IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE
7., 8. in 9. razreda

ŠOLSKO LETO 2020/2021

Izbirni predmeti 2020/2021

1 UVODNE INFORMACIJE
1.1

IZBIRNI PREDMETI

Učenci lahko predmete izbirajo sami in s pomočjo nasveta staršev, učitelja ter svetovalne
delavke.
⇨ Izberejo lahko dve uri izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem
soglašajo njihovi starši.
⇨ Učenec lahko isti predmet obiskuje samo eno leto (to se nanaša samo na enoletne
predmete).
⇨ Predmeti so razporejeni v dva sklopa:
❖ družboslovno – humanistični
❖ naravoslovno – tehnični.
⇨ Učencu ni več potrebno izbrati predmetov iz obeh sklopov.
⇨ Predmeti se izvajajo po eno uro na teden, razen tujih jezikov, kjer sta dve uri tedensko.
⇨ Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so lahko oproščeni
obiskovanja izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih
predmetih ali pa pri eni uri tedensko. Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za
naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno vlogo, skupaj s potrdilom o vpisu na
glasbeno šolo. V vlogi navedejo oprostitev za eno uro izbirnih ali v celoti. Ravnatelj odloči
o oprostitvi. Tisti, ki se naknadno vpisujejo v glasbeno šolo, pa posredujejo vlogo šoli
najkasneje do 31. avgusta.
⇨ Učenci so razporejeni v skupine, ki so lahko sestavljene iz učencev različnih razredov.
⇨ V skupini je lahko največ do 28 učencev.
Opomba: Ime učitelja, ki bo poučeval posamezni predmet, se lahko izjemoma spremeni zaradi
organizacijskih razlogov.

1.2

MANJŠE UČNE SKUPINE

Učitelj od 1. do 9. razreda pri pouku in pri drugih oblikah organiziranega dela diferencira delo
z učenci glede na njihove zmožnosti.
V 8. in 9. razredu se pri slovenščini ter pri matematiki in tujem jeziku lahko pouk vse leto
organizira z razporeditvijo učencev v manjše učne skupine.
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1.3

PREVERJANJE, OCENJEVANJE IN NAPREDOVANJE UČENCEV

⇨ Pri vseh predmetih se znanje ocenjuje s številčnimi ocenami od 1 do 5, tudi vzgojne
predmete.
⇨ Šola ob koncu pouka ne bo določala splošnega uspeha učenca.
⇨ V višji razred napreduje učenec, če ima ob koncu pouka vse predmete pozitivno ocenjene.
⇨ Popravni izpit opravlja učenec, ki ima ob koncu pouka iz enega oz. dveh predmetov
negativno oceno. Če učenec popravnih izpitov ne opravi uspešno, razred ponavlja.
⇨ Učenec, ki ima ob koncu pouka iz treh ali več predmetov negativno oceno, ponavlja razred.
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2 DRUŽBOSLOVNO – HUMANISTIČNI SKLOP
2.1

TURISTIČNA VZGOJA

Področje:

družboslovno - humanistično

Število ur:

1 ura tedensko

Učitelj:

Adina Deučman

Razred:

7., 8. in 9. razred

Turistična vzgoja je enoletni izbirni predmet, namenjen učencem od 7. do 9. razreda. Predmetu
je namenjenih 35 ur (enkrat tedensko).
Temeljni namen predmeta je vzgoja učencev za pozitivni odnos do turizma in turistov.
Učencem naj bi vzbudili zanimanje za turizem kot možno področje njihovega prihodnjega dela
ter jih motiviral za pridobivanje znanja o tej perspektivni gospodarski dejavnosti ter za
spoznavanje, ohranjanje in premišljeno izkoriščanje naše naravne in kulturne dediščine, ki je
oblikovala našo istovetnost in razpoznavnost.
Ker turizem ni enovita stroka, ampak družbeno gibanje, zanimivo za več strok, so v zasnovi
predmeta združeni geografski, etnološki, zgodovinski, družbeni in ekonomski vidiki turizma.
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2.2

ANSAMBELSKA IGRA
Področje:

družboslovno - humanistično

Število ur:

1 ura tedensko

Učitelj:

Suzana Čopi Stanišić

Razred:

7., 8. in 9. razred

Pri ansambelski igri sta v ospredju izvajanje in ustvarjanje.
Izbirni predmet učencem omogoča, da svoje interese uresničujejo z dosežki, ki jih lahko
predstavijo drugim. Nastopi so značilna oblika umetniško glasbenega udejstvovanja, na katerih
učenci predstavljajo svoje ustvarjalne in poustvarjalne dosežke. Poustvarjajo vokalne,
instrumentalne in vokalno - instrumentalne vsebine ter se ob tem navajajo na samostojno
orientacijo v izbranih partiturah in na zapis lastnih zamisli. Uporabljali bodo lastna glasbila
(ploskanje, topotanje, tleskanje …), ki so primerna tudi za urjenje in sinhronizacijo motorike.
Orffova glasbila (zvončki, ksilofon, bobni, triangli …). in cajoni. Ljudska glasbila (učenci jih
lahko izdelajo sami) in jih povežejo s slovensko glasbeno zapuščino: pesmi, izštevanke, reki,
plesi. Posamezna klasična glasbila (mislim predvsem na učence glasbenih šol, ki jih lahko
vključimo v glasbeni projekt s tistim instrumentom, ki se ga učijo). Tako vsak posameznik igra
določen instrument ali ga zamenja z drugim, hkrati pa je po možnosti tudi pevec ali izvajalec
ritmičnih besedil.
Učenci, ki se bodo odločili za ta predmet, se bodo po najbolj naravni poti seznanili z glasbenimi
zapisi. Spoznali jih bodo ob neposrednem izvajanju.
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2.3

