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KRATKA NAVODILA PRI IZBIRI IZBIRNIH PREDMETOV 

Izbirni predmeti v devetletni osnovni šoli so priložnost, da učenci del predmetnika v zadnjem 
triletju izberejo po svojih željah, pri tem pa upoštevajo svoja nagnjenja, sposobnosti pa tudi 
bodoče poklicne odločitve. Izbirni predmeti učencem omogočajo, da poglobijo in razširijo znanje 
predmetnih področij, ki jih zanimajo.  
Vsak učenec v 7., 8. in 9. razredu izbere 2 oz. 3 ure izbirnih predmetov na teden.  
Skupina za posamezen predmet se oblikuje, v kolikor se za predmet odloči najmanj 15 učencev 
oziroma, ko je zapolnjeno število skupin, ki nam jih po posebni formuli določi Ministrstvo za 
izobraževanje znanost in šport. 
Pouk izbirnega predmeta je na urniku eno uro tedensko, razen drugega tujega jezika, ki je na 
urniku dve uri na teden. Nekatere vsebine izbirnih predmetov lahko potekajo tudi strnjeno izven 
rednega urnika oziroma se izvajajo samo eno ocenjevalno obdobje (npr. od septembra do 
januarja ali od februarja do konca junija). Obisk ur izbirnih predmetov je obvezen. Predmeti se 
ocenjujejo s številčno oceno od 1 do 5.  
Učenec izbere dve uri predmeta iz nabora izbirnih predmetov. Lahko izbere tudi tri ure, če s tem 
soglašajo starši. To potrdijo s svojim podpisom na anketnem listu. 
Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko 
oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri 
izbirnih predmetih ali pa 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 eno uro 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, pa 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 spričevalo pa se v rubriko za izbirne predmete zapiše »oproščen«. 
Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta.  
V  septembru lahko skupino izbirnega predmeta še zamenjajo, če je v skupini, kamor želijo, še 
prosto mesto oziroma da se ob morebitni zamenjavi ne podre normativa že določene skupine. Pri 
tem morajo učenci glede na svoj urnik uskladiti možnost obiskovanja izbirnega predmeta.  
 
Predvidene aktivnosti: 

- izbira izbirnih predmetov preko eAsistenta  maj 

- določitev predmetov za naslednje šolsko leto junij 
- obvestila staršem o izboru izbirnih predmetov junij 

 

 
 

Navodila o izbiranju in rangiranju preko eAsistenta so objavljena na koncu te brošure in 
na straneh eAsistenta za starše. 

 

 

 

 

Opomba: pri predmetu, kjer ni navedenega učitelja, učitelj še ni določen oz. bo določen naknadno.  
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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET – DRUGI TUJI JEZIK NEMŠČINA (N3N) 

 

Učenci 7., 8. in 9. razreda lahko poleg »obveznega« izbirnega predmeta NEMŠČINA izberejo tudi 
»neobvezni« izbirni predmet NEMŠČINA. Drugi tuji jezik nemščina se namreč od šolskega leta 
2016/17 ne izvaja več kot redni predmet, ampak samo kot obvezni oz. neobvezni izbirni predmet. 
Število ur neobveznega izbirnega predmeta nemščina NE šteje v skupno kvoto izbirnih 
predmetov. Pouk se izvaja dve uri tedensko. Tudi program je zelo podoben, le da se pri 
neobveznem učna snov počasneje osvaja, pri pouku pa so učenci združeni v isto skupino, ne 
glede na to, ali se nemščino učijo prvo, drugo ali tretje leto. 

TRILETNI PREDMETI 

NEMŠČINA (NI1, NI2, NI3) 

Triletni predmet (2 uri tedensko) 
V času povezovanja držav Evrope postaja nemški jezik vse pomembnejši: zaradi gospodarskih 
vezi, turizma, osebnih stikov z nemško govorečimi ljudmi. Navsezadnje je to tudi jezik naših 
sosedov. Znanje in jezikovna spretnost, ki jih bodo učenci pridobili, bodo tako zanje neposredno 
uporabne, pomembne pa tudi za njihovo poklicno izobraževanje in kulturno bogatenje. 
Učenje nemščine daje mladim možnost, da zvedo več o življenju in delu v deželah nemškega 
govornega področja. S tem lahko krepijo občutek lastne identitete, razvijajo razumevanje za 
drugačnost in svojo strpnost. Znanje še enega tujega jezika pa bo zanje pomenilo tudi prednost 
na trgu delovne sile.  
Učenci se lahko učijo nemščino tri zaporedna leta, lahko pa se jezika začnejo učiti šele v osmem 
ali celo devetem razredu. Pouk bo potekal po sodobnih metodah in oblikah dve uri tedensko. 
Usmerjen bo k  učencem, njihovemu jezikovnemu razvoju in postopni samostojnosti. Razvijal bo 
vse štiri jezikovne spretnosti in spodbujal ustvarjalnost in domišljijo. Učne vsebine bodo ustrezale 
mladostniku in njegovim  interesom ter pripravljenosti za sodelovanje. 
 
Predmet se poučuje tri leta. Učenec se lahko za predmet odloči v 7., 8., in 9. razredu. Po 
letu ali dveh učenja nemškega jezika lahko izstopi iz programa, učiti pa se ga lahko začne 
tudi v 8. ali 9. razredu.  

 
Predmet bodo poučevale učiteljica Sabina Ribič 

 

HRVAŠČINA (HR1, HR2, HR3) 

Triletni predmet (2 uri tedensko) 

Pri oblikovanju učnega načrta je upoštevan položaj hrvaščine kot sosednjega jezika, kar je eden 
pomembnejših razlogov za uvajanje hrvaščine kot izbirnega predmeta v osnovni šoli.  
Splošni cilji predmeta: 

 pridobiti spoznanja o hrvaškem jeziku kot sredstvu sporazumevanja in umetniškega 
izražanja, 

 spoznati osnovno jezikovno znanje, jezikovno kulturo in sposobnosti za rabo  
hrvaščine v vseh sporazumevalnih položajih, 

 oblikovati zavest o prednostih življenja v večjezikovni ali večkulturni skupnosti. 
 
Predmet se poučuje tri leta. Učenec se lahko za predmet odloči v 7., 8., in 9. razredu. Po 
letu ali dveh učenja hrvaškega jezika lahko izstopi iz programa, učiti pa se ga lahko začne 
tudi v 8. ali 9. razredu.  

