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Kaj so obvezni izbirni predmeti?
Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8., in 9.
razreda izvajati tudi pouk obveznih izbirnih predmetov.
Obvezni izbirni predmeti so način prilagajanja programa osnovne šole
individualnim razlikam in interesom učencev. Omogočajo jim, da razvijajo
svoja močna področja. Za izbirne predmete veljajo enaka določila kot za
redne predmete: potrjen učni načrt, usposobljeni učitelji, izbrani predmeti
postanejo za učenca obvezni in so ocenjeni.
Predmeti so razdeljeni v dva sklopa:
- družboslovno-humanističnega in
- naravoslovno-tehničnega.
Kako učenec izbere predmete?
Učenci v 7., 8. in 9. razredu izberejo najmanj dve, lahko pa tudi tri ure
obveznih izbirnih predmetov tedensko, če s tem soglašajo njegovi
starši. Posameznim izbirnim predmetom je namenjena ena ura tedensko
(35 ur letno oz. 32 ur v 9. razredu), le tujim jezikom sta namenjeni dve uri
tedensko (70 ur letno oz. 64 v 9. razredu). Posamezen izbirni predmet
lahko učenec izbere samo enkrat od 7. do 9. razreda (npr. izbirni predmet
izbrani šport se lahko izbere samo enkrat ne glede na vrsto športa).
Če se zaradi premajhnega števila prijav posameznega izbirnega predmeta
ne bo izvajalo, bomo upoštevali učenčevo rezervno izbirno oz. se bomo z
učencem dogovorili o nadomestni izbiri.
Zaradi organizacije pouka prosimo, da upoštevate tudi naša priporočila o
izbiri predmetov glede na razred.
Pouk obveznih izbirnih predmetov in ocenjevanje
Izbirni predmeti so obvezni del pouka. Če učenec brez opravičila izostane
od izbranega izbirnega predmeta, sešteje odsotnost za neopravičeno.
Pouk posameznega izbirnega predmeta je na urniku eno uro tedensko,
razen izbirnega predmeta tuji jezik, ki je na urniku dve uri tedensko.
Nekatere vsebine (npr. šport) se lahko izvajajo tudi strnjeno zunaj rednega
urnika. Izbirne predmete izvajamo do predvidene realizacije, ocenjujemo jih
s številčnimi ocenami od 1 do 5. Ocene se vpiše v spričevalo. V primeru,
da je učenec ob zaključku šolskega leta pri obveznem izbirnem predmetu
ocenjen z oceno1 (nezadostno), ima pri tem predmetu popravni izpit.
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Oprostitev sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih
Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na
predlog staršev lahko oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le eno
uro tedensko. Starši vložijo na šoli pisno vlogo z dokazili ( potrdilo o vpisu v
glasbeno šolo) za oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih. V vlogi
navedejo, katero vrsto oprostitve želijo (v celoti, eno uro tedensko). O
oprostitvi odloči ravnatelj. V primeru naknadnega vpisa v glasbeno šolo
starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta pred začetkom novega
šolskega leta.
V publikaciji je le krajša predstavitev vsebine obveznih izbirnih predmetov,
podrobnejši učni načrti so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije na povezavi:
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgoj
o_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/ucni_nacrti/
Dodatne informacije o izbirnih predmetih lahko dobite pri pomočnici
ravnateljice.
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PREGLED PONUJENIH OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV PO
RAZREDIH NA NAŠI ŠOLI

Zap. št. Izbirni predmet

7.raz.

8.raz.

9.raz.

1.

Izbrani šport

2.

Šport za sprostitev

3.

Šport za zdravje

x

4.

Gledališki klub

x

x

5.

Turistična vzgoja

x

x

6.

Nemščina 1

x

7.

Nemščina 2

8.

Nemščina3

9.

Likovno snovanje 1

10.

Likovno snovanje 2

11.

Likovno snovanje 3

12.

Klekljanje 1

x

x

x

13.

Verstva in etika 1

x

x

x

14.

Daljnogledi in planeti

x

x

x

15.

Računalništvo - urejanje besedil

x

16.

18.

Računalništvo - multimedija
Računalništvo - računalniška
omrežja
Retorika

19.

Ansambelska igra

20.

17.

x
x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

Glasbena dela

x

x

21.

Glasbeni projekt

x

x

22.