ŠOLSKO NOVINARSTVO
Področje:

družboslovno - humanistično

Število
ur:

1 ura tedensko

Učitelj:

Irena Kavrečič

Razred:

7., 8. in 9. razred

Šolsko novinarstvo je kot izbirni predmet del obveznega programa osnovne šole. Je del sklopa
treh izbirnih predmetov (literarni klub, šolsko novinarstvo in gledališki klub), ki nadgrajujejo
predmet slovenščina. Celotni sklop predstavlja poglabljanje in razširitev sposobnosti in znanj
v okviru slovenščine, upošteva interese otrok in uravnoteženost področij umetnostnega in
neumetnostnega jezika. Povezuje se z drugimi predmeti in področji, predvsem z vzgojo za
medije, likovno in tehnično vzgojo, računalništvom, tujimi jeziki, zgodovino, geografijo,
etnologijo ter etiko in družbo.
Predmet se navezuje na bogato izročilo osnovnošolskih novinarskih in dopisniških krožkov ter
uredništva šolskih glasil. Združuje raziskovanje neumetnostnih jezikovnih zvrsti, posebej
publicističnih besedil. V praktičnem delu z besedili (branje in pisanje) učenci pod učiteljevim
vodstvom dograjujejo svojo zmožnost sprejemanja in tvorjenja neumetnostnih besedil ter se
usposabljajo za ustvarjalno in kritično sprejemanje publicističnih/propagandnih besedil.
Predmet šolsko novinarstvo se povezuje s Tekmovanjem v znanju materinščine za
Cankarjevo tekmovanje, raziskovalnimi nalogami, spodbuja pa tudi samostojne raziskovalne
projekte. Delo poteka skupinsko in projektno.
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2.4

LIKOVNO SNOVANJE I, II in III
Področje:

družboslovno - humanistično

Število ur:

1 ura tedensko

Učitelj:

Matjaž Borovničar

Razred:

7., 8. in 9. razred

Izbirni predmet likovne umetnosti – likovno snovanje dopolnjuje vsebine rednega predmeta
likovne umetnosti in se preko osvojitve temeljnih likovnih pojmov povezuje z likovno teorijo,
zgodovino umetnosti in likovno tehnologijo.
Preko teoretičnega in praktičnega dela bo učenec ob sodelovanju z učiteljem razvijal
občutljivost zaznavanja, likovno mišljenje, vizualni spomin in domišljijo.
Učenec bo razvijal interes za različne oblike likovne dejavnosti (RISANJE, SLIKANJE,
KIPARSTVO, GRAFIKA, PROSTORSKO OBLIKOVANJE) in ob uporabi različnih materialov
in orodij razvijal motorično spretnost in občutljivost.
Ob likovno dejavnem delu bo bogatil čustvene, socialne in estetske osebnostne kvalitete. Ob
likovnem ustvarjanju bo ozaveščal lastna čustva in s tem razvijal čut za lepoto in sposobnost
doživljanja lepega v naravi in umetnosti.
Učenec razvije zmožnost za kritično vrednotenje lastnega likovnega dela, likovnih del vrstnikov
in stvaritve nacionalne in splošne človeške kulturne dediščine.
Pomemben cilj predmeta je priprava učenca na sodelovanje v kulturnem življenju ožjega in
širšega okolja ter razumevanje in kritično vrednotenje sodobnih vizualnih komunikacij.
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2.5

VERSTVA IN ETIKA I, II in III
Področje:

družboslovno - humanistično

Število ur:

1 ura tedensko

Učitelj:

Gordana Crnarić

Razred:

7., 8. in 9. razred

Izbirni predmet verstva in etika učencem ponuja možnost, da razširijo in dopolnijo znanje o
verstvih in etiki.
Verstva in verske tradicije vplivajo na način življenja ljudi. Vpeta so v zgodovino kultur in
civilizacij, ki so jih konstruirale. Poznavanje verstev je pomembno za posameznikov osebnostni
razvoj tako v njegovi intelektualni kot vrednostni razsežnosti. Poznavanje različnih verstev pa
omogoča tudi svobodnejše gibanje ljudi in spoštovanje med ljudmi različnih verskih in
neverskih nazorov. Za učence brez domače religiozne vzgoje je predmet lahko izčrpnejši vir
seznanjanja s svetom verstev.
Predmet je trileten, učni načrt pa omogoča učencem, da izberejo predmet tudi za leto ali dve.
Predmet je na urniku enkrat tedensko (35 ur). Izberejo ga lahko učenci 7., 8. in 9. razreda.
Teme predmeta obsegajo:
● Verstva sveta – (predstavitev verske situacije v svetu in pri nas, s katerimi človekovimi
vprašanji se verstva soočajo…)
● Krščanstvo – (učenci spoznajo temeljne značilnosti krščanstva, njegovega nastanka,
prepletenosti z zgodovino zahodne civilizacije, njegovo navzočnostjo danes…)
● Islam – (učenci dobijo temeljne informacije o tej verski tradiciji)
● Budizem – (seznanijo se z religijo, ki se bistveno razlikuje od prej obravnavanih)
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2.6

RETORIKA
Področje:

družboslovno - humanistično

Število ur:

1 ura tedensko

Učitelj:

Irena Kavrečič

Razred:

9. razred

Opredelitev predmeta
Namen retorike kot obveznega izbirnega predmeta je, da učence seznani s tehnikami
prepričevanja, z elementi prepričevalnega postopka, dejavniki uspešnega prepričevanja,
oblikami prepričevalnega govora in z vsestranskim obvladovanjem govorne situacije.
Učence uči samostojnega in kritičnega obvladovanja ter izražanja stališč pri drugih
predmetih, kakor tudi na vseh drugih področjih zasebnega in družbenega življenja.
Splošni cilji predmeta
Učenci spoznavajo, kaj je retorika in zakaj se je koristno učiti retoriko. Ugotavljajo, kaj je
značilno za etiko dialoga in kaj je dobra argumentacija.
S spoznavanjem sestavnih delov retorične tehnike razumejo, kako lahko oblikujejo
prepričljive govore. Ugotavljajo, kako so za uspešno prepričevanje pomembni značaji
(govorca) in strasti (poslušalcev).
Učenci se učijo javnega nastopanja in izražanja svojih stališč ter učinkovitega
prepričevanja
in argumentiranja.
Dosežene cilje pouka retorike učinkovito izkoristijo pri vseh drugih šolskih predmetih.
Pouk retorike poteka v frontalni in individualni obliki, največkrat v skupinski, v kateri je
možno
izpolniti aktivno učenje.
Zaželena je uporaba elektronskih medijev.
Medpredmetne povezave
Najmočnejši sta povezavi s slovenščino, državljansko vzgojo in etiko ter zgodovino.
Preverjanje in ocenjevanje
Učenci dobijo v šolskem letu dve oceni za govorni nastop na določeno temo in eno oceno
za
razčlenitev govora ob upoštevanju retoričnih sredstev.
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2.7

GLEDALIŠKI KLUB
Področje:

družboslovno - humanistično

Število ur:

1 ura tedensko

Učitelj:

Astrid Bržan

Razred:

7., 8. in 9. razred

Izbirni predmet Gledališki klub izhaja iz vsebin dramske vzgoje pri pouku književnosti v šoli,
vendar jih dopolnjuje z novimi vsebinami in besedili. Poleg ustvarjalnih gledaliških dejavnosti
je predmet povezan tudi s spoznavanjem aktualnih dogodkov v slovenskih gledališčih.
Predmet nima namena oblikovati celovite gledališke predstave (kot dramski krožek), pač pa
spoznavati značilnosti drame in gledališča z aktivno gledališko vzgojo učencev. Njegova
vsebina so predvsem dramska besedila in elementi ter celota in gledališke predstave.
Splošni cilji predmeta
Učenci s pomočjo učitelja in glede na individualne sporazumevalne zmožnosti:
● pridobivajo bralno in gledališko kulturo, tj. naklonjenost do branja krajših dramskih besedil
ter obiskovanj gledaliških predstav,
● si oblikujejo stališča za prepoznavanje kvalitetne predstave (vzgoja gledališkega
občinstva),
● ob branju domačih in tujih krajših dramskih del in gledanju predstav razvijajo osebnostno in
narodno identiteto,
● razvijajo zanimanje za sprejemanje različnih gledaliških in lutkovnih predstav (mladinsko
gledališče in gledališče za odrasle, lutkovno gledališče, ulično gledališče, variete),
● spoznavajo gledališče kot sintezo različnih umetnosti,
● sprejemajo besedila in predstave in jih s pomočjo učitelja vrednotijo,
● s pomočjo učitelja pišejo in se pogovarjajo o besedilih in o predstavah,
● s pomočjo učitelja ustvarjajo besedila in manjše predstave, nastopajo na odru ter se učijo
delati v skupini,
● berejo krajša besedila slovenske in tuje mladinske dramatike, spoznavajo zgradbo
dramskega besedila,
● s pomočjo učitelja dramsko besedilo razčlenjujejo,
● s pomočjo učitelja pišejo dramatizacije pesemskih in proznih besedil,
● udeležujejo vaj ter sproščeno improvizirajo besedila,
● ogledajo si predstavo/-e, se o njej/njih pogovarjajo in jih skušajo vrednotiti,
● spoznavajo glavne prvine gledališkega dogodka, tj. gledališko komunikacijo in njeno
aktualnost (igralci - predstava - skupinski gledalec),
● razvijajo zmožnosti izražanja z mimiko, kretnjami, gibanjem in govorom v odrskem prostoru.

10

Izbirni predmeti 2020/2021

2.8

LITERARNI KLUB
Področje:

družboslovno - humanistično

Število ur:

1 ura tedensko

Učitelj:

Astrid Bržan

Razred:

7., 8. in 9. razred

Literarni klub je enoletni izbirni predmet iz sklopa predmetov, ki nadgrajujejo predmet
slovenščina. Učenci ga lahko izberejo v 7., 8. in 9. razredu.
Predmet upošteva interese učencev tako na umetnostnem kot neumetnostnem področju
jezika. Povezuje se z drugimi predmeti in področji, npr. tujimi jeziki, zgodovino, likovno,
knjižnično vzgojo …
Predmet zajema dve področji: branje in ustvarjanje leposlovnih besedil.
Učenci se bodo pogovarjali o prebranih knjigah in jih priporočali v branje drugim. Učitelj
učencem priporoča primerna besedila, sprejema pa tudi njihove lastne pobude za branje.
Učenci bodo tudi ustvarjalni. Pisali bodo različna doživljajska in domišljijska besedila. Svoja
besedila bodo prebirali, urejali in objavljali v šolskem časopisu, sodelovali bodo na literarnih
natečajih.
Predmet spodbuja dialog med bralci. V okviru predmeta lahko učenec opravi Bralno značko in
se pripravlja na Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje.
Učenci bodo razvijali predvsem pozitiven odnos do knjige, se spoznavali z drugimi kulturami,
si širili svoje obzorje, se ustvarjalno odzivali na prebrano. Prisotne bo tudi nekaj literarne
teorije, kar bo marsikomu pomagalo pri rednih urah slovenščine.
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2.9

ODKRIVAJMO PRETEKLOST SVOJEGA KRAJA
Področje:

družboslovno - humanistično

Število ur:

1 ura tedensko

Učitelj:

Gordana Crnarić

Razred:

7. in 8. razred

Izbirni predmet Odkrivajmo preteklost svojega kraja je enoletni predmet, ki se obravnava v 7.
ali 8. razredu v obsegu 35 ur.
Predmet je namenjen učencem, ki jih zanima zgodovina in radi raziskujejo: npr. kakšne so bile
igrače v srednjem veku in kakšna je bila zabava odraslih; kako je potekal viteški turnir; kakšne
bolezni so pustošile v preteklosti in kako so se spopadali z njimi; kako so se oblačili; kaj so
izdelovali in kje so prodajali svoje izdelke; kakšna je bila prehrana bogatih in revnih; kakšno je
bilo življenje vitezov in trubadurjev; v kaj so verovali; s čim in kako so včasih potovali; kateri
izumi v prometu so vplivali na razvoj le-tega; pa še bi se našlo…
Učenci bodo odkrivali in raziskovali zgodovino tudi domačega kraja s pomočjo
najrazličnejših zgodovinskih virov iz različnih medijev, s pomočjo terenskega dela,
ekskurzije ali ogleda muzeja. Svoja spoznanja in stališča bodo predstavili s plakati, poročili,
razstavo, govornimi nastopi, ...
Cilji predmeta
Učenci:
● razširjajo in poglabljajo znanje o najpomembnejših dogodkih iz slovenske zgodovine;
● razvijajo zavest o narodni identiteti in državni pripadnosti;
● razvijajo razumevanje in spoštovanje različnih kultur, ver, ras in skupnosti;
● na primerih iz krajevne zgodovine presojajo pomen ohranjanja kulturne dediščine;
● se urijo v uporabi in razumevanju zgodovinskih virov, literature in informacij, zbranih in
izbranih iz drugih medijev, za raziskovanje in poznavanje življenja ljudi v preteklosti;
● spoznavajo pomen knjižnic, muzejev in arhivov.
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2.10 ETNOLOGIJA – Kulturna dediščina in načini življenja I, II
Področje:

družboslovno - humanistično

Število ur:

1 ura tedensko

Učitelj:

Gordana Crnarić

Razred:

8. in 9. razred

Izbirni predmet etnologija – kulturna dediščina in načini življenja je zasnovan tako, da se lahko
izvaja v osmem ali devetem razredu; učenci pa se lahko odločijo za izbirni predmet tudi v obeh
razredih, osmem in devetem. V osmem razredu se obravnava sklop tem Načini življenja in
kulture, v devetem pa Kulturna dediščina in načini življenja. Izbirni predmet se izvaja v obsegu
35 ur v osmem, in 32 ur v devetem razredu.
Namen predmeta je poznavanje kulturnih oblik (struktur) in vsakdanjega načina življenja. Pri
tem učence navajamo k razumevanju razmerja med oblikami kulturne dediščine in sodobnim
življenjem. Temelj je v poznavanju kulturnih oblik v lokalnem kulturnem okolju, primerjalno pa
na vsem slovenskem etničnem ozemlju tudi tistih, ki so značilne za življenje narodnih manjšin
in priseljencev v Republiki Sloveniji, ‒ primerjalno – pa tudi pri drugih narodih in ljudstvih.
Predmet prispeva k spoznavanju in spoštovanju kulturne dediščine ter k oblikovanju
zgodovinskega spomina in identitete ‒ podlage za medkulturno sporazumevanje, strpnost in
spoštovanje.
Pri pouku izbirnega predmeta razvijamo ključne koncepte:
● temeljni etnološki koncepti, kot so: človekove pravice, demokracija, moralne norme in
vrednote, bontonska pravila;
● koncepti za globlje razumevanje, kot so: vzroki in posledice, dejstva in mnenja, spremembe
in kontinuiteta, podobnosti in razlike;
● koncepti, ki izhajajo iz spoznanj etnološke vede, s poudarkom na časovnem, geografskem
in socialnem opredeljevanju kulturnih pojavov – pisnih, slikovnih in zvočnih –, njihova
interpretacija, pogled z več perspektiv;
● koncepti o zdravem načinu življenja, razvijanju medčloveških odnosov, vzdržnem in
sonaravnem razvoju.
Učenci se bodo spoznali z različnimi raziskovalnimi metodami: raziskovalna delavnica,
terensko (zbiralno) delo, igre in simulacije, intervjuji, ankete, ki jih lahko posnamejo s pomočjo
informacijske tehnologije, pogovori, interpretativne metode (npr. zgodbe iz družinskega
albuma ipd.), obisk muzejev in etnoloških zbirk.
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2.11 FRANCOŠČINA I
Področje:

družboslovno - humanistično

Število ur:

2 uri tedensko

Učitelj:

Maja Tomšič

Razred:

7., 8. in 9. razred

Francoščina bo kot obvezni izbirni predmet potekala dve uri tedensko. Spoznali bomo, da gre
za zelo razširjen in pomemben jezik, ki je nekoliko podoben italijanščini in angleščini. Pouk bo
temeljil na razvijanju vseh vidikov sporazumevalne zmožnosti v francoščini. Posvetili se bomo
predvsem razvoju govornega in pisnega izražanja, bralnega in slušnega razumevanja ter
usvajanju besedišča in slovnice. Skozi komunikacijski pristop k učenju jezika bomo spoznali
kulturo in civilizacijske posebnosti Francije ter drugih frankofonskih dežel. Raznolike in
zanimive dejavnosti ter vsebine bodo temeljile na sposobnostih, znanju in željah učencev.
Znašli se bomo v situacijah, ki se dotikajo našega vsakdana. Skrbno izbrana učna gradiva
bodo poleg tega pripomogla k usvajanju veščin samostojnega in skupinskega učenja.
Komunikacija v francoščini nas odslej ne bo več spravljala v zadrego.