Predmet bo poučevala Jožica Levstik. 
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TRILETNI PREDMETI, LAHKO TUDI KRAJŠI 

FILMSKA VZGOJA (FVZ1, FVZ2, FVZ3) 

Triletni predmet, lahko tudi krajši (1 ura tedensko) 

Izbirni predmet, kjer filme doživijo z ogledom v kinematografih, se srečajo z ustvarjalci, 
spoznavajo osnove filmske umetnosti in ustvarjajo mini filme. Poudarek je na vzgoji gledalcev: 
da se bodo o filmu znali izražati in si ustvariti lastno mnenje. Spoznali bodo film kot ustvarjalni 
proces, kjer se bo krepil občutek za timsko delo. Veliko bo medsebojne komunikacije in delitve 
dela pri nastajanju filma: ustvarjanje scenarija, igranje, snemanje, postavitev luči in glasbena 
oprema filma, vloga režiserja, montažerja … Spoznavali bodo filmske vrste in žanre, tehnične 
lastnosti filma in kina, filmske poklice. Spregovorili bomo o avtorskih pravicah.     

 

Predmet bo poučevala Gordana Kenda Kozinc 

LOGIKA (LOG1, LOG2, LOG3)   

Triletni predmet, lahko tudi krajši 

Logika je veda, ki preučuje metode in postopke za razlikovanje pravilnega od napačnega 
sklepanja. 
Z vsebino in metodami poučevanja učenci pridobivajo osnovne logične pojme in se usposobijo 
za njihovo uporabo: 

 razvijajo sposobnost logičnega mišljenja in natančnega izražanja; 
 uporabljajo logiko pri matematiki, učenju jezikov in naravoslovju ter vsakdanjem življenju; 
 jasno in argumentirano izražajo svoje misli; 
 razvijajo govor (retorika); 
 pridobivajo samozavest pri samostojnem odločanju in zagovarjanju svojih stališč; 
 kritično se odzovejo na argumentirane trditve; 
 spoštujejo argumente drugih. 

Ker je teorije sorazmerno malo, se vsi pojmi uvedejo hitro, bistvo je v zgledih in uporabi. 

Predmet lahko izberejo učenci bodočega 7., 8. in 9. razreda. 

Predmet bo poučeval Milan Mitrović. 

 

RAČUNALNIŠTVO Triletni predmet, lahko tudi krajši: Trije različni enoletni predmeti  

RAČUNALNIŠTVO MULTIMEDIJA (MME) 

Enoletni izbirni predmet 

Osnove informatike in računalništva: 
 delo z raziskovalcem 
 delo z elektronsko pošto  
 Microsoft Office 365 (pregled predvsem storitve One Drive in PowerPoint) 

Obdelava podatkov in komuniciranje z uporabo informacijske tehnologije: 
 iščejo informacije po različnih medijih 
 uporabijo zvočne, slikovne in druge podatke z interneta 
 ovrednotijo podatke, jih dopolnijo in jih vključijo v svojo predstavitev 
 uporabljajo računalnik za oblikovanje in posredovanje svojih zamisli 
 spoznajo, zakaj je multimedijska predstavitev informacije kvalitetnejša od monomedijske 
 izdelajo multimedijsko predstavitev svoje zamisli 
 svojo zamisel predstavijo sošolcem in kritično ocenjujejo različne možnosti predstavitve 
 razvijajo sposobnosti za samostojno reševanje računalniških problemov 

Programiranje: 
 analizirajo zahtevnejši, vendar učencem znan problem 
 napišejo algoritem za rešitev tega problema 
 spoznavajo osnovne in zahtevnejše korake pri programiranju (pogoji, zanke, vejišča …) 
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Predmet lahko izberejo učenci bodočega 7., 8. in 9. razreda, če predmeta niso obiskovali 
pretekla šolska leta. 

Predmet bo poučeval Aleš Krohne. 

RAČUNALNIŠTVO RAČUNALNIŠKA OMREŽJA (ROM) 

Enoletni izbirni predmet 

Splošni cilji predmeta: 
 delo z raziskovalcem 
 delo z elektronsko pošto 
 Microsoft Office 365 (pregled predvsem storitve One Drive) 
 znajo uporabljati lokalno računalniško omrežje 
 spoznajo osnove delovanja interneta (TCP/IP protokol …) 
 naučijo se izdelati preprosto spletno stran s spletnim orodjem Arnes Splet 

(splet.arnes.si), ki temelji na WordPress – prosti programski opremi in platformi 
 na spletno stran znajo vključiti različne medije (sliko, zvok, video) 
 izdelajo dokument v MS Wordu, preglednico v MS Excelu, predstavitev v MS 

PowerPointu in jo vključijo v spletno stran 
 spoznajo osnove html jezika 
 napišejo algoritem z odločitvijo, ki reši preprost vsakdanji problem 

Predmet lahko izberejo učenci bodočega 7., 8. in 9. razreda, če predmeta niso obiskovali 
pretekla šolska leta. 

Predmet bo poučeval Aleš Krohne. 

RAČUNALNIŠTVO UREJANJE BESEDIL (UBE) 

Enoletni izbirni predmet 

Vsebine: 

 delo z raziskovalcem 
 delo z elektronsko pošto  
 Microsoft Office 365 (pregled predvsem storitve One Drive) 
 delo z urejevalnikom besedil (Office 365 – Microsoft Word) 
 spoznajo informacije in podatke 
 spoznajo računalnik 
 internet – uporaba spletnega brskalnika 
 izdelava preprostega računalniškega programa (neobvezna vsebina) 

Ob koncu šolskega leta učenci izdelajo in oblikujejo dokument z vsebino po lastni izbiri: 

 kuharsko knjižico 
 pesmarico s priljubljenimi pesmimi 
 zbirko lastnih pesmi … 

Predmet lahko izberejo učenci bodočega 7., 8. in 9. razreda, če predmeta niso obiskovali 
pretekla šolska leta. 

Predmet bo poučeval Aleš Krohne. 
 