Načini prehranjevanja

x
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KRATKA PREDSTAVITEV OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV
1. IZBRANI ŠPORT
Namen enoletnega predmeta izbrani šport je poglabljanje vsebin
določenega športa. Namenjen je vsem učencem, ne le tistim, ki se z
izbranim športom ukvarjajo pri interesnih dejavnostih v šoli ali zunaj nje.
V letu 2017/18 bo namenjen učencem in učenkam devetega razreda in bo
obsegal 32 ur letno, vsak teden po eno uro. Kot izbrani šport se bo izvajal
nogomet.

Slika 1

NOGOMET
Pri predmetu bomo veliko časa namenili izpopolnjevanju tehničnih in
taktičnih elementov nogometne igre. Igrali bomo 5:5 do 7:7 na mala
nogometna vrata. Natančneje bomo spoznali pravila igre in sodniške
znake.
Cilj je, da učenci uspešno uporabljajo tehnične in taktične elemente v igri
ter poznavajo naloge igralcev na posameznih igralnih mestih. Ogledali si
bomo tudi nogometno tekmo.

2. ŠPORT ZA SPROSTITEV
Predmet je namenjen učencem in učenkam osmega razreda. Obsega 35
ur letno.
Pri teh urah se bomo seznanili z nekaterimi športnimi zvrstmi, ki niso
prisotne pri urah športne vzgoje. Zajete bodo tudi vsebine, ki so prisotne v
rednem programu, vendar v nekoliko drugačni obliki. Nova športna znanja
so izbrana tako, da nam bodo v kasnejšem življenju koristila za smiselno
5

preživljanje prostega časa. Vsebine, s katerimi se bomo ukvarjali, so
naslednje: plavanje, planinski pohodi, nogomet, odbojka, plezanje, hokej v
telovadnici, košarka in še kaj.
Pri urah športa za sprostitev ne bo glavni namen pridobivanje novih znanj o
športih, temveč z uporabo že znanega doseči prijetno zabavno vzdušje ter
ure sprostitve po napornem pouku.
Upoštevali bomo načela poštene igre, nekaj časa bomo namenili tudi
teoretičnim vsebinam (razlaga pravil, anatomija, fiziologija napora).

Slika 2

3. ŠPORT ZA ZDRAVJE
Predmet je namenjen učencem in učenkam sedmih razredov in obsega 35
ur letno. Pri teh urah se bomo podrobneje seznanili s športnimi zvrstmi iz
programa redne športne vzgoje in z nekaterimi novimi oblikami športa, ki v
rednih urah športne vzgoje niso prisotne ali pa so zajete v manjšini.
Načrtujemo ure iz naslednjih športnih zvrsti: planinarjenje, lokostrelstvo,
namizni tenis, nogomet, prosto plezanje, balinanje in plavanje. Med
teoretičnimi vsebinami se bomo seznanili s srčnim utripom, delovanjem
telesa in z anatomijo telesa.
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4. GLEDALIŠKI KLUB
Pri tem predmetu učenci spoznavajo prvine gledališke umetnosti, berejo
besedila slovenske in tuje mladinske dramatike in odlomke tudi
dramatizirajo. Vadijo improvizacijo, razvijajo zmožnost izražanja z mimiko,
kretnjami, gibanjem in govorom. Učenci nastopajo na šolskih gledaliških
predstavah ter si ogledajo predstavo v enem izmed ljubljanskih gledališč.
Predmet priporočamo učencem 7. in 8.razreda.

Slika 3
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5. TURISTIČNA VZGOJA
Turistična vzgoja je enoletni izbirni predmet, namenjen učencem od 7. do
9. razreda. Temeljni namen predmeta je vzgoja učencev v pozitivni odnos
do turizma in turistov, obenem pa naj bi učencem vzbudil zanimanje za
turizem kot možno področje njihovega prihodnjega poklicnega ali
ljubiteljskega dela. V zasnovi predmeta so združeni geografski, etnološki,
zgodovinski, družbeni in ekonomski vidiki turizma. Predmet povezuje in
nadgrajuje znanje, ki ga učenci pridobivajo pri drugih predmetih in
dejavnostih, zlasti pri geografiji, zgodovini, slovenščini in tujem jeziku, pa
tudi pri gospodinjstvu, likovni umetnosti in glasbeni umetnosti, naravoslovju
in tehniki. Pouk vključuje aktivne metode učenja, tako v učilnici kot tudi na
terenu.

