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OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
ASTRONOMIJA – DALJNOGLEDI IN PLANETI (DIP)
Predmet je namenjen učencem 8. razreda. Je enoletni predmet in traja 1 šolsko uro na teden.
Spoznavanje pomembnih lastnosti Osončja
in njegovega razvoja skozi čas. Opazovanje
planetov, Sonca, Lune, kometov s
teleskopom, spremljanje aktualnega
dogajanje v astronomiji.
Pripravil: g. Goran Ilić

ASTRONOMIJA – SONCE, LUNA, ZEMLJA (SLZ)
Predmet je namenjen učencem 7. razreda. Je enoletni predmet in traja 1 šolsko uro na teden.
Spoznavanje pomembnih lastnosti treh
nebesnih teles, njihovega razvoja skozi čas,
izdelava modela baze na Luni, opazovanje
Sonca in Lune s teleskopom, spremljanje
aktualnega dogajanje v astronomiji.

Pripravil: g. Goran Ilić

FILMSKA VZGOJA (FIL)
Film je eno najbolj razširjenih področij umetnosti med mladimi. V ospredju filmske vzgoje je
izpostavljeno doživljanje filma, spoznavanje osnov filmske umetnosti in filmska ustvarjalnost.

7. razred
Cilji in opis:





Učenci razumejo film kot ustvarjalni proces,
spoznajo osnove animacije,
spoznavajo proces nastajanja filma in animacije,
razvijajo lastno ustvarjalnost na področju filma.

Izbirni predmet filmska vzgoja je namenjen spoznavanju osnov filmske umetnosti, filmskemu
doživetju in filmski ustvarjalnosti. V 7. razredu se učenci seznanijo z osnovnimi značilnostmi
animacije, njenim procesom nastajanja, različnimi oblikami ter pomembnimi zgodovinskimi
prelomnicami v razvoju. Načrtujejo lastno animacijo in se seznanijo z delom na računalniku.
Predmet obsega 35 ur. Med poukom se prepletajo ure teorije, analize ob ogledih filmov
različnih žanrov in ustvarjanja lastnih animacij, filmov z uporabo mobilnih telefonov,
fotoaparatov ter šolskih računalnikov. Ob zaključku šolskega leta bomo pripravili projekcijo
svojih filmov za (širšo) okolico.
OCENJEVANJE:
Ocenjujejo se filmski izdelki, sodelovanje, motivacija in vztrajnost pri delu.
8. – 9. razred
Cilji in opis:
 Učenci razumejo film kot ustvarjalni proces,
 spoznavajo filmske žanre,
 spoznavajo najpomembnejša razvojna obdobja v filmski zgodovini,
 razvijajo lastno ustvarjalnost na področju filma.
Izbirni predmet filmska vzgoja je namenjen spoznavanju osnov filmske umetnosti, filmskemu
doživetju in filmski ustvarjalnosti. Učenci se seznanijo z osnovnimi filmskimi žanri,
pomembnimi zgodovinskimi premiki v razvoju filmske umetnosti, filmskimi izraznimi elementi,
zgradbo pripovedi, poklici in ustvarjanjem filma.
Med poukom se prepletajo ure teorije, analize ob ogledih filmov različnih žanrov in
ustvarjanja lastnih kratkih filmov.
OCENJEVANJE:
Ocenjujejo se filmski izdelki, sodelovanje, motivacija in vztrajnost pri delu. Več informacij pa
najdete na spodnjih povezavah:
https://zvviks.net/en/films/interakcije
https://zvviks.net/en/films/g-oblak
https://zvviks.net/en/films/brd-run
https://zvviks.net/en/films/topoglavci

Pripravila: ga. Angelica Podoš

GLEDALIŠKI KLUB (GKL)
Razred: 7., 8. in 9.
Št. ur: 1 ura tedensko, 35 ur letno

Oder je prostor, ki odpira vrata brezmejni ustvarjalnosti. Prostor,
kjer se lahko sprostiš in kjer si lahko kdor koli ali pa preprosto TI!
ZAKAJ IZBRATI IZBIRNI PREDMET GLEDALIŠKI KLUB?
o
o
o
o

Ker ti je všeč nastopanje in se želiš v tem izuriti.
Ker te pritegnejo gledališke predstave.
Ker bi se rad preizkusil/a v vlogi igralca, režiserja, kostumografa …
Ker rad/a sodeluješ v skupini.

VSEBINA PREDMETA:
Gledališki klub je predmet, ki zajema spoznavanje in ustvarjanje gledališča, igre, dramskih
besedil in avtorske predstave, v kateri učenci sodelujejo v vseh fazah – od idejne zasnove, do
priprave scene in kostumov ter uprizoritve.
V gledališkem klubu bomo ustvarjalni na več področjih.
o Vadili bomo nastopanje pred občinstvom in vodenje prireditev, se naučili pravilnega
gibanja in drže na odru ter načinov odpravljanja treme.
o Učili se bomo igre, vadili mimiko, improvizacijo, branje po vlogah, tehnike
interpretativnega branja.
o Urili se bomo v izraznem recitiranju in deklamiranju, interpretiranju poezije.
o Preizkusili se bomo v dramaturgiji, oblikovali bomo dramsko besedilo ali preoblikovali
pesem in prozo v dramsko besedilo.
o Pokukali bomo v zakulisje gledališča, tako da bomo gledališče obiskali in spoznali gledališke
poklice.
o Ustvarili bomo svojo predstavo, v kateri se bomo preizkusili kot dramaturgi, voditelji,
igralci, kostumografi, scenografi, režiserji ...
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE: Pisnega preverjanja in ocenjevanja ne bo. Dve oceni bo
učenec pridobil na osnovi bolj ali manj uspešnega oz. zavzetega sodelovanja pri praktičnem
delu, npr. pri improviziranju glede na navodilo, igranju z mimiko ipd., ter na podlagi
sodelovanja v predstavi ali na prireditvi.
Pripravila: ga. Barbara Velušček

