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Spoštovani učenci in starši! 
 
V zadnji triadi osnovne šole mora vaš otrok poleg rednih predmetov obiskovati tudi 

obvezne izbirne predmete. Zakon o osnovni šoli navaja: 
 

17. člen 
Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz izbirnih 
predmetov. 

Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in 
najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora 
šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.  
Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo 

njegovi starši.  
52. člen (2. odstavek) 

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev 
oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. 
O oprostitvi iz prejšnjih odstavkov odloča ravnatelj. 

 
Učenec izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri 
ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenec je pri obveznih izbirnih predmetih tudi 
ocenjen. Za napredovanje v višji razred mora biti iz vseh predmetov ocenjen pozitivno. 
 
Ker so obvezni izbirni predmeti del učenčevega tedenskega urnika in se izvajajo šesto 
in sedmo šolsko uro, svetujemo učencem, da izberejo izbirne predmete po našem 
priporočilu, saj nekatere ponudimo le 7. razredom, druge 8. in tretje 9. razredom. 
Takšen smiseln izbor predmetov nam bo omogočil oblikovanje dobrega urnika za 
vašega otroka. 

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

sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali le pri eni uri tedensko. Starši po junijskem 
roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno 
vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim 
programom. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih 
predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Ravnatelj v skladu z določbami zakona, ki 
ureja splošni upravni postopek, odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto. Za 
učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, starši posredujejo vlogo 
najkasneje do 31. avgusta. Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih se za 
posameznega učenca zabeleži v dnevniku in redovalnici oddelka. Učenec, ki je 
oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, se iz teh predmetov ne ocenjuje, v 
spričevalu pa se v rubriko za izbirne predmete zapiše »oproščen«. 
 
V zadnji triadi osnovne šole lahko vaš otrok poleg obveznih izbirnih predmetov 
obiskuje tudi neobvezni izbirni predmet. Zakon o osnovni šoli navaja: 

20. a člen (izvleček – Neobvezni izbirni predmeti) 

Šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja pouk tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet. Šola 
učencem od 4. do 9. razreda obvezno ponudi pouk tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet v 

obsegu dveh ur tedensko. Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov 
tedensko.  
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Učencem tako ponujamo drugi tuj jezik-nemščino tudi kot neobvezni izbirni predmet.  
Učenci se lahko glede na svoje interese  tako odločijo za obvezni izbirni predmet iz 
tujega jezika (dve uri tedensko), kot tudi za neobvezni tuj jezik (dve uri tedensko), pri 
čemer gre lahko tudi za isti jezik. Tudi neobvezni izbirni predmeti so del učenčevega 
tedenskega urnika in se ocenjujejo. Tako ima učenec na urniku štiri ure tedensko več. 
Kot neobvezni izbirni predmet tuj jezik ponujamo nemščino, ki se bo lahko izvajala v 
skladu z normativi, kar lahko pomeni tudi kombinacijo več razredov hkrati. 
 
 
V celotni zadnji triadi ponujamo v prvem izboru 34 obveznih izbirnih predmetov, od 
katerih jih bomo glede na število učencev na naši šoli lahko izvajali le 25, torej bodo 
tisti predmeti, za katere ne bo dovolj zanimanja, odpadli. Učenci morajo zato v prijavni 
list zapisati tudi nadomestne predmete, za primer, ko se izbirni predmet, za katerega 
so se najprej odločili, ne bi izvajal.  
 
Kot neobvezni izbirni predmet ponujamo nemščino, ki se bo lahko izvajala v skladu z 
normativi. 
 

Rokovnik: 

1. april:  Učenci dobijo e-knjižice in se skupaj s starši pogovarjajo o svoji izbiri.  

6.-16. april: Starši skupaj z otroki elektronsko rangirajo izbirne predmete preko portala 
eAsistent. Prijavnice natisnejo in podpišejo, učenci jih vrnejo razrednikom.  

Maj: Usklajevanje interesov pri oblikovanju skupin. 

24. junij: Starši dobijo obvestilo po e-pošti o izbranih in usklajenih izbirnih predmetih, 
ki jih bo učenec obiskoval v naslednjem šolskem letu. 

Do 30. septembra: Zadnji čas za spremembo svoje izbire, vendar so spremembe 
možne le v okviru oblikovanih skupin in v okviru, skladnem z normativi, ki veljajo za 
določeno skupino. 

Po 30. 9. 2021 ni več nobenih možnosti sprememb pri izbirnih predmetih. 
 
 
 
 
 

Dob, 31. marec 2021                             Učitelji izbirnih predmetov in vodstvo šole 
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Obvezni izbirni predmeti          7. r. 8. r. 9. r. 

Glasba -    Ansambelska igra  X   

Slovenščina -    Gledališki klub X   

Likovno snovanje - LS 1  
- LS 2  
- LS 3  

X  

X 
 
 

X 

Nemščina -     Nemščina 1 
-     Nemščina 2 
-     Nemščina 3 

X  

X 
 
 

X 

Španščina - Španščina 1  
- Španščina 2 
- Španščina 3 

X  

X 
 
 

X 

Retorika - Retorika      X 

Verstva in etika - Verstva in etika 1 X   

Umetnostna 
zgodovina 

Zgodovina 

- Kaj nam govorijo umetnine 
- Turistična vzgoja 

X 

X 
X 
 

X 

Biologija -     Organizmi v naravi in umetnem okolju  

-     Genetika 
-     Raziskovanje organizmov v domači okolici 

X  
 

 

X 
X 

Kemija - Poskusi v kemiji  
- Kemija v življenju 

 X  

X 

Prehrana - Sodobna priprava hrane  
- Načini prehranjevanja   

X  

X 
 
 

Šport - Šport za zdravje  
- Šport za sprostitev  
- Izbrani šport – odbojka  

X  

X 
 
 

X 
 

Računalništvo - Urejanje besedil  
- Multimedija   
- Računalniško omrežje   

X  

X 
 
 

X 

Obdelava gradiv - Les    
- Umetne snovi 

X 
 

 

X 
 
 

Matematika - Matematična delavnica  X  

Fizika - Projekti iz fizike in ekologije 
- Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

X   

X 

 
 
 

Neobvezni izbirni predmeti          

   

Nemščina - Nemščina N2N X X X 
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Enoletni predmet ANSAMBELSKA IGRA 
Družboslovno humanistični sklop Priporočamo 7.  razredu 
 

 
Temeljni namen izbirnega predmeta ansambelska igra je uresničevanje interesov 
učencev za ustvarjanje in poustvarjanje glasbeno-umetniških del ter lastnih 
improvizacij. 

 

 

Splošni cilji predmeta: 
♫ Učenci poustvarjajo vokalne, instrumentalne in vokalno-instrumentalne vsebine. 
♫ Izbirajo izvajalske sestave po svojih nagnjenjih in svojih zmožnostih. 
♫ Navajajo se na samostojno orientacijo v izbranih partiturah in lastnem notnem 
zapisu. 
♫ Obvladajo tehniko igranja glasbil ( Orffovi instrumenti, lastni instrumenti, elektronska 
ali                                      
    posamezna klasična glasbila). 
♫ Oblikujejo lastne spremljave na dano besedilo ali melodično vsebino, ter 
improvizirajo. 
♫ Doživeto in estetsko izvajajo spored instrumentalnih in vokalno-instrumentalnih 
skladb. 
♫ Estetsko poustvarijo izvajan program in ga predstavijo na javnem nastopu. 
 
 ZAKAJ K ANSAMBELSKI IGRI? 
 

♫ Ker vsako uro igramo na inštrumente. 
 

♫ Ker imamo svoj ANI-band. 
 

♫ Ker izvajamo klasične in moderne skladbe. 
 

♫ Ker nastopamo na javnih prireditvah. 
 

♫ Ker komponiramo lastne skladbe in jih tudi izvajamo. 
 

♫ Ker pridobivamo pozitivno samopodobo. 
 

♫ Ker skupinsko muziciranje ugodno vpliva na psihofizični razvoj človeka.  
 

 
Učiteljica:  Karmen Banko 
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Enoletni predmet GLEDALIŠKI KLUB  
Družboslovno humanistični sklop Priporočamo 7. razredu 
 

 

Predmet izhaja iz vsebin dramske vzgoje pri pouku književnosti v šoli, vendar jih 

dopolnjuje z novimi vsebinami in besedili. Povezan je tudi s spoznavanjem aktualnih 

dogodkov v slovenskih gledališčih. Predmet nima namena oblikovati gledališke 

predstave (kot dramski krožek), pač pa spoznavati značilnosti gledališča. 

Spoznali boste, kje in kdaj se je gledališče pojavilo in na kratko preverili, kakšen je bil 

razvoj gledališča do današnjega časa. Predvsem pa se bomo ukvarjali s praktičnimi 

zadevami, kot so pantomima, improvizacija, igranje z lutkami, posnemanje glasov in 

gibov, vloga dihalnih vaj, nastopanje pred občinstvom, poskušali se bomo znebiti treme 

pred nastopanjem, urili bomo pravilno izgovarjavo in na oder postavili tudi krajše 

odlomke iger ali skeče. 