Slika 4
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6. NEMŠČINA 1 (za 7. razred)
7. NEMŠČINA 2 (za 8. razred)
8. NEMŠČINA 3 (za 9. razred)

Slika 5

V času vse intenzivnejšega svetovnega povezovanja ima tuji jezik čedalje
večji pomen tudi v vzgoji in izobraževanju. Še posebej velja to za
nemščino, jezik naših sosedov Avstrijcev in ne tako zelo oddaljenih
Nemcev in Švicarjev.
Za nemščino kot obvezni izbirni predmet se učenci lahko odločijo na
začetku tretjega triletja, to pomeni v sedmem razredu in nadaljujejo tudi v
osmem in devetem razredu. Ključnega pomena je kontinuiteta znanja, zato
je pomembno, da učenci učenja ne prekinjajo.
Učenci bodo razvili in poglobili jezikovno znanje in jezikovne sposobnosti,
pridobili vedenje o tujih deželah in ljudeh in hkrati razvili občutljivost ter
razumevanje za drugačnost. Za uspešen učenčev jezikovni razvoj pa
uporabljamo ustrezne didaktične pripomočke, sodobne metode in oblike
dela.
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9. LIKOVNO SNOVANJE 1 (za 7. razred)
10. LIKOVNO SNOVANJE 2 (za 8. razred)
11. LIKOVNO SNOVANJE 3 (za 9. razred)

Slika 6

Predmetu likovno snovanje je namenjena 1 ura tedensko.
Likovno snovanje 1 je izbirni predmet likovne vzgoje v 7. razredu, pri
katerem učenci opravijo program, namenjen predvsem razvoju likovnih
zmožnosti opazovanja in kreativnega dela na osnovnih likovnih področjih
(risanje, slikarstvo, kiparstvo, grafika in prostorsko oblikovanje).
Likovno snovanje 2 je izbirni predmet likovne vzgoje v 8. razredu, pri
katerem učenci bogatijo, poglabljajo čut za lepo in dodatno razvijajo
zmožnosti doživljanja lepote v naravi in umetninah ter razvijanje lastne
kreativnost pri vseh zvrsteh likovne umetnosti.
Likovno snovanje 3 je izbirni predmet na področju likovne vzgoje v 9.
razredu.
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12. KLEKLJANJE 1

Klekljanje je že od nekdaj veljalo za vrhunec spretnosti in znanja ročnih del.
Je eden od načinov izdelovanja čipk. Klekljana čipka je poleg šivane
tehnično najbolj razvita in tudi najbolj razširjena ročno izdelana čipka v
slovenskem kulturnem prostoru. Klekljanje so trije enoletni izbirni predmeti,
ki jih učenci lahko izberejo v 7., 8., ali 9. razredu.
Pri predmetu klekljanje se učenci seznanijo z osnovami klekljanja: spoznajo
klekljarski pribor, klekljarsko terminologijo, seznanijo se z zgodovino
čipkarstva na Slovenskem, glavnina dela pa je praktično delo – osnove
klekljanja.

Slika 7

13. VERSTVA IN ETIKA 1
Predmet je trileten (za učence 7., 8., 9. razreda), učenci ga lahko izberejo
za eno leto, možnost izbire imajo tudi v naslednjih razredih. V šolskem letu
je predmetu namenjenih 35 ur.
Izbirni predmet verstva in etika nudi učencem možnost, da razširijo oziroma
dopolnijo, diferencirajo in problematizirajo znanje, ki ga o verstvih in etiki
dobijo pri obveznih/skupnih predmetih. Pri obravnavanju verstev naj bi bila
posebne pozornosti deležna njihova etična naravnanost in vodilo za
medčloveške odnose. Pouk pomaga učencem razumeti resnost in pomen
verskih in etičnih spoznanj.
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14. DALJNOGLEDI IN PLANETI

