo šolskemu in širšemu občinstvu,
• učenci raziskujejo določeno glasbeno področje in to tudi predstavitvijo,
• učenci izvajajo različne glasbene vsebine z različnimi inštrumenti in zvočnimi sredstvi,
• učenci oblikujejo svoje glasbene zamisli s pomočjo računalnika,
• učenci ustvarijo zvok s sodobnimi glasbenimi mediji.

OPIS DELA PRI PREDMETU:
• USTVARJANJE (ustvarjanje zvočnih slik, oblikovanje glasbe, ritma, melodije, zvoka, glasbene 

predstave, ...)
• POUSTVARJANJE (igranje na inštrumente, nastopanje, ...)
• SPOZNAVANJE PARTITUR

PODROČJE: GLASBENO
 
POVEZAVA S PREDMETI: LVZ, ZGO, ŠVZ





 

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 



IZBRANI ŠPORT – NOGOMET 

35 ur letno, za učence 7. 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 

32 ur letno, za učence 9. razredov 

 

- razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti,  

- spoznavanje z novimi športi,  

- vpliv športa na psihično in fizično počutje,  

- doživljati sprostitveni vpliv športa,  

- medsebojno sodelovanje in spoštovanje različnosti, 

- razvijati kulturen odnos do narave in okolja.  



KEMIJA V ŽIVLJENJU 

 

                       

    

 

                                

Izbirni predmet  je namenjen učencem 9. 

razreda. 

Kemija v življenju je sestavljen iz treh modulov: 

 Tekmovanje snovi (kromatografija) 

 Svet brez barv bi bil dolgočasen  

 (spoznavanje naravnih barvil) 

 Kemija tudi diši (eterična olja) 

  

 

 

 

 

 

 

Učiteljica:  Nevenka Petek 

  

, 

 spoznajo, da so metode 

ločevanja zmesi in 

analize sestavin zmesi 

ključne tako v kemijskem 

raziskovanju kakor tudi v 

medicini, kmetijstvu in 

industriji, v medicinski 

diagnostiki in podobno; 

 spoznajo kromatografijo 

kot pomembno tehniko 

ločevanja zmesi kakor 

tudi tehniko za analizo 

naravnih in sinteznih 

snovi; 

 na primerih spoznavajo, 

kako se teoretična znanja 

različnih strok prepletajo 

pri reševanju konkretnih 

problemov; 

 preučijo naravna barvila 

in eterična olja, njihovo 

kemijsko zgradbo, 

izolacijo, lastnosti  

 naučijo se uporabljati 

baze podatkov in 

programe za 

tridimenzionalne prikaze 

zgradbe molekul; 

Predmet je namenjen razvijanju nivojsko višjih,  

prenosljivih spretnosti, kamor uvrščamo sposobnost  

reševanja problemov, informacijsko in komunikacijsko  

pismenost, navajanje na delo v skupini s poudarkom na  

sodelovalnem učenju, sposobnost upravljanja z  

razpoložljivimi viri in sposobnost vodenja. 



Obdelava gradiv – Les 

 

Izberejo lahko učenci:  

 7. Razreda 

_________________________________________ 

       Število ur: 

 35 – 1 ura tedensko 

_________________________________________ 

                        Učitelj: 

 Roman Prosenjak 

_________________________________________ 

Obdelava gradiv je naravoslovno – tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci usmerjajo 

svojo radovednost v izdelavo določenega predmeta in ustvarjalno sodelujejo v skupini. 

Učenec se bo naučil in spoznal pri tem izbirnem predmetu: 

 Varstvo pri delu 

 Industrijski in obrtniški način proizvodnje 

 Lastnosti lesa 

 Tehnična dokumentacija za izdelek 

 Izbira in priprava lesa 

 Spoznavanje obdelovalnih postopkov pri izdelavi izdelka 

 Izdelava sestavnih delov izdelka 

 Montaža in kontrola izdelka 

 Analiza in izračun cene izdelka 

 Analiza dela in razstava 

Vsebinsko se predmet veže na predmet Tehnika in tehnologija. Programi so prilagojeni 

otrokovim sposobnostim. Zajemajo poznavanje, analizo in uporabo gradiv, ki jih učenec v 

predvideni starosti že lahko obdeluje. Osnovno gradivo za izdelavo predmetov je les, ki ga 

lahko kombiniramo z drugimi: papirna gradiva, usnje, mehka žica, ipd. Pouk poteka v šolski 

delavnici. 