 »Življenje je gledališče, življenje je oder, mi vsi pa smo 

igralci.« 

  

Pri predmetu gledališki klub boste učenci: 

·         pridobivali naklonjenost do branja dramskih besedil 

ter gledaliških dejavnosti in     

          obiskovanja gledaliških predstav, 

·         spoznavali različne gledališke in lutkovne predstave (mladinsko gledališče, 

gledališče  

          za odrasle, ulično gledališče, improliga), radijsko in televizijsko igro, film, 

·         ugotovili, kaj vse lahko pokažemo s svojim telesom in glasom, 

·         ustvarjali dramska besedila in krajše predstave, 

·         izražali svoja občutja z mimiko, kretnjami, gibanjem … 

  

Predviden je ogled gledališke predstave, če bo interes, pa tudi izvedba gledališko-

plesnega tabora. 

                                                                                                             

Učiteljica: Jasna Zorenč 
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Enoletni predmet LIKOVNO SNOVANJE I  Priporočamo 7. raz. 
Družboslovno humanistični sklop LIKOVNO SNOVANJE II  Priporočamo 8. raz. 
 LIKOVNO SNOVANJE III Priporočamo 9. raz. 
 

 
Izbirni predmet LIKOVNO SNOVANJE s svojimi nalogami dopolnjuje vsebine 
obveznega predmeta likovna vzgoja.  Delo temelji na praktičnem delu in spoznavanju 
uporabnosti likovnih zakonitosti v vsakdanjem življenju.  Učenci 7. razreda lahko 
izberejo likovno snovanje 1,  učenci 8. razreda likovno snovanje 2, učenci 9. razreda 
likovno snovanje 3.  
 
Umetniško izražanje je človekova potreba, vezana na področji ustvarjalnosti in 

inovativnosti. Omenjeni kompetenci sta ključni za uspešno delovanje posameznika in 

širše družbe v 21. stoletju, zato sta tudi prednostno obravnavani v učnem načrtu 

neobveznega izbirnega predmeta umetnost. 

Kulturno-umetnostno vzgojo učencev obravnavamo prek ustvarjanja kulturno-

umetniških del (npr. ustvarjanje gledališke, lutkovne predstave, filma, plesne, folklorne 

postavitve, muzikala, literarnega, glasbenega dogodka, likovne razstave). Učenci z 

izkušenjskim učenjem pridobijo elementarne izkušnje skozi umetnost, kar je podlaga 

za ponotranjenje in razumevanje vrhunske umetnosti (vzgoja poslušalcev, gledalcev 

in bodočih izvajalcev vrhunske umetnosti, vzgoja za kakovostno preživljanje prostega 

časa). Tako je učenčeva ustvarjalnost temeljni pogoj za oblikovanje in nastajanje 

vrhunske ustvarjalnosti in umetnosti. Učenci z ustvarjanjem izražajo in spoznavajo 

sebe v odnosu do okolja ter pri tem osebnostno rastejo (razvoj učenčeve samozavesti, 

samopodobe, osebnostne in nacionalne identitete).  

Splošni cilji: 

● Vzbujanje učenčeve radovednosti, sproščanje z umetnostjo ter razvijanje 

interesa in aktivnega odnosa do kulture in umetnosti (kulturno-umetnostna vzgoja).  

● Oblikovanje pozitivnega odnosa do nacionalne in svetovne kulturno-umetniške 

dediščine ter njenega vključevanja v sodobnost. 

● Krepitev in razvijanje učenčeve neposredne zaznavno-doživljajske 

sposobnosti, estetskih izkušenj, želja, predstav in domišljije skozi predstavo, igro, 

muzikal, video, sliko ali objekt, tako da bodo učenci znali pojasniti, razlikovati in 

reflektirati svoje dojemanje.  

● Razvoj učenčeve osebnostne in narodnostne identitete.  

● Učenčevo ustvarjanje, poustvarjanje in vrednotenje njegovi razvojni stopnji 

primernih dejavnosti in izdelkov.  

 

Raziskovanje sodobne, danes žive umetniške produkcije, ki poudarja pomen razvijanja 

učenčevega razumevanja kulturnega okolja, v katerem živi. 

 

 

Učiteljici: Tina Lanišek (LS 1, LS2) in Inge Ivartnik (LS3) 
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Triletni predmet NEMŠČINA 
Družboslovno humanistični sklop Priporočamo 7.,  8. in 9. razredu 
 

DEUTSCHE SPRACHE, SCHÖNE SPRACHE! 

Pouk drugega tujega jezika kot izbirnega predmeta  je prispevek k večjezičnosti in 
razumevanju večkulturnosti tako v lastnem okolju kot v Evropi in zunaj njenih meja.  
V času vse intenzivnejšega svetovnega povezovanja ima znanje tujega jezika vedno 
večji pomen na vseh področjih in znanje nemščine, ki jo govori največ Evropejcev (100 
milijonov), ima zagotovo velike prednosti danes in v prihodnje.   
Zaradi zgodovinskega poteka in geografske lege Slovenije je nemščina za nas zelo 
pomembna. Že nekoč je veliko znanih Slovencev s področij znanosti in umetnosti 
študiralo in delovalo na Dunaju ali kakšnem drugem nemško govorečem mestu. Ta 
vez se je ohranila vse do danes, saj številna slovenska podjetja tesno sodelujejo s 
sorodnimi podjetji nemškega govornega področja, poleg tega pa je nemščina eden 
glavnih jezikov Evropske unije. 
Eden od temeljnih ciljev pouka tujega jezika je vzgajanje za strpnost, spoštovanje 
drugačnosti in sodelovanje z drugimi. 
 

Nemščina kot obvezni  izbirni predmet, se  izvaja dve uri tedensko od 7. do 9. 
razreda 
Ključnega pomena je kontinuiteta znanja, zato je dobro, da učenci učenja ne prekinjajo, 
lahko pa se tudi odločijo, da z učenjem v naslednjem šolskem letu ne bodo nadaljevali. 

Učni jezik v osnovni šoli je slovenščina, vendar pa se pri pouku čim bolj pogosto 
uporablja tuji jezik, da se učenci dejavno srečujejo z njim in tako nove strukture hitreje 
usvojijo. Tuji jezik se uporablja glede na znanje učencev, v učbenikih in drugih gradivih 
se poleg nemščine pojavlja tudi slovenščina. 

Pri pouku nemščine učenci razvijajo naslednje sposobnosti: 
- slušno in bralno razumevanje (poslušanje, branje), 
- ustno in pisno sporočanje (govor, pisanje). 
 
Pri izbirnem pouku  nemščine učenci osvojijo osnovno besedišče in spoznajo osnove 
slovnice, prav tako pa razvijajo tudi bralne, pisne, slušne in govorne sposobnosti. 
Osrednji cilj pouka nemščine je usposobiti učence za sporazumevanje v nemškem 
jeziku. Pri izbirnem predmetu nemščina se bomo trudili, da bo vsak učenec doživel 
uspeh in nadgradil ali odkril veselje do učenja jezika. Trudili se bomo ustvariti prijetno 
delovno ozračje, razvijati sposobnost samostojnega učenja in logičnega sklepanja. 
Učne vsebine  poskušamo prilagajati učencu in njegovemu učnemu stilu (uporabljamo 
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slikovna, tekstovna, avdio gradiva, internet, računalniške programe, različne 
didaktične igrice itd.).  
Učenje jezika pa ni le učenje besed, slovnice in urjenje v drugih jezikovnih spretnostih, 
pri nemščini tako poleg znanih, običajnih oblik in metod učenja tujega jezika tudi 
pojemo, ustvarjamo plakate in spoznavamo vse tri nemško govoreče države, njihovo 
kulturo in običaje.  

NEMŠČINA I: 

Prvo leto učenja je namenjeno temam in situacijam iz vsakdanjega življenja. Učenci se 
naučijo pozdravljati in spoznavati ljudi, znajo predstaviti sebe, svojo družino in svoj 
kraj, znajo poimenovati države in jezike, govorijo o hobijih in prostočasnih aktivnostih 
in znajo poimenovati šolske predmete in šolske potrebščine. 

 NEMŠČINA II:  

Drugo leto učenja znajo poimenovati različno hrano in pijačo,  imenovati in opisati 
živali,ter poklice, opisati svoj dom in svojo sobo, opisati svoj vsakdanjik in tedenski 
urnik,  napisati vabilo in čestitati za rojstni dan, opisati vreme in povedati, kam gredo 
na počitnice. 

NEMŠČINA III: 

Tretje leto se učijo govoriti o preteklih dogodkih, znajo napisati življenjepis v nemščini. 
Naučijo se poimenovati zgradbe v mestu, trgovine, opisati  pot, se orientirati v mestu. 
Govorijo  o načrtih za prihodnost in znajo poimenovati veliko poklicev. Pri temi  o športu 
se naučijo poimenovati športne zvrsti,  znajo pa tudi poimenovati dele telesa in voditi 
razgovor pri zdravniku.  

Sestavni del učenja nemščine so domače naloge, ki so za učenca obvezne. 

Znanje se sproti preverja in v vsakem ocenjevalnem obdobju najmanj dvakrat oceni. 
Pri ustnem preverjanju in ocenjevanju je poudarek na sposobnosti slušnega in 
bralnega razumevanja, izgovorjavi ter sposobnosti govora (samostojnost, iznajdljivost, 
besedni zaklad, zgradba stavkov), pri pisnem pa na jasnosti izražanja, zgradbi stavkov, 
slovnični pravilnosti, obliki besedila in pravopisu ter čitljivosti. 

 
Vrste ocenjevanja: pisni preizkus v vsakem ocenjevalnem obdobju, ustno preverjanje 
znanja v vsakem ocenjevalnem obdobju,  izdelki učencev: plakati,  projektne naloge. 

Učenci  lahko vsako leto sodelujejo pri tekmovanju  iz nemške bralne značke (EPI 
Lesepreis), v 9. razredu sodelujejo na tekmovanju iz znanja nemškega jezika. 
Ob koncu šolskega leta je predvidena ekskurzija v nemško govorečo državo (Avstrijo). 
 
 

Učiteljica: Anja Rajh 
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Triletni predmet ŠPANŠČINA 
Družboslovno humanistični sklop Priporočamo 7.,  8. in 9. razredu 
 

 
Znanje tujih jezikov ima v današnjih časih vedno večji pomen, zato se vedno več ljudi 
odloča za pridobitev omenjenih znanj. Španščina je po številu maternih govorcev drugi 
svetovni jezik, zato je nekako razumljivo, da se za učenje španščine odloča tudi vse 
več Slovencev. Najbolje je, da se učenja tujih jezikov lotimo čim preje. 
 

Španščina je v osnovni šoli triletni izbirni predmet, ki se izvaja dve uri tedensko. 
Učenci se lahko za učenje španščine odločijo v 7., 8. ali 9. razredu in na svojo željo z 
učenjem nadaljujejo še drugo in tretje leto. 
 
Pri pouku španščine učenci razvijajo sposobnosti tako na področju razumevanja 
(slušnega in bralnega) kot tudi na področju izražanja (ustnega in pisnega). Sestavni 
del učenja španščine so tudi domače naloge, ki so za učence obvezne. V začetnem 
obdobju učenje poteka predvsem preko jezikovnih iger, saj se tako učenci na zabaven 
način seznanijo z osnovami španskega jezika. 
 
Ker obstaja vedno več uporabnih in koristnih spletnih aplikacij, ki lahko učencem zelo 
pomagajo pri usvajanju besedišča ter jim omogočijo razvijanje veščine samostojnega 
učenja in samostojno razvijanje metajezikovne kompetence, bomo v pouk vključevali 
tudi take oblike dela. Spletna orodja in koristne spletne strani organizacij, ki se 
ukvarjajo s poučevanjem španskega jezika in kulture, ki jih bodo učenci spoznali pri 
izbirnem predmetu španščina so: http://www.ver-taal.com/, 
didaktični posnetki https://www.youtube.com/, 
https://aprenderespanol.org/, 
https://www.duolingo.com/,  
https://www.spanishlearninglab.com/,  
El Centro Virtual Cervantes https://cvc.cervantes.es/ensenanza,  
https://sl.pons.com/prevod. 
 

Vrste ocenjevanja: 
o eno pisno ocenjevanje znanja v vsakem ocenjevalnem obdobju 
o ustno preverjanje znanja 
o izdelki učencev, plakati, predstavitve, uprizoritve 
o sodelovanje na španski bralni znački EPI LECTURA 
 
 

 

 
 
 
 

http://www.ver-taal.com/
https://aprenderespanol.org/
https://www.duolingo.com/
https://www.spanishlearninglab.com/
https://cvc.cervantes.es/ensenanza
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ŠPANŠČINA I: 

V prvem letu se boste naučili pozdraviti in odzdraviti v španščini. Znali boste predstaviti 
sebe in tudi svojo družino, kar precej podrobno boste lahko opisali svoj videz, našteli 
svoje hobije ter poimenovali domače živali, ki jih imate. Opisati boste znali svojo 
učilnico, prav tako tudi svojo hišo ter podrobneje opisati svojo sobo. Naučili se boste 
barv, števil, dni v tednu ter mesecev v letu. 
Seznanili se boste s spreganjem pravilnih glagolov v sedanjiku, tudi nekaj nepravilnih 
boste obvladali. Spoznali boste razliko med različno rabo dveh glagolov biti, ser in 
estar. 
Kadar bo le možno, bo učenje potekalo preko igre, čim več se bomo pogovarjali, 
poslušali bomo glasbo, delali vaje na spletu. Učenje bo popestreno s križankami in 
različnimi družabnimi igrami v španskem jeziku. 
 
 

ŠPANŠČINA II: 

Drugo leto boste svoje znanje razširili - naučili se boste opisati svoj vsakdan, našteti 
hrano in pijačo, ki vam je/ni všeč, naročiti hrano in pijačo v restavraciji, opisati s čim se 
ukvarjate v prostem času in našteti svoje hobije, izraziti strinjanje/nestrinjanje, 
pripovedovati o vremenu, izražati načrte za prihodnost … 
Nadaljevali boste s spoznavanjem špansko govorečih držav, njihovih prebivalcev in 
načina življenja. 
Učenje španščine pa bo popestreno tudi z igrami, križankami, glasbo in filmi.  Večkrat 
bo pouk potekal v računalniški učilnici, kjer se boste seznanili s španskimi spletnimi 
stranmi in morda boste lahko tudi poklepetali z špansko govorečimi najstniki preko 
spletnega klepeta. 
 
Konec marca se boste udeležili tekmovanja  iz bralne značke v španskem jeziku. 
 
 

ŠPANŠČINA III: 

Tretje leto boste svoje znanje obogatili predvsem na področju besedišča; izpopolnili 
boste poznavanje izrazov za oblačila, posodo, prevozna sredstva, prosti čas, 
poznavanje hišnih prostorov in pohištva, poklice, študij…. Izurili se boste v telefonskih 
pogovorih in se naučili kar nekaj izrazov iz španskega slenga. Ponovili bomo vse 
nepravilne oblike glagolov, veliko bo utrjevanja.  
 
Več pozornosti bomo namenili španski hrani, predvsem tortilli in gazpachu, ki ju bomo 
kar sami pripravili v gospodinjski učilnici. 
 
Opazen napredek pa boste naredili pri poznavanju glagolskih časov, saj se boste 
naučili  tvoriti kar dva preteklika! Tako boste lahko opisali svoje pretekle počitnice, svoj 
najljubši dan in v španščini povedali kaj se vam je v preteklosti lepega zgodilo. 
 
Ponovno boste sodelovali na  španski bralni znački. 
 
 
 

Učiteljica: Lana Klopčič 
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Enoletni predmet RETORIKA 
Družboslovno humanistični sklop Priporočamo  9. razredu 
 

  

Retorika je disciplina, ki v različnih oblikah in različnem obsegu spremlja celotno 
človeško zgodovino. Namen in cilj retorike je analiza ter pravilnejše in natančnejše 
oblikovanje argumentov in prepričevalnih tehnik na vseh področjih človeškega 
življenja: od vsakdanjih razgovorov, preko medijev in vzgojno-izobraževalnega 
sistema do znanosti. 

Cilj retorike kot izbirnega predmeta je učence seznaniti s tehnikami prepričevanja, 
elementi in dejavniki prepričevalnega postopka, strukturo govora in vsestranskim 
obvladovanjem govorne situacije, pa tudi z razliko med prepričevanjem in 
argumentiranjem, razlikovanjem med dobrimi in slabimi argumenti. Torej je glavni cilj 
retorike zajet v povedi: Retorika je veda, ki nas uči, kako (z dobrim argumentom) 
prepričamo prepričane!  
 
Pouk retorike v devetem razredu želi učence naučiti samostojnega, kritičnega 
oblikovanja in izražanja stališč pri drugih predmetih, v nadaljnjem izobraževanju, kakor 
tudi na vseh področjih družbenega in zasebnega življenja. 
 
Zaradi posebnih zahtev predmeta (govorni nastopi in analiza govornih nastopov vseh 
učencev z uporabo avdiovizualnih sredstev) je predlagano, če je to mogoče, da pouk 
poteka v 'blok urah' – dve šolski uri skupaj. 
 
Učenci dobijo v šolskem letu dve oceni za samostojen govorni nastop na določeno 
temo ali z določenim namenom in eno oceno za analizo (razčlenitev)  govora – vse 
troje ob doslednem upoštevanju vseh retoričnih sredstev. 
 
Vsebine: 
− opredelitev in definicija retorike 
− vsakdanja uporabnost retorike 
− etika dialoga 
− osnovni elementi argumentacije 
− razlika med dobrimi in slabimi argumentacijami 
− sestavni deli retorične tehnike 
− osnovni elementi komunikacijske situacije 
− zgodovina retorike 
− samostojni govorni nastopi 
 
 
 

Učiteljica: Marta Keržan  
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Triletni predmet VERSTVA IN ETIKA 
Družboslovno humanistični sklop Priporočamo 7., 8. in 9. razredu 
 

 
Izbirni predmet verstva in etika učencem ponuja možnost, da razširijo znanje, ki ga o 
verstvih in etiki dobijo pri obveznih predmetih (zgodovini, slovenščini, državljanski 
vzgoji in etiki). Naraščajoča odprtost in povezanost sveta omogoča in zahteva boljše 
poznavanje različnih verstev in verskih tradicij ter spoštovanje med ljudmi različnih 
verskih in neverskih nazorov. Pouk pomaga učencem razumeti resnost in pomen 
verskih in etničnih vprašanj, pomaga jim pri oblikovanju osebnega odnosa do teh 
vprašanj, ne pa k prevzemanju določenih nazorov. Predmet je namenjen učencem, ki 
imajo doma (krščansko) religiozno vzgojo in obiskujejo (cerkveni) verouk,pripadnikom 
drugih religij in učencem brez domače religiozne vzgoje. Predmet verstva in etika ni 
verouk in nima cilja vzgajati za katerokoli religijo. 
Splošni cilji predmeta so: 
- pridobivanje objektivnega znanja in razgledanosti iz obravnavanega področja; 
- razvijanje nagnjenja in sposobnosti za oblikovanje zavesti o samem sebi, svoji 
identiteti, svojih ciljih, (z)možnostih in mejah; 
- razvijanje sposobnosti razumeti druge ljudi, z njimi sodelovati, biti solidaren in 
pripravljen sporazumno (dialoško) reševati konflikte; 
- razvijanje zmožnosti za soočanje z vprašanjem smisla (s spoznavanjem 
različnih religioznih in nereligioznih pojmovanj sveta ter življenja, s poznavanjem 
različnih tradicij in perspektiv kot opor ter spodbud pri usmerjanju in osmišljenju 
lastnega življenja; 
- razvijanje zmožnosti etične presoje in pripravljenosti za (so)odgovornost, zase 
druge ljudi in naravo; 
- pridobivanje kritičnega (pozornega, premišljenega) odnosa do religijskih (in tem 
vzporednih nereligijskih) tradicij in pobud; 
- pomoč pri spoznavanju religiozne govorice in pripravljanju za samostojen 
(po)govor o religiozni ter etični stvarnosti; 
- pomoč pri premagovanju otroških modelov in spodbujanje k spoznavanju 
objektivnih dejstev, odkrivanju moralnih vrednot in doseganju spoznanj, ki pomagajo 
oblikovati življenjske odločitve; 
- spoznavanje vloge verstev pri oblikovanju različnih civilizacij, posebej 
krščanstva pri razvoju evropske kulture in oblikovanju slovenskega naroda; 
- priprava na kritičnost do negativnih pojavov v zvezi z religijo in religijami 
(nespoštovanje enakopravnosti pripadnikov različnih religij, ''religioznih'' in ' 
''nereligioznih'', nestrpnost, fanatizem, ideološki/verski monopol); 
- priprava učencev na kritičen in konstruktiven vstop v pluralno družbo, še 
posebej glede na njeno versko in versko-etično pluralnost. 
Predmet je trileten: 
Verstva in etika I- svet; Verstva in etika II– skupnost; Verstva in etika III– oseba 
Učenec lahko izbere predmet tudi le za leto ali dve.  
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Verstva in etika I 

 
Cilji in vsebine: 
 
Izbirni predmet verstva in etika I učencem ponuja možnost, da razširijo znanje o 
verstvih in etiki. Njihovo poznavanje je pomembno za posameznikov osebnostni 
razvoj. Krščanstvo je s svojimi sestavinami sooblikovalo našo civilizacijo in kulturo. 
Naraščajoča odprtost pa zahteva boljše poznavanje in spoštovanje drugih kultur in 
verstev. Predmet pripravlja in navaja učence, da zrelo premišljujejo, se sproščeno in 
spoštljivo pogovarjajo o religijah. 
 
Vsebine: verstva sveta, svetovi verstev, krščanstvo, islam, budizem, vzori in vzorniki, 
enkratnost in različnost, judovstvo, azijska verstva, tradicionalne religije, nova 
religiozna gibanja, reševanje nasprotij, dogovarjanje in/ali nasilje, človek in narava 
 
 

Učiteljica: Lana Klopčič 
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Enoletni predmet KAJ NAM GOVORIJO UMETNINE 
Družboslovno humanistični sklop Priporočamo 7. , 8.  in 9. razredu 
 

 
Izbirni predmet UMETNOSTNA ZGODOVINA je zasnovan v treh enoletnih vsebinsko 

sklenjenih sklopih: Kaj nam govorijo umetnine, življenje upodobljeno v umetnosti, 

oblika in slog.  

V šolskem letu 2020/21 bomo pričeli z vsebinskim sklopom »Kaj nam govorijo 

umetnine«, nato pa bomo nadaljevali še z ostalimi sklopi.  Predmet učencu omogoča, 

da se zanj odloči v 7., 8. in 9. razredu oz. v vseh razredih. Predmetu je namenjena 1 

ura tedensko.  

 

Osnovni namen predmeta je vzgoja učencev v pozitiven odnos do umetnosti in kulturne 

dediščine. Učenci se naučijo samostojno vrednotiti in doživljati umetnino, ter kritično 

sprejemati likovne stvaritve. Namen predmeta je tudi raziskovanje sodobne, danes 

žive umetniške produkcije, ki poudarja pomen razvijanja učenčevega razumevanja 

kulturnega okolja, v katerem živi. 

Za učence je predmet zanimiv in uporaben tudi v nadaljnjem šolanju in poklicni 
usmeritvi, saj je tesno povezan z ostalimi družboslovnimi predmeti (zgodovina, 
turistična vzgoja, geografija, etnologija…) ter se povezuje in dopolnjuje tudi z ostalimi 
predmetnimi področji: likovna vzgoja, glasbena vzgoja … 
 

CILJI PREDMETA 

Temeljni cilj je, da učence vpelje v svet umetnostnih spomenikov od davnih do 
današnjih dni. Preko njih spoznajo umetnost in kulturo domačega kraja ter širšega 
okolja. Cilji predmeta so povezani še z razvijanjem občutka za lepoto in za pozitivno 
vrednotenje umetnostnih spomenikov, razvijanje veselja in zanimanja za stvaritve iz 
preteklosti in sedanjosti ter razvijanje sposobnosti razumevanja likovnih umetnin in 
izražanja svojega mnenja o njih.  

TOREJ, ČE VAS ZANIMA UMETNOST AMPAK NERADI USTVARJATE, JE TO 
PREDMET ZA VAS. OBISKALI BOMO GALERIJO, POSTAVILI BOMO RAZSTAVO, 
RAZISKOVALI BOMO UMETNINE, …    

 
 
 

Učiteljica Tina Lanišek 
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Enoletni predmet                           TURISTIČNA VZGOJA 
Družboslovno humanistični sklop                            Priporočamo 7. razredu 
 

Temeljni namen predmeta je vzgoja učencev za pozitivni odnos do turizma in turistov. 
Učencem naj bi vzbudil zanimanje za turizem kot možno področje njihovega 
prihodnjega poklicnega ali ljubiteljskega dela. Hkrati naj bi spodbujal učence k 
spoznavanju in ohranjanju ter smotrnemu izkoriščanju naše naravne in kulturne 
dediščine. Slovenija je namreč ena tistih držav, ki bo svoj nadaljnji razvoj gotovo vodila 
tudi v smeri razvoja turizma, saj ima za to izjemne pogoje (ugodna lega, reliefna 
pestrost, bogata naravna in kulturna dediščina). To prinaša tudi spremembe v 
zaposlovalni politiki. 

Splošni cilji predmeta so, da učenci : 

● na primeru domačega kraja spoznavajo turizem kot družbeno gibanje in 
gospodarsko dejavnost, ki je pomembna za razvoj Slovenije, 
● seznanijo se z osnovami za razvoj turizma v domači pokrajini in v Sloveniji, 
● spoznavajo in vrednotijo naravno in kulturno dediščino, 
● se vključujejo v turistično življenje domačega kraja  in pri tem spoznavajo ljudi 
in ustanove, ki se ukvarjajo s turizmom in živijo od njega, spoznavajo turistične poklice 
in možnosti zaposlovanja v turističnih dejavnostih, 
● spoznavajo turistično društveno dejavnost in se pripravljajo za sodelovanje v 
turističnem društvu, 
● razvijajo sposobnost kulturnega komuniciranja in javnega nastopanja. 

Vsebine: 

● osnovni pojmi o turizmu in vrste turizma, 
● turizem kot gospodarska dejavnost ( njegova povezanost z drugimi 
dejavnostmi, vpliv turizma na gospodarski razvoj), 
● odnos do gostov (turistični bonton), 
● turistično oglaševanje in informiranje, 
● skrb za razvoj turizma, 

Kako in kje bomo delali? 

● v razredu (plakati, simulacije – igra vlog, predstavitve) in računalnici 
● praktično delo – kuhanje 
● terensko delo: ogledi in obiski – Srednja šola za gostinstvo in turizem, 
hotel, TIC, turistična agencija, gostišče 
● terensko delo: vodenje po domačem kraju 

 

Učiteljica: Nataša Kragelj 
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Enoletni predmet ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU 
Naravoslovno tehnični sklop Priporočamo 7. razredu 
 

 
Izbirni predmet Organizmi v naravi in umetnem okolju je namenjen učencem sedmih 
razredov, kot dopolnilo k rednemu predmetu naravoslovje. 
Namen predmeta je, da učenci spoznajo življenjske potrebe živih bitij in tako bolje 
povežejo abiotske in biotske dejavnike v naravnem okolju. Spoznajo tudi, da so 
potrebe živali v umetnem okolju drugačne od potreb organizmov v naravnem okolju. 
Ob gojenju organizmov se zavejo, da so živa bitja, ki smo jih vzeli v oskrbo, od nas 
odvisna, kar pomeni, da moramo biti pri gojenju in vzdrževanju izjemno skrbni in 
odgovorni. 
S praktičnim delom učenci pridejo do spoznanja, da je vsako rušenje ravnotežja v 
naravi (pomanjkanje vode, svetlobe, onesnaževanje, vnos tujih organizmov …) za 
preživetje organizmov lahko usodno.  
 

Izhodišče predmeta 

Izhodišče spoznavanja so živa bitja v svojih okoljih. Različne dejavnosti so usmerjene 
v spoznavanje lastnosti okolij, potreb živih bitij ter različnih povezav med njimi in 
okoljem. Do mnogih spoznanj vodi urejanje umetnih okolij – gojilnic in opazovanje živih 
bitij v njih, pri čemer je poudarjen tudi odgovoren odnos do narave in živih bitij.  

 Na terenu                           Prgišče marjetic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Predvsem pa se pri predmetu Organizmi v naravi in umetnem okolju gradi na 
praktičnem delu učencev. Poleg gojenja in oskrbovanja živali je pomemben tudi stik z 
»realnim« okoljem učenca. Tako je predvsem v spomladansko poletnem času pouk pri 
predmetu predviden tudi zunaj šolskih prostorov – torej v naravnem okolju. 
 
 

Učiteljica: Sonja Najman Vedenik 
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Enoletni predmet RAZIRAZISKOVANJE ORGANIZMOV V DOMAČI OKOLICI 
Naravoslovno tehnični sklop Priporočamo 9. razredu 
 

Izbirni predmet je namenjen učencem 9. razreda. 

Učenci bodo razširili in poglobili znanje iz biologije in drugih naravoslovnih 
predmetov. Poseben poudarek bo namenjen raziskovalni dejavnosti, spoznali bomo 
metode, kako se izdela raziskovalno nalogo. 

Pri izbirnem predmetu Raziskovanje ORGANIZMOV v domači okolici bomo 
spoznavali: 

● terenske in eksperimentalne metode dela, 
● metode statistične obdelave podatkov, 
● poglobili bomo spoznanja o nujnosti sonaravnega bivanja, 
● poglobili bomo spoznanja o nujnosti varovanja narave in živih bitij v njej, 
● tesneje povezali biološko znanje s strokami in poklici, ki temeljijo na biološkem 
znanju. 

Teoretske osnove vsebin se prepletajo z metodami neposrednega opazovanja ter 
laboratorijskega in terenskega dela, ki omogočajo učencem aktivno pridobivanje 
znanja in vzpostavljanje neposrednega stika z živimi bitji v naravi. 

Pri tem učenci utrjujejo, pridobivajo in poglabljajo osnovno znanje o živem svetu ter 
dogajanjih v okolju, kar je pomembno za razumevanje ekoloških zakonitosti in 
okoljevarstvene problematike. 

 

 

S pomočjo usvojenega znanja in pridobljenega razumevanja ekoloških zakonitosti si 
učenci izoblikujejo pozitiven odnos do narave in se zavedo potrebe po ekološko 
ustreznem ravnanju z okoljem in po njegovem varovanju. 

 

Učiteljica: Andreja Šuštaršič Tomšič 
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Enoletni predmet                        GENETIKA 
Naravoslovno tehnični sklop Priporočamo 9. razredu 
 
Pri izbirnem predmetu GENETIKA se teoretske osnove vsebin prepletajo z 
metodami samostojnega dela, ki omogočajo učencem aktivno pridobivanje 
znanja. Posebna pozornost je posvečena dedovanju pri človeku, ki daje 
učencem uporabno znanje za življenje, razumevanje procesov in pojavov v 
zvezi z dednostjo ter sposobnost predvidevanja posledic. S pomočjo usvojenega 
znanja učenci kritično presojajo pozitivne in negativne posledice človekovega 
poseganja v genski material in se zavedajo možnih zlorab ter njihovih posledic. 
KAJ TO POMENI? 
preučevali bomo osnove dedovanja – zakonitosti Mendelove genetike 
- spoznali bomo in preučevali osnove molekulske genetike - molekulsko 
zgradbo in funkcijo molekule DNK, proces podvojevanja DNK ter vlogo genov 

- spoznali bomo vpliv, vzroke in nekaj primerov mutacij in modifikacij 
- preučevali bomo populacije in se v populaciji svojega razreda posvetili 
osnovam populacijske genetike 
- izdelovali bomo rodovnik svoje družine 
- na osnovi zakonitosti humane genetike se bomo naučili predvidevati spol 

nerojenega otroka, možnost za določene genetske bolezni ipd. 
- se seznanili z možnostmi sodobne genetike in molekulske genetike    
(žlahtnjenje, kloniranje, gensko modificiranje, genetske svetovalnice) 
…PREVERJANJE ZNANJA IN OCENJEVANJE: 
- znanje, razumevanje in uporaba znanja, 
- eksperimentalne spretnosti in veščine ter izdelava poročila o svojem 
raziskovalnem delu, 
- priprava in predstavitev referata/raziskovalne naloge s sodobnimi vsebinami po 
lastni izbiri. 

Nekaj pomembnih vsebin: 
● potek in pomen delitve celic pri prenašanju lastnosti iz generacije v generacijo; 
● pojem gen – osnovna enota dednosti; 
● dominantno-recesivno križanja in intermedialno križanje;  
● hetero in homozigoti; 
● osnovna zgradba in funkcija molekule DNK, genom;  
● mutacije in njihov pomen v razvoju živega sveta (evolucija); 
● razlike med osebki (učenci) v populaciji, rodovnik; 
● dedne bolezni pri človeku; 
● enojajčni in dvojajčni dvojčki; 
● pozitivne in negativne strani razvoja genetike kot so: izbira spola pri 
novorojencu, vzgoja novih sort in pasem, kloniranje… 
● obisk dveh inštitucij, kjer raziskujejo in delujejo na osnovi genetskega znanja: ena inštitucija v 
gospodarstvu in druga v javnem sektorju. 
 

IZVEDBA: 

Pouk bo predvidoma izvajan v obliki blok ur v času enega ocenjevalnega 
obdobja. 
 
 

Učiteljica: Sonja Najman Vedenik 
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Enoletni predmet                                       POSKUSI V KEMIJI 
Naravoslovno tehnični sklop Priporočamo  8. razredu 

 
Pri izbirnem predmetu Poskusi v kemiji boste razvijali in poglabljali naravoslovno 
pismenost, osnove znanstvenega, kompleksnega mišljenja, različne spretnosti in 
veščine ter povezovanje teorije s prakso. Predvsem pa boste razvijali in poglabljali 
metode varnega eksperimentalnega dela v kemiji ter spoznali eksperimentalno-
raziskovalni pristop. 
 
KAJ TO POMENI?! 
- da boste izvedeli vse, kar morate znati, da bi lahko 
eksperimentirali, 
- da se boste naučili varno eksperimentirati, 
- da se boste naučili sami zasnovati eksperiment in sklepati glede 
na rezultate eksperimenta, 
- da boste obiskali inštitucijo, ki se ukvarja z eksperimentalnim 
delom, 
- da boste eksperimente lahko demonstrirali pred sošolci ali 
mlajšimi učenci, 
- da boste lahko pripravili eksperimente za popestritev pouka v prednovoletnem 
času ali proti koncu šolskega leta, 
- da se boste veliko naučili, obenem pa se zabavali. 
 
PREVERJANJE ZNANJA IN OCENJEVANJE: 
- znanje, razumevanje in uporaba znanja, 
- eksperimentalne spretnosti in veščine, 
- sodelovanje pri rednem pouku z demonstracijami eksperimentov, 
- priprava in predstavitve referatov z vsebinami po lastni izbiri. 
 

Predvidene vsebine: 
 

● Eksperiment in eksperimentalne okoliščine, 

● varno v laboratoriju, 

● simboli za označevanje nevarnih snovi in škodljivi učinki, 

● laboratorijske tehnike in operacije,  

● kemijske in fizikalne lastnosti, 

● kemijska analiza in sinteza, 

● obisk inštitucije, ki se ukvarja z eksperimentalnim delom, 

● priprava in izvedba eksperimentov za ostale/mlajše učence,  

● odprti eksperimenti. 

 
IZVEDBA: 

Pouk bo predvidoma izvajan v obliki blok-ur v času enega 
ocenjevalnega obdobja. 
 
 
 

Učiteljica: Sonja Najman Vedenik 
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Enoletni predmet                                           KEMIJA V ŽIVLJENJU 
Naravoslovno tehnični sklop Priporočamo  9. razredu 
 

 
Pri izbirnem predmetu Kemija v življenju boste razvijali in poglabljali naravoslovno 
pismenost, osnove znanstvenega, kompleksnega mišljenja, različne spretnosti in 
veščine ter povezovanje teorije s prakso.  
KAJ BOMO DELALI?! 
1) SNOVI TEKMUJEJO 
- različni eksperimenti 
- različne vrste kromatografije 
- preučevanje različnih barvnih zmesi 
- analiza različnih kompleksnih spojin 
 

2) SVET BREZ BARV BI BIL DOLGOČASEN 
- barvanje jajc 
- barvanje tekstila 
- izdelava okrasnega papirja 
- preučevanje vsakdanjih snovi in iskanje barvil, eksperimenti 
- poročanje o rezultatih in izdelava plakatov/filma/predstavitve 

3) KEMIJA TUDI DIŠI 
- eterična olja, naše zaznavanje vonjav 
- različne kemične spojine, ki imajo specifičen vonj 
- preučevanje vsakdanjih snovi in iskanje vonjav - eksperimenti 
- uporaba umetnih vonjav in barvil v prehrani – raziskava, plakati in 
predstavitve 
 
PREVERJANJE ZNANJA IN OCENJEVANJE: 
- znanje, razumevanje in uporaba znanja, 
- eksperimentalne spretnosti in veščine, 
- sodelovanje pri rednem pouku z demonstracijami eksperimentov, 
- priprava in predstavitve referatov z vsebinami po lastni izbiri. 

