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Spoštovani učenci in starši, 

poleg obveznih predmetov osnovna šola izvaja pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda in 

pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 1. in za učence od 4. do 9. razreda v š. l. 2019/2020. 

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

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

naj izberejo tiste predmete, kjer bodo lahko uspešni, pri odločitvi pa lahko upoštevajo tudi svojo bodočo poklicno 

usmeritev.  

Izbirni predmeti se ocenjujejo. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi 

pri izbirnih. 

Zakon o osnovni šoli določa, da učenec: 

 7., 8. in 9. razreda izbere dve uri pouka tedensko obveznih izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri, če s tem 

soglašajo njegovi starši; 

 1. razreda in učenec od 4. do 9. razreda lahko izbere največ dve uri pouka tedensko neobveznih izbirnih 

predmetov. Učenec lahko neobveznega predmeta sploh ne izbere. Za učence, ki se bodo odločili, da bodo 

obiskovali neobvezni izbirni predmet, bo obiskovanje pouka obvezno (odsotnost bo potrebno opravičiti), prav 

tako bo ocena neobveznega izbirnega predmeta enakovredna ostalim. 

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. 

 
KAKO IZBEREMO IZBIRNI PREDMET 
Učenec lahko vsako leto zamenja predmete. 
Posameznega enoletnega predmeta (npr. Šport: Šport za zdravje), si učenec na more izbrati, če ga je obiskoval v 
prejšnjem šolskem letu, lahko pa si izbere (npr. Šport: Šport za sprostitev) drugi enoletni predmet iz istega področja.  
Učenec 7., 8., in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen 
sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloča ravnatelj. Starši morajo do konca junija oz. najkasneje do 
konca avgusta oddati na šoli vlogo za oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih. Vlogi morajo obvezno priložiti 
potrdilo o vpisu v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. 
 
Na osnovi prijav, ki jih bomo prejeli do 6. 6. 2019, bomo oblikovali skupine izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto, 
vendar bomo izvajali le tiste izbirne predmete, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev v skladu z veljavno 
zakonodajo. Ker so neobvezni izbirni predmeti del razširjenega programa šole, se lahko izvajajo izven rednega pouka 
(lahko 6. šolsko uro in/ali 7. šolsko uro). Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko (lahko strnjeno v enem obdobju), 
le tuji jeziki dve uri tedensko.  

Vodstvo šole 

 

Izbirni predmeti Osnovne šole Horjul v šolskem letu 2019/2020: 
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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: Natalija Kogovšek 

 

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

Nemščina je trileten predmet. Pouk bo potekal dvakrat tedensko po eno šolsko uro. 
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. V 7. razredu bodo učenci pridobili 
osnovno besedišče za sporazumevanje v nemščini. Znali bodo predstaviti sebe in druge, 
pripovedovati o svojih hobijih, opisati dogajanje v šoli, naučili pa se bodo tudi naročiti kosilo v 
restavraciji.  

mentorica: Špela Zalokar 

 

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

Nemščina je trileten predmet. Pouk bo potekal dvakrat tedensko po eno šolsko uro. 
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. V 8. razredu bodo še poglobili svoje 
znanje o hrani in pijači, naučili se bodo povedati, koliko je ura, opisati potovanje. Naučili se bodo 
tudi, kako pri zdravniku opisati, kaj jih boli in kako zdravo živeti. 
 

mentorica: Špela Zalokar 

  

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

Nemščina je trileten predmet. Pouk bo potekal dvakrat tedensko po eno šolsko uro. 
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. V 9. razredu pa se bodo ukvarjali z 
orientacijo po mestu, pripovedovali bodo, kaj bodo počeli po končani osnovni šoli in kaj bodo postali, 
ko bodo odrasli. In ne samo o prihodnosti, tudi o preteklosti bodo razmišljali – kako je bilo včasih, 
morda še pred njihovim rojstvom. 
 

mentorica: Špela Zalokar 

6.  Francoščina I (triletni predmet – 7., 8., in 9. razred) 

             ZAKAJ FRANCOŠČINA (POURQUOI LE FRANÇAIS)? 
- ker je uradni jezik (v Evropi v Franciji, Belgiji, Luksemburgu, Švici in Monaku) oz. materni jezik 

v 29 državah na petih kontinentih in ga govori več kot 220 milijonov ljudi;  
- ker je uradni in administrativni jezik v številnih organizacijah (institucije Evropske unije, 