VERSTVA IN ETIKA (VE1, VE2, VE3) 

Triletni predmet, lahko tudi krajši 

Izbirni predmet verstva in etika je del obveznega izbirnega programa. Učencem nudi možnost, da 
razširijo/dopolnijo znanje, ki ga o verstvih in etiki dobijo vsi učenci pri zgodovini, slovenskem 
jeziku, etiki in družbi. Predmet verstva in etika lahko učenci izberejo v 7., 8. in 9. razredu. Izvaja 
se eno uro tedensko. Namenjen je tako učencem z religioznim ozadjem, kot tistim, ki nimajo 
religiozne vzgoje in opredelitve. Izbirni predmet naj bi tako vse udeležence navajal na zrelejši 
premislek in spoštljivejši razgovor o religiji. 

Splošni cilji predmeta: 

 razvijanje nagnjenja in sposobnost za oblikovanje zavesti o samem sebi, svoji identiteti 
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 razvijanje sposobnosti razumeti druge ljudi 
 pridobivanje kritičnega odnosa do religioznih tradicij 
 odkrivanje moralnih vrednot 
 spoznavanje vloge verstev pri oblikovanju različnih civilizacij, posebej krščanstva 
 usposabljanje za samostojen pogovor o religiozni in etični stvarnosti 
 usposabljanje za kritičnost do negativnih pojavov v zvezi z religijo in religijami (nestrpnost, 

fanatizem, verski monopol) 
Nekatere vsebine iz 7. razreda: 

Etapni cilj je pri obravnavanju verstev navajanje in usposabljanje za dojemanje raznolikosti 
verstev kot sestavine raznolikosti sveta, izhajajoč iz verstva našega okolja. 
 uvod v spoznavanje svetovnih verstev 
 krščanstvo 
 islam 
 budizem 

Izbirne teme (obvezen izbor ene teme – vzori in vzorniki, enkratnost in različnost, judovstvo, 
azijska verstva, tradicionalne religije, reševanje nasprotij, človek in narava). 
Predmet lahko izberejo učenci bodočega 7., 8. in 9. razreda, če predmeta niso obiskovali 
pretekla šolska leta.  

Predmet bo poučevala učiteljica zgodovine. 

ENOLETNI PREDMETI 

ASTRONOMIJA DALJNOGLEDI IN PLANETI (DIP) 

Enoletni predmet 

Ta izbirni predmet je enoletni in ni vezan na razred. Izbirni predmet se nadaljuje v drugem delu 
na področju spoznavanja osnovnih optičnih priprav, kot so projektorji, lupe, daljnogledi, teleskop. 
Učenci izdelajo preprosto kamero obscuro in daljnogled. Proučujemo planete in gibanje planetov 
v našem Osončju. Izdelali bomo model Osončja.  
Velik poudarek predmeta je na eksperimentih in izkustvenem opazovanju. Pouk poteka v učilnici, 
računalniški učilnici in na prostem. Vabljeni učenci, ki radi spoznavajo neznano, opazujejo in 
eksperimentirajo. 

Predmet lahko izberejo učenci bodočega 7., 8. in 9. razreda, če predmeta niso obiskovali 
pretekla šolska leta. 

Predmet bo poučevala Valentina Mlakar. 

ASTRONOMIJA SONCE, LUNA, ZEMLJA (SLZ) 

Enoletni predmet 

Učenci načrtujejo in izvajajo preprosta opazovanja, razvijajo mišljenje s pripravo in analizo 
pridobljenih ugotovitev, razvijajo sposobnost abstraktnega mišljenja, razvijajo kritičen in 
toleranten odnos do okolice ob spoznanju mej svojih spoznanj.  
Učenci pri predmetu raziskujejo, proučujejo, eksperimentirajo. Pouk bo potekal na prostem, v 
učilnici in računalniški učilnici. 
Vsebine:  

 Sonce je vir svetlobe. 
 Sonce, Luna in Zemlja so okrogle. 
 Zemlja in Luna imata trdno površino z gorami in kraterji. 
 Sonce je veliko bolj oddaljeno kot Luna. 
 Pogled na Sonce, Luno in Zemljo iz vesolja. 
 Pogled na Sonce in Luno z Zemlje. 

Predmet je za učence zanimiv, ker uporabljajo različne učne pripomočke, eksperimentirajo in so 
ves čas aktivni.  

Predmet lahko izberejo učenci bodočega 7., 8. in 9. razreda, če predmeta niso obiskovali 
pretekla šolska leta. 

Predmet bo poučevala Valentina Mlakar. 



9 

OBDELAVA GRADIV – KOVINE (OGK) 

Enoletni predmet 

 Izdelali bomo valjaste predmete s struženjem. 
 Izdelali in uporabili bomo tehnično dokumentacijo za izdelavo izdelka iz kovin. 
 Načrtovali bomo uporaben izdelek. 
 Spoznali bomo sestavo, krmiljenje in delovanje nekaterih strojev za obdelavo kovin. 
 Spoznali bomo lastnosti jekla, pridobivanje in obdelavo. 
 Spoznali in merili bomo z merilnimi napravami, ki se uporabljajo v strojništvu. 
 Spoznali bomo ročna orodja za obdelavo kovin. 
 Spoznali bomo osnovne operacije obdelave kovin. 
 Izdelali bomo uporaben izdelek (broška, svečnik, vijak, vodno kolo za vodomet). 
 Navadili se bomo na racionalno rabo gradiv. 
 Spoznali bomo varstvo pri delu. 

Predmet lahko izberejo učenci bodočega 7., 8. in 9. razreda, če predmeta niso obiskovali 
pretekla šolska leta. 

Predmet bo poučeval Janko Sotošek. 

OBDELAVA GRADIV – LES (OGL) 

Enoletni predmet 

 Poudarek bo predvsem na praktičnem delu. 
 Načrtovali in izdelovali bomo uporabne izdelke (igrače, okraske, orodja, učila ...). 
 Spoznali bomo lastnosti in vrste lesa ter njegovo uporabo.  
 Izdelali bomo tehnično dokumentacijo za izdelavo izdelkov iz lesa. 
 Spoznavali bomo različna orodja, pripomočke in nekatere stroje za obdelavo lesa. 
 Navajali se bomo na racionalno rabo surovin pri izdelovanju izdelkov. 
 Navajali se bomo na samostojnost, natančnost, delo v skupinah. 
 Veliko skrb bomo posvečali varstvu pri delu. 

Predmet lahko izberejo učenci bodočega 7., 8. in 9. razreda, če predmeta niso obiskovali 
pretekla šolska leta. 

Predmet bo poučeval Janko Sotošek. 