 

Vsak učenec sam s pomočjo strojev in naprav izdela več uporabnih izdelkov, ki jih lahko 

odnese domov. 



Obdelava gradiv – Umetne mase 

 

Izberejo lahko učenci: 

 7., 8., in 9. Razreda 

      __________________________________________ 

        Število ur:  

 35 – 1 ura tedensko 

     __________________________________________ 

                        Učitelj: 

 Roman Prosenjak 

    ___________________________________________ 

 

Obdelava gradiv je naravoslovno – tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci usmerjajo 

svojo radovednost v izdelavo določenega predmeta in ustvarjalno sodelujejo v skupini. 

 

Učenec se bo naučil in spoznal pri tem izbirnem predmetu: 

 Varstvo pri delu 

 Industrijski in obrtniški način proizvodnje 

 Posebne lastnosti umetnih snovi 

 Izdelava sestavnih delov izdelka 

 Montaža in kontrola izdelka 

 Analiza in izračun cene izdelka 

 Okoljska vzgoja (odpadna embalaža) 

Vsebinsko se predmet veže na predmet Tehnika in tehnologija in so programi prilagojeni 

otrokovim sposobnostim. Zajemajo poznavanje, analizo in uporabo gradiv, ki jih učenec v 

predvideni starosti že lahko obdeluje, učenec spoznava gradiva ob praktični izdelavi 

predmetov. 

 

Vsak učenec sam s pomočjo strojev in naprav izdela več uporabnih izdelkov, ki jih lahko 

odnese domov. 

   



OKOLJSKA VZGOJA I – mag. Oliver Buček, prof.

OPREDELITEV PREDMETA:
Prvine okoljske vzgoje vključujejo učitelji že pri poučevanju na razredni ter predmetni stopnji.
Okoljska vzgoja kot izbirni  predmet pa usposablja učence, da bodo globlje razumeli okoljske pojave in
probleme ter se kot bodoči odrasli aktivno vključevali v reševanje le-teh.

TEMATSKI SKLOPI:
• VODA
• ZRAK
• ENERGIJA
• TLA
• BIOTSKA PESTROST
• KOT POVEZAN SISTEM
• OKOLJE VČERAJ, DANES, JUTRI
• OKOLJE IN NAČIN ŽIVLJENJA

CILJI, KI JIH ŽELIMO DOSEČI:
• se ob neposrednem stiku z naravnim okoljem zavedo njegove vrednosti, pa tudi ranljivosti,
• razvijejo  občutek  za  lepo  in  vredno  v  okolju,  ljubezen  in  občudovanje  ter  željo  po  ohranjanju

okoljskih vrednot;
• spoznajo, da je večina okoljskih problemov posledica človekovih posegov v naravne procese;
• razumejo  prepletenost  vidikov  (ekoloških,  tehniških,  ekonomskih,  družbenih,  psiholoških  …)  pri

nastanku, zaostrovanju in reševanju okoljskih problemov;
• poznajo in povežejo najpomembnejše podatke o stanju okolja v domačem okolju,  v Sloveniji  in

svetu ter trende na tem področju;
• razumejo povezanost in soodvisnost med zdravjem in dobrobitjo ljudi ter zdravjem okolja oziroma

planeta;
• spoznajo pomen in načine varčevanja in gospodarnega ravnanja z naravnimi viri;
• spoznavajo in analizirajo konfliktne interese, ki nastajajo ob izkoriščanju omejenih naravnih virov;
• se  naučijo  kritično  razmišljati,  tehtati  različne  poglede,  upoštevati  argumente  več  strani  in

predlagati rešitve;
• se  zavedajo  pomena  spremembe  življenjskega  sloga  in  skupnih  (krajevnih)  akcij  pri  reševanju

okoljskih problemov;
• razvijajo osnovna stališča in vrednote (spoštovanje naravne in kulturne dediščine,
• obzirnost,  varčnost,  solidarnost),  potrebne za varovanje in izboljšanje (svojega neposrednega in

širšega) okolja ter za njegovo ohranjanje prihodnjim rodovom;
• razvijajo  dinamične  lastnosti  (iniciativnost,  samostojnost)  in  zmožnost  za  akcije,  ki  izboljšujejo

okolje ter uveljavljajo trajnostni (sonaravni) način življenja;
• v pogledu na okoljske procese začnejo povezovati perspektivo preteklosti, sedanjosti in prihodnosti;
• primerjajo in vrednotijo različne okolju bolj ali manj prijazne načine zadovoljevanja potreb;

PODROČJE: EKOLOGIJA
 
POVEZAVA S PREDMETI: KEM, BIO, GEO 

Načini pridobivanja ocene:
Seminarska naloga, projektno delo, delo v spletni učilnici … 

VEZANO NA RAZRED:     NE

TRAJANJE:  Okoljska vzgoja je triletni izbirni predmet v zadnjem triletju osnovne šole v obsegu 35 (32) ur
letno. Izvedba predvideva heterogene skupine učencev, v katerih so učenci 7., 8. in 9. razreda
osnovne šole.



 

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. 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.  V sklopu predmeta obiščejo 

Hišo eksperimentov. 

 

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. 

 



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 
                                                                                                                        



Sonce, Luna in Zemlja 

 

»In vendar se vrti.« 

                                  Galileo Galilei 

UČITELJICA: Petra Lešnik 

LETNI OBSEG UR: 35 (32) 

Vstopi in se pridruži se našemu popotovanju po bližnjem VESOLJU. Naše 

potovanje se začne na Zemlji, nato nadaljuje na Soncu in konča na Luni. Za 

trenutek nam bo oko zaneslo tudi k drugim zvezdam. Pri tem bomo raziskali:  

- Kaj je Sonce in kako vpliva na naš planet?  

- Kako izgleda površina Lune?  

- Kolikšne  so razdalje v vesolju?  

- Kako nastane svetloba in kako nastane senca?  

- Kako nastajajo Lunine mene? 

- Kako nastaneta Sončev in Lunin mrk? 

S pomočjo modelov si bomo ogledali gibanje Sonca in Lune ter bližnjega vesolja. 

Organizirali bomo opazovanje Lune in bližnjih zvezd na ASTRONOMSKEM 

VEČERU. 

CILJI PREDMETA: 

Primerjanje S, L, Z in ugotovitve: 

- da je S vir svetlobe, 

- da so vsa tri telesa okrogla, 

- da imata Z in L trdno površino z gorami in kraterji, 

- da je S veliko bolj oddaljeno od L, 

- pogled na S, L, Z iz vesolja, 

- pogled na S, L, Z z Zemlje, 

- združitev obeh pogledov. 



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

 

35 – urno potovanje s TURISTIČNO VZGOJO 

 

Odhod Prihod Cena na osebo Prevoz 

September 2015 Junij 2016 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 seminarskih nalog, 

- 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 



UREJANJE BESEDIL 

35 ur letno, za učence 7. razredov 

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.  

Pri predmetu bomo obravnavali: Sestavo računalnika in razvoj računalništva, programsko 

opremo računalnika, osnove dela v okolju Windows, Linux in Mac OS X, delo z datotekami in 

mapami, delo z urejevalnikom besedil, temeljna pravila oblikovanja besedil, zahtevnejše 

urejanje besedila, z risarskim programom izdelati točkovno sliko, izdelati tabelo in pripraviti 

kazalo literature, slik in vsebine, vstaviti glavo in nogo dokumenta ter sprotne opombe.  

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

pri kateri si temo izbere sam. Računalnik doma ni potreben.  

 

  



MULTIMEDIJA 

35 ur letno, za učence 8. razredov 

 

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.  

Pri predmetu bomo obravnavali: Izdelavo elektronskih prosojnic, oblikovanje, obdelavo, 

predelavo fotografij, montaža filma, izdelavo lastne glasbe za filmski projekt, filmski projekt z 

lastno zgodbo, režijo, sceno in snemanjem.  

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

(izdelava filma), pri kateri si temo izbere sam. Računalnik doma ni potreben. 