Združeni narodi, Mednarodni olimpijski komite, OECD ...), kjer so naše zaposlitvene možnosti  
z znanjem francoščine večje; 

- ker je v Sloveniji veliko podjetij, ki so v lasti Francozov, ki od svojih zaposlenih pričakujejo 
aktivno znanje francoščine; 

- ker je francoščina jezik kulture, literature, mode in gastronomije (tudi v naši kuhinji bo 
zadišalo po francosko); 

- ker bomo pri pouku usvojili osnovno besedišče, ki nam bo omogočalo sporazumevanje v 
vsakdanjih situacijah; 

- ker bomo pri pouku veliko peli, si pogledali kakšen film v francoščini in brali stripe; 
- ker bomo obiskali Francoski inštitut v Ljubljani; 
- ker je francoščina oz. vsak tuji jezik več, ki ga znamo, »très facile« (najtežje besede v 

angleščini so v francoščini »mala mal'ca«); 
- ker kar nekaj francoskih besed že mrgoli v slovenščini: bonbon, bonboniera, afera, 

ambasada, ansambel, apartma, bife, bonton, garsonjera, kamion, teater, pomfrit, žur itd.; 
- ker z znanjem francoščine vsaj malo razumete tudi italijansko in špansko ter seveda latinsko; 
- ker se bomo francoščino učili radi, saj je to jezik ljubezni; 
- ker se vam ne bo treba »delati Francoza«, saj boste končno razumeli . 

 
mentorica: Polona Končar 

7.  Šolsko novinarstvo (enoletni predmet - 7., 8., in 9. razred) 

Pri šolskem novinarstvu učenci nadgrajujejo znanje, ki so ga dobili pri slovenščini. Predmet se 
povezuje tudi z drugimi predmeti in z različnimi področji. Učenci poglabljajo temeljne jezikoslovne 
pojme, spoznavajo najpogostejše oblike novinarskega sporočanja ter zbiranje zanimivosti in 
raziskovanje le-teh. Razvijajo sposobnosti za štiri sporazumevalne dejavnosti: poslušanje, 
govorjenje, branje in pisanje. Kritično presojajo in vrednotijo izdelke medijev. Spoznavajo delo 
novinarja televizije, radia in časopisa. 
Učenci prebirajo časopisni in revijalni tisk, sledijo radijskemu in televizijskemu programu. Sestavljajo 
različna informativna in interpretativna novinarska sporočila. Pripravijo svoj časopis. S svojimi 
prispevki sodelujejo na različnih literarnih natečajih in tudi pri občinskem glasilu. Uvajajo se v 
raziskovanje jezika in književnosti, spoznavajo socialne zvrsti jezika. 

mentorica: Natalija Kogovšek 
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8.  Urejanje besedil (triletni predmet - 7., 8. in 9. razred) 

  
Neposredno delo z računalnikom učence motivira in pritegne, kar jim daje možnosti, da pridobivajo 
vedno nova znanja, ki so za bodoče poklice zelo zaželena. Urejanje besedil je predmet, ki sodi v sklop 
računalniških vsebin in zajema temeljna znanja o računalništvu. 
 
Učenci se pri tem predmetu spoznajo z računalnikom in osnovnimi pojmi računalništva, 
spremljanjem razvoja računalniške tehnologije, pridobivanjem temeljnega znanja, spretnosti in 
navad za učinkovito in uspešno uporabo sodobne računalniške tehnologije, spoznajo se s tipkovnico 
in tipkanjem, spoznajo različne funkcije, 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 ipd. 
  

mentor: Nik Hlade 

9.  Računalniška omrežja (triletni predmet - 9. razred) 

  
Neposredno delo z računalnikom učence motivira in pritegne, kar jim daje možnosti, da pridobivajo 
vedno nova znanja, ki so za bodoče poklice zelo zaželena. Računalniška omrežja je predmet, ki sodi 
v sklop računalniških vsebin in zajema temeljna znanja o računalništvu. 
 