14

Izbirni predmeti 2020/2021

3 NARAVOSLOVNO – TEHNIČNI SKLOP
3.1

ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU
Področje:

naravoslovno - tehnični

Število ur:

1 ura tedensko oz. 2 uri vsak drugi teden

Učitelj:

Zdenka Marčič

Razred:

7., 8. in 9. razred

Vsebine:
naravno okolje, umetno okolje, živi organizmi v naravnem in umetnem okolju.
Cilji:
učenec razvija pozitiven odnos do živega sveta, spoznava potrebe živali in rastlin za
njihovo preživljanje, spoznava živa bitja in njihovo ogroženost.
Delo:
tehnika gojenja živali (vivaristika), gojenje rastlin, večurna ekskurzija na terenu
(cvetlični vrt, botanični vrt, živalski vrt, akvarij …).
Pripomočki: mapa z listi.
Teren: ekskurzije v okolico.
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3.2

NAČINI PREHRANJEVANJA
Področje:

naravoslovno-tehnični

Število ur:

1 do 2 uri tedensko

Učitelj:

Zdenka Marčič

Razred:

9. razred

Predmet je namenjen učencem in učenkam 9. razredov.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Kuharske veščine in priprava hrane.
Toplotne obdelave hrane in hranilne vrednosti živil.
Prehrana različnih dežel in dietna prehrana.
Raziskovalna naloga in ogled prireditve.
Priprava jedi - praktično delo (1/3 ur).

Pripomočki: mapa z listi, knjige, revije.
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3.3

POSKUSI V KEMIJI
Področje:

naravoslovno - tehnični

Število ur:

1 ura tedensko

Učitelj:

Kristina Pust Badovinac

Razred:

8. in 9. razred

Izbirni predmet poskusi v kemiji je namenjen učencem 8. in 9. razreda. Namenjen je
učencem, ki so radovedni, radi eksperimentirajo, opazujejo poskuse in se jim pri tem
odpirajo nova vprašanja, imajo radi znanost in naravo ter bodo upoštevali načela
varnega dela.
Dopolnili in poglobili bodo kemijsko znanje in se urili v eksperimentalnih veščinah.
Raziskovali in predstavili bodo pomen odkritij izbranega znanega kemika za razvoj
znanosti in družbe. Izvajali bodo poskuse: primerjali različne fizikalne lastnosti snovi,
opazovali in opisovali pojave, ki spremljajo kemijske reakcije: nastanek plinov,
sprememba barve, nastanek oborin in trdnih snovi, segrevanje in ohlajanje reakcijske
zmesi … Beležili bodo rezultate in postavljali hipoteze. Izdelali bodo zobno pasto,
kremo za telo ali tonik za obraz in dišeče hidrolate iz domačih zelišč. Sami bodo izbrali,
načrtovali in predstavili zanimiv in varen eksperiment. Spoznali bodo delo v kemijskem
laboratoriju.
Pripomočki: tanka mapa za vpenjanje, halja ali bombažna majica z dolgimi rokavi.
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3.4

UREJANJE BESEDIL
Področje:

naravoslovno-tehnično

Število ur:

1 ura tedensko

Učitelj:

Monika Bažec Kukulin

Razred:

7. razred

Teme
Vsebine neposrednega pouka ob računalnikih se navezujejo na teoretična spoznanja.
Pri tem učenci in učenke v skupinah z računalniki izdelajo različne izdelke. V tem
smislu v prvem letu izdelajo in oblikujejo pisni dokument z vsebino po lastni izbiri (npr.
kuharsko knjigo, zbirko pesmi itd.) in ga predstavijo sošolcem oziroma sošolkam, ki
prejeto informacijo ovrednotijo. Odvisno od zanimanja in predznanja lahko izdelajo tudi
računalniški program, s katerim rešijo določen problem. Z njim prikažemo učencem
drugačen način uporabe računalnikov, to je z izdelavo lastnih programov.
Opredelitev predmeta
Računalništvo je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem se spoznavanje in
razumevanje osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z metodami neposrednega
dela z računalniki, kar odpira učencem in učenkam možnost, da pridobijo tista temeljna
znanja računalniške pismenosti, ki so potrebna pri nadaljnjem izobraževanju in
vsakdanjem življenju. Učenci in učenke lahko izberejo predmet v tretji triadi, to je v 7.,
8. in/ali 9. razredu.
Cilji
Pri izbirnem predmetu urejanje besedil pridobijo učenci in učenke osnovna znanja, ki
so potrebna za razumevanje in temeljno uporabo računalnika.
Ves čas izobraževanja je v ospredju aktivna vloga učencev in učenk in njihov osebni,
strokovni in jezikovni razvoj. Pri pouku predmetov s področja računalništva učenci in
učenke spoznavajo pomen in vlogo računalnika v sodobni družbi. Pri tem z njim iščejo,
zbirajo, obdelajo, oblikujejo, predstavijo in vrednotijo aktualne informacije, ki jih
zanimajo pri delu doma, v šoli in pri zabavi. Pri tem se posvetujejo tudi z učitelji drugih
predmetov in šolskim knjižničarjem.
Ocenjevanje: ocene izdelka.
Predvidena organizacija: fleksibilni urnik – občasno v strnjeni obliki.
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3.5

RAČUNALNIŠKAOMREŽJA
Področje:

naravoslovno-tehnično

Število ur:

1 ura tedensko

Učitelj:

Monika Bažec Kukulin

Razred:

8. razred

Teme:
pri predmetu računalniška omrežja učenci računalniško znanje spiralno nadgradijo,
poglobijo in razširijo.
Opredelitev predmeta:
Računalništvo je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem se spoznavanje in
razumevanje osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z metodami neposrednega
dela z računalniki, kar odpira učencem in učenkam možnost, da pridobijo tista temeljna
znanja računalniške pismenosti, ki so potrebna pri nadaljnjem izobraževanju in
vsakdanjem življenju.
Pri računalniških omrežjih učenci nadgradijo svoje znanje, ki so ga pridobili pri urejanju
besedil in multimediji. Poudarek pri predmetu je spoznavanje različnih računalniških
omrežij, kot so lokalno omrežje, internet … S pomočjo ustreznega programa izdelajo
spletno stran, naučijo se uporabljati internet pri iskanju različnih podatkov ter
programov, ki jih potrebujejo, spoznajo druge storitve, ki jih ponuja internet, kot so
elektronska pošta, FTP …
Cilji
Pri predmetu učenci in učenke:
● izdelajo enostavno spletno stran,
● učenci spoznajo vrste preproste programske opreme ter njihovo uporabo,
● z risarskim programom izdelajo nezahtevno predmetno računalniško sliko in jo
vrinejo v besedilo,
● učenci se naučijo poiskati in uporabiti podatke iz omrežja internet.
Ocenjevanje: pri predmetu dobi učenka oziroma učenec najmanj dve oceni izdelka.
Predvidena organizacija: fleksibilni urnik – občasno v strnjeni obliki.
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3.6

MULTIMEDIJA
Področje:

naravoslovno-tehnično

Število ur:

1 ura tedensko

Učitelj:

Monika Bažec Kukulin

Razred:

9. razred

Teme:
poudarek pri predmetu je na uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije pri
izdelavi multimedijskih predstavitev, v katerih so vključeni tako tekst, slika, zvok in
video.
Opredelitev predmeta:
Računalništvo je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem se spoznavanje in
razumevanje osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z metodami neposrednega
dela z računalniki, kar odpira učencem in učenkam možnost, da pridobijo tista temeljna
znanja računalniške pismenosti, ki so potrebna pri nadaljnjem izobraževanju in
vsakdanjem življenju.
Cilji:
● Učenci spoznavajo osnovne pojme računalništva in vlogo ter pomen računalniške
tehnologije v sodobni družbi;
● spremljajo razvoj računalniške tehnologije;
● pridobivajo temeljna znanja, spretnosti in navade za učinkovito ter uspešno uporabo
sodobne računalniške tehnologije za zadovoljevanje svojih in družbenih potreb;
● razvijajo komunikacijske zmožnosti;
● oblikujejo stališča do pridobljenih informacij in krepijo merila za doživljanje ter
vrednotenje lepega;
● razvijajo sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij;
● pridobivajo sposobnost samostojnega reševanja problemov;
● razvijajo sposobnost in odgovornost za sodelovanje v skupini ter si krepijo pozitivno
samopodobo;
● razvijajo pravilen odnos do varovanja lastnine (avtorske pravice) in osebnosti
(zaščita podatkov);
● bogatijo svoj jezikovni zaklad in skrbijo za pravilno slovensko izražanje.
Ocenjevanje: praktično delo.
Predvidena organizacija: fleksibilni urnik – občasno v strnjeni obliki.
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3.7

ASTRONOMIJA - Sonce, Luna in Zemlja
Področje:

naravoslovno - tehnični

Število ur:

1 ura tedensko

Učitelj:

Monika Bažec Kukulin

Razred:

8. razred

Izbirni predmet astronomija je namenjen učencem 8. in 9. razreda. Namenjen je
učencem, ki so radovedni in želijo s poskusi osvojiti nova znanja s področja
astronomije.
S pomočjo opazovanj doma in v šoli bodo učenci raziskali, ali sta Luna in Zemlja res
okrogli. Spoznali bodo, da je Sonce edini vir svetlobe na Zemlji, kako izražamo
oddaljenosti v astronomiji.
Pripomočki: zvezek.
Ocenjevanje: izdelek, seminarska naloga.

21

Izbirni predmeti 2020/2021

3.8

ASTRONOMIJA - Zvezde in vesolje
Področje:

naravoslovno - tehnični

Število ur:

1 ura tedensko

Učitelj:

Monika Bažec Kukulin

Razred:

9. razred

Izbirni predmet astronomija je namenjen učencem 9. razreda. Namenjen je učencem,
ki so radovedni in želijo s poskusi osvojiti nova znanja s področja astronomije.
Spoznali bodo svetlobo kot vir energije in nosilca informacije o telesu, od katerega
prihaja; spoznali nekaj osnovnih pojmov in zakonitosti astronomije. Pridobili bodo
osnovna znanja o zvezdah in vesolju ter spoznali postopke opazovanja nočnega neba.
Opazovali bodo nočno nebo s prostimi očmi, teleskopom in z daljnogledom; na
nočnem nebu določali lego ozvezdij in iskali objekte, označene na zvezdni karti; zbirali
in urejali podatke o vesolju.
Pripomočki: zvezek.
Ocenjevanje: izdelek in seminar.
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3.9

MATEMATIČNA DELAVNICA 7, 8 in 9
Področje:

naravoslovno - tehnično

Število ur:

1 ura tedensko

Učitelj:
Razred:

7., 8. in 9. razred

Izbirni predmet matematična delavnica 7, 8 in 9 je namenjena učencem 7., 8. in 9.
razreda. Pri predmetu se učenci ukvarjajo z dejavnostmi povezanimi z matematiko ter
izmenjujejo svoje ideje in razumevanje matematike s sovrstniki in učitelji.
Učenci bodo dopolnili in poglobili matematično znanje s samostojnim delom,
samostojnim ali skupinskim preiskovanjem ter aktivnim pridobivanjem izkušenj.
Cilji
Pri predmetu učenci:
● pridobivajo izkušnje in jih povezujejo z matematičnimi znanji, pridobljenimi pri
rednem pouku;
● razvijajo prostorske predstave;
● se učijo celovitega načrtovanja in izvajanja matematičnih dejavnosti ter
sodelovanja z drugimi;
● spoznajo matematiko kot delo več generacij in narodov.
Matematična delavnica je sestavljena iz treh enoletnih izbirnih predmetov
(matematična delavnica 7, matematična delavnica 8, matematična delavnica 9), ki se
navezujejo na vsebine pouka matematike sedmega, osmega oz. devetega razreda.
Učenec lahko obiskuje delavnico za osmi ali deveti razred, tudi če ni bil udeležen v
predhodnih matematičnih delavnicah.
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3.10 IZBRANI ŠPORT- ODBOJKA
Področje:

naravoslovno- tehnično

Število ur:

1 ura tedensko oz. tečajna oblika-več ur v bloku

Učitelj:

Sonja Rak

Razred:

9. razred

CILJI:
● razvijati gibalne in funkcionalne sposobnosti;
● izboljšati občutek za žogo, tehnična in taktična znanja;
● spoznavati pomen redne športne vadbe;
● spodbujati medsebojno sodelovanje in zdravo tekmovalnost,
obnašanje.

športno

VSEBINA:
1. Praktične vsebine: izboljšanje občutka za žogo z vajami navajanja na žogo,
izpopolnjevanje osnovnih tehničnih elementov (zgornja podaja, spodnja podaja,
udarec, spodnji servis) in učenje zahtevnejših (zgornji servis, blok…), igra 2:2,
3:3, 6:6.
2. Teoretične vsebine: poznavanje pravil igre, sodniških znakov, kulture obnašanja
na športnih prireditvah.
RAVEN ZNANJA: uspešna uporaba tehničnih in taktičnih elementov v igri 6:6.
POTREBŠČINE: športna oprema (športno oblačilo in obuvalo).
OPOMBE:
● ocenjevanje je številčno,
● občasno bo pouk potekal v tečajni obliki (med tednom popoldne ali sobota
dopoldan).
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3.11 ŠPORT ZA SPROSTITEV
Področje:

naravoslovno - tehnično

Število ur:

1 ura tedensko oz. tečajna oblika- več ur v bloku

Učitelj:

Sonja Rak

Razred:

7. in 8. razred

Predmet je primeren za 7. in 8. razred.
CILJI:
● izpopolnjevati športno znanje in spoznavati nove športe;
● privzgajati odgovoren odnos do lastnega zdravja;
● oblikovati pozitivno samopodobo;
● vzpodbujati medsebojno sodelovanje;
● spoznavati sprostitveni vpliv športne vadbe.
VSEBINA:
1. Splošna kondicijska priprava: vzdrževanje moči, hitrosti, koordinacije, gibljivosti,
vzdržljivosti, ugotavljanje in spremljanje gibalnih in funkcionalnih sposobnosti.
2. Tek, ''jogging'': izpopolnjevanje tehnike teka (fartlek, kros, dolgotrajnejši tek v
naravi v pogovornem tempu).
3. Ples: joga, pantomima, različne tehnike sproščanja, družabni plesi, izrazni ples
- imitacija - improvizacija in svobodno ustvarjanje na različne teme.
4. Pohodništvo in gorništvo: pohodi v predalpski svet in orientacija v naravi.
5. Plavanje: utrjevanje izbrane tehnike plavanja- usklajeno delo rok, nog, dihanja.
6. Drugi športi- po dogovoru in v skladu z interesi učencev.
OPOMBE:
● Ta okvirni program bo dokončno oblikovan na podlagi števila učencev, njihovih želja
in šolskega urnika.
● Točke 4, 5 in 6 bodo potekale v tečajni obliki, odvisno od vremenskih pogojev in
organizacije pouka na šoli.
● Možno je, da bo del programa izpeljan v enem od Centrov šolskih in obšolskih
dejavnosti, kjer bodo učenci spoznavali pomen športnih aktivnosti za zdravje v
naravi.
● Ocenjevanje je številčno.
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3.12 OBDELAVA GRADIV: LES
Področje:

naravoslovno - tehnično

Število ur:

1 ura tedensko

Učitelj:

Matjaž Borovničar

Razred:

7., 8. in 9. razred

Kaj boste spoznali?
Pri predmetu učenci ponovijo in poglobijo ter ustvarjalno povežejo temeljna znanja s
področja tehnike in tehnologije in ostalih naravoslovnih predmetov. Spoznavajo, kako
uporaba tehnike in tehnologije spreminja svet, v katerem živimo in kako to vpliva na
človekovo udobje. Odkrivajo tehnične probleme vsakdanjega življenja in iščejo ter pri
praktičnem delu udejanjajo rešitve zanj. Ob tem razvijajo zavest o varovanju okolja in
pridobivajo znanja o preprečevanju škodljivega vpliva na okolje.