LIKOVNO SNOVANJE (LS1)
Izberejo lahko učenci: 7., 8. in 9. razreda
Likovno snovanje I je izbirni predmet, ki dopolnjuje in nadgrajuje osnovni program likovne
umetnosti v 7. razredu. Poudarek predmeta je na spoznavanju, odkrivanju in razvijanju
učenčeve ustvarjalnosti.
Vsebine predmeta so po posameznih likovnih področjih zasnovane na temeljnih likovnih
pojmih, ki jih učenec usvaja in nadgrajuje glede na svoj potencial.
Predmet je zasnovan dinamično. Učenci se
bodo naučili ter spoznali:
-

linearne elemente in površine
risbo in kompozicijo
pisavo in risbo
komponiranje barvnih ploskev
modo
kompozicijo in kip

Risali bodo zunaj v okolici šole (»En plein air«), se preizkusili v risanju karikature, v vlogi
modnih oblikovalcev (modne kreacije iz naravnih materialov, modni dodatki), se preizkusili v
risanju z računalnikom ter oblikovanju iz gline.
Svoje znanje bodo učenci
poglabljali tudi tako, da bodo
spoznavali likovna dela umetnikov
in poklice, pri katerih je potrebno
znanje likovnega jezika ter si tako
oblikovali merila likovnega
vrednotenja za življenje. V ta
namen je v okviru likovnega
snovanja predviden tudi obisk
Narodne galerije v Ljubljani ter organizacija skupne razstave v
prostorih šole.
Ob komunikaciji ter interakciji z učiteljico pri teoretičnem in praktičnem delu učenec pri
predmetu razvija občutljivost zaznavanja, likovno ustvarjalno mišljenje, vizualni spomin,
domišljijo in motorično spretnost. Pomemben cilj predmeta pa je tudi priprava učenca za
sodelovanje v kulturnem življenju ožjega ter širšega okolja.

Na LIKOVNO SNOVANJE I se lahko prijavijo vsi učenci 7., 8.
in 9. razredov, tudi tisti 8. in 9. razredov, ki k predmetu
pristopajo prvič ter prej niso obiskovali likovnega snovanja.

Pripravila: ga. Linda Ropret

LIKOVNO SNOVANJE (LS2)
Izberejo lahko učenci: 8. in 9. razreda
Likovno snovanje II je izbirni predmet, ki dopolnjuje in nadgrajuje osnovni program likovne
umetnosti v 8. razredu. Poudarek predmeta je na spoznavanju,
odkrivanju in razvijanju učenčeve ustvarjalnosti.
Vsebine predmeta so po posameznih likovnih področjih
zasnovane na temeljnih likovnih pojmih, ki jih učenec usvaja in
nadgrajuje glede na svoj potencial.
Predmet je zasnovan dinamično. Učenci se bodo naučili ter
spoznali:
-

likovni prostor,
vidno (vizualno) ravnotežje,
gibanje točke in črte,
glasbo kot likovni motiv,
umetniško grafiko,
uporabno (industrijsko) grafiko,
umetnost oblikovanja prostora,
scenski prostor.

Risali bodo s točkovnim svetilom po zraku v zatemnjeni sobi pred odprtim objektivom
fotoaparata, se vživeli ter slikali ob izbrani glasbi, se preizkusili v oblikovanju s pomočjo
računalnika (oblikovanje vabila za skupno razstavo), tiskali grafiko v visokem in globokem tisku
ter se seznanili z oblikovanjem prostora, natančneje z oblikovanjem makete prostora.

Svoje znanje bodo učenci poglabljali tudi tako, da bodo
spoznavali likovna dela umetnikov in poklice, pri katerih
je potrebno znanje likovnega jezika ter si tako oblikovali
merila likovnega vrednotenja za življenje. V ta namen je v
okviru likovnega snovanja predviden tudi obisk Narodne
galerije v Ljubljani ter organizacija skupne razstave v
prostorih šole.
Ob komunikaciji ter interakciji z učiteljico pri teoretičnem
in praktičnem delu učenec pri predmetu razvija občutljivost zaznavanja, likovno ustvarjalno
mišljenje, vizualni spomin, domišljijo in motorično spretnost. Pomemben cilj predmeta pa je
tudi priprava učenca za sodelovanje v kulturnem življenju ožjega ter širšega okolja.
Na LIKOVNO SNOVANJE II se lahko prijavijo vsi učenci 8. in 9. razredov, tudi tisti, ki k predmetu
pristopajo prvič ter niso obiskovali likovnega snovanja I.

Pripravila: ga. Linda Ropret

LIKOVNO SNOVANJE (LS3)
Predmet lahko izberejo le učenci 9. razreda.
Likovno snovanje III je izbirni predmet, ki dopolnjuje in nadgrajuje osnovni program likovne
umetnosti v 9. razredu. Poudarek predmeta je na spoznavanju, odkrivanju in razvijanju
učenčeve ustvarjalnosti.
Vsebine predmeta so po posameznih likovnih področjih zasnovane na temeljnih likovnih
pojmih, ki jih učenec usvaja in nadgrajuje glede na svoj potencial.
Predmet je zasnovan dinamično. Učenci se bodo naučili ter spoznali:
-

zlati rez,
obrnjeno perspektivo, aspektivo, anamorfozo,
optično iluzijo,
kip in ambient,
načrtovanje prostorskih sprememb v domačem
kraju,
vizualna sporočila in likovne vsebine,
vizualne medije.

Risali bodo zunaj v okolici šole (»En plein air«) z upoštevanjem zlatega reza, se preizkusili kot
moderni slikarji z upoštevanjem sploščitve, kiparili s pomočjo odpadnih materialov in kaširanja
(inštalacija), se seznanili s fotografijo ter računalniško obdelavo (fotografiranje stavb po mestu

Jesenice), se naučili izdelati kratko animacijo, se preizkusili v vlogi grafičnih oblikovalcev ter se
kot tiskarji seznanili s tehniko sitotiska (tisk na enobarvne majice).
Svoje znanje bodo učenci poglabljali tudi tako, da bodo
spoznavali likovna dela umetnikov in poklice, pri katerih je
potrebno znanje likovnega jezika ter si tako oblikovali
merila likovnega vrednotenja za življenje. V ta namen je v
okviru likovnega snovanja predviden tudi obisk Narodne
galerije v Ljubljani ter organizacija skupne razstave v
prostorih šole.
Ob komunikaciji ter interakciji z učiteljico pri teoretičnem in praktičnem delu učenec pri
predmetu razvija občutljivost zaznavanja, likovno ustvarjalno mišljenje, vizualni spomin,
domišljijo in motorično spretnost. Pomemben cilj predmeta pa je tudi priprava učenca za
sodelovanje v kulturnem življenju ožjega ter širšega okolja.
Na LIKOVNO SNOVANJE III se lahko prijavijo vsi učenci 9. razredov, tudi tisti, ki k predmetu
pristopajo prvič ter niso obiskovali likovnega snovanja I in II.

Pripravila: ga. Linda Ropret

LITERARNI KLUB (LIK)
Predmet zajema dve podpodročji: branje in ustvarjanje
leposlovnih besedil. Predmet literarni klub se posredno
ciljno povezuje s Tekmovanjem v znanju materinščine
za Cankarjevo priznanje.

Izbirni predmet literarni
klub je enoleten in se lahko izvaja v 7., 8. ali 9. razredu osnovne
šole. Namenjena mu je ena ura pouka tedensko.
Rad bereš? Debatiraš o knjigah, ki si jih prebral? Ali celo sam
ustvarjaš in pišeš zgodbe ali pesmi? Potem si ravno pravi za ta
klub. Vstopnine ali članarine ni.

Poslušala in usmerjala te bo gospa Mojca Čušin.

Pripravila: ga. Mojca Čušin

LOGIKA (LO1, LO2, LO3)

https://www.geniuslogicus.eu/si/

http://www.logika.si/revija

Logika je veda, ki preučuje metode in postopke za razlikovanje pravilnega od napačnega
sklepanja.
O Logika se je razvijala v tesni povezavi z matematiko in filozofijo.

UČENCI:
O 1. razvijajo sposobnosti medsebojnega komuniciranja,
O 2. jasno in argumentirano izražajo svoje misli,
O 3. spoznavajo miselne sposobnosti drugih,
O 4. se usposabljajo za timsko delo,
O 5. se kritično odzovejo na neargumentirane trditve,
O 6. spoštujejo argumente drugih.
Pripravila: ga. Jožica Urukalo

NAČINI PREHRANJEVANJA (NPH)
Predmet boste lahko izbrali le bodoči učenci 9. razreda. Na urniku je vsak 2. teden po 2 šolski
uri. Teoretični del predmeta bo potekal v učilnici za biologijo, praktični del pa v gospodinjski
učilnici.
Na začetku šolskega leta vas čaka nekaj teorije o hrani in prehrani. Gre za nadgradnjo snovi, ki
ste jo v 6. razredu obravnavali pri gospodinjstvu. Potem pa sledijo praktične vaje, ki se jih vsi
najbolj razveselijo. Z njimi bomo nadaljevali do zaključka šolskega leta.
V 1. ocenjevalnem obdobju boste prejeli oceno za izdelavo in predstavitev plakata. Tema bo
lokalna in ekološka pridelava hrane. V 2. ocenjevalnem obdobju boste ocenjeni le iz praktičnih
vaj.
Pri ocenjevanju praktičnega dela bom
upoštevala vašo pripravljenost za delo,
sodelovanje, pomoč sošolcem, higieno pri
delu, upoštevanje navodil, uspeh pri delu in
delovni list. Pri praktičnih vajah vam bom
najprej dala pisna in ustna navodila za delo,
nato bomo skupaj pripravili aparate,
pripomočke in posodo. Sledila bo mehanska
in toplotna obdelava živil. Vmes boste
pripravili pogrinjek in izpolnili delovni list.
Hrano boste v miru zaužili, na koncu pa
pospravili učilnico. Za delo boste potrebovali izvlečke predavanj v tiskani obliki, predpasnik ali
staro majico, ki jo oblečete čez ostala oblačila ter 8 € za nakup nekaterih živil.
Na začetku leta si bomo pogledali, kakšna so prehranska priporočila in smernice za Slovenijo
in kakšno naj bo razmerje med posameznimi hranilnimi snovmi. Razložila
vam bom, kakšni so vzroki in posledice prekomerne telesne mase in s
katerimi metodami ugotavljamo stanje prehranjenosti.
Nato boste v manjših skupinah izdelovali plakate. Vir za večino plakatov
je spletna stran https://www.nasasuperhrana.si. Plakate bomo ob dnevu
slovenske hrane razstavili po šoli. Pred božičem in novim letom boste
pekli piškote za prodajo na bazarju. Sicer pa boste pripravljali jedi,
značilne za določene dele sveta, na primer slovenske, italijanske, azijske
in mehiške jedi. Lotili pa se boste tudi priprave vegetarijanskih jedi in
jedi, ki sodijo k hitri prehrani.
Predstavitev si lahko ogledate na naslovu
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=32542#section-1.

Pripravila: ga. Saša Femc Knaflič

NEMŠČINA I (NI1), NEMŠČINA II (NI2), NEMŠČINA III (NI3)
Nemščina je triletni izbirni predmet in ga učenci izberejo v 7., 8. in 9. razredu.
Zakaj nemščina kot izbirni predmet?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ker bom znal-a še en tuj jezik, kar je dandanes zelo pomembno;
ker je eden izmed uradnih jezikov EU;
ker jo ima v Evropi za materni jezik okrog 100 milijonov ljudi;
ker je to jezik naših sosedov Avstrijcev in ne tako oddaljenih Nemcev in Švicarjev;
ker jo lahko že po dobri uri vožnje uporabim v praksi (v trgovinah, na ulici …);
ker se je bom lahko učil-a tudi z gledanjem nemških televizijskih programov;
ker bom spoznal-a nemško govoreče dežele;
razumeti pogovor v razredu in se tudi vanj vključevali,
opisovati vsakodnevna opravila,
reševati preproste pisne naloge.

Pripravila: ga. Fani Henökl

OBDELAVA GRADIV (OG) – les (OGL)/umetne mase
(OGU)/kovine (OGK)
Obdelava gradiv spada v sklop enoletnih predmetov, v okviru katerega ga je možno
obiskovati eno, dve ali pa tri leta. Vsako leto je drugo področje obdelave:
1. LES 35 ur (32 ur)
2. UMETNE SNOVI 35 ur (32 ur)
3. KOVINE 35 ur (32 ur)
SPLOŠNI CILJI PREDMETA
Učenci :
- Načrtujejo predmete iz različnih gradiv in pri tem uporabijo
oziroma sami izdelajo
tehnično in tehnološko dokumentacijo.
- Smotrno organizirajo delovno mesto in spoznajo nevarnosti pri delu. Uporabijo
zaščitna 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 in uporabljajo
sredstva za osebno
zaščito pri delu.
- Vrednotijo svoje delo in predmete dela, ocenijo funkcionalnost
in videz izdelka.
Pri pouku se vse bolj uveljavlja projektni način dela s praktičnim
delom:
● učitelj predstavi potrebo po rešitvi določenega problema,
● učenci iščejo izvirne rešitve,
● izdelajo idejni osnutek za izdelek,
● predstavijo svoje ideje in izberejo najboljše predloge,
● pripravijo skico,
● predmet izdelajo in ga ovrednotijo.
Pripravila: ga. Angelica Podoš

OKOLJSKA VZGOJA (OV1, OV2, OV3)
Predstavitev si lahko ogledaš: https://ucilnice.arnes.si/mod/page/view.php?id=1161869
Okoljska vzgoja je triletni izbirni predmet (okoljska vzgoja I, II, III) za učence
7., 8. in 9. razreda. Učni načrti so pripravljeni kot enoletni predmeti.
Učenec lahko izbere predmet v katerem koli razredu.

Ker nam ni vseeno – kje,
kako in zakaj tako živimo.

Izbirni predmet okoljska vzgoja je namenjen spodbujanju »okoljske
pismenosti«, ki naj bi jo glede na naraščajoče okoljske probleme
našega planeta pridobili vsi državljani. Vabljeni vsi, ki jim ni vseeno,
kje, kako in zakaj tako živimo.
Skupaj poiščimo za
okolje boljše rešitve!

Z učenci bomo osvojili nekaj
teoretičnega znanja. Glavno
vodilo predmeta pa je predvsem
aktiven način učenja in spodbujanje kritičnega mišljenja
pri učencih: razprave, diskusije, problemski pouk,
didaktične igre, opazovanje in eksperimentiranje, igre
vlog, izdelovanje izdelkov »re-use« (ponovna uporaba) itd.
Učenci bodo dobili teoretični del kot pisno gradivo z
vprašanji, katera bomo uporabili za ustno ocenjevanje
znanja. Ocenjeni bodo tudi za projektno učno delo –

okrogla miza: diskusija in sodelovanje pri skupinskem delu. Izdelali bodo tudi izdelek ponovne
uporabe, katerega načrtovanje in izvirnost bo ocenjena. Ogledali si bomo tudi Center ponovne
uporabe Jesenice in druge primere dobre prakse v občini Jesenice.
Pripravila: ga. Bernarda Potočnik

ORGANIZMI V NARAVNEM IN UMETNEM OKOLJU (ONA)
ONA je enoletni izbirni predmet, s katerim učenci nadgradijo biološko znanje. Učenci ga lahko
izberejo v 7., 8. ali 9. razredu. Povezuje se s predmetoma naravoslovja v 6. in 7. razredu in
biologijo v 8. in 9. razredu osnovne šole.
Učenci spoznajo organizme in njihove življenjske potrebe. Spoznajo, da je lahko vsako rušenje
ravnotežja v naravi – vnos različnih snovi, tujih organizmov, pomanjkanje vode, spremembe
temperaturnega režima itd., usodno za preživetje organizmov. Ta spoznanja pridobivajo z
aktivnim delom, torej z izkušnjo.
Ob gojenju organizmov se zavedo, da so živa bitja, ki smo jih vzeli v oskrbo, odvisna od nas,
zato moramo biti pri gojenju in vzdrževanju izjemno odgovorni. Ob tem naj bi se naučili
odgovornega ravnanja z vsemi živimi bitji - tudi hišnimi ljubljenčki, rastlinami v svojem
stanovanju, pa tudi s svojimi vrstniki, prijatelji, znanci. Svoje odgovorno ravnanje naj bi
zavestno usvojili tudi kot nujnost pri varovanju življenjskega okolja. Spoznali bomo osnove
gojenja organizmov v vivariju, terariju, akvariju in z nekaterimi živimi organizmi tudi rokovali,
jih gojili in skrbeli za njih.
Učenci bodo dobili teoretični del kot pisno
gradivo z vprašanji, katera bomo uporabili za
ustno ocenjevanje znanja. Ocenjeno bo tudi
projektno učno delo in predstavitev učencev o
gojenju in njihovo samostojno delo z živimi
organizmi.
Pripravila: ga. Bernarda Potočnik

Skrbimo za organizme, da
se tudi pri nas v šoli
počutijo odlično!

PLESNE DEJAVNOSTI – PLES (PLE1)
Ples je vključen v program devetletne
osnovne šole kot izbirni predmet v tretjem
triletju (za učence 7. razreda).

Ples je tista umetnostna zvrst, pri kateri lahko
učenci v največji meri sodelujejo z lastno
aktivnostjo in ustvarjalnostjo kot posamezniki in v
skupini. Ples kot predmet osnovnošolske vzgoje pomaga pri oblikovanju celostne podobe
vsakega človeka, marsikdaj pa deluje tudi preventivno in terapevtsko pri različnih motnjah, ki
jih povzročajo duševne obremenitve mladih med šolanjem. Hkrati si učenci prek plesa
pridobijo možnosti telesnega izražanja, ki je enako pomembno kot besedno izražanje, poleg
tega je pomemben spodbujevalec doživljanja in razmišljanja vsakega človeka. Zato pomeni
razvijanje in doživljanje plesa pri otrocih v osnovni šoli razvijanje celotnega telesnega
potenciala tako občutljivega bitja, kot je otrok. Ples mu bo v oporo v poznejšem življenju.
Pripravili bomo kratek šolski nastop za prikaz celoletnega dela za sošolce, ki niso obiskovali
plesnih dejavnosti. Svoje delo bomo predstavili tudi staršem na že tradicionalnem plesnem
nastopu v sodelovanju z drugimi plesnimi skupinami bližnjih šol v jeseniškem gledališču.
Obseg: 35 ur (32 ur)
Pripravila: ga. Zehra Biščević

PLESNE DEJAVNOSTI – PLES (PLE2)
Ples je vključen v program devetletne osnovne šole kot izbirni predmet v tretjem triletju v
obsegu 35 ur (32 ur).
Z učenjem ljudskih plesov učencem postavimo temelje in jim predstavimo ter naučimo
elemente slovenskih ljudskih plesov. Cilj je
učence seznaniti s plesnimi značilnostmi
različnih predelov Slovenije. Postopoma jih
učimo nekaterih lažjih slovenskih ljudskih
plesov iz razpoložljive literature.
Veliko bo vključene plesne improvizacije na
določeno temo z uporabo vsega gibalnega
gradiva, vključno z gradivom slovenskih ljudskih

plesov za razvijanje šolarjeve lastne domišljije in ustvarjalnosti kot posameznika ter v skupini.
Ples kot predmet osnovnošolske vzgoje pomaga pri oblikovanju celostne podobe vsakega
človeka, marsikdaj pa deluje tudi preventivno in terapevtsko pri različnih motnjah, ki jih
povzročajo duševne obremenitve mladih med šolanjem. Hkrati si učenci prek plesa pridobijo
možnosti telesnega izražanja, ki je enako pomembno kot besedno izražanje, poleg tega je
pomemben spodbujevalec doživljanja in razmišljanja vsakega človeka.
Pripravili bomo kratek šolski nastop za prikaz celoletnega dela za sošolce, ki niso obiskovali
plesnih dejavnosti. Svoje delo
bomo predstavili tudi staršem
na že tradicionalnem plesnem
nastopu v sodelovanju z drugimi
plesnimi skupinami bližnjih šol v
jeseniškem gledališču.

Pripravila: ga. Zehra Biščević

POSKUSI V KEMIJI (POK)
Izbirni predmet se povezuje s predmetom kemija v 8. in 9. razredu
in tudi s predmetom naravoslovje v 7. razredu. Predstavlja
nadgradnjo navedenih predmetov.
Omogoča učencem utrjevanje, poglabljanje znanja in razvijanje
spretnosti. Spoznavajo metode varnega eksperimentalnega dela,
razvijajo eksperimentalne spretnosti in eksperimentalni pristop.
Namenjen je učencem 8. in 9. razreda v obsegu 35 oz. 32 ur. Poteka
vsakih 14 dni, 2 šolski uri.
Učenci pri delu potrebujejo osebno zaščitno oblačilo.

Pripravila: ga. Magda Kosič

PROJEKTI IZ FIZIKE IN TEHNIKE (PFT)
Predmet je namenjen učencem 9. razreda. Je enoletni obvezni izbirni predmet in obsega 1
šolsko uro na teden, skupaj 32 ur.
Verižni člen je zaporedje več fizikalnih
poskusov, ki si sledijo. Konec enega poskusa
sproži naslednji poskus. Učenci izdelajo
verižni člen po lastni zamisli. Sodelovanje na
predstavitvah in na zaključni prireditvi.
Posnetek našega člena Jeklene tetive.

Pripravil: g. Goran Ilić

RAZISKOVANJE ORGANIZMOV V DOMAČEM OKOLJU (ROD)
Pozdravljeni učenci,
sem učiteljica Bernarda
Potočnik. Pri meni lahko v
naslednjem šolskem letu
obiskuješ kar dva izbirna
predmeta.

Ali rad raziskuješ, si radoveden
in imaš rad naravo?

Predstavitev si lahko ogledaš: https://ucilnice.arnes.si/mod/page/view.php?id=1161845
Kaj počnemo – članek na spletni strani šole:
http://ecas.splet.arnes.si/2019/05/30/okolje_zivali_19/
Ostali podatki o predmetu
Izbirni predmet raziskovanje organizmov v domači okolici (ROD) je nadgradnja naravoslovja v
7. razredu in biologije v 8. in 9. razredu. ROD je enoletni predmet in ga učenec lahko izbere v
7., 8. ali 9. razredu.
Namenjen je vsem učencem, ki so aktivni, radi raziskujejo, so vedoželjni in imajo pozitiven
odnos do narave. Organizme bomo opazovali s pomočjo mikroskopa in lupe. Naučili se bomo
etičnega in varnega ravnanja z živimi bitji, izdelali bomo različne pripomočke za merjenje,
krmilnico za ptice/žuželke, gojilnico za deževnike, iskali, lovili in določili bomo živali v listnem
odpadu itd. Učenci bodo spoznali rastline in živali, ki nas obkrožajo. Ogledali si bomo različne
ekosisteme v okolici šole: travnik, gozd, potok, park itd.
Teoretično bodo učenci spoznali značilnosti ekosistemov, naravne
in antropogene ekosisteme ter različne metode raziskovalnega,
terenskega in laboratorijskega dela. Večji del pouka bo usmerjen
kot aktivno delo učencev (individualno in skupinsko). Izdelali
bomo mapo opazovanih organizmov in samostojno raziskovalno
nalogo.

Psst, kaj pa se
skriva tukaj?
Zagotovo nekaj
ZANIMIVEGA.

Učenci bodo dobili teoretični del kot pisno gradivo z vprašanji,
katera bomo uporabili za ustno ocenjevanje znanja. Ocenjeni
bodo tudi za sprotno delo v mapo opazovanih organizmov in
raziskovalno naloga s predstavitvijo.

Pripravila: ga. Bernarda Potočnik

RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA IN VARSTVO NJEGOVEGA
OKOLJA (RDK)
Imaš rad geografijo? Če si mi pokimal/a in boš v
naslednjem šolskem letu devetošolec ali devetošolka,
se nam v novem šolskem letu pridruži na izbirnem
predmetu raziskovanje domačega kraja in varstvo
njegovega okolja. Vsebine predmeta se povezujejo z
vsebinami geografije, jih razširjajo, poglabljajo in
konkretizirajo. Predmet obsega 32 ur.

Raziskovali bomo Slovenijo ter domači kraj in spoznavali posebnosti življenja v njem,
predvsem glede na varstvo okolja. Del pouka bo tako potekal tudi v naravi. Vabljeni!

Pripravila: ga. Mateja Cuznar Zadnik

ROBOTIKA V TEHNIKI (RVT)
Robotika v tehniki je enoletni izbirni predmete za učence 8. in 9. razreda. Izvaja se 1 šolsko
uro na teden.
Sestavljanje in programiranje Lego
Mindstorm robota. Uporaba različnih
senzorjev, reševanje preprostih nalog:
prepoznavanje barv, sledenje črti, merjenje
razdalje, premagovanje klanca na čas, sumo
borba…

Pripravil: g. Goran Ilić

SODOBNA PRIPRAVA HRANE (SPH)
Predmet boste lahko izbrali bodoči učenci 7. in 8. razreda. Ker je to enoletni predmet, ga tisti,
ki ste ga že obiskovali v 7. razredu, žal ne morete ponovno. Lahko pa se v 9. razredu pridružite
predmetu Načini prehranjevanja. Predmet je na urniku vsak 2. teden po 2 šolski uri.
Na začetku šolskega leta vas čaka nekaj teorije o hrani in prehrani. Gre za nadgradnjo snovi, ki
ste jo v 6. razredu obravnavali pri gospodinjstvu. Potem pa sledijo praktične vaje, ki se jih vsi
najbolj razveselijo. Z njimi bomo nadaljevali do zaključka šolskega leta.
V 1. ocenjevalnem obdobju bom vaše znanje preverila in ocenila tako, da boste na spletu
reševali kviz. Pri učenju si boste lahko pomagali s tiskanim gradivom, ki ga boste prejeli na
začetku šolskega leta. Ko bomo začeli s praktičnimi vajami, pa boste prejeli oceno tudi iz tega
dela. V 2. ocenjevalnem obdobju boste ocenjeni le iz praktičnih vaj.

Pri ocenjevanju praktičnega dela bom upoštevala vašo
pripravljenost za delo, sodelovanje, pomoč sošolcem, higieno
pri delu, upoštevanje navodil, uspeh pri delu in delovni list. Pri
praktičnih vajah vam bom najprej dala pisna in ustna navodila
za delo, nato bomo skupaj pripravili aparate, pripomočke in
posodo. Sledila bo mehanska in toplotna obdelava živil. Vmes
boste pripravili pogrinjek in izpolnili delovni list. Hrano boste v
miru zaužili, na koncu pa pospravili učilnico.
Za delo boste potrebovali izvlečke predavanj v tiskani obliki,
predpasnik ali staro majico, ki jo oblečete čez ostala oblačila ter
8 € za nakup nekaterih živil.
Na začetku leta bomo govorili o hranilnih snoveh. Nato si bomo
pogledali, kakšna so prehranska priporočila in smernice za Slovenijo.
Pokazala vam bom, kako si lažje predstavljamo, kakšno naj bo
razmerje med posameznimi hranilnimi snovmi. Obravnavali bomo tudi
posledice premajhnega oziroma prevelikega vnosa posameznih
hranilnih snovi. Pogovarjali se bomo tudi o tem, kateri so dnevni
obroki hrane in kakšni naj bodo časovni presledki med njimi. Nekaj
pozornosti pa bomo namenili tudi šolski malici.
Pri praktičnih vajah boste pripravljali preprostejše jedi, ki jih lahko
pripravite in zaužijete v 2 šolskih urah, npr. pico, palačinke, mafine,
mešano solato ipd. O tem se bomo sproti dogovarjali.
Predstavitev si lahko ogledate na naslovu
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=32541#section-1.
Pripravila: ga. Saša Femc Knaflič

ŠPORT – IZBRANI ŠPORT (IŠP)
Izbirni predmet šport dopolnjuje osnovni program šolske športne vzgoje, zato predstavlja
skupaj z njim obogateno celoto. Vsak od navedenih programov obsega v 7. in 8. razredu po 35
šolskih ur, v 9. razredu pa 32 šolskih ur.
Učenci bodo pri predmetu Izbrani šport bolj podrobno spoznali posamezno športno igro in
pravila:
o košarke (7. in 8. r),
o nogometa (8. in 9. r),
o odbojke (8. in 9. r).
Pripravili: učitelji športne vzgoje

ŠPORT ZA SPROSTITEV (ŠSP)
Izbirni predmet šport dopolnjuje osnovni program šolske športne vzgoje, zato predstavlja
skupaj z njim obogateno celoto.
Predmet šport je razdeljen na:
- šport za sprostitev (7. in 8. razred)
- izbrani šport (odbojka in nogomet v 8. in 9. razredu; košarka v 7. in 8. razredu)
- šport za zdravje (9. razred)
Vsak od navedenih programov obsega v 7. in 8. razredu po 35 šolskih ur, v 9. razredu pa 32
šolskih ur.
Učencem 7. in 8. razreda bomo ponudili šport za sprostitev, ki bo obsegal pohodništvo, hokej
v dvorani in badminton s poudarkom na spoznavanju zakonitosti delovanja človeškega
organizma (okoli 13 ur), športne igre, kot so hokej v dvorani, badminton, namizni tenis (okoli
22 ur).
Pripravili: učitelji športne vzgoje

ŠPORT ZA ZDRAVJE (ŠZZ)
Šport za zdravje je enoletni izbirni predmet in ga učenci izberejo v 9. razredu.
Pri tem predmetu je poudarek na splošni kondicijski pripravi in teoretičnih vsebinah, ki so
podlaga za izdelavo programa vadbe.
Pripravili: učitelji športne vzgoje

VEZENJE (VEO)
Vezenje (osnovni vbodi in tehnika vezenja;
slikarski, marjetični in gobelinski vbod; angleško
vezenje in vezenje rišelje) so trije samostojni
enoletni izbirni predmeti.
Vsi trije predmeti potekajo v t. i. blok urah (dve
uri skupaj) – vsakih štirinajst dni ali vsak teden
eno ocenjevalno obdobje.
Za prihodnje šolsko leto vam ponujamo prvi
predmet – osnovni vbodi in tehnika vezenja.

Pri vezenju potrebujemo obroč, iglo, nit in blago. Vse to učenci dobijo v šoli, obroč in iglo si
izposodijo na začetku šolskega leta in ju na koncu leta vrnejo, izdelki pa ostanejo njim.
Ocenjujejo se izdelki.
V času naglice je zelo pomembno, da se znamo umiriti in
zbrati ter vztrajati. Vsega tega se lahko učimo tudi pri
vezenju.
Vabljeni vsi – dekleta in fantje.

Senčni vez

Križni vez - križci
Vezenje poštetih niti
Stebelni in marjetični
vbod, polni vez

Pripravila: ga. Mojca Čušin

VZGOJA ZA MEDIJE – TELEVIZIJA (TEV)
Televizija je izbirni predmet, ki spada v sklop predmetov vzgoja za medije. Je enoletni izbirni
predmet za učence od 7. do 9. razreda. Predmet upošteva interese učencev in jih seznanja z
značilnostmi množičnih medijev, pri tem jih uči, kako kritično ocenjujemo ter ustvarjalno
uporabljamo sporočila v medijih. Poudarijo se televizijske medijske vsebine in oblikujejo lastne
posnetke z uporabo različnih aplikacij.
ŠTEVILO UR: 1 ura tedensko, skupaj letno 35 ur, 9. razred 32 ur
Zakaj bi izbral televizijo?
- Ker te zanimajo množični mediji ter njihovo delovanje.
- Ker si ustvarjalen.
- Ker rad sodeluješ v skupini.
- Ker si želiš spoznati različne računalniške aplikacije za montažo zvoka, posnetkov in slike.
Pri predmetu učenci:
- spoznavajo osnovne značilnosti množičnega komuniciranja;
- spoznavajo nastanek in razvoj televizije;

- seznanijo se z značilnostmi televizije kot enega izmed medijev;
- obiščejo radijsko postajo oz. televizijo;
- navajajo se na kritičen odnos do množičnih medijev;
- tvorijo besedila, oblikujejo prispevke ter ustvarjajo samostojne posnetke oziroma animacije s
sporočilom.
Vabim vas, da kliknete na spodnjo povezavo:
https://ucilnice.arnes.si/mod/page/view.php?id=1165423
Pripravila: ga. Angelica Podoš

VZGOJA ZA MEDIJE – TISK (TIS)
Razred: 7., 8. in 9.
Št. ur: 1 ura tedensko, 35 ur letno
Ste radovedni, radi pišete, še raje govorite, spremljate in
komentirate aktualne dogodke, obožujete sodobne medije?
Če ste na več vprašanj odgovorili z da,
potem je vzgoja za medije - tisk pravi izbirni predmet za vas!
Predmet obsega veliko raziskovalnega in tudi terenskega dela,
zato je namenjen vsem zvedavim učencem, ki jih zanima, kaj se
dogaja v bližnji in širši okolici, ter jih veseli delo novinarja.
Pri predmetu bomo:
 spoznali, kako se oblikujejo novice in novinarski žanri v posameznih medijih;
 iskali zanimivosti ter pisali/snemali različne novinarske prispevke (novice, poročila,
intervjuje, reportaže …) s terena;
 z lastnimi prispevki oblikovali in soustvarjali šolski elektronski časopis;
 spoznavali značilnosti množičnih medijev;
 ustvarjalno ter kritično izbirali in prebirali medijska sporočila (v revijah, časopisih, na
spletnih portalih, radiu in televiziji);
 obiskali medijsko hišo in spoznali delovanje medijskih institucij, tehnologij, jezika,
poklicev;
 s svojimi prispevki sodelovali na različnih slovstvenih razpisih.
Učenci bodo pri svojem delu uporabljali in se naučili uporabljati različne tehnične pripomočke,
kot so fotoaparat, mikrofon, različni računalniški programi, seveda pa ne bomo pozabili na
stari dobri svinčnik in zvezek.
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE: Pisnega preverjanja in ocenjevanja ne bo. Dve oceni bo
učenec pridobil na osnovi oddane naloge, npr. objavljenega članka v šolskem časopisu ali
sodelovanja na slovstvenem razpisu.
Pripravila: ga. Barbara Velušček

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
NEMŠČINA 1, 2, 3 (N1N)
Nemščino lahko izberete kot neobvezni izbirni predmet v 4., 5. in 6. razredu.
Zakaj nemščina kot izbirni predmet?
o ker bom znal-a še en tuj jezik, kar je dandanes zelo pomembno;
o ker je eden izmed uradnih jezikov EU;
o ker jo ima v Evropi za materni jezik okrog 100 milijonov ljudi;
o ker je to jezik naših sosedov Avstrijcev in ne tako oddaljenih Nemcev in Švicarjev;
o ker jo lahko že po dobri uri vožnje uporabim v praksi (v trgovinah, na ulici …);
o ker se je bom lahko učil-a tudi z gledanjem nemških televizijskih programov;
o ker bom spoznal-a nemško govoreče dežele;
o razumeti pogovor v razredu in se tudi vanj vključevali,
o opisovati vsakodnevna opravila,
o reševati preproste pisne naloge.
Pripravila: ga. Fani Henökl

UMETNOST – PLES (NUM)
Umetnost - ples je vključen v program devetletne osnovne šole kot neobvezni izbirni
predmeti v drugem triletju.
Učenci:
- razvijajo plesno kulturo in sposobnost vrednotenja plesa ter s plesom povezanih umetnosti;
- spoznavajo svoje telo kot instrument za plesni izraz ter izgrajujejo pozitivno samopodobo
(spoštovanje svojega telesa in samozaupanje);
- usvajajo osnovne prvine plesa (prostor, energija, čas) ter različne plesne tehnike;
- razvijajo kontrolo gibanja, koncentracijo, gibalni spomin in fizično kondicijo;
- poglabljajo sposobnosti opazovanja, posnemanja in pomnjenja ter občutljivost gibalne in
glasbene zaznave;
- razvijajo sposobnost za individualno in skupinsko gibno ustvarjanje;
- estetsko poustvarijo plesno kompozicijo na določeno temo.

Učitelj učence uvaja v svet plesa (gibanja) prek igre in izraznega giba. Učence spodbuja in vodi
ter razvija njihovo samostojnost. Spodbuja gibalno komunikacijo z okoljem.
Razvojnim značilnostim učencev prilagajamo zahtevnost gibov in vsebino plesa.

Učenje plesa naj bi bilo celostno in ustvarjalno. Učitelj spodbuja učence k obisku plesnih
predstav, ki so pomemben vir izkušenj in informacij.
Pripravila: ga. Zehra Biščević

RAČUNALNIŠTVO 1, 2, 3 (NRA)
RAČUNALNIŠTVO (4. razred, neobvezni izbirni predmet, 1 šolska ura na teden)
Računalnik kot orodje: vabilo na rojstni dan,
lastna animacija.
Sestavljanje in programiranje Lego Wedo2
robota. Uporaba različnih senzorjev, reševanje
preprostih nalog: prepoznavanje barv, merjenje
razdalje, ustavljanje pred oviro, simulacija
živalskega gibanja, balerina ...

RAČUNALNIŠTVO (5. razred, neobvezni izbirni predmet, 1 šolska ura na teden)
Multimedijska predstavitev mesta, razreda,
športa…
Sestavljanje in programiranje Lego Boost
robota. Simulacija živalskega gibanja, vesolja...

RAČUNALNIŠTVO (6. razred, neobvezni izbirni predmet, 1 šolska ura na teden)
Sestavljanje in programiranje Lego Mindstorm
robota. Uporaba različnih senzorjev, reševanje
preprostih nalog: prepoznavanje barv, sledenje
črti, merjenje razdalje, premagovanje klanca na
čas, sumo borba ...

Pripravil: g. Goran Ilić

ŠPORT (NŠP)
Neobveznemu izbirnemu predmetu šport je v 4., 5. in 6. razredu namenjenih 35 ur pouka.
Predmet se izvaja enkrat tedensko, pred poukom ali po njem.
Program vključuje dejavnosti treh sklopov:
- športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj splošne vzdržljivosti, kot so: teki, štafete …
- športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj koordinacije gibanja, ravnotežja,
natančnosti in ustvarjalnosti: hokej, igre z loparji, osnove badmintona, namiznega tenisa,
rolanje, igre z žogami …
- športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj različnih pojavnih oblik moči: prevali, stoje,
premet v stran, plezanje, skoki v višino in v daljino, naskok na skrinjo, igre vlečenja, potiskanja
…
Ob dejavnostih bomo spoznavali tudi teoretične vsebine: zdrav življenjski slog, higiena,
športno obnašanje …
V vadbeno skupino so vključeni fantje in dekleta.
Pripravil: g. Uroš Pogačnik

TEHNIKA 1, 2, 3 (NTE)
OPREDELITEV PREDMETA:
Izbirni predmet tehnika poglablja, razširja in nadgrajuje predmeta naravoslovje in tehnika v 4.
in 5. ter tehnika in tehnologija v 6. razredu. Predmet omogoča učencem poglobitev in sintezo
nekaterih temeljnih znanj s tehničnega področja:
• risanje in branje tehnične in tehnološke dokumentacije predstavlja načine in sredstva
grafičnega in pisnega sporazumevanja v tehniki in tehnologiji ter navajanje na izražanje
zamisli, kar jim razvija prostorsko predstavljivost in prostorsko inteligenco;
• spoznavajo nevarnosti in varnostne ukrepe ter razvijajo spretnosti in navade pri
uporabi zaščitnih sredstev;
• konstruiranje modelov s sestavljankami omogoča pridobivanje tehničnega in
fizikalnega znanja in izkušenj ter razvijanje sposobnosti za ustvarjalnost in
konstruktorstvo.
Sklopi:
•
•
•
•
•

papirna gradiva,
les,
umetne snovi,
konstrukcije (odpiranje garažnih vrat, vrtenje ražnja, varovanje
hiše z alarmom, spuščanje zapornic, dvižni most …),
izbirne vsebine.

Didaktična priporočila:
• izdelke učenci v celoti izdelajo pri pouku;
• zamisli razvijajo in oblikujejo s skiciranjem ali 3D
modeliranjem ali gradnjo modela;
• izdelki naj bodo zanimivi, uporabni in naj omogočajo
ustvarjalni prispevek učenca;
• pouk poteka v tehnični učilnici;
• pri izbirnem predmetu ocenjujemo tri elemente: znanje,
proces dela in rezultate dela;
• varnost pri delu.
Pripravila: ga. Angelica Podoš