Slika 8

Predmet je namenjen učencem od 7. do 9. razreda. Pri predmetu
spoznavamo lastnosti svetlobe, delovanje daljnogledov, nastanek osončja,
planete našega osončja, lune, komete, utrinke, naravne in umetne satelite.
Delo pri predmetu zajema delo v učilnici, delo na prostem (občasna
opazovanja s teleskopom). Opazovanja bodo potekala od 14. do 16. Ure
oz. zvečer od 18. do 21. ure po dogovoru. Predmet se smiselno dopolnjuje
z izbirnima predmetoma Sonce, Luna, Zemlja in Zvezde in vesolje.
V kolikor bo možnost, se bodo učenci udeležili astronomskega tabora.
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15. RAČUNALNIŠTVO – UREJANJE BESEDIL
16. RAČUNALNIŠTVO – MULTIMEDIJA
17. RAČUNALNIŠTVO – RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

Slika 9

Računalništvo je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci
spoznajo osnovne zakonitosti računalništva ob neposrednem delu z
računalnikom, kar jim odpira možnost, da pridobijo tista temeljna znanja
računalniške pismenosti, ki so potrebna pri nadaljnjem izobraževanju in v
vsakdanjem življenju.
Sestavljen je iz treh enoletnih predmetov, ki se spiralno nadgrajujejo:
 UREJANJE BESEDIL,
 RAČUNALNIŠKA OMREŽJA,
 MULTIMEDIJA.
Pri izbirnem predmetu računalništvo – urejanje besedil, ki ga učenci lahko
prvič izberejo že v 7. razredu devetletne osnovne šole, pridobijo tista
osnovna znanja, ki so potrebna za razumevanje in temeljno uporabo
računalnika. Učenci izdelujejo dokument v urejevalniku besedil (knjižica,
opremljena z besedilom, slikami, tabelami, grafikoni, avtomatskim
kazalom).
Pri predmetih računalniška omrežja in multimedija, ki jih učenci lahko
izberejo v 8. oziroma 9. razredu, pa se ta znanja nadgradijo, poglobijo in
razširijo. Pri predmetu multimedija učenci izdelujejo multimedijske
predstavitve (besedilo, slika, zvok, video), pri predmetu računalniška
omrežja pa spletne predstavitve (domača internetna stran).
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18. RETORIKA
Namen predmeta je seznaniti učence s pojmom retorika, z osnovami
govorništva
(prepričevanje,
argumentiranje,
tehnike
in
oblike
prepričevanja), z etiko dialoga, s pomenom značajskih lastnosti za uspešno
prepričevanje. Učenci se bodo učili javnega nastopanja in izražanja svojih
stališč. Naučili se bodo, kako obvladati govorno situacijo, voditi pogovor,
osvajali bodo govorniško tehniko. Predmet je namenjen učencem, ki radi
izražajo svoja mnenja o osebni in družbeni problematiki, ki jih zanima javno
nastopanje ali se spogledujejo s poklicem igralca, pravnika, novinarja.
Predmet je namenjen učencem 9. razreda.

19. ANSAMBELSKA IGRA
Pri izbirnem predmetu ansambelska igra otroci uresničujejo svoje interese
po izvajanju glasbe. Predmet omogoča ustvarjalnost in raziskovanje, otroci
sami izvajajo glasbo, zato je učitelj zgolj mentor in koordinator dela.
Predmet je primeren za otroke brez glasbenega predznanja, pa tudi za
tiste, ki obiskujejo glasbeno šolo. Učni načrt omogoča različne glasbene
vsebine in se prilagaja učenčevim interesom. Učenci bodo izvajali skladbe
različnih zvrsti, nabor skladbic lahko predlagajo tudi sami. Glasbo bodo
spoznavali neposredno z izvajanjem in ne kot glasbeno teorijo.
Glasbila so na voljo v šoli (kitara, sintetizator, klavir, bobni, ksilofoni,
metalofoni in še veliko malih Orffovih glasbil). Učenec lahko igra tudi na
svoje glasbilo.
Dosežki ansambelske igre se vrednotijo tako, da se sprotno preverja razvoj
elementov glasbenih dejavnosti.
Pouk se izvaja enkrat tedensko po eno učno uro. Izvajala ga bo učiteljica
glasbene umetnosti Palmira Klobas Pečnik.
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20. GLASBENA DELA
Temeljni namen predmeta je, da učenci uresničujejo svoje interese za
glasbeno umetnost in kulturo. Predmet glasbena dela omogoča
ustvarjalnost in raziskovanje ter spodbuja trajno sodelovanje v glasbeni
kulturi. Zasnovan je po načelu individualizacije tako, da v njem uspešno
sodelujejo učenci z različnimi zmožnostmi in izkušnjami.
Predmet je namenjen vsakomur, ki ga privlači svet glasbe. Ne predvideva
glasbeno teoretičnega predznanja, pač pa veliko radovednosti in dobre
volje.
Učenci ob zaključku predmeta glasbena dela poznajo izbor skladb,
razumejo temeljne značilnosti in poznajo osnovne informacije o ustvarjalcih
in poustvarjalcih.
Del pouka je namenjen obisku različnih glasbenih ustanov in koncertov.