 
Vsebine: 

● eksperiment in eksperimentalne okoliščine, 

● varno v laboratoriju, 

● simboli za označevanje nevarnih snovi in škodljivi učinki, 

● laboratorijske tehnike in operacije,  

● kemijske in fizikalne lastnosti, 

● pomen in uporaba naravnih barvil v naravi in vsakdanjem življenju, 

● spoznavanje soodvisnosti med zgradbo in vonjem spojin. 

 
IZVEDBA: 

Pouk bo predvidoma izveden v obliki blok-ur v času enega ocenjevalnega 
obdobja. 
 
 
 

Učiteljica:  Sonja Najman Vedenik 
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Enoletni predmet 
Naravoslovno tehnični sklop 

SODOBNA PRIPRAVA HRANE  
Priporočamo 7. razredu 

 

 
Prehrana prebivalstva je zrcalo vsakdanjega življenja posameznika in družine: kakšen 
ritem prehranjevanja imamo, katera živila uživamo, kakšna je hranilna in energijska 
vrednost naše hrane, kako jo pripravljamo in v kakšnem okolju jo uživamo. Tudi zdravje 
človeka je zelo odvisno od njegove prehrane in prav prehrana je zunanji dejavnik 
tveganja nastanka večine sodobnih obolenj, na katerega lahko vplivamo. 
 

Sodobna priprava hrane je predmet, v katerem se tesno prepletata teorija in 
praksa. 
  
Učenci večino časa posvetijo pripravljanju hrane na zdrav način. Spoznali bomo katera 
živila so bolj zdrava in kateri so tisti postopki priprave, ki omogočajo okusne, pa vendar 
zdrave jedi. Spoznali bomo: soparjenje, dušenje v lastnem soku, cvrtje v pečici, 
pripravo okusnih jedi z uporabo zdravih maščob in začimb. Ob tem bomo urili tudi 
pripravljanje pogrinjkov in kulturno uživanje hrane. 
Samo kuhanje, brez usvajanja novih znanstvenih spoznanj iz prehrane bi bilo sicer 
zabavno, učenci pa vendar ne bi vedeli zakaj delajo, tisto kar delajo. Zato bomo nekaj 
ur posvetili tudi preučevanju hranilnih snovi, potrebam organizma in boleznim, ki se 
pojavljajo kot posledica nepravilnega prehranjevanja. 
 
S pridobljenim znanjem boste lažje izbrali bolj zdrava živila in pripravljali okusne, 
polnovredne jedi.  
 
 

 

 
 
 
 

Učiteljica: Andreja Šuštaršič Tomšič 
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Enoletni predmet   NAČINI PREHRANJEVANJA 
Naravoslovno tehnični sklop Priporočamo 8. razredu  
 

  
Pri predmetu načini prehranjevanja bomo razširili in poglobili znanja, ki so jih učenci 
pridobili pri predmetu Sodobna priprava hrane, pridružijo pa se nam lahko tudi tisti, ki 
sodobne priprave hrane niso obiskovali. 
 

Kaj bomo delali pri predmetu načini prehranjevanja? 
 
● Kuhali in uživali v pripravljanju hrane. 
 
● Največ časa bomo posvetili pripravi in analizi nacionalnih jedi – slovenskih, 
italijanskih, kitajskih, ameriških… Učenci bodo posamezne jedi pripravili nato pa ocenili 
njihovo ustreznost oz. neustreznost glede na ohranjanje zdravja in zdravih prehranskih 
navad. 
 
● Nekaj ur bomo namenili še prehrani v različnih starostnih obdobjih in prehrani v 
izrednih razmerah.  
 
 
 

 

 
 
 

Učiteljica: Andreja Šuštaršič Tomšič 
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Enoletni predmet ŠPORT ZA SPROSTITEV Priporočamo 8. raz. 
Naravoslovno tehnični sklop ŠPORT ZA ZDRAVJE Priporočamo 7. razredu 
 IZBRANI ŠPORT Priporočamo 9. razredu 
 

ŠPORT ZA SPROSTITEV 

 
Predmet obsega 1 uro tedensko, kar pomeni 35 ur letno-od tega 2 krajša izleta v 
naravo, 1 daljši izlet v sredogorje in po možnosti obisk kopališča Atlantis (Ljubljana). 

Vsebina predmeta: 
● badminton 

● namizni tenis 

● hokej v dvorani 

● izleti v naravo (pohodi v okolici šole) 

● teoretične vsebine: sproščanje s športom 

● jogging (lahkotno tekanje) na zunanjih površinah 

 

Ocenjevanje:  
● 3 ocene letno 

Ocena se dobi iz:  

1. hokej v dvorani: igra, 

2. badminton: servis, dolgi zgornji udarec 

3. pohod v naravo 

 

 

Učitelj: Ines Sadar 

 
                             

ŠPORT ZA ZDRAVJE 

 
Predmet obsega 1 uro tedensko, kar pomeni 35 ur na leto (20 ur v telovadnici, 10 ur 
na zunanjih površinah, 5 ur izlet). 
 

Vsebina predmeta: 
● atletske vsebine na šolskem igrišču in v telovadnici, 

● odbojka zunaj in v telovadnici, 

● seznanitev in igra tee-ball 

● košarka, 

● hokej v dvorani 

● metanje frizbija 

● badminton 

● streetworkout na bližnjem vadišču 

● nogomet na šolskem igrišču in v telovadnici. 

Vsebine pri izbirnem predmetu šport za zdravje dopolnjujejo in nadgrajujejo osnovne 
vsebine predmeta športna vzgoja! Pri športu za zdravje je poudarek predvsem na igri. 

Vsebine so zelo podobne kot pri pouku športne vzgoje. 



Predstavitev izbirnih predmetov za šol. leto 2021/22 
 

 

Ocenjevanje: 
● 3 ocene letno,                                         

Ocena se dobi iz  

1. Atletika: opravljena dolgotrajna vadba 

2. odbojke: spodnji servis 

3. badmintona: forehand udarec 

 

Učitelj: Boštjan Brnot 
 

IZBRANI ŠPORT 

 

IZBRANI ŠPORT: ODBOJKA 

Z izbranim športom – odbojka želim dopolnjevati osnovne tehnične in taktične elemente 
naučene pri rednem pouku športne vzgoje, hkrati pa naučiti učence in učenke 
zahtevnejših oblik posameznih odbojkarskih elementov do te mere, da jih bodo 
učinkovito uporabljali v igri 6:6 na velikem igrišču.  
 
Skozi učni proces bodo učenci spoznali, da je lahko odbojkarska igra izredno zanimiva, 
napeta, hitra, hkrati pa tudi izjemno zabavna.   Ob urjenju odbojkarskih segmentov bodo 
učenci spoznali in se naučili sodniških znakov, fair playa, medsebojnega sodelovanja, 
ter zdrave tekmovalnosti.  
Ob primernem znanju bodo samostojno izpeljali tradicionalno vsakoletno odbojkarsko 
tekmovanje z učitelji, hkrati pa se odbojkarska ekipa udeleži občinskega prvenstva v 
odbojki.  
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PROGRAM ODBOJKE:  
♣ Spopolnjevanje osnovnih tehničnih elementov: zgornji in spodnji odboj.  
♣ Učenje zahtevnejših tehničnih in taktičnih elementov: podaja, sprejem 
servisa, zgornji servis, napadalni udarec, enojni in dvojni blok, sodelovanje v 
obrambi v sistemu »center naprej«. 
 ♣ Sistem igre 6:0 in 5:1 na velikem igrišču, igra 6:6 na skrajšanem ali 
normalnem igrišču ob poznavanju pravil igre in sodniških znakov.  
♣ Če bo možnost, si bomo ogledali eno izmed tekem slovenskega 
odbojkarskega kluba ( brez vstopnine, le plačilo prevoza). 
 

Trajanje predmeta: 32 UR 

Ocenjevanje: Učenec dobi tri ocene iz odbojkarskih 
elementov!   

1. zgornji servis - napadalni udarec 

2. blok 

3. igra 
 
 

Učitelj: Boštjan Brnot 
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Enoletni predmet UREJANJE BESEDIL Priporočamo 7. razredu 
Naravoslovno tehnični sklop MULTIMEDIJA Priporočamo 8. razredu 
 RAČUNALNIŠKA OMREŽJA  Priporočamo 9. razredu 
 
Računalništvo je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, ki ga učenci in učenke 
devetletne osnovne šole lahko izberejo v tretji triadi, to je v 7., 8. in/ali 9. razredu. 
Učenci pridobijo temeljna znanja računalniške pismenosti, ki so dobra podlaga za 
predmet informatika na srednji šoli ter za praktično uporabo računalnika v vsakdanjem 
življenju.  
 

 

 
Učenci lahko izbirajo med tremi računalniškimi predmeti:  

UREJANJE BESEDIL (program MS Word), ki se učencem ponudi, ko izberejo 
predmet prvič (priporočamo 7. razredu) 

MULTIMEDIJA (elektronske predstavitve z računalnikom, program MS PowerPoint), 
ki se ponudi pri drugi izbiri ( priporočamo 8. razredu) 

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA (Internet, izdelava spletnih strani, CMS Wordpress), ki 
se ponudi, ko učenci izberejo predmet tretjič ( priporočamo 9. razredu).  
Vsakemu  je namenjeno 35 ur (1 ura tedensko).  
Predmet se izvaja v računalniški učilnici na šolskih računalnikih.  
Pri delu se uporablja učbenik  in je uporaben za vse tri predmete. 
 
Vsak učenec dela za svojim računalnikom ter samostojno ali v skupini izdela svoj 
izdelek (projektna naloga, raziskovalna naloga, elektronske drsnice, spletna stran).  
 
Ocenjevanje: Učenec dobi najmanj eno ustno oceno v ocenjevalnem obdobju. Ob 
zaključku leta pa je ocenjen še za izdelek in nastop, na katerem predstavi svoje delo 
staršem oziroma sošolcem. 
 

CILJI:  
● razvijajo sposobnost samostojnega iskanja informacij in reševanja problemov;  
● razvijajo sposobnost za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij; 
● oblikujejo stališča do pridobljenih informacij; 
● pridobivajo temeljna znanja, spretnosti in navade za učinkovito in uspešno 
uporabo sodobne IK tehnologije;  
● razvijajo pravilen odnos do varovanja lastnine (avtorske pravice) in osebnosti 
(zaščita podatkov); 
● spoznavajo in razvijajo komunikacijske veščine. 
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RAČUNALNIŠTVO –  UREJANJE BESEDIL 

Učenci bodo spoznali osnovno strojno in programsko opremo računalnika, ter osnove 
operacijskega sistema Windows.  
Zagnali bodo urejevalnik teksta in napisali ter shranili svoje prvo besedilo. Besedilo 
bodo shranili na disk. Pri shranjevanju bodo učenci izdelali svojo mapo za 
shranjevanje, jo preimenovali in nanjo prekopirali svojo datoteko. Nato se bodo učenci 
naučili ločiti med podatkom in informacijo, ter spoznali različne oblike zapisovanja 
podatkov. Delo bo potekalo v obliki projekta, pri katerem bodo učenci s pomočjo 
računalnika oblikovali izdelek. Učenci bodo hkrati pridobili nadgrajena znanja, ki so 
potrebna za razumevanje in produktivno uporabo računalnika. Za oblikovanje bodo 
učenci uporabili urejevalnik besedila MS Word v povezavi s storitvami v oblaku Office 
365.  Besedilu bodo dodali še sliko, ki jo bodo izdelali sami z orodjem za izdelavo 
točkaste slike (Slikar), tabelo in graf ter kazalo. Podatke bodo učenci našli tudi na 
spletu in jih prenesli v svoj izdelek. Izdelek bodo shranili in natisnili. Svoj izdelek bodo 
na koncu dela predstavili pred razredom. 
 

RAČUNALNIŠTVO – MULTIMEDIJA 

Učenci bodo spoznali osnovno strojno in programsko opremo računalnika, potrebno 
za izdelavo računalniške multimedijske predstavitve. Spoznali se bodo z različnimi 
mediji, ki so potrebni pri iskanju podatkov. Pridobljene podatke bodo oblikovali v 
informacijo, ki bo prikazana v obliki računalniške predstavitve. 
Učenci bodo spoznali, zakaj je multimedijska predstavitev učinkovitejša kot navadna 
razlaga. Informacijo bodo predstavili z več mediji. Tako bodo izdelali preprosto 
računalniško predstavitev. Pri tem bo predstavitev vsebovala grafične, zvočne in druge 
podatke. Podatke bodo pridobili iz različnih virov, vključno s spletom. Predstavitev 
bodo učenci izdelali s programom MS PowerPoint v povezavi s storitvami v oblaku 
Office 365. Delo bo potekalo v manjših skupinah in bo zastavljeno kot projekt in v obliki 
sodelovalnega učenja. Projekt bo končan s predstavitvijo, katere osnova bodo 
računalniško oblikovani diapozitivi, predstavljeni s pomočjo računalnika in projektorja. 
 

RAČUNALNIŠTVO  – RAČUNALNIŠKA OMREŽJA 

Učenci bodo spoznali osnovno strojno in programsko opremo računalnika, potrebno 
za izdelavo spletnih strani. Poudarek bo na povezovanju računalnikov v omrežja 
(predvsem internet). Spoznali bodo tudi, kaj nam računalniška omrežja omogočajo. 
Spoznali se bodo z različnimi mediji, ki so potrebni pri iskanju podatkov. Pridobljene 
podatke bodo oblikovali v informacijo, ki bo prikazana v obliki spletne strani. 
Učenci bodo spoznali, zakaj predstaviti informacijo na svetovnem spletu. Informacijo 
bodo predstavili z več mediji. Tako bodo izdelali preproste spletne strani. Spletna stran 
bo vsebovala tekstovne, grafične, zvočne in druge podatke. Podatke bodo pridobili iz 
različnih virov. Predstavitev bodo učenci urejali z odprtokodnim programom 
Wordpress. Seznanili se bodo tudi z osnovami HTML jezika. Delo bo potekalo v 
manjših skupinah in bo zastavljeno kot projekt. Projekt bo končan s postavitvijo spletne 
strani na strežniški računalnik, tako da bo stran dostopna preko interneta. 
 
 

Učitelj: Uroš Bijelić 
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Enoletni predmet OBDELAVA GRADIV LES Priporočamo 7. razredu 
Naravoslovno tehnični 
sklop 

OBDELAVA GRADIV UMETNE MASE Priporočamo  8. r 

 

 
Svoje znanje iz tehnike in tehnologije lahko praktično uporabiš pri izbirnem predmetu 

obdelava gradiv. Sestavljen je iz dveh sklopov:  
 

Obdelava gradiv: les 

Vsebine: 
- organizacija delavnice, delovnih mest, načini izbiranja orodij, strojev in 
pripomočkov 
- zaščitna sredstva in ukrepi za varno delo  
- primerjava lastnosti gradiv: lesa, papirnih, tekstilnih in gumijevih gradiv 
- tehnična dokumentacija za izdelek 
- branje tehničnih risb 
- izbira in priprava gradiv 
- merilni in zarisovalni pripomočki 
- vpenjanje in pritrjevanje obdelovancev za varno obdelavo 
- obdelovalni postopki odrezavanja: žaganje, vrtanje, brušenje 
- obdelovalni postopki preoblikovanja: rezanje, upogibanje, lomljenje, prebijanje 
- obdelovalni postopki spajanja: žebljanje, vijačenje, mozničenje, lepljenje 
- preizkušanje in oblikovanje izboljšav in estetskih dopolnil k izdelku 
- obdelovalni postopki obdelave površine: površinska zaščita. 

 
 

Obdelava gradiv: umetne snovi 

Vsebine: 
- red na delovnem mestu ter skrb za orodje in gradiva 
- industrijski in obrtniški način proizvodnje 
- storilnost, delitev dela, tehnološki razvoj 
- posebne lastnosti umetnih snovi 
- ugotavljanje lastnosti posameznih gradiv 
- ekskurzije v obrtni ali industrijski obrat (Plastenka Radomlje) 
- organizacija serijske proizvodnje izdelka: izdelava sestavnih delov, 
obdelovanje, postopki spajanja, montaže, kontrole in embaliranja 
- vrednotenje izdelkov 
- okoljska vzgoja ob izdelku iz odpadle embalaže 
- iskanje in oblikovanje rešitev izbranega problema 
- priprava razstave. 
 
 

Učiteljica: Blanka Kren 
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Enoletni predmet PROJEKTI IZ FIZIKE IN EKOLOGIJE 
Naravoslovno tehnični sklop       Priporočamo  7. razredu 

 

          

     
Mostovi iz odpadnih slamic                                                                                   Izdelan projektor 
(ki so jih tedaj učenci še dobili pri malici ob jogurtu) 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
  Znane zgradbe iz palčk 

 
 
 
 
 

 
Pouk izbirnega predmeta Projekti iz fizike in ekologije ponavadi poteka dve strnjeni 
uri na teden. V tem primeru, z izbirnim predmetom zaključimo v prvem polletju.  
Pri predmetu predvsem raziskujemo in ustvarjamo. Izdelki so ocenjeni.  
Izvajamo poskuse, ki so učencem v izziv. Moja želja pa je učence naučiti uporabljati 
tudi Microsoft Excel, kjer se naučijo vnašati rezultate – podatke poskusov, zapisati 
programu ukaze in z njegovo pomočjo narisati grafikone.  
 
Vabljeni k raziskovanju in ustvarjanju.  
 
Za dodatne informacije me lahko kontaktirate s pomočjo maila: 
ksenija.bozak@guest.arnes.si 
 
 

Učiteljica: Ksenija Božak 
 
 
 
 

 
 

mailto:ksenija.bozak@guest.arnes.si
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Enoletni predmet VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI 
NESREČAMI 

Naravoslovno tehnični sklop            Priporočamo  9. razredu 
 

                                                                                                 

Izbirni predmet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je namenjen učencem 
devetih razredov. Predmet se izvaja samo eno leto. Na začetku leta se z učenci 
dobivamo enkrat tedensko, kasneje pa izvajamo pouk izbirnega predmeta izven pouka 
– v popoldanskem času. Načrtovana sta dva popoldanska obiska ustanov.  
 
Na začetku leta se spoznamo z vrstami naravnih in drugih nesreč – učenci v 
sodelovanju z učiteljico in gradivom pripravite plakat/seminarsko nalogo/govorni 
nastop...  
 
Situacije pri nesrečah skušamo z igro vlog  čim bolj vživeto in pravilno odigrati. S tem 
urimo svoje veščine za primer, če se kadarkoli z nesrečo soočimo v realnem življenju.  
 
Učenci pri svojih sorodnikih in znancih poiščejo osebo, ki je bila udeležena v kateri 
izmed naravnih ali drugih nesreč in s to osebo pripravi intervju. Intervju vnaprej 
pripravimo pri pouku.  
 
K sodelovanju povabim vodnike reševalnih psov, gasilce, reševalce, civilno zaščito. 
Povadimo postopke oživljanja pod strokovnim vodstvom gasilca, naučimo se 
uporabljati gasilni aparat.  
  
Z učenci gremo tudi na reševalno postajo v Ljubljano, kjer nam gospod reševalec 
predstavi svoje delo, povabi nas tudi v center za obveščanje.  
Na gasilski postaji v Domžalah pa nam gasilec predstavi gasilska vozila ter njihovo 
delo.  
 
Vse od zgoraj naštetega je odvisno od želje in interesa učencev. Vse popoldanske 
aktivnosti so brezplačne, poravna se le strošek enkratnega prevoza v Ljubljano. 
 
Učenci bodo za svoje delo (intervju, plakat,…) prejeli oceno.  
 
DOBRODOŠLI, da skupaj postanemo učinkovitejši in zbrani pri nenadni situaciji, ki nas 
lahko kadarkoli doleti.  
 
Za dodatne informacije me lahko kontaktirate s pomočjo maila: 
ksenija.bozak@guest.arnes.si 
 
 
 

Učiteljica: Ksenija Božak 
 
 
 
 
 
 

mailto:ksenija.bozak@guest.arnes.si
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Enoletni predmet MATEMATIČNA DELAVNICA 8 
Naravoslovno tehnični sklop Priporočamo  8. razredu 
 

 
V okviru izbirnega predmeta matematična delavnica 8 se učenci srečajo z uporabo 
matematičnih znanj v vsakdanjem življenju, naravi. 

Predmet je namenjen učencem različnih matematičnih sposobnosti. Vsebina in 
oblika dela v razredu se prilagaja interesom in sposobnostim učencem.  

Ocenjevanje znanja je prilagojeno oblikam dela in se bistveno razlikuje od 
ocenjevanja pri rednem pouku matematike. Ocenjujejo se končni izdelki 
učencev.  
Učenci razvijajo prostorsko predstavljivost. Spoznajo matematiko kot delo več 
generacij in narodov. Pri doseganju ciljev se v veliki meri poslužujemo samostojnega 
ali pa skupinskega dela ter aktivnega pridobivanja izkušenj (risanje, tlakovanje, igranje, 
modeliranje …). 
Vsebina predmeta po sklopih: 
- LOGIKA (lažje besedilne naloge),  
- ŠTETJE (grafi, preštevanje točk na vzorcih, labirinti …), 
 

 

 
- NENAVADNA ARITMETIKA (drugačni zapisi števil, zanimivosti z vžigalicami …), 
 

 

- TLAKOVANJE (tlakovati ravnino z različnimi liki – vzgledi iz vsakdanjega življenja). 
                                                  

 
 
 

Učiteljica: Blanka Kren 
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NEMŠČINA KOT NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET  v 3. 
triletju 
 

Pouk drugega tujega jezika kot neobveznega izbirnega predmeta je prispevek k 
večjezičnosti in razumevanju večkulturnosti tako v lastnem okolju kot v Evropi in zunaj 
njenih meja.  V času vse intenzivnejšega svetovnega povezovanja ima znanje tujega 
jezika vedno večji pomen na vseh področjih in znanje nemščine, ki jo govori največ 
Evropejcev (100 milijonov), ima zagotovo velike prednosti danes in v prihodnje.   
 

Kdo se lahko odloči za učenje nemščine kot neobvezni predmet v 3. triletju? 
Za nemščino kot neobvezni izbirni predmet se lahko odločijo vsi učenci od 7. razreda 
naprej in lahko z učenjem nadaljujejo vse do 9. razreda. Kot neobvezni predmet je 
namenjena predvsem tistim, ki obiskujejo že druge obvezne izbirne predmete, pa bi si 
želeli učiti še nemščino kot 2. ali celo 3. tuji jezik.  
Pouk neobveznega izbirnega predmeta nemščina poteka po dve šolski uri tedensko, 
poleg izbranih obveznih izbirnih predmetov. Znanje se ocenjuje najmanj dvakrat v 
ocenjevalnem obdobju (pisno, ustno, izdelki).  
Ključnega pomena je kontinuiteta znanja, zato je dobro, da učenci učenja ne prekinjajo, 
lahko pa se tudi odločijo, da z učenjem v naslednjem šolskem letu ne bodo nadaljevali. 
Pri pouku nemščine učenci osvojijo osnovno besedišče in spoznajo osnove slovnice, 
prav tako pa razvijajo tudi bralne, pisne, slušne in govorne sposobnosti. Osrednji cilj 
pouka nemščine je usposobiti učence za sporazumevanje v nemškem jeziku. Pri 
pouku bomo obravnavali naslednje teme, ki jih bomo z leta v leto razširjali, poglabljali 
in slovnično podkrepili: jaz in moja družina, moj dom, moj kraj, moja žival, hrana in 
pijača, prosti čas, moje telo, vreme, števila, počitnice, mediji, naša prihodnost, poklici 
…  
Pri neobveznem izbirnem predmetu nemščina se bomo trudili, da bo vsak učenec 
doživel uspeh in nadgradil ali odkril veselje do učenja jezika. Trudili se bomo ustvariti 
prijetno delovno ozračje, razvijati sposobnost samostojnega učenja in logičnega 
sklepanja. Učne vsebine poskušamo prilagajati učencu in njegovemu učnemu stilu 
(uporabljamo slikovna, tekstovna, avdio gradiva, internet, računalniške programe, 
različne didaktične igrice itd.). Učenje jezika pa ni le učenje besed, slovnice in urjenje 
v drugih jezikovnih spretnostih, pri nemščini tako poleg znanih, običajnih oblik in metod 
učenja tujega jezika tudi pojemo, rišemo, ustvarjamo plakate in spoznavamo vse tri 
nemško govoreče države, njihovo kulturo in običaje.  
 

Temeljni cilji neobveznega izbirnega predmeta nemščina 
V osnovni šoli ima nemščina kot neobvezni izbirni predmet (NIP) iste splošne cilje kot 
obvezni predmet, vendar se uresničujejo z zmanjšano intenzivnostjo in v manjšem 
obsegu.  
Učenci: 
·           razvijajo in poglabljajo jezikovno znanje in jezikovne sposobnosti, 
·           pridobivajo vedenje o tujih deželah in ljudeh in hkrati razvijajo občutljivost ter 

razumevanje za drugačnost, 
·           spoznavajo načine sporazumevanja in jezik kot eno od sredstev 

sporazumevanja, 
·           oblikujejo zavest o sebi kot posamezniku in kot pripadniku skupnosti, tako 

družbene kot nacionalne/etnične in mednarodne skupnosti in ob tem razvijajo 
in krepijo lastne kulturne vrednote, 
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·           spoznavajo in ozaveščajo razlike med ljudmi, družbenimi in nacionalnimi 
skupnostmi, vrednotami in stališči ter se učijo spoštovati in ceniti to različnost, 

·           širijo svoje sporazumevalne sposobnosti prek meja materinščine in v 
medkulturnem okolju, 

·           spoznavajo značilnosti, kulture in dosežke dežel, v katerih se govori 
nemščina, 

·           krepijo svojo radovednost, željo in potrebo po novem znanju ter razvijajo 
sposobnosti za pridobivanje znanja in spretnosti, 

·           razvijajo svoje spoznavne sposobnosti višje ravni, to je analize, sinteze, 
presojanja in vrednotenja za rabo informacij v novih okoliščinah, 

·           razvijajo ustvarjalnost, potrebo po izražanju in občutek estetske vrednote, 
·           spoznavajo, da so odgovorni za svoje učenje in znanje in prevzemajo del 

odgovornosti zanj, 
·           učijo se spoznavati svoje občutke in čustva ter občutke in čustva drugih ter se 

nanje ustrezno odzivati, 
oblikujejo splošne kulturne in izobrazbene vrednote, 
razvijajo sposobnosti dela v skupini, medsebojnega sodelovanja in podpore, 
 

·           razvijajo sposobnosti kvalitetne medsebojne komunikacije in obvladovanja 
nesoglasij. 
 
 
 
 
 
 

        DEUTSCHE SPRACHE,  
SCHÖNE SPRACHE! 

 
 
 
 

Učiteljica: Anja Rajh 