  



RAČUNALNIŠKA OMREŽJA 

32 ur letno, za učence 9. razredov 

 

 

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.  

Pri predmetu bomo obravnavali: Spletna omrežja, računalniški vmesnik, kaj je internet, 

storitve interneta, elektronska pošta, osnovno urejanje jezika HTML in CSS, Google spletne 

strani, Wordpress, Blogger, socialna omrežja (Facebook, Twitter, Instagrama, Google+), 

izdelava lastne spletne strani.  

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

(izdelava lastne spletne strani), pri kateri si temo izbere sam. Računalnik doma ni potreben. 



VAROVANJE OKOLJA Z EKOLOGIJO mag. Oliver Buček, prof. 

ŠT. UR
• TEDENSKO: 1
• LETNO: 35

 
TEMATSKI SKLOPI:

• OSNOVNI EKOLOŠKI POJMI 
• ŠKODLJIVE IN NEVARNE SNOVI V OKOLJU
• ONESNAŽEVANJE ZRAKA
• ONESNAŽEVANJE VODA IN VODNIH EKOSISTEMOV 
• ONESNAŽEVANJE TAL IN KOPENSKIH EKOSISTEMOV
• GENETSKO SPREMENJENI ORGANIZMI ZARADI UMETNE SELEKCIJE, MUTACIJ, 

GENETSKEGA INŽENIRINGA
• VAROVANJE NARAVNE DEDIŠČINE

KRATEK OPIS PREDMETA:
• Učenci spoznajo pomen varovanja okolja
• spoznajo škodljive in nevarne snovi v okolju
• seznanijo se z zvočnim in svetlobnim onesnaževanjem
• spoznajo pojme mutacija in genetski inženiring

Načini pridobivanja ocene:
Seminarska naloga, projektno delo … 

VEZANO NA RAZRED: NE
PRIPOROČAMO: 9. r
TRAJANJE: 1 leto

CILJI, KI JIH ŽELIMO DOSEČI:
• spozna pomen spoštovanja vseh oblik življenja in njihovega medsebojnega 

vplivanja,
• z opazovanjem dogajanj v naravi razvija sposobnost kritične presoje o posegih 

človeka v okolje,
• spozna pomen varovanja okolja zaradi izredno dinamičnih družbenopolitičnih, 

gospodarskih in tehnoloških procesov doma in v svetu ter njihovih učinkov,
• ugotovi nujnost, da tehnologija upošteva ekološke zakonitosti in s tem omogoča 

bolj kakovostno življenje,
• razvija razumevanje in spretnosti na osnovi reševanja praktičnih problemov in 

eksperimentalnih opažanj ter ob uporabi virov informacij,
• uporablja kvalitativen pristop pri opisovanju procesov,
• spozna pomen ustvarjalnega mišljenja,
• spozna prednosti in pomanjkljivosti razvoja za posameznika, družbo in okolje,
• zna oceniti nevarnosti pri delu z nevarnimi snovmi v svojem ožjem in širšem 

okolju,
• spozna, kako smotrno upravljati z delom, okoljem in opremo,
• zna predlagati ukrepe, s katerimi bo varoval lastno zdravje in okolje pri opravljanju

svojega bodočega poklica. 

PODROČJE: EKOLOGIJA
 
POVEZAVA S PREDMETI: KEM, BIO, GEO 



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 



IZBIRNI PREDMET 

VEZENJE 

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

  osnovni vbodi in tehnike vezenja (7. razred), 

  slikarski, marjetični in gobelinski vbodi (8. razred), 

  angleško vezenje in rišelje (richelieu) vezenje (9. razred). 

 

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

dni. 

 

Z željo, da vezenje naj ne ostane samo kulturna dediščina, temveč postane  

predmet  v osnovnih šolah, s katerim bodo učenci urili svojo motoriko, se 

družili, iskali lepoto, ustvarjali in gradili svoje vzorce prihodnosti ter znanje 

prenašali bodočim rodovom, 

sledimo ciljem tega predmeta: 

 spoznavanje vrst vezenin, 

 spoznavanje motivov in vzorcev ter tehnik vezenja nekoč in danes 

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

zančni in križni vbod, 

 varnost in čistoča pri šivanju in 

 izdelava uporabnih in dekorativnih vezenih predmetov. 

 

   



VZGOJA ZA MEDIJE: RADIO 

Radio je izbirni predmet, ki spada v sklop predmetov 

vzgoja za medije. Izvaja se enkrat tedensko po 1 uro 

oziroma 2 uri na 14 dni  (35 ur letno). 

V okviru predmeta Vzgoja za medije: Radio boste 

učenci spoznali značilnosti radia kot množičnega medija. Naučili se boste oblikovati radijske 

prispevke in poskušali ustvariti šolsko radijsko oddajo. Obiskali bomo tudi radijsko postajo 

in se na terenu seznanili z delom vseh zaposlenih na radiu – novinarjev, napovedovalcev in 

tehničnih delavcev. 

Zakaj bi izbral/-a radio?   

 Ker ti je všeč delo novinarja in bi ga rad/-a pobliže spoznal/a.   

 Ker te zanimajo množični mediji ter njihovo delovanje.   

 Ker si ustvarjalen/-a.   

 Ker rad/-a sodeluješ v skupini.   

 Ker si želiš postati ustvarjalec/-ka šolske radijske postaje. 

 

 

                                                                                                                                                Mentorica: 

                                                                                                                       Helga Mihelač, prof. SLJ 
                                                                                                                        

  



 

 

 

 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UMETNOST – LITERARNO USTVARJANJE 

»S pisanjem se naučiš pisati, z govorjenjem govoriti.« 

35 ur letno za učence 4. in 5. razreda 

Cilji in vsebine:  

 branje, pisanje, predstavljanje raznovrstnih besedil, 

 pogovor, razlaga in vrednotenje prebranega,  

 poustvarjalno in ustvarjalno pisanje, 

 objavljanje v šolskem glasilu, lokalnem časopisu, otroških in mladinskih revijah,  

 priprava prispevkov za šolski radio, 

 oblikovanje samostojne pesniške zbirke ali pravljice. 

Cilji se uresničujejo glede na sposobnosti, spretnosti in interese učencev.  

 



RAČUNALNIŠTVO – neobvezni izbirni predmet 4.r      mag. Oliver Buček

Izberejo lahko učenci: 4., 5., in 6. razreda

Število ur: 35 letno – 1 ura tedensko

V današnji  družbi  ima računalništvo pomembno vlogo,  saj  je  vključeno v vsa področja  našega
življenja.  Da  bi  bili  v  tej  družbi  uspešni,  moramo  razumeti  delovanje  informacijsko-
komunikacijskih tehnologij in konceptov, na katerih temelji tehnologija. Neobvezni izbirni predmet
seznanja  učence  z  različnimi  področji  računalništva.  Učenci  se  pri  računalništvu  seznanjajo  s
tehnikami  in  metodami  reševanja  problemov  in  razvijajo  algoritmičen  način  razmišljanja,
spoznavajo omejitve računalnikov in njihov vpliv na družbo.

Pri neobveznem izbirnem predmetu računalništvo učenci:
• pridobivajo znanja, potrebna za vse življenje,
• razvijajo sodobnemu življenju prilagojen način razmišljanja,
• spoznavajo strategije reševanja problemov,
• razvijajo sposobnost sodelovanja v skupini,
• razvijajo kreativnost, ustvarjalnost, natančnost in logično razmišljanje,
• krepijo pozitivno samopodobo,
• računalnik uporabljajo na aktiven in ustvarjalen način.

Predmet torej ne temelji na spoznavanju dela s posameznimi programi, ampak učence seznanja s
temeljnimi računalniškimi koncepti in procesi, ki so skupna in prenosljiva tudi na druga področja:

4. razred: komunikacija in storitve,
5. razred: podatki, reševanje problemov,
6. razred: algoritmi, programi.

VSEBINE:

algoritmi: - razumejo pojem algoritem
• znajo vsakdanji problem opisati kot zaporedje korakov
• znajo z algoritmom predstaviti preprosto opravilo
• algoritem predstavijo simbolno z diagramom
• znajo v algoritem vključitev ponavljanje
• znajo povezati več algoritmov v celoto, ki reši nek problem

programi: - znajo algoritem zapisati s programom
• znajo v program vključiti konstante in spremenljivke
• znajo v programu prebrati vhodne spremenljivke
• in jih vključiti v program
• se seznanijo z dogodkovnim programiranjem

podatki: - razlikujejo podatek in informaciijo
• razumejo dvojiški sistem zapisovanja
• razumejo kodiranje podatkov
• znajo struktuirane podatke zapisati v tabele z vrsticami in stolpci
• se zavedajo pomembnosti varovanja osebnih podatkov



reševanje problemov: - znajo našteti faze procesa reševanja problema
• zanjo najti ustrezno orodje, s katerim rešijo problem
• znajo problem razdeliti na več manjših problemov
• znajo načrtovati in realizirati rešitev
• znajo ceniti neuspešne poskuse reševanja problema kot del poti do
• rešitve

komunikacija in storitve: - poznajo temeljne ideje o delovanju računalniških omrežij
• poznajo glavne storitve računalniški omrežij (e-pošta)
• znajo uporabiti ustrezna orodja in metode za iskanje po spletu
• poznajo omejitve pri rabi na spletu najdenjih informacij
• poznajo glavna varnostna priporočila v omrežjih in omrežni bonton.

Pri  neobveznem  izbirnem  predmetu  računalništvo  učenci  pridobivajo  znanja,  potrebna  za  celo
življenje, razvijajo sodobnemu življenju prilagojen način razmišljanja, spoznajo strategije reševanja
problemov,  razvijajo  sposobnost  sodelovanja  v  skupini,  razvijajo  kreativnost,  ustvarjalnost,
natančnost in logično razmišljanje, izdelujejo igrice, zgodbe, animacije in računalnik uporabljajo na
aktiven in ustvarjalen način.

Neobveznemu  izbirnemu  predmetu  računalništvo  je  v  vsakem  razredu  drugega  vzgojno-
izobraževalnega obdobja osnovne šole namenjenih 35 ur pouka.

Pouk izvajamo v obsegu 1 ure na teden.

Vključitev je prostovoljna, ko pa učenec predmet začne obiskovati, ga mora obiskovati celo
šolsko leto.

Neobvezni izbirni predmet se ocenjuje številčno, končna ocena pa se vpiše v spričevalo. 



ŠPORT 

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

V današnjem času, ki ga označujejo čedalje manjša gibalna dejavnost, nezdrave 

prehranjevalne navade in specifični, večkrat rizični načini preživljanja prostega časa, ima 

športna dejavnost v šoli poseben pomen za zdrav razvoj odraščajočih učencev. Neobvezni 

izbirni predmet šport zato vključuje predvsem tiste vsebine, ki učinkovito vplivajo na telesni 

in gibalni razvoj učencev, spodbujajo njihovo ustvarjalnost, hkrati pa so z vidika športno-

rekreativnih učinkov pomembne za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih 

obdobjih.  

Neobvezni izbirni predmet šport, namenjen učencem drugega obdobja, vključuje vsebine, ki 

morajo biti prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev, in številne nove vsebine, ki jih ni v 

rednem programu predmeta šport:  

 športne dejavnosti, usmerjene v razvoj aerobne vzdržljivosti: teki, dejavnosti na snegu, 

aerobika,  

 športne dejavnosti, usmerjene v razvoj koordinacije gibanja, ravnotežja, natanč- nosti in 

ustvarjalnosti: hokejske igre, igre z loparji, žogarije,  

 športne dejavnosti, usmerjene v razvoj različnih pojavnih oblik moči: skoki, plezanja 

 

  



DRUGI TUJ JEZIK - NEMŠČINA 

70. ur letno, za učence 4.  in 5. 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 osvajanje besedišča bo potekal skozi igro vlog, zgodbic, pesmi in igre. 

Skupaj bomo ustvarjali naše učno gradivo z izdelavo plakatov in slikovnih kart.  

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

živali, govorili o šoli, hrani, prostem času in spoznavali dežele nemškega govornega področja. 

 

 

 

  



DRUGI TUJ JEZIK - NEMŠČINA 

70. ur letno, za učence 7.  in 8. 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 

 

 