Slika 10

21. GLASBENI PROJEKT
Temeljni namen predmeta je podoben kot pri predmetu glasbena dela.
Predmet glasbeni projekt omogoča ustvarjalnost in raziskovanje ter
spodbuja trajno sodelovanje v glasbeni kulturi.
Glasbeni projekt je sinteza različnih dejavnosti, kjer na različnih ravneh
učenci uresničujejo svojo ustvarjalnost. Zajema glasbeno produkcijo,
poustvarjalnost in ustvarjalno raziskovanje ter vrednotenje. Letni načrt
sooblikujejo učenci s svojimi predlogi.
Ob zaključku predmeta glasbena dela učenci obvladajo različne pristope
pri raziskovanju projekta in njegove predstavitve, poznajo organizacijo,
vsebino in dejavnosti, sestavine in izvedbo določenega projekta.
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22. NAČINI PREHRANJEVANJA
Pri izbirnem predmetu načini prehranjevanja učence poučujemo o prehrani
z vidika zagotavljanja in varovanja zdravja. Učijo se o pomembnosti zdrave
prehrane, obravnavajo načine prehranjevanja in prehrano v različnih
starostnih obdobjih življenja in v posebnih razmerah.
Učenci:
• razvijajo sposobnosti uporabe, povezovanja in tvornega mišljenja za
preudarno odločanje o lastni prehrani predvsem v smislu zagotavljanja
zdravja;
• nadgrajujejo vsebine,ki so jih pridobili pri rednem predmetu gospodinjstvo;
• poglabljajo znanja predvsem v smislu usmerjanja v nadaljnje šolanje na
agroživilskih, gostinsko-turističnih in zdravstvenih šolah;
• razvijajo individualno ustvarjalnost.
Predmet je namenjen učencem 9. razreda in obsega 32 ur (eno uro
tedensko).

Slika 11
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VIRI SLIKOVNEGA GRADIVA

Slika 1

2Nogomet (15. 3. 2017). Dostopno na:
http://www.os-sladki-vrh.com/Vrtec/Slike/2Nogomet.jpg.

Slika 2

SPORTS kids (15. 3. 2016). Dostopno na:
http://www.springville.org/recreation/files/2012/07/sports_kids.gif.

Slika 3

OTROŠKA opera (15. 3. 2016). Dostopno na:
http://veza.sigledal.org/media/_versions/Slike/Clanki/Enkratne/AnjaRo/OTRO
__KA_OPERA__400_x_400__large.jpg.

Slika 4

INTL tourists(15. 3. 2016). Dostopno na:
http://www.dufferinresearchdoo.com/naskutak/images/intl_tourists.gif.

Slika 5

DMS (15. 3. 2016). Dostopno na:
http://www.duits.de/docenten/wp-content/uploads/2011/10/dms.jpg.

Slika 6

PAINTER clipartPainting Clipart1 (15. 3. 2016). Dostopno na:
http://images.clipartpanda.com/painter-clipart-Painting_Clipart1.gif.

Slika 7

KLEKLJANJE (15. 3. 2016). Dostopno na:
http://www2.arnes.si/~opoljanelj/pouk/izbirni_predmeti/klekljanje.gif.

Slika 8

ALCHEMY Planet Symbols(15. 3. 2016). Dostopno na:
http://www.whats-your-sign.com/images/AlchemyPlanetSymbols.jpg.

Slika 9

COMPUTER Advice (15. 3. 2016). Dostopno na:
http://www.plymstockcomputerrepairs.co.uk/images/Computer%20Advice.gif.

Slika 10

Note 300×300 (15. 3. 2017). Dostopno na:
http://www.preberite.si/wp-content/uploads/2013/04/Note-300x300.jpg.

Slika 11

Piramida (15. 3. 2017). Dostopno na:
http://klinfo.rtl.hr/wp-content/uploads/2015/02/piramida.png.
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