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IZBIRNI PREDMETI 

V skladu s 17. členom Zakona o osnovni šoli (Objava: 40/2012 – ZUJF) mora osnovna šola poleg 

obveznih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz izbirnih predmetov. 

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev.  Ti 

predmeti omogočajo učencem, da poudarijo »močne« strani svojih interesov in sposobnosti. 

Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa 

in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa 

mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike. 

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo 

njegovi starši (Primer: Učenec izmed ponujenih predmetov izbere tuji jezik, ki se v skladu s 

predmetnikom izvaja dve uri tedensko. S soglasjem staršev lahko v tem primeru izbere še en enourni 

izbirni predmet). 

Učenec, 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 le pri eni 

uri tedensko. 

Izbirni predmeti so obvezni in se številčno ocenjujejo z ocenami od 1 do 5. 
 

Povezava na spletno stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_sol
stvo/osnovno_solstvo/program/izbirni_predmeti_v_osnovni_soli/ 
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Izbirni predmeti Osnovne šole Horjul v šolskem letu 2018/2019: 

1. Verstva in etika (triletni predmet - 7., 8., in 9. razred) 

Učenci bodo spoznali svetovna verstva, kot so krščanstvo, islam, budizem, judovstvo, hinduizem ter 

tradicionalne religije. Spoznavali bodo raznolikost verstev, njihove značilnosti, obrede, svetišča, 

verske tekste in predvsem, kako posamezna vera vpliva na življenje ljudi in na medčloveške odnose. 

Učenci bodo spoznali, zakaj si ženske na Bližnjem Vzhodu zakrivajo obraz in zakaj imajo Indijke na 

čelu piko. Spoznali bodo, zakaj Judje ne priznavajo Nove zaveze in zakaj budisti meditirajo. Spoznali 

bodo verovanje afriških plemen v duhove in druga nadnaravna bitja. Delo bo potekalo v učilnici in 

na terenu. 

mentorica: Regina Zavec 

2. Retorika (enoletni vezan na razred – 9. r) 

Izbirni predmet bo namenjen učenju oblikovanja in izražanja stališč. Učenci bodo razvijali spretnosti 

poslušanja in govorjenja v različnih govornih situacijah. Razvijali bodo sposobnost jasne in logične 

predstavitve svojih misli ter analiziranja in vrednotenja sprejetih sporočil. V okviru izbirnega 

predmeta se bodo pripravljali tudi za izražanje stališč do teme otroškega parlamenta. 

mentorica: Marjeta Požru Krstić 

1. Nemščina I (triletni predmet – 7. razred) 

Nemščina je trileten predmet. Poteka dve uri tedensko. Pouk je zasnovan tako, da učenec skladno 

razvija vse jezikovne sposobnosti: slušno, govorno, bralno in pisno. Izvaja se po metodah, ki učenca 

navajajo h komunikativnosti, samostojnemu izražanju in praktični uporabi jezika. Temu je podrejen 

tudi pouk slovnice.  

mentorica: Tina pangeršič 

2. Nemščina II (triletni predmet – 8. razred) 

Nemščina je trileten predmet. Poteka dve uri tedensko. Pouk je zasnovan tako, da učenec skladno 

razvija vse jezikovne sposobnosti: slušno, govorno, bralno in pisno. Izvaja se po metodah, ki učenca 

navajajo h komunikativnosti, samostojnemu izražanju in praktični uporabi jezika. Temu je podrejen 

tudi pouk slovnice. 

mentorica: Tina pangeršič 

3. Nemščina III (triletni predmet – 9. razred) 

Nemščina je trileten predmet. Poteka dve uri tedensko. Pouk je zasnovan tako, da učenec skladno 

razvija vse jezikovne sposobnosti: slušno, govorno, bralno in pisno. Izvaja se po metodah, ki učenca 

navajajo h komunikativnosti, samostojnemu izražanju in praktični uporabi jezika. Temu je podrejen 

tudi pouk slovnice.  

mentorica: Tina pangeršič 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Verovanje&action=edit
http://sl.wikipedia.org/wiki/Duh
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nadnaravno_bitje&action=edit
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4. Šolsko novinarstvo (enoletni predmet - 7., 8., in 9. razred) 

Šolsko novinarstvo združuje raziskovanje neumetnostnih jezikovnih zvrsti, posebej publicističnih. V 

praktičnem delu z besedili (branje in pisanje) učenci pod učiteljevim vodstvom dograjujejo svojo 

zmožnost sprejemanja in tvorjenja neumetnostnih besedil (zlasti sporočanje) ter se usposabljajo za 

ustvarjalno in kritično sprejemanje publicističnih/propagandnih besedil. Opazujejo jezik in slog teh 

besedil. 

Šolsko novinarstvo je enoletni izbirni predmet in se izvaja v 7., 8. in 9. razredih osnovne šole.  

mentorica: Natalija Kogovšek 

5. Turistična vzgoja (enoletni predmet - 7., 8., in 9. razred) 

Ali se rad potepaš, raziskuješ nove kraje? Bi rad spoznal, kakšno je delo v turizmu?  

Pri predmetu TURISTIČNA VZGOJA bomo spoznali domači kraj kot turistični kraj, obiskali bomo 

gostinski lokal v okolici ter turistično kmetijo in izdelali zloženko našega kraja z glavnimi turističnimi 

atrakcijami. Naša pot nas bo vodila tudi v našo prestolnico, kjer bomo spoznali, kakšno je delo v 

enemu izmed ljubljanskih hotelov ter delo turistične vodičke. Sledil bo turistični ogled mesta (vzpon 

na grad, sprehod po starem mestnem jedru, vožnja z ladjico po Ljubljanici). Leto bomo zaključili z 

ekskurzijo po Sloveniji ali v tujino, kjer se boste lahko preizkusili tudi s turističnim vodenjem. 

Turistična vzgoja je enoletni izbirni predmet in se izvaja v 7., 8. in 9. razredih osnovne šole 

 

 mentorica: Barbara Jagodic 

6. Odkrivajmo preteklost domačega kraja (enoletni – vezan na razred – 7. in 8. razred) 

Ali imaš rad zgodovino in bi rad spoznal, kakšno je bilo življenje pri nas v preteklosti? Pri predmetu 

ODKRIVAJMO PRETEKLOST DOMAČEGA KRAJA bomo izvedeli, kako je naš kraj dobil ime, spoznavali 

bomo pomembne zgodovinske osebnosti iz naše okolice in proučevali pomembne zgodovinske 

dogodke, ki so zaznamovali naš kraj. Delo bo potekalo v sklopih na terenu in v učilnici s pomočjo 

različnih zgodovinskih pisnih virov. Predmet je primeren za učence  7. in 8. razreda. 

mentorica: Barbara Jagodic 

7. Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja (enoletni – vezan na razred – 
9.) 

Ali imaš rad geografijo in si rad veliko zunaj v naravi? Pri predmetu RAZISKOVANJE DOMAČEGA 

KRAJA bomo spoznavali geografske značilnosti in naravno ter kulturno dediščino v domačem kraju. 

Delo bo potekalo po sklopih na terenu. Obiskali bomo sosednje kraje (Vrzdenec, Koreno, Sv. Urh, 

Lesno Brdo itd.) in spoznavali njihove naravne in družbene značilnosti ter si ogledali glavne 

znamenitosti, ki jih ponuja naša občina. Tekom našega dela bomo spoznavali tudi načine ogrožanja 

narave ter razmišljali o ukrepih za njeno ohranjanje. V okviru predmeta se bomo tudi pripravljali na 

geografsko tekmovanje. Predmet je primeren za učence 9. razreda. 

mentorica: Barbara Jagodic 

8. Ljudski plesi (enoletni predmet) 

Starinski in družabni plesi je enoletni izbirni predmet, pri katerem učenci pridobijo tista temeljna 

znanja plesne pismenosti, ki pomagajo pri oblikovanju celostne podobe vsakega človeka. 
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Učenec se bo naučil in spoznal pri tem izbirnem predmetu: 

 nekatere najnujnejše elemente klasičnega baleta, potrebnih za izvajanje starinskih in 

družabnih plesov,  

 kratek pregled zgodovine plesne umetnosti,  

 oblačenje, držo, stojo, hojo, in pravila obnašanja skozi zgodovino, 

 plesno držo in vodenje plesnega para pri standardnih družabnih plesih našega stoletja, 

 pravila lepega vedenja v družbi, doma in na cesti,  

 priprava kratkega šolskega nastopa za prikaz celoletnega dela sošolcem, ki niso obiskovali 

plesnih dejavnosti. 

Namen plesnih dejavnosti kot izbirnih predmetov v devetletni osnovni šoli je navajanje učencev na 

redno plesno-gibno dejavnost ob spremljavi glasbe. Ta predstavlja protiutež vsakdanjemu 

napornemu šolskemu delu in sedenju ter učencem omogoča sprostitev in dobro počutje. Predmet 

je namenjen vsem učencem različnih predznanj, namenjen pa je tudi pripravi na valeto, kjer bodo 

učenci opravili plesni nastop. Predmet Ljudski plesi je enoletni izbirni predmet in se izvaja v 7., 8. in 

9. razredih osnovne šole 

         mentorica: Natalija Rus 

9. Računalništvo (Urejanje besedil) (triletni predmet – 7., 8., in 9. r) 

Predmet je enoleten. Pri predmetu se učenci seznanijo z delom v operacijskem sistemu Windows, 

podrobno spoznajo program za urejanje besedil – Word.  

Dejavnosti, ki se izvajajo pri predmetu UBE: spoznavanje računalnika in osnovnih pojmov 

računalništva, spremljanje razvoja računalniške tehnologije, pridobivanje temeljnega znanja, 

spretnosti in navad za učinkovito in uspešno uporabo sodobne računalniške tehnologije, 

spoznavanje s tipkovnico – Typingmaster (preko igre do učenja tipkanja), spoznavanje različnih 

funkcij, ki jih ponuja program za oblikovanje besedil, urejanje besedila, spreminjanje pisave, barve, 

oblike, izdelava in obdelava tabel v Word-u, vstavljanje in oblikovanje slik, uporaba in vstavljanje 

enačb in matematičnih znakov, izdelava in oblikovanje naslovov, podnaslovov, številčenje strani, 

izdelava in vstavljanje kazala. 

mentor: Nik Hlade 

10. Računalništvo (Multimedija) (triletni predmet –  8., 9. r) 

Predmet multimedija je enoleten. Pri predmetu se učenci spoznajo z različnim oblikami podajanja 

informacij. Spoznajo, kako deluje zvok, srečajo se s pojmom gibljive slike – animacija, spoznajo in 

naučijo se uporabljati program PowerPoint. Naučijo se posneti zvočni posnetek s programom 

Audacity. Spoznajo program za izdelavo gibljivih slik in izdelajo preprosto animacijo. Spoznajo 

program Photofilter in z njim oblikujejo voščilnice, razglednice, predelajo fotografijo ... Podrobno 

spoznajo program PowerPoint. Izdelajo preprosto predstavitev, kjer znajo uporabiti slikovne, zvočne 

in druge podatke iz omrežja Internet, jih ovrednotiti, dopolniti in vključiti v svojo predstavitev. 

mentor: Nik Hlade 
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11. Računalništvo (Računalniška omrežja) (triletni predmet –  9. r) 

Predmet računalniška omrežja je enoleten. Učenci spoznajo zgodovino ter okvirno delovanje in 

zgradbo svetovnega spleta. Srečajo se z varno uporabo Interneta. Naučijo se primerjati in vrednotiti 

prednosti in slabosti omrežja Internet. Znajo uporabiti slikovne, zvočne in druge podatke iz omrežja 

Internet, jih ovrednotiti, dopolniti in vključiti v svojo internetno stran. Uporabljajo javno dostopne 

podatke, pri čemer razvijajo kritičen odnos do uporabljenih podatkov in  krepijo pravilen odnos do 

varovanja avtorskih pravic in zaščite podatkov. 

Spoznajo osnove HTML jezika, izdelajo preprosto spletno stran s pomočjo programa NVU, spoznajo 

delovanje in uporabo Google pages, naučijo se varno uporabljati spletno pošto. 

Končni izdelek pri predmetu je spletna stran. V kolikor je zanimanje učencev veliko in se kaže 

zanimanje tudi za poznavanje zahtevnejših računalniških znanj, se pri predmetu ROM lahko lotimo 

tudi spoznavanja osnov programiranja. 

 mentor: Nik Hlade 

12. Šport za sprostitev (enoletni predmet –  7. r) 

Pri predmetu želimo razvijati osnovne gibalne sposobnosti učencev (moč, hitrost, koordinacija, 

gibljivost …) in funkcionalne sposobnosti (aerobna in anaerobna vzdržljivost) ter vplivati na skladen 

telesni razvoj.  

Namen tega izbirnega predmeta je, da učenci spoznajo nekatere športne panoge, ki v učnem načrtu 

pri rednih urah niso vidno zastopane ali pa jih sploh ni. Cilj predmeta je približati šport učenčevim 

potrebam, interesom in željam. Opažamo, da učenci želijo spoznati tudi nove, manj znane in 

popularne športne panoge.  

Glavni poudarek pa bo na sprostitvi in razvedrilni naravi športnega udejstvovanja, saj lahko s telesno 

aktivnostjo uspešno odpravljamo posledice stresnega načina življenja. Doseči želimo, da se bodo s 

športom ukvarjali tudi v kasnejših življenjskih obdobjih. 

Ponudili bomo naslednje športne panoge: namizni tenis, badminton, pohodništvo, hokej v dvorani, 

kriket (novost na naši šoli), seveda pa bomo upoštevali tudi želje učencev. Predmet Šport za 

sprostitev je enoletni izbirni predmet in se izvaja v 7. razredu osnovne šole 

        mentor: Tomaž Kern  

13. Šport za zdravje (enoletni predmet –  8. r) 

Pri predmetu želimo razvijati tako gibalne (predvsem moč, hitrost, gibljivost, koordinacijo) kot tudi 

funkcionalne sposobnosti (aerobna in anaerobna vzdržljivost) ter tako vplivati na skladen telesni 

razvoj učencev.  

Ostali cilji tega izbirnega predmeta: 

- izpopolnjevati športno znanje tistih športov rednega učnega načrta športne vzgoje, ki ponujajo 

možnost poznejših dejavnosti v prostem času, 

- spoznati pomen redne športne vadbe in primerne prehrane za zdravje in dobro počutje, 

- spoznati primerno prehrano ob določenih športnih dejavnostih, pomen nadomeščanja 

izgubljene tekočine, škodljivosti dopinga …, 

- razumeti odzivanje organizma na napor, 

- prijetno doživljanje športa, oblikovanje in razvoj stališč, 

- spodbujati medsebojno sodelovanje, 
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- doživljati sprostitveni vpliv športne vadbe. 

Ponudili bomo naslednje športne panoge: odbojka, košarka, nogomet in rokomet, upoštevali pa 

bomo tudi želje učencev. Predmet Šport za zdravje je enoletni izbirni predmet in se izvaja v 8. 

razredu osnovne šole. 

mentor: Jure Bojan Končan  

14. Izbrani šport – odbojka (enoletni predmet –  9. r) 

Je enoleten predmet. Pri predmetu želimo razvijati osnovne gibalne sposobnosti učencev in 

funkcionalne sposobnosti ter vplivati na skladen telesni razvoj. 

Poudarek je na odbojki. Učenci nadgradijo znanje odbojke, ki so ga osvojili pri rednih urah športne 

vzgoje. Predmet Izbrani šport je enoletni izbirni predmet in se izvaja v 9. razredu osnovne šole. 

mentor: Jure Bojan Končan  

15. Poskusi v kemiji (enoletni predmet vezan na 8. in 9. r ) 

Je enoleten predmet. Predmet omogoča učencem, da dopolnijo, utrdijo in nadgradijo znanja, 

spretnosti in veščine, ki so jih pridobili pri pouku naravoslovja in jih pridobivajo pri pouku kemije. 

Spoznajo metode varnega eksperimentiranja, preko praktičnega dela razvijajo spretnosti in pristop, 

ki vključuje: postavljanje hipotez, opazovanje in opisovanje pojavov, preizkušanje, zbiranje in 

beleženje podatkov. 

Pri tem predmetu se povečuje naravoslovna pismenost, razvija spretnosti in veščine ter povezuje 

teorija s prakso. 

mentorica: Janja Haler 

16. Daljnogledi in planeti (enoletni predmet – 7., 8., in 9. r) 

Namenjen je učencem, ki bi radi zvedeli kaj več o našem osončju, planetih in drugih galaksijah. 

Učenci ob preprostih modelih spoznavajo gibanje Zemlje in Lune okrog Sonca. Primerjajo te objekte 

po velikosti, spoznavajo  njihovo medsebojno oddaljenost. Spoznavajo površino Lune z 

opazovanjem skozi teleskop in s pomočjo daljnogleda.  S pomočjo teleskopa opazujejo Sončeve 

pege, Saturn z obroči, Jupiter z lunami. Znajo razložiti naravne pojave,  kot so mrki in Lunine mene. 

Uporabljajo računalniške programe in pripravijo predstavitev.  

mentorica: Dragana Jurić 

17. Načini prehranjevanja (enoletni predmet vezan na razred – 9. r) 

Je enoleten predmet, ki ni vezan na razred. Pri tem predmetu se bodo učenci seznanili z različnimi 

načini prehranjevanja doma in po svetu. Prehrana ima velik pomen v različnih obdobjih življenja. 

Učenci se bodo seznanili s pravilno prehrano v različnih starostnih obdobjih, s prehrano športnika, 

nosečnice ter tudi s prehrano v posebnih razmerah. Med različnimi načini prehranjevanja bodo 

spoznali vegetarijanstvo, makrobiotiko, hitro hrano in post. Seznanili se bodo tudi z najpogostejšimi 

boleznimi in primernimi dietami. 

mentorica: Mirica Založnik Simončič 
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18. Sodobna priprava hrane (enoletni predmet – 7., 8.) 

Pri tem predmetu se bodo učenci seznanili z različnimi načini prehranjevanja doma in po svetu. 

Prehrana ima velik pomen v različnih obdobjih življenja. Učenci se bodo seznanili s pravilno prehrano 

v različnih starostnih obdobjih, s prehrano športnika, nosečnice ter tudi s prehrano v posebnih 

razmerah. Med različnimi načini prehranjevanja bodo spoznali vegetarijanstvo, makrobiotiko, hitro 

hrano in post. Seznanili se bodo tudi z najpogostejšimi boleznimi in primernimi dietami. Predmet 

Sodobna priprava hrane je enoletni izbirni predmet in se izvaja v 7., 8. razredu osnovne šole. 

                                                                                          mentorica: Mirica Založnik Simončič 

19. Obdelava gradiv: les (enoletni predmet – 7., 8., in 9. r) 

Učencem omogoča poglobitev nekaterih temeljnih znanj s področja tehnike in tehnologije. 

Namenjen je učencem, ki radi ročno ustvarjajo in tako izražajo svojo kreativnost. Izdelovali bodo 

različne uporabne izdelke iz lesa. Pri delu bodo samostojno uporabljali priročnike in druge vire 

informacij. Obdelovalni postopki bodo večinoma ročni, uporabljali pa bodo tudi vibracijsko žago, 

električni vrtalni stroj in tračni brusilnik. Ocenjevali se bodo izdelki in pravilna ter varna uporaba 

orodij in strojev. Predmet Obdelava gradiv: les je enoletni izbirni predmet in se izvaja v 7., 8. in 9. 

razredu osnovne šole. 

                                                                                          mentorica: Mateja Istenič 

20. Obdelava gradiv: kovine (enoletni predmet – 7., 8., in 9. r) 

Učenci spoznavajo kovine in nadgrajujejo znanja o njih ob oblikovanju in izdelavi predmetov. Na ta 

način spoznavajo principe oblikovanja, načrtovanja, obdelovalne postopke, ugotavljajo lastnosti 

gradiv, izbirajo ustrezna orodja in stroje. 

Pri tem predmetu so učenci dovolj zreli, da se lotijo struženja lesa ali trše umetne snovi na ročni 

lesni stružnici. Spoznajo jeklo in ga oblikujejo s hladnim kovanjem. Lahko ga tudi termično obdelajo. 

Spoznajo emajliranje ali podobno površinsko zaščito s pečenjem v peči.  

Učenci se seznanjajo s poklici v tehničnih panogah obrti in industrije. V učne enote so vključeni 

elementi ekonomike, organizacija dela in planiranje proizvodnje.  

Pri delu samostojno uporabljajo priročnike in druge vire informacij. Učenci pri delu iščejo lastne 

rešitve pri konstrukciji predmetov, določanju delovnih postopkov ter organizaciji delovnega mesta 

in proizvodnega procesa. 

V sklopu tega predmeta se bomo povezovali z delovnimi organizacijami v šolskem okolju (npr. 

Metrel …) in se z njimi dogovarjali za strokovno in materialno pomoč.  

Dejavnosti, ki se izvajajo pri predmetu: izdelajo valjaste predmete s struženjem, izdelajo in 

uporabljajo tehnično dokumentacijo, spoznavajo sestavo, krmiljenje in delovanje nekaterih strojev, 

spoznajo lastnosti jekla, pridobivanje in obdelave, ob delu utrdijo spoznanja o lastnosti in 

uporabnosti gradiv, še posebej jekla, spoznavajo sestavo in delovanje pripomočkov, orodij in strojev 

za obdelavo kovin, opravljajo osnovne delovne operacije z ročnimi orodji in stroji ter organizirajo 

delovno mesto, navajajo se na smotrno organizacijo in planiranje proizvodnje, spoznavajo 

nevarnosti pri delu in uporabljajo sredstva in ukrepe za varno delo, izdelajo preglednico tehničnih 
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poklicev v industriji in obrti, razvijajo kritičen odnos do dela in varstva okolja. Predmet Obdelava 

gradiv: kovine je enoletni izbirni predmet in se izvaja v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole. 

mentorica: Mateja Istenič 

21. Robotika v tehniki (enoletni predmet vezan na razred - 8. r) 

Naprave, krmiljene z mikroprocesorjem, srečujemo v vsakdanjem življenju, od robotov, CNC naprav, 
avtomobilov, telefonov do mikrovalovnih pečic. Slovensko gospodarstvo kaže veliko zanimanje za 
strokovnjake, ki imajo znanja in veščine iz področja robotike.  

Predmet robotika v tehniki povezuje vsebine iz tehničnih področij kot so: mehanika, strojni elementi, 
komunikacije, elektrotehnika, računalniško krmiljeni sistemi, programiranje robotov.  

Pri tem predmetu  (8. in 9. razred) se učenci seznanijo z osnovami robotov v industriji, domu in pri 
zabavi. Spoznajo uporabo robotov, izvedbe, pogonske sklope, senzorje, krmiljenje, osnove 
elektrotehnike in preprostega programiranja robotov. Učenci bodo s kompleti FischerTehnik 
sestavljali delujoče modele industrijskih in mobilnih robotov, ki jih  bodo preko vmesnika upravljali 
z računalnikom ali pametnimi telefoni (bluetooth povezava). Znanje se pri pouku preverja z 
ocenjevanjem praktičnih izdelkov - robotov. Pouk bo potekal v računalniški učilnici. 

mentorica: Mateja Istenič 

22. Elektronika z robotiko (enoletni predmet - 9. r) 

Elektronika nas obkroža v vsakdanjem življenju, prisotna pa je tudi v industriji, pri učenju, v medicini, 
umetnosti, ..., skorajda ni področja, kjer ni tako ali drugače prisotna.  

Učenci se pri vsebinah elektronike z robotiko srečujejo s kompleti Lego Mindstorm in Fisher tehnic. 
Kompleti omogočajo resne in tudi zahtevne procese, kakršne najdemo pri robotiki. Udeleženci bodo 
sestavljali zahtevnejše modele mobilnih robotov, ki jih bodo preko vmesnika upravljali z 
računalnikom. Zastavljali si bodo naloge in jih skušali reševati. Gradili bodo mobilne sisteme, ki se 
premikajo po progi (poligonu) in hkrati krmilijo samega sebe. Naprava mora sama poiskati in 
prepoznati pot, kontrolirati premike, se znati umikati postavljenim oviram in preplezati talne 
prepreke. Način kako bo naprava to izvedla, predvidijo učenci z nastavitvijo programa, konstrukcijo, 
izdelavo vozila in izborom orodij, ki jih namestijo na napravo.  

Učenci se učijo sestavljanja robota, konstruirati mehanske rešitve gibov in izdelovati programe 
premikov. Omogočen je začetniški vstop v programiranje, robotiko in razvijanje znanj, katerih 
osnove nekateri morda že obvladajo. Spoznali se bodo tudi z osnovnimi gradniki v elektroniki in kako 
delujejo preprosta elektronska vezja. Obseg predmeta: 1 ura tedensko v 9. razredu. 

mentorica: Mateja Istenič 

23. Matematična delavnica (enoletni predmet vezan na - 7. r) 

Matematična delavnica I je naravoslovni-tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci pridobijo 
izkušnje in jih povezujejo z matematičnimi znanji pridobljenimi pri rednem pouku. 
 
Učenci pri tem predmetu razvijajo sposobnost izražanja svojega matematičnega znanja. Razvijajo 
prostorsko predstavljivost, učijo se celovitega načrtovanja in razvoja matematične dejavnosti. 
Spoznajo matematiko kot delo več generacij in narodov. 
 
Učenec se bo pri tem predmetu naučil in seznanil z naslednjimi sklopi: 
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- Logika (učenec zna s premislekom rešiti logične besedilne naloge, rešiti naloge s pomočjo 
grafične ali diagramske ponazoritve, rešiti razvedrilne naloge, ki temeljijo na interpretaciji 
teksta.)  

- Štetje (Učenec uporabi pri preštevanju pravilo vsote oz. produkta, opisaše graf, ponazori 
kombinatorično situacijo z grafom in spretno prešteje veje, sistematično izpiše razporeditve 
in izbore objektov ter jih poveže z drevesi oz. z pravilom produkta.) 

- Nenavadna aritmetika (Z učenci spoznamo rimski zapis, kreativno uporabljamo različne 
vrste zapisov števil, spoznamo manj znane pisne računske algoritme, ustvarjalno 
razmišljamo o običajnih algoritmih, računamo z ostanki pri deljenju, uporabljamo pravila 
prirejanja števil.) 

- Tlakovanje (Obravnavamo tlakovanje ravnine, osnovna načela tlakovanja, uporaba 
simetrije, utemeljitev določenih lastnosti likov pri tlakovanju.) 

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

mentorica: Saša  Kopač Jazbec 

24. Logika (triletni predmet vezan na  7., 8., in 9. r) 

Logika II je predmet, ki preučuje metode in postopke za razlikovanje pravilnega in napačnega 

sklepanja. 

Učenci pri tem predmetu razvijajo sposobnosti logičnega mišljenja in natančnega izražanja, 

uporabljajo logiko pri matematiki, učenju jezikov in naravoslovju ter vsakdanjem življenju in tehniki. 

Učenci pridobivajo samozavest pri samostojnem odločanju in zagovarjanju svojih stališč. 

Pri logiki II učenec loči enostavne izjave od sestavljenih. Učenec spozna, kako določiti vrednost 

sestavljenih izjav, če pozna vrednost enostavnih izjav. Prav tako zna zanikati sestavljene izjave, zna 

rešiti logične naloge in s sklepanjem utemeljuje rešitev. Obvlada temeljni pravili sklepanja. Spozna, 

kako sestaviti preprosto logično nalogo iz tabelarično podanih podatkov. Učenec zna zanikati izjave 

oblike vsak ... in vsaj en ... Učenec loči dobro in pomanjkljivo razlago. 

Poleg tega, da se bodo pri predmetu logika II učenci seznanili s preprostimi definicijami, bo večina 

časa namenjena reševanju logičnih nalog: gobelini, matematične križanke, labirinti, tabele … 

Mentorica: Dragana Jurić 

25. Literarni klub (enoletni predmet – 7., 8., in 9. r) 

Izbirni predmet literarni klub je enoleten in se lahko izvaja v 7., 8. ali 9. razredu, in sicer 1 uro na 
teden. 

Predmet zajema dve področji, branje in ustvarjanje leposlovnih besedil. Bralni klub vzpodbuja 
enakopraven dialog bralcev, učitelj učencem priporoča primerna besedila, sprejema pa tudi njihove 
pobude za lastno branje. Leposlovno pisanje: dopolnilo šolskemu branju književnosti in bralnemu 
klubu je poustvarjalno in ustvarjalno pisanje učencev, ki jim povečuje občutljivost za literarno 
besedilo, hkrati pa ponuja možnosti za šolsko literarno ustvarjalnost. 

Predmet se posredno ciljno povezuje tudi s tekmovanjem v znanju materinščine za Cankarjevo 
priznanje. 

  mentorica: Natalija Kogovšek 
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26. Glasbeni projekt (enoletni predmet – 7., 8., in 9. r) 

Ta izbirni predmet temelji na medpredmetnem povezovanju. Učenci se učijo oblikovanja in izvedbe 
glasbenega oz. z glasbo povezanega projekta (lutkovna, dramska predstava, glasbena pravljica, 
musical…). Slednje tudi posredujejo občinstvu.  
Prav tako učenci pri predmetu raziskujejo različna glasbena območja (zapuščina ljudske glasbe, 
skladatelji in njihova dela, ustanove) in slednje predstavijo v zbirki ali na razstavi. 
 

  mentorica: Natalija Rus 

27. Likovno snovanje I (enoletni predmet vezan na 7. r) 

Izbirni predmet Likovno snovanje je enoleten in se lahko izvaja v 7. razredu, in sicer 1 uro na teden. 

Likovno snovanje I: 

 je predmet, ki dopolnjuje vsebine rednega predmeta likovna vzgoja 

 poudarek je na praktičnem delu 

 učenci pa so obravnavani individualno, glede na svoje sposobnosti in interese 
 
Učenci pri tem predmetu razvijajo svoje ustvarjalne sposobnosti na področju: 

 Risanje 

 Slikanje 

 Kiparstva 

 Modno oblikovanje 
 

Predmet je primeren tudi kot del priprave za učence, ki se nameravajo vpisati na šole, kjer je  predvideno 
preverjanje likovne nadarjenosti. 
 

mentorica: Svetlana Sovre 

28. Likovno snovanje (enoletni predmet vezan na 8. r ) 

 
Likovno snovanje II: 

 je predmet, ki dopolnjuje vsebine rednega predmeta likovna vzgoja 

 poudarek je na praktičnem delu in 

 na interakciji z učiteljem, s pomočjo katerega učenci razvijajo likovno ustvarjalno mišljenje 
 

Učenci pri tem predmetu razvijajo svoje ustvarjalne sposobnosti na področju: 

 Risanje 

 Slikanje 

 Grafika 

 Prostorsko oblikovanje 
 

mentorica: Svetlana Sovre 
 

29. Likovno snovanje III (enoletni predmet vezan na 9. r ) 

 

Likovno snovanje III je predmet: 

 ki dopolnjuje vsebine rednega predmeta likovna vzgoja 

 poudarek je na praktičnem delu in 

 na interakciji z učiteljem, s pomočjo katerega učenci razvijajo likovno ustvarjalno mišljenje 
 
Učenci pri tem predmetu razvijajo svoje ustvarjalne sposobnosti na področju: 

 Risanje 

 Kiparstvo 
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 Prostorsko oblikovanje 

 Vizualne komunikacije 
 

mentorica: Svetlana Sovre 
 

 