Kaj bomo počeli?
Poudarek pri predmetu je na ustvarjalnem praktičnem izdelovanju izdelkov z varno
uporabo orodij, strojev in pripomočkov v šolski delavnici namenjeni tehničnemu pouku.
Osnovno vodilo pri delu je spoznanje, da se učenec največ nauči, če naredi izdelek
sam. Z ugotavljanjem potrebe po izdelku razvija svojo radovednost, katero zadovolji z
načrtovanjem in izdelovanjem izdelkov. Zadovoljstvo okrepi s tem, da lahko izdelek
odnese domov in ga uporabi.
Znanje, ki ga bo učenec pridobil pri predmetu, mu bo koristilo v življenju. Iz osnovne
šole sicer ne bo odšel kot mizar, imel pa bo dovolj široka znanja in sposobnosti, na
katerih bo gradil nova znanja v srednji šoli in vsakdanjem življenju.
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3.13 OBDELAVA GRADIV: UMETNE SNOVI
Področje:

naravoslovno - tehnično

Število ur:

1 ura tedensko

Učitelj:

Matjaž Borovničar

Razred:

7., 8. in 9. razred

Izbirni predmet umetne snovi omogoča učencem poglobitev znanj s področja tehnike
in tehnologije. Daje jim nova spoznanja o tehnoloških lastnostih umetnih snovi ter
praktična znanja pri izdelavi izdelkov in uporabi orodij. Vsebinsko se program veže na
predmet tehnike in tehnologije in je prilagojen otrokovim sposobnostim.
Kaj boste spoznali?
Pri predmetu boste spoznali in uporabljali zanimive tehnike obdelave in lastnosti
umetnih snovi. Plastika je material, ki se lahko oblikuje na veliko načinov, zato
nastanejo predmeti zanimivih oblik. Izdelovali boste lahko tudi izdelke po lastni zamisli
ali po načrtu. Pisanja domačih nalog ni.
Predmet priporočam vsem učenkam in učencem, ki imajo veselje do praktičnega dela,
do izdelovanja lastnih izdelkov iz različnih materialov, ki si želijo razvijati svoje ročne
spretnosti. Izdelovali bomo izdelke, ki bodo uporabni oziroma zabavni ali pa bodo
popestrili vašo sobo.
Kaj bomo počeli?
Ob izbiri ustreznega gradiva, načrtovanju in izdelavi izdelka bomo spoznali lastnosti
gradiva, obdelovalne postopke ter ustrezna orodja in stroje. Obdelovali bomo umetne
snovi v kombinaciji z lesnimi in papirnimi gradivi, usnjem, mehko žico, pločevino. Pri
izbirnem predmetu prevladuje predvsem praktično delo in delo v manjših skupinah.
Pozornost namenimo tudi medsebojni pomoči pri različnih obdelovalnih postopkih.
Posebno pozornost namenjamo varstvu pri delu in pravilni uporabi orodij, strojev in
naprav.
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3.14 OBDELAVA GRADIV: KOVINE
Področje:

naravoslovno - tehnično

Število ur:

1 ura tedensko

Učitelj:

Matjaž Borovničar

Razred:

7., 8. in 9. razred

Pri predmetu učenci ponovijo in poglobijo ter ustvarjalno povežejo temeljna znanja s
področja tehnike in tehnologije in ostalih naravoslovnih predmetov. Spoznavajo, kako
uporaba tehnike in tehnologije spreminja svet, v katerem živimo in kako to vpliva na
človekovo udobje. Odkrivajo tehnične probleme vsakdanjega življenja in iščejo ter pri
praktičnem delu udejanjajo rešitve zanj. Ob tem razvijajo zavest o varovanju okolja in
pridobivajo znanja o preprečevanju škodljivega vpliva na okolje.
Kaj boste spoznali?
Kovine so materiali, ki so od vseh najmočnejši. Iz različnih vrst materialov, kot je
pločevina, žica, profili boste načrtovali in izdelovali zanimive uporabne in okrasne
predmete. Pri predmetu boste uresničili svoje želje po samostojnem ustvarjanju. Pri
delu boste spoznali zanimive tehnike dela s pomočjo strojev in orodij za obdelavo kovin
in poklice v kovinski industriji in obrti.
Kaj bomo počeli?
Poudarek pri predmetu je na ustvarjalnem praktičnem izdelovanju izdelkov z varno
uporabo orodij, strojev in pripomočkov v šolski delavnici namenjeni tehničnemu pouku.
Osnovno vodilo pri delu je spoznanje, da se učenec največ nauči, če naredi izdelek
sam. Z ugotavljanjem potrebe po izdelku razvija svojo radovednost, katero zadovolji z
načrtovanjem in izdelovanjem izdelkov. Zadovoljstvo okrepi s tem, da lahko izdelek
odnese domov in ga uporabi.
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4 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
4.1

ITALIJANŠČINA

Italijanščina kot neobvezni izbirni predmet je namenjen učencem od 4. do 9. razreda.
Italijanščina je uradni jezik naše sosede Italije in je tudi jezik okolja v slovenski Istri.
Učenci ob meji imajo priložnost, da se s tem jezikom srečujejo tudi v svojem
vsakdanjem življenju: film, šport, televizijski in radijski programi, revije …
Učenec se z učenjem drugega tujega jezika usposablja za govorne in pisne stike ter
za pridobivanje in razumevanje informacij v tujem jeziku.
Pri pouku je poudarek na praktični uporabi jezika, predvsem sporazumevanju.
Učne vsebine so primerne starosti učencev in njihovimi izkušnjami iz vsakdanjega
življenja.
Križanke, vaje na računalniku, gledanje odlomkov televizijskih programov, popevke in
igre popestrijo učenje ob uporabi učbenika in delovnega zvezka.
Cilji:
- vzbuditi zanimanje za drugačno kulturo,
- spodbuditi medkulturno sporazumevanje,
- poglobiti splošno znanje.
Če se učenec odloči za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta – italijanščina,
ga mora obiskovati do konca leta.
Neobvezni izbirni predmet obsega 70 ur na leto.
Predmet se izvaja dve uri tedensko.
Ocenjuje se s številčnimi ocenami od 1 do 5.
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Osnovna šola Šmarje pri Kopru
Šmarje 1
6274 Šmarje
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