Učenci pridobijo z neposrednim delom v računalniški učilnici temeljna znanja računalniške 
pismenosti, s katerimi se bodo lahko vključevali v sodobno informacijsko družbo. Računalništvo - 
urejanje besedil je izbirni enoletni predmet, ki ga lahko učenci tretje triade izberejo v 9. razredu. 
Učenci bodo izdelali svojo spletno stran in se ob tem naučili osnov jezika HTML, naučil se bodo kako 
svojo spletno stran objavijo. Pripravili bodo slikovne in zvočne podatke, jih skupaj z besedilom 
učinkovito združili in vključili v spletno stran. Seznanili se bodo s povezovanjem računalnikov v 
omrežja in kako računalnik povežejo z drugimi napravami.  
  

mentor: Nik Hlade  

10.  Multimedija (triletni predmet - 8. in 9. razred) 

 
  
Neposredno delo z računalnikom učence motivira in pritegne, kar jim daje možnosti, da pridobivajo 
vedno nova znanja, ki so za bodoče poklice zelo zaželena. Multimedija je predmet, ki sodi v sklop 
računalniških vsebin in zajema temeljna znanja o računalništvu. 
  
Temeljni namen predmeta je, da učenci pridobijo znanja za uporabo računalnika kot multimedijske 
(večpredstavne) naprave za oblikovanje besedil, slik, animacij, zvoka, videa in računalniških 
predstavitev. Z uporabo prosto dostopne programske opreme bomo izdelovali, oblikovali in urejali 
slike, videoposnetke in zvočne posnetke. Obdelali bomo fotografski material iz prireditev in 
dogodkov, oblikovali prvo stran spletnega časopisa, posneli in obdelali intervjuje, pripravili 
predstavitve idr.  
 

mentor: Nik Hlade 
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11.  Šport za sprostitev (enoletni predmet – 7. razred) 

 
Je enoleten program. 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. Opažamo, da 
učenci želijo spoznati tudi nove, manj znane in popularne športne panoge.  
 
Cilji izbirnega predmeta šport za sprostitev: 

 razvijati gibalne (moč, hitrost, koordinacija gibanja, gibljivost, ravnotežje, natančnost) in 
funkcionalne sposobnosti (aerobna in anaerobna vzdržljivost) z individualnimi programi, 

 seznaniti se z novimi športi, ki so pomemben del sodobne športno-rekreativne ponudbe, 

 razumeti odzivanje organizma na aerobno ali anaerobno obremenitev, telesno ali psihično 
preutrujenost in druge stresne dejavnike, 

 spoznati različne tehnike sproščanja, 

 razumeti pomen redne spremljave telesne teže in ravni gibalne ter funkcionalne 
učinkovitosti, 

 doživljati sprostitveni vpliv športne vadbe, 

 oblikovati odgovoren odnos do lastnega zdravja (redno ukvarjanje s športom v šoli in 
prostem času, ravnovesje med delom in počitkom, telesna nega, zdrava prehrana), 

 izoblikovati posameznikovo samopodobo na področju doživljanja in dojemanja svojega 
telesa, 

 spodbujati medsebojno sodelovanje in spoštovanje različnosti, 

 razviti kulturen odnos do narave in okolja. 
Pri programu šport za sprostitev ponudimo sodobne športno-rekreativne vsebine glede na možnosti 
okolja in različnost v zmožnostih in interesih učencev. Namen programa je približati šport učenčevim 
potrebam, interesom in željam, omogočiti spoznavanje novih športov in poudariti razvedrilni in 
sprostilni značaj športa. Program vsebuje različne športne zvrsti in aktivnosti v skladu z zmožnostmi 
šole (splošna kondicijska priprava, namizni tenis, badminton, borilni športi, rolkanje, hokej v dvorani, 
cricket (kriket), seveda pa bomo upoštevali tudi želje učencev.  
 

mentor: Jure B. Končan 
12.  Šport za zdravje (enoletni predmet - 8. razred) 
 
Je enoletni program. 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 (predvsem igre z žogo), 
- 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, 
- doživljati sprostitveni vpliv športne vadbe. 
Ponudili bomo naslednje športne panoge: odbojka, košarka, nogomet in aerobika, upoštevali pa 
bomo tudi želje učencev. 

mentor: Jure B. Končan 
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13.  Izbrani šport (enoletni predmet - 9. razred) 

 
Predmet se izvaja enkrat tedensko po eno uro (32 ur letno). 
Izbirni predmet dopolnjuje osnovni program predmeta šport in skupaj z njim predstavlja obogateno 
celoto. Predstavlja tudi protiutež vsakdanjemu napornemu šolskemu delu in sedenju ter omogoča 
učencem sprostitev in dobro počutje. 
Namen enoletnega programa izbrani šport je tudi poglabljanje tehnično taktičnih vsebin nogometne 
igre. 
 
Pri predmetu uresničujemo splošne cilje: 
- oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev (spodbujanje k medsebojnem sodelovanju, spoštovanju 
športnega obnašanja, strpnosti in sprejemanju drugačnosti), 
- krepitev samozavesti in zaupanja vase, 
- spodbujati medsebojno sodelovanje in zdravo tekmovalnost,  
- razumevanje pozitivih učinkov redne športne dejavnosti in pridobivanje trajnih športnih navad. 
 
Z izbranim športom razvijamo nekatere gibalne in funkcionalne sposobnosti:  
- nadgrajujemo tehnična in taktična znanja nogometne igre,  
- spoznavanje zahtevnejših igralnih situacij, 
- podrobneje spoznavanje pravil izbranega športa. 
 

mentor: Tomaž Kern 

 
14.  Poskusi v kemiji (enoletni predmet vezan na 8., ali 9. razred) 
 
Izbirni predmet poskusi v kemiji omogoča učencem, da utrdijo, dopolnijo in poglobijo znanja, 
spretnosti in veščine, ki so jih pridobili pri pouku kemije in naravoslovja. Učenci spoznavajo metode 
varnega eksperimentalnega dela v kemiji, razvijajo eksperimentalne spretnosti in eksperimentalni 
pristop, ki vključuje: postavljanje hipotez, opazovanje in opisovanje pojavov, preizkušanje, zbiranje 
in beleženje opažanj in rezultatov, sposobnost osmišljanja, predstavitve opažanj in rezultatov, 
prepoznavanje soodvisnosti in povezovanje teorije z življenjskim okoljem. Pri izbirnem predmetu 
poskusi v kemiji se razvijajo in poglabljajo naravoslovna pismenost, osnove znanstvenega, 
kompleksnega mišljenja, različne spretnosti in veščine ter povezovanje teorije s prakso. 
Izbirni predmet Poskusi v kemiji je namenjen učencem 8. in 9. razreda, ki jih zanima naravoslovje in 
eksperimentalno delo. Predmet je enoletni, 1 uro tedensko oz. 2 uri na štirinajst dni. 

 
mentorica: Janja Haler 

 

15.  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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16. 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 

17.  Logika 1 (triletni predmet - 7., 8. in 9. razred) 
 
Si učenec 7., 8. ali 9. razreda, ki rad rešuje naloge naslednjega tipa? 

Na zelo posebnem otoku živita dve vrsti ljudi, in sicer vitezi in oprode. Vitezi vedno govorijo 
resnico, oprode pa vedno lažejo. Prisluhnimo pogovoru dveh otočanov, Blaža in Jureta. 
Blaž: "Jure je oproda."  
Jure: "Nihče od naju ni oproda."  
Kaj je Blaž? 

 
Potem je ta izbirni predmet kot nalašč zate. 
 
Kaj je logika? 
Logika je veda, ki preučuje metode in postopke za razlikovanje pravilnega od napačnega sklepanja.  
Z učenci bomo pri izbirnem predmetu logika 1 spoznali izjave, navedli razliko med enostavnimi in 
sestavljenimi izjavami ter razložili, katerim izjavam lahko določimo resničnostno vrednost. Reševali 
bomo zanimive logične naloge, se naučili pravilno logično razmišljati, se izražati in argumentirano 
utemeljevati. Spoznali bomo konjunkcijo, disjunkcijo, implikacijo, ekvivalenco in negacijo vseh prej 
naštetih. Razlaga pri predmetu bo temeljila na reševanju različnih nalog, veliko bo utrjevanja. 
Vseeno priporočam, da predmet izberejo tisti učenci, ki jih reševanje logičnih ugank zares veseli.  
Predmet bo potekal vsak teden po eno šolsko uro. 
 

mentorica: Vesna Brezar 
 
18.  Zvezde in vesolje (enoletni predmet - 7., 8. ali 9. razred) 
 
Predmet je namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda, ki si želijo v eni uri tedensko izvedeti obilo 
zanimivosti, ki nam jih nudi vesolje. 
Kaj je astronomija? 
Astronomija oz. zvezdoslovje je znanost, ki raziskuje nebesna telesa in pojave v vesolju. 
 
Z učenci bomo pri izbirnem predmetu spoznali ozvezdja, (planetarne) meglice, kopice, galaksije. 
Spoznali se bomo z Messierjevim katalogom in ga tudi izdelali. Izdelali bomo zvezdno karto ter se 
naučili rokovati z njo. S pomočjo računalniških simulacij ter iz kartona izdelanega demonstratorja 
bomo razložili, kakšna je višina S in J nebesnega pola za opazovalce na različnih geografskih širinah 
ter pod kakšnim kotom zahajajo/vzhajajo zvezde za opazovalca na dani geografski širini. Naredili 
bomo ozvezdja, ki se svetijo v temi. Spoznali bomo življenje zvezde, izdelali H-R diagram ter 
spektroskop. Razložili bomo tudi nova odkritja, do katerih bo prišlo na področju astronomije v 
tekočem šolskem letu. 

mentorica: Vesna BREZAR 
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Izbirni predmeti OBDELAVA GRADIV omogočajo učencem 
poglobitev in sintezo nekaterih temeljnih znanj s področja 
tehnike in tehnologije, naravoslovja, okoljske vzgoje in drugih. 

Predmet lahko obiskujejo učenci eno, dve ali vsa tri leta. 
 
19.  Obdelava gradiv - les (enoletni predmet - 7., 8. ali 9.    
        razred) OGL 

 

izberejo učenci: 7., 8. in 9. razreda 
število ur: 35 ur; 2 uri/ 14 dni  

    (oziroma sklopi po 4 šolske ure) 
 
Vsebinsko program povezujejo izdelki iz lesa in tehnološka dokumentacija, katere lahko vse naredijo 
in opravijo v šoli. 
 
Učenci pri predmetu obdelave gradiv les: 

 načrtujejo predmete iz lesnih in drugih gradiv; 

 izdelajo in uporabijo tehnično in tehnološko dokumentacijo; 

 pri izdelavi načrtovanega predmeta uporabijo obdelovalne postopke; 

 ugotavljajo osnovne tehnološke lastnosti gradiv in jih primerjajo med seboj; 

 merijo z ustreznimi merilnimi pripomočki; 

 spoznavajo sestavo in delovanje osnovnih orodij in strojev za obdelavo gradiv; 

 iščejo podobnosti in razlike med orodji; 

 izvajajo osnovne delovne operacije z ročnimi orodji in stroji ter spoznajo organizacijo 

delovnega mesta; 

 se navajajo na smotrno organizacijo in planiranje proizvodnje; 

 spoznavajo nevarnosti pri delu, izbirajo varnostna sredstva in upoštevajo ukrepe za varno 

delo; 

 odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti, se navajajo na delo v skupini in vrednotijo svoje delo 

in predmete dela; 

 spoznajo poklice v industriji in obrti; 

 spoznavajo problematiko vpliva tehnike in tehnologije na okolje ter njegovega varovanja. 

Osnovno gradivo za izdelavo predmetov je les, ki ga kombiniramo z drugimi. Namenjen je učencem, 
ki radi ročno ustvarjajo in tako izražajo svojo kreativnost.  Učitelj spodbuja nastanek takšnih izdelkov, 
ki so uporabni, ali zabavni, ali obogatijo mladostnikovo okolje.  Pomembno je tudi,  da so izdelki 
zasnovani tako, da  omogočajo nadgradnjo, izboljšanje funkcionalnosti, dodelavo likovne podobe 
(predlogi: pručka, ptičja hišica, ribiški stolče, vetrnica, raglja, igrače npr. račka, ptička, slon, razna 
stojala npr. za zgoščenke, začimbe, knjige, različne škatle npr. za shranjevanje orodja, nakita, 
dekoracije npr. ura, svečnik ali izdelki po želji učencev).  
Obdelovalni postopki bodo večinoma ročni, uporabljali pa bodo tudi vibracijsko žago, električni 
vrtalni stroj in tračno – kolutni brusilnik.  
Namen predmeta je tudi oblikovanje pozitivnega odnosa do lastnega dela in izdelka, skrb za varno 
delo in razvijanje ročnih spretnosti. Praktično delo večinoma poteka samostojno. V načrtovanje 
izdelkov je vključeno tudi tehnično risanje s programoma CiciCAD in SketchUp. 
Ocene se pridobijo preko izdelkov in tehnološke dokumentacije. Predvsem pa težimo k temu, da 
izdelki nastanejo po zamislih učencev ali na podlagi izbranega skupnega projektnega dela. 
 

mentorica: Mateja Istenič 
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20.  Obdelava gradiv - umetne mase (enoletni predmet - 7., 8. ali 9. razred) OGU 

 

izberejo učenci: 7., 8. in 9. razreda 
število ur: 35 ur; 2 uri/ 14 dni 

Pri tem predmetu obdelujemo predvsem umetne snovi (granulat, pena, plastika, penjen PVC, akrilno 
steklo, …), z njimi pa še druga gradiva, ki so potrebna za izdelavo predmetov, kot so: usnje, tekstil, 
slama, papirna in lesna gradiva, lahko pa tudi mehkejša kovinska gradiva v obliki pločevine in žice. 
Pri izdelavi predmetov lahko učenci uporabijo tudi električni spajkalnik in grelnik z vročim zrakom. 
Učenci pri predmetu obdelave gradiv umetne mase: 

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

in tehnološko dokumentacijo; 

 smotrno organizirajo delovno mesto in spoznavajo nevarnosti pri delu. Uporabljajo sredstva 

in dosledno upoštevajo ukrepe za varno delo; 

 spoznajo elemente proizvodnega procesa; 

 konstruirajo in izdelajo preproste predmete iz različnih gradiv ter primerjajo načine obdelav 

posameznih gradiv; 

 razvijajo spretnosti in sposobnosti za različne obdelave; 

 ob delu pravilno izbirajo in uporabljajo orodja za obdelavo različnih gradiv; 

 spoznajo pravila varnega obnašanja v delavnici, uporabljajo sredstva za osebno zaščito pri 

delu; 

 za merjenje izbirajo merilne postopke in ustrezne merilne priprave in pripomočke; 

 vzdržujejo obdelovalna orodja; 

 vrednotijo svoje delo in predmete dela, ocenijo funkcionalnost in videz izdelka; 

 določijo ceno izdelka ter ocenijo možnost prodaje; 

 spoznavajo organizacijo dela; 

 razvijajo pravilen odnos do dela in varstva okolja. 

Namen predmeta je tudi oblikovanje pozitivnega odnosa do lastnega dela in izdelka, skrb za varno 
delo in razvijanje ročnih spretnosti. Izdelke izbiramo glede na sposobnosti in interes učencev. 
Nekateri izdelki so skupni, druge izdeluje vsak učenec po lastni izbiri. Izdelke učenci v celoti 
načrtujejo in izdelajo pri pouku. Po želji pa lahko svoje izdelke doma kasneje nadgradijo, dopolnijo 
in iščejo nove rešitve ter odgovore na vprašanja, ki so si jih zastavili pri vrednotenju izdelka. 
 
Ocene se pridobijo preko izdelkov in tehnološke dokumentacije. Predvsem pa težimo k temu, da 
izdelki nastanejo po zamislih učencev ali na podlagi izbranega skupnega projektnega dela. 
 

mentorica: Mateja Istenič 
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21.  Obdelava gradiv - kovine (enoletni predmet - 7., 8. ali 9. razred) OGK 

 

izberejo učenci: 7., 8. in 9. razreda  
število ur: 35 ur; 2 uri/ 14 dni 
 
Učenci spoznavajo kovine in nadgrajujejo znanja o njih ob 
oblikovanju in izdelavi predmetov (npr.: lopatka za moko, 
smetišnica, prstan, svečnik, ...). Na ta način spoznavajo principe 
oblikovanja, načrtovanja, obdelovalne postopke, ugotavljajo 
lastnosti gradiv, izbirajo ustrezna orodja in stroje.  
 