OBDELAVA GRADIV – UMETNE SNOVI (OGU) 

Enoletni predmet 

Pri tem predmetu obdelujemo predvsem umetne snovi in tudi druga gradiva, ki so potrebna za 
izdelavo predmetov, kot so: usnje, tekstil, slama, papirna in lesna gradiva, lahko pa tudi 
mehkejša kovinska gradiva v obliki pločevine in žice. Pri delu učenci samostojno uporabljajo 
priročnike in druge vire informacij. Iščejo lastne rešitve pri konstruiranju predmetov ter sodelujejo 
pri organizaciji delovnega mesta in proizvodnega procesa. Konstruirajo in oblikujejo uporabne in 
dekorativne predmete tako, da uporabijo znanja, ki so jih pridobili pri predmetu tehnika in 
tehnologija ter znanja iz naravoslovnih predmetov (fizika, kemija, zemljepis, itd). 
Cilji predmeta 

Učenci: 
 načrtujejo predmete iz različnih gradiv in pri tem uporabijo oziroma sami izdelajo 

tehnično in tehnološko dokumentacijo 
 smotrno organizirajo delovno mesto in spoznavajo nevarnosti pri delu 
 uporabljajo sredstva in dosledno upoštevajo ukrepe za varno delo 
 spoznajo elemente proizvodnega procesa 
 konstruirajo in izdelajo preproste predmete iz različnih gradiv ter primerjajo načine 

obdelav posameznih gradiv 
 razvijajo spretnosti in sposobnosti za različne obdelave 
 ob delu pravilno izbirajo in uporabljajo orodja za obdelavo različnih gradiv 
 spoznajo pravila varnega obnašanja v delavnici, uporabljajo sredstva za osebno zaščito 

pri delu 
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 za merjenje izbirajo merilne postopke in ustrezne merilne priprave in pripomočke 
 vzdržujejo obdelovalna orodja 
 vrednotijo svoje delo in predmete dela, ocenijo funkcionalnost in videz izdelka 

Predmet lahko izberejo učenci bodočega 7., 8. in 9. razreda, če predmeta niso obiskovali 
pretekla šolska leta. 

Predmet bo poučeval Janko Sotošek. 

PLESNE DEJAVNOSTI: PLES (PLE) 

Enoletni predmet 

Uvrščamo jih v družboslovno-humanistični sklop izbirnih predmetov. Sestavljajo jih trije enoletni 
predmeti: ples, ljudski plesi ter  starinski in  družabni plesi. 
V tem šol. l. bodo lahko učenci 7., 8.in 9. r. izbrali izbirni predmet PLES. 
Z vsebinami posameznih predmetov vplivamo na oblikovanje celostne podobe vsakega 
posameznika. Poudarjen je preventivni in tudi terapevtski pomen plesa pri motnjah, ki so 
posledica obremenitev sodobnega načina življenja in dela v šoli. Plesne dejavnosti so namenjene 
vsem učencem zadnjega triletja ne glede na njihovo nadarjenost ali plesno predznanje. 
Cilji,  ki jih želimo doseči, so: 

 spoznati osnovne elemente plesne umetnosti – različne položaje telesa v prostoru, oblike 
hoje, tekov, skokov in vrtenj 

 izvajati gibanja v različnih smereh, na različnih ravneh, v različnih ritmih in ob različnih 
tempih 

 sproščati čustvene napetosti in vzpodbujati ustvarjalnost 
 izražati plesno znanje preko oblikovanja formacij in ob ritmičnih igrah 
 izražati lastne občutke in doživetja skozi gib – individualno ali preko skupinske plesne 

improvizacije 

Predmet lahko izberejo učenci bodočega 7., 8. in 9. razreda, če predmeta niso obiskovali 
pretekla šolska leta. 

Predmet bo poučeval učitelj športa. 
 

RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI (RGT) 

Enoletni predmet 

Predmet risanje v geometriji in tehniki (3D modeliranje in vizualizacija) uvaja učenca v svet 
oblikovanja predmetov v navideznem (virtualnem) prostoru z uporabo računalniškega grafičnega 
orodja za 3D modeliranje 

Vsebine:  

 navidezni prostor 
 uvoz, odpiranje in shranjevanje modelov 
 spoznavanje in uporaba orodij programa za 3D modeliranje 
 risanje preprostih geometrijskih teles in homogenih predmetov 
 risanje sestavljenega predmeta 
 izdelava predmeta 
 predmeti iz okolja 
 modeliranje in animacija 

Predmet lahko izberejo učenci bodočega 7., 8. in 9. razreda 

Predmet bo poučeval Janko Sotošek. 

GLEDALIŠKI KLUB (GKL) 

Enoletni predmet 

 učenec spoznava gledališče kot skupek različnih umetnosti 
 spoznava poklice, ki so povezani z gledališčem 
 spoznava celoten potek priprave gledališke predstave 
 igra različne vloge 
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 ob koncu šolskega leta sodeluje pri razredni oz. šolski gledališki uprizoritve 
 pridobiva veselje do branja dramskih besedil ter gledaliških aktivnosti in obiskovanja 

gledaliških predstav 
Predmet izbirajo učenci bodočega 7., 8. in 9. razreda, če predmeta niso obiskovali 
pretekla šolska leta. 

Predmet bo poučevala Gordana Kenda Kozinc. 

LITERARNI KLUB (LIK) 

Enoletni predmet 

Predmet nadgrajuje predmet slovenščine, saj je njegova naloga poglabljati in širiti literarna znan ja 
in sposobnosti. Zajema dve področji: branje in ustvarjanje leposlovnih besedil. Branje: Učenci 
berejo raznovrstna besedila, ki jim jih priporoča učitelj ali pa jih izberejo sami. O prebranih 
besedilih se pogovarjajo, jih primerjajo, jih razčlenjujejo, pripovedujejo o svoji identifikaciji s 
književno osebo, spoznavajo slovensko in svetovno mladinsko književnost in književnost za 
odrasle ter pridobivajo literarnovedne pojme. 
Leposlovno pisanje: dopolnilo branju je poustvarjalno in ustvarjalno pisanje učencev, ki jim 
povečuje občutljivost za literarno besedilo, hkrati pa ponuja možnosti za šolsko literarno 
ustvarjalnost. Najboljša besedila učenci objavljajo. 

Predmet lahko izberejo učenci bodočega 7., 8. in 9. razreda, če predmeta niso obiskovali 
pretekla šolska leta. 

Predmet bo poučevala Tatjana Hafner. 

SODOBNA PRIPRAVA HRANE (SPH) 

Enoletni predmet 

Vsebine: 
 hrana in hranilne snovi 
 organizem potrebuje hranilne snovi 
 zdrava hrana (načrtovanje jedilnikov) 
 ritem prehranjevanja (koliko obrokov, kdaj) 
 prehrambne navade (vplivi, oblikovanje) 
 kakovost hrane (izgled, nadzor inšpekcije) 
 pripravljanje zdrave hrane (predpriprava, gastronomska načela …)  

Pripomočki: učbenik, delovni zvezek, zvezek ali mapa. 

Oblike dela: delo z literaturo, projektno delo, praktično delo v gospodinjski učilnici (priprava jedi, 
kuhanje). 

Predmet lahko izberejo učenci bodočega 7., 8. in 9. razreda, če predmeta niso obiskovali 
pretekla šolska leta. 

Predmet bo poučevala Kristina Prijatelj. 

 

ENOLETNI PREDMETI, VEZANI NA 7. RAZRED 

LIKOVNO SNOVANJE (LS1) 

Enoletni predmet, vezan na razred 

Izbirni predmet likovne vzgoje – likovno snovanje je s svojimi vzgojno-izobraževalnimi nalogami 
pomemben dejavnik, ki dopolnjuje vsebine rednega predmeta likovna vzgoja. 
Na kognitivni ravni razgrajuje vidni svet, na izrazni pa ga likovno formira. Z likovnim prakticiranjem 
učenci poglabljajo razumevanje prostora, izražajo občutja, oblikujejo stališča in vrednote. 
Vsebine predmeta so po posameznih likovnih področjih zasnovane na temeljnih likovnih pojmih, 
ki jih učenec usvaja in nadgrajuje glede na svoj potencial. Povezujejo pojme iz likovne teorije, 
zgodovine umetnosti in likovne tehnologije. Kontinuirano pa se povezujejo tudi s pojmi v vsebinah 
rednega predmeta likovna vzgoja in drugih predmetnih področij. 
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Celotna dejavnost predmeta temelji na zagotavljanju materialnih in konceptualnih pogojev za 
razvoj učenčeve likovne ustvarjalnosti. Predstavlja nadaljevanje in usmerjanje likovnega 
raziskovanja sveta, odkrivanje posebnosti likovnega izražanja in njeno nadgrajevanje ter 
poglabljanje posluha tako za likovna dela umetnikov kakor tudi uporabnih predmetov ter likovne 
problematike v okolju.  
Ob komunikaciji in interakciji z učiteljem pri teoretičnem in praktičnem delu učenec pri predmetu 
razvija občutljivost zaznavanja, likovno-ustvarjalno mišljenje, emocije in motorično občutljivost, 
točno zaznavanje, vizualni spomin, domišljijo in motorično spretnost. Gre za kompleksno 
sodelovanje in prepletanje ustvarjalnih in likovnih dejavnikov učenca. Dejavniki se aktivirajo 
verbalno, realizirajo pa se v likovnem izražanju. Učenci tako vizualizirajo misli in občutja na 
svojstven način. Z likovno izraznimi sredstvi v različnih materialih predstavljajo v notranjem svetu 
nastale miselne modele predmetov in pojavov iz narave in okolja – na sproščen in ustvarjalen 
način osmišljajo praktično delo. 

Predmet LS1 lahko izberejo učenci bodočega 7. razreda. 
 

Predmet bo poučevala Janja Flisek Balog. 

ŠPORT ZA ZDRAVJE (ŠZZ) 

Enoletni predmet 

 splošna kondicijska priprava  
 atletika  
 ples 
 košarka 
 nogomet 
 odbojka 
 plavanje in nekatere vodne dejavnosti 

Predmet lahko izberejo učenci bodočega 7. razreda. 

Predmet bodo poučevali učitelji Športa. 

MATEMATIČNA DELAVNICA (MD7) 

Enoletni predmet, vezan na razred 

Matematična delavnica sestoji iz treh enoletnih izbirnih predmetov (MD7, MD8 in MD9), ki se 
navezujejo na vsebine pouka matematike sedmega, osmega oz. devetega razreda devetletke. 
Učenec naj načeloma obiskuje delavnico, ki se navezuje na razred, ki ga obiskuje, seveda pa so 
možne smiselne izjeme. Učenec lahko obiskuje delavnico za osmi ali deveti razred, tudi če ni bil 
udeležen v predhodnih matematičnih delavnicah. 
Predmet je namenjen učenkam in učencem različnih matematičnih sposobnosti.  
Razlika med matematiko pri rednem pouku in matematično delavnico je v primarnosti ciljev pouka. 
Tukaj ne bo poudarka na tem, da učenci usvajajo znanja matematičnih pojmov ter znanja 
proceduralnih in problemskih postopkov, pač pa bo ta, da učenci znajo uporabiti matematiko 
rednega pouka v drugačnih okoliščinah in z drugačnimi nameni, povezanimi z  njihovim 
doživljanjem matematike. Iz teh razlogov bo pouk pri matematični delavnici drugačen, saj bo 
slonel na samostojnem in skupnem delu učencev. Učitelj bo samo spremljal in usmerjal učence 
pri delu. 
Vsebina: 

 MD7: tlakovanje, logika, štetje, nenavadna aritmetika 

Predmet lahko izberejo učenci bodočega 7. razreda. 

Predmet bo poučeval Milan Mitrović. 

ENOLETNI PREDMETI, VEZANI NA 8. RAZRED 

POSKUSI V KEMIJI (POK) 

Že samo ime pove, da bomo pri tem izbirnem predmetu, ki ga na kratko imenujemo POK, delali 
poskuse oziroma eksperimente, in sicer tako, da bodo večinoma poskusov učenci naredili sami 
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ali v skupini. Gre za preproste poskuse iz vsakdanjega življenja, kot so: vulkan, skrivno orožje 
svetlolask, kako iz modre srajčke dobimo roza in obratno, naredili bomo kemijski semafor, 
sproščujoče masažno olje, zdravilno zeliščno kopel, ognjičevo kremo, pa dišeče milo, barvaste 
kopalne soli za utrujene noge,  kumarični tonik proti mozoljem, ogenj brez vžigalic, s pomočjo 
medmrežja bomo spoznali kemike skozi čas, opazovali ples mavrične pene, faraonove kače, 
raziskovali in dokazovali snovi, ki so v  kokakoli … Predvidena je tudi krajša ekskurzija in ogled 
kemijskega laboratorija. 
Pri izbirnem predmetu poskusi v kemiji se razvijajo in poglabljajo naravoslovna pismenost, osnove 
znanstvenega, kompleksnega mišljenja, različne spretnosti in veščine ter povezovanje teorije s 
prakso. 
Predmet lahko izberejo učenci bodočega  8. in 9. razreda. 

Predmet bo poučevala Metka Srebotnik. 

MATEMATIČNA DELAVNICA (MD8) 

Enoletni predmet, vezan na razred 

Matematična delavnica sestoji iz treh enoletnih izbirnih predmetov (MD7, MD8 in MD9), ki se 
navezujejo na vsebine pouka matematike sedmega, osmega oz. devetega razreda. Učenec naj 
načeloma obiskuje delavnico, ki se navezuje na razred, ki ga obiskuje, seveda pa so možne 
smiselne izjeme. Učenec lahko obiskuje delavnico za osmi ali deveti razred, tudi če ni bil udeležen 
v predhodnih matematičnih delavnicah. 
Predmet je namenjen učenkam in učencem različnih matematičnih sposobnosti.  
Razlika med matematiko pri rednem pouku in matematično delavnico je v primarnosti ciljev pouka. 
Tukaj ne bo poudarka na tem, da učenci usvajajo znanja matematičnih pojmov ter znanja 
proceduralnih in problemskih postopkov, pač pa bo ta, da učenci znajo uporabiti matematiko 
rednega pouka v drugačnih okoliščinah in z drugačnimi nameni, povezanimi z njihovim 
doživljanjem matematike. Iz teh razlogov bo pouk pri matematični delavnici drugačen, saj bo 
slonel na samostojnem in skupnem delu učencev. Učitelj bo samo spremljal in usmerjal učence 
pri delu. 
Vsebina: 

 MD8: zgodovina matematike, drugačna geometrija, miselne igre in zanimivi miselni 
postopki, geometrija s prepogibanjem papirja 

Predmet lahko izberejo učenci bodočega 8. razreda. 

Predmet bo poučeval Milan Mitrović. 

LIKOVNO SNOVANJE (LS2) 

Enoletni predmet, vezan na razred 

Izbirni predmet likovne vzgoje – likovno snovanje je s svojimi vzgojno-izobraževalnimi nalogami 
pomemben dejavnik, ki dopolnjuje vsebine rednega predmeta likovna vzgoja. 
Na kognitivni ravni razgrajuje vidni svet, na izrazni pa ga likovno formira. Z likovnim prakticiranjem 
učenci poglabljajo razumevanje prostora, izražajo občutja, oblikujejo stališča in vrednote. 
Vsebine predmeta so po posameznih likovnih področjih zasnovane na temeljnih likovnih pojmih, 
ki jih učenec usvaja in nadgrajuje glede na svoj potencial. Povezujejo pojme iz likovne teorije, 
zgodovine umetnosti in likovne tehnologije. Kontinuirano pa se povezujejo tudi s pojmi v vsebinah 
rednega predmeta likovna vzgoja in drugih predmetnih področij. 
Celotna dejavnost predmeta temelji na zagotavljanju materialnih in konceptualnih pogojev za 
razvoj učenčeve likovne ustvarjalnosti. Predstavlja nadaljevanje in usmerjanje likovnega 
raziskovanja sveta, odkrivanje posebnosti likovnega izražanja in njeno nadgrajevanje ter 
poglabljanje posluha tako za likovna dela umetnikov kakor tudi uporabnih predmetov ter likovne 
problematike v okolju.  
Ob komunikaciji in interakciji z učiteljem pri teoretičnem in praktičnem delu učenec pri predmetu 
razvija občutljivost zaznavanja, likovno-ustvarjalno mišljenje, emocije in motorično občutljivost, 
točno zaznavanje, vizualni spomin, domišljijo in motorično spretnost. Gre za kompleksno 
sodelovanje in prepletanje ustvarjalnih in likovnih dejavnikov učenca. Dejavniki se aktivirajo 
verbalno, realizirajo pa se v likovnem izražanju. Učenci tako vizualizirajo misli in občutja na 
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svojstven način. Z likovno izraznimi sredstvi v različnih materialih predstavljajo v notranjem svetu 
nastale miselne modele predmetov in pojavov iz narave in okolja ter na sproščen in ustvarjalen 
način osmišljajo praktično delo. 

Predmet LS2 lahko izberejo učenci bodočega 8. razreda. 
 

Predmet bo poučevala Janja Flisek Balog. 

ŠPORT ZA SPROSTITEV (ŠSP) 

Enoletni predmet 

 pohodništvo 
 aerobika in ples 
 tenis, namizni tenis, badminton 
 plavanje 

Predmet lahko izberejo učenci bodočega 8. razreda. 

Predmet bodo poučevali učitelji Športa. 

ENOLETNI PREDMETI, VEZANI NA 9. RAZRED 

POSKUSI V KEMIJI (POK) 

Že samo ime pove, da bomo pri tem izbirnem predmetu, ki ga na kratko imenujemo POK, delali 
poskuse oziroma eksperimente, in sicer  tako, da bodo večinoma poskusov učenci naredili sami 

ali v skupini. Gre za preproste poskuse iz vsakdanjega življenja, kot so: vulkan, skrivno orožje 
svetlolask, kako iz modre srajčke dobimo roza in obratno, naredili bomo kemijski semafor, 
sproščujoče masažno olje, zdravilno zeliščno kopel, ognjičevo kremo, pa dišeče milo, barvaste 
kopalne soli za utrujene noge,  kumarični tonik proti mozoljem, ogenj brez vžigalic, s pomočjo 
medmrežja bomo spoznali kemike skozi čas, opazovali ples mavrične pene, faraonove kače, 
raziskovali in dokazovali snovi, ki so v  kokakoli … Predvidena je tudi krajša ekskurzija in ogled 
kemijskega laboratorija. 
Pri izbirnem predmetu poskusi v kemiji se razvijajo in poglabljajo naravoslovna pismenost, osnove 
znanstvenega, kompleksnega mišljenja, različne spretnosti in veščine ter povezovanje teorije s 
prakso. 
Predmet lahko izberejo učenci bodočega  8. in 9. razreda. 

Predmet bo poučevala Metka Srebotnik. 

KEMIJA V ŽIVLJENJU (KEŽ) 

Učenci bodo že pridobljeno znanje kemije razširili in poglobili. Spoznali bodo pomen kemije pri 
reševanju ključnih problemov na kozmetičnem, tekstilnem, farmacevtskem, medicinskem, 
kmetijskem in prehrambnem področju. Dotaknili se bomo tudi področja umetnosti in modnih 
trendov. 
Pri izbirnem predmetu kemija v življenju se bodo prepletale naslednje teme: 

 Tekmovanje  snovi (kromatografija): ugotavljali bomo, katera barvila vsebujejo listi različnih 
rastlin; 

 Svet barv (naravna barvila): iz rastlin bomo izolirali naravna barvila in jih nato uporabili za 
barvanje raznih materialov; 

 Kemija tudi diši (eterična olja): pridobivali bomo različna eterična olja, ki jih bomo kasneje lahko 
tudi uporabili. 

Praktično delo s številnimi poskusi bomo obogatili z iskanjem informacij na medmrežju ter 
uporabo zgoščenk in različne literature, obiskali bomo kemijski laboratorij, lekarno, frizerja. Izvedli 
bomo nekaj zanimivih poskusov: barvila v rastlinah, barvanje blaga in jajc, izdelovanje papirja, 
izdelovanje dišečih soli, priprava kreme in zeliščnega tonika, pridobivanje mila in še mnoge druge. 
Predmet lahko izberejo učenci bodočega 9. razreda. 

Predmet bo poučevala Metka Srebotnik. 
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LIKOVNO SNOVANJE (LS3) 

Enoletni predmet, vezan na razred 

Izbirni predmet likovne vzgoje – likovno snovanje je s svojimi vzgojno-izobraževalnimi nalogami 
pomemben dejavnik, ki dopolnjuje vsebine rednega predmeta likovna vzgoja. 
Na kognitivni ravni razgrajuje vidni svet, na izrazni pa ga likovno formira. Z likovnim prakticiranjem 
učenci poglabljajo razumevanje prostora, izražajo občutja, oblikujejo stališča in vrednote. 
Vsebine predmeta so po posameznih likovnih področjih zasnovane na temeljnih likovnih pojmih, 
ki jih učenec usvaja in nadgrajuje glede na svoj potencial. Povezujejo pojme iz likovne teorije, 
zgodovine umetnosti in likovne tehnologije. Kontinuirano pa se povezujejo tudi s pojmi v vsebinah 
rednega predmeta likovna vzgoja in drugih predmetnih področij. 
Celotna dejavnost predmeta temelji na zagotavljanju materialnih in konceptualnih pogojev za 
razvoj učenčeve likovne ustvarjalnosti. Predstavlja nadaljevanje in usmerjanje likovnega 
raziskovanja sveta, odkrivanje posebnosti likovnega izražanja in njeno nadgrajevanje ter 
poglabljanje posluha tako za likovna dela umetnikov kakor tudi uporabnih predmetov ter likovne 
problematike v okolju.  
Ob komunikaciji in interakciji z učiteljem pri teoretičnem in praktičnem delu učenec pri predmetu 
razvija občutljivost zaznavanja, likovno-ustvarjalno mišljenje, emocije in motorično občutljivost, 
točno zaznavanje, vizualni spomin, domišljijo in motorično spretnost. Gre za kompleksno 
sodelovanje in prepletanje ustvarjalnih in likovnih dejavnikov učenca. Dejavniki se aktivirajo 
verbalno, realizirajo pa se v likovnem izražanju. Učenci tako vizualizirajo misli in občutja na 
svojstven način. Z likovno izraznimi sredstvi v različnih materialih predstavljajo v notranjem svetu 
nastale miselne modele predmetov in pojavov iz narave in okolja ter na sproščen in ustvarjalen 
način osmišljajo praktično delo. 

Predmet LS3 lahko izberejo učenci bodočega 9. razreda. 
 

Predmet bo poučevala Janja Flisek Balog. 

MATEMATIČNA DELAVNICA (MD9) 

Enoletni predmet, vezan na razred 

Matematična delavnica sestoji iz treh enoletnih izbirnih predmetov (MD7, MD8 in MD9), ki se 
navezujejo na vsebine pouka matematike sedmega, osmega oz. devetega razreda devetletke. 
Učenec naj načeloma obiskuje delavnico, ki se navezuje na razred, ki ga obiskuje, seveda pa so 
možne smiselne izjeme. Učenec lahko obiskuje delavnico za osmi ali deveti razred, tudi če ni bil 
udeležen v predhodnih matematičnih delavnicah. 
Predmet je namenjen učenkam in učencem različnih matematičnih sposobnosti.  
Razlika med matematiko pri rednem pouku in matematično delavnico je v primarnosti ciljev pouka. 
Tukaj ne bo poudarka na tem, da učenci usvajajo znanja matematičnih pojmov ter znanja 
proceduralnih in problemskih postopkov, pač pa bo ta, da učenci znajo uporabiti matematiko 
rednega pouka v drugačnih okoliščinah in z drugačnimi nameni, povezanimi z njihovim 
doživljanjem matematike. Iz teh razlogov bo pouk pri matematični delavnici drugačen, saj bo 
slonel na samostojnem in skupnem delu učencev. Učitelj bo samo spremljal in usmerjal učence 
pri delu. 
Vsebina: 

 MD9: diofantske enačbe in aritmetične uganke, telesa in prostor, matematika šifriranja, 
fraktali 

Predmet lahko izberejo učenci bodočega 9. razreda. 

Predmet bo poučeval Milan Mitrović. 

RETORIKA (RET) 

Enoletni predmet vezan na razred 

Na govorni nastop se je potrebno pripraviti, gotovo se je nespametno tolažiti, se bom že med 
govorom česa domislil ali saj tudi drugi govore tja v en dan in podobno.  
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Retorika je spretnost, znanje govorjenja. Veščina govorništva je znana že 2500 let. Poznali so jo 
že stari Grki, Rimljani, razvila jo je vsaka družba. Skozi zgodovino je doživljala vzpone in padce.  
Govoriti je treba znati! Tega se danes še kako zavedamo. Retorika nas uči, kako si pomagati do 
logične in učinkovite zgradbe govora, do jasne argumentacije, kako oblikujemo stavke in misli, 
kakšne besede naj uporabljamo. Uči na tudi, kako svoj govorni nastop izboljšamo z govorico 
telesa (pogledi, mimika, drža telesa, gibi), kakšna naj bo višina, barva, jakost, tempo našega 
glasu, kakšna izgovorjava in na kakšen način pritegnemo poslušalce (govorimo navdušeno, 
prepričljivo, zavzeto …). Retorika je torej poučevanje govorništva, veda o govorništvu.  

Predmet lahko obiskujejo samo učenci 9. razreda. 

Predmet bo poučevala Tatjana Hafner. 

IZBRANI ŠPORT (IŠP) 

Enoletni predmet 

 košarka   IŠP – KOŠ 
 odbojka   IŠP – ODB 
 rokomet   IŠP – ROK 
 nogomet   IŠP – NOG 
 gimnastika  IŠP – GIM  

Predmet IŠP (razen gimnastike) lahko izberejo učenci bodočega  9. razreda. 

Predmet bodo poučevali učitelji Športa. 

 

GIMNASTIKA  (IŠP GIM) 

Enoletni predmet 

Cilji predmeta: 
 z izbranim športom razvijati nekatere gibalne in funkcionalne sposobnosti, 
 nadgraditi tehnična znanja v izbrani športni panogi, 
 spoznati pomen redne športne vadbe izbranega športa, 
 razumeti vpliv izbranega športa na organizem, 
 doživljati vpliv športne vadbe v izbranem športu na dobro počutje. 

 Predmet IŠP GIM lahko izberejo učenci bodočega  7., 8 in 9. razreda. 

 
Predmet bodo poučevali učitelji Športa. 

 
 

KAKO STARŠI IZBERETE IN RANGIRATE IZBIRNE PREDMETE PREKO 
PORTALA ZA STARŠE? 

 

Starši boste lahko na portalu eAsistenta za starše izbirali med vsemi obveznimi izbirnimi 
predmeti, ki jih je določila šola in se bodo potencialno izvajali v naslednjem šolskem letu v 
razredu, ki ga bo naslednje leto obiskoval vaš otrok.  

Termin, ko bodo prijave k obveznim izbirnim predmetom omogočene, vam bo sporočen: preko 
razrednikov na govorilnih urah, preko modula Sporočila (eAsitent) in na spletni strani šole. O 

odprtju prijave bodo obveščeni tudi učenci. 

Ko administrator odpre prijave, boste imeli starši na portalu za starše odprt sklop Izbirni 
predmeti, kjer boste lahko rangirali izbirne predmete, ki bi jih vaš otrok rad obiskoval v 

prihodnjem šolskem letu. Največjo težo bodo imeli predmeti razporejeni na vrhu seznama. 
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Starši imate možnost označiti, da želite oprostiti otroka ene ali dveh ur izbirnih predmetov, ker 
bo obiskoval glasbeno šolo. Hkrati imate tudi možnost označiti, da boste svojemu otroku 
dodali/omogočili še eno uro izbirnega predmeta (skupaj bo tako namesto potrebnih dveh ur imel 

tri ure izbirnih predmetov na teden).  

Starši imate na portalu eAsistenta napisana navodila, kako poteka e-prijava na izbirne 
predmete. Hkrati pa vam portal omogoča, da natisnete prijavnico, jo podpišete in jo vaš otrok v 
šoli odda razredniku oz. pomočniku g. Podržaju. Možnost natisa prijavnice je na razpolago 

tistim, ki se ne bi znašli pri izboru predmetov preko računalnika. 

Ko se uporabnik prijavi na portalu za starše (eAsistent), se s klikom na večji moder napis (levo 
zgoraj) premakne na domačo stran portala za starše. Tam lahko povezavo do izbirnih 
predmetov vidi na dva različna načina: 

a) Starši, ki izbirnih predmetov za svojega otroka za prihodnje šolsko leto še niste urejali, boste 
po prijavi na portal za starše na domači strani njihovega portala videli povezavo v rumenem 
okvirju. 

 

Starši rangirajte izbirne predmete in določite tudi število ur izbirnih predmetov, tj. dve ali tri ure 

na teden oziroma oprostitev ene ali obeh ur izbirnih predmetov zaradi obiskovanja glasbene 
šole.  

https://pomoc.easistent.com/kb_images/da58128bef1ee52cbfb872da95a998cf06626402.png
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Predmete rangirate tako, da kliknete na predmet, zadržite klik in prenesete predmet na številko, 
ki jo želite. Rangirate vsaj prvih šest najljubših predmetov. Predmet, ki NE bo izbran, se bo 
zamenjal s prvim »izbranim« predmetom pod njim. 
Rangirati pomeni razvrstiti glede na pomembnost. Prvi najpomembnejši, vsak naslednji malo 
manj pomemben oziroma malo manj zaželen.  
 
b) Starši, ki ste na povezavo do rangiranja na domači strani že kliknili, pa boste to povezavo 

našli na desni strani nad navedenim Aktualnim dogajanjem. 

 

Starši lahko izbirate in rangirate predmete do datuma, ki ga določi administrator. Na voljo bo 
vsaj deset delovnih dni. 

Izbirajte po naslednjih načelih: 

 kaj je otrokov interes, kaj ga zanima, ga zanima tehnika, naravoslovje ali družboslovje. 

Vprašajte se, ali obstaja področje, kjer bi vaš otrok rad izvedel več, pa do sedaj ni imel te 

priložnosti, 

 katera znanja bo otrok potreboval v nadaljnjem šolanju (srednja šola), 

 nikar ne izbirate predmetov le zato, ker jih bo obiskoval otrokov najboljši prijatelj in 

 ne pozabite na športne predmete, saj se med pandemijo otroci niso gibali dovolj. 

https://pomoc.easistent.com/kb_images/8618c22a891659d17b54e28eff8961e1dc26913b.png
https://pomoc.easistent.com/kb_images/e4d1a7194940f225a091e9e1f7848c98f583a8a3.png
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Video o poteku izbire izbirnih premetov si lahko ogledate na 

povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=owXU3wqQlJc 

Izberite premišljeno in preudarno. 

         Pripravil:                                                                                                    Ravnatelj: 
Slovenko Podržaj, prof.        Aleš Tuhtar, prof. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=owXU3wqQlJc
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