Učenci pri predmetu obdelave gradiv kovine: 
 

 izdelajo valjaste predmete s struženjem; 

 izdelajo in uporabljajo tehnično dokumentacijo; 

 projektirajo uporaben izdelek kot sintezo tehnoloških, 

likovnih, kulturnih, ekoloških in drugih znanj; 

 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; 

 primerjajo osnovne tehnološke lastnosti nekaterih gradiv med seboj in izdelajo preglednico;  

 merijo z ustreznimi merilnimi metodami in pripomočki; 

 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; 

 razvijajo kritičen odnos do dela in varstva okolja. 

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 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.  
 

Namen predmeta je tudi oblikovanje pozitivnega odnosa do lastnega dela in izdelka, skrb za varno 
delo in razvijanje ročnih spretnosti. Izdelke izbiramo glede na sposobnosti in interes učencev. 
Nekateri izdelki so skupni, druge izdeluje vsak učenec po lastni izbiri. Izdelke učenci v celoti 
načrtujejo in izdelajo pri pouku. Po želji pa lahko svoje izdelke doma kasneje nadgradijo, dopolnijo 
in iščejo nove rešitve ter odgovore na vprašanja, ki so si jih zastavili pri vrednotenju izdelka. 
Ocene se pridobijo preko izdelkov in tehnološke dokumentacije. Predvsem pa težimo k temu, da 
izdelki nastanejo po zamislih učencev ali na podlagi izbranega skupnega projektnega dela. 
 

mentorica: Mateja Istenič 
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22.  Robotika v tehniki (enoletni predmet - 8. razred) RVT 

 

izberejo učenci: 8. in 9. razreda  
število ur: 35 ur; 2 uri/ 14 dni 
Tehnologija se dandanes zelo hitro razvija. Še posebej hiter razvoj 
se kaže na področju robotike, ki je prisotna že na vsakem koraku, 
tako v industriji kot tudi v vsakdanjem življenju. 
 
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.  
 
Učenci in učenke pri predmetu: 

 spoznajo različne oblike uporabe računalniške tehnologije, 

 spoznavajo osnovne pojme robotike in računalniško vodene proizvodnje, 

 berejo, rišejo in sestavljajo sheme električnih krmilj in razumejo njihovo delovanje, 

 načrtujejo in s sestavljankami izdelajo različne računalniško krmiljene modele, 

 uporabljajo računalnik in spoznavajo njegovo vlogo pri krmiljenju zgrajenih modelov, 

 razvijajo sposobnost prostorske predstavljivosti, 

 poznajo vlogo računalniškega vmesnika pri krmiljenju strojev in naprav, 

 naštejejo in opišejo področja z računalniško vodeno tehnologijo in kritično presojajo vpliv 

tega področja na tehnologijo in okolje, 

 pridobivajo in uporabijo informacije in znanje s področja robotike iz monografij, 

periodičnega tiska in interneta, 

 z uporabo projektnega in eksperimentalnega dela ter konstruiranja usvojijo temeljne 

metode in oblike dela, značilne za tehnično-tehnološko področje, 

 razvijajo sposobnost za delo v skupini, 

 razvijajo psihomotorične sposobnosti, 

 pridobivajo sposobnost samostojnega reševanja problemov, 

 spoznavajo poklice s področja elektronike, elektrotehnike, računalništva … in sposobnosti, ki 

jih potrebujejo zanje. 

 
Pri tem predmetu 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 Fischer Tehnik in Lego MindStorm EV3 
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 tehnični in  računalniški učilnici. 
 

mentorica: Mateja Istenič 
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23.  Risanje v geometriji in tehniki (enoletni  
        predmet - 7., 8. ali 9. razred) RVT 

  

izberejo učenci: 7., 8. in 9. razreda 
število ur: 35 ur; 2 uri/ 14 dni 
 
Predmet lahko obiskujejo učenci eno leto. Učenci  
povežejo znanja in izkušnje o grafični predstavitvi  
teles z različnih predmetnih področij in iz življenjskega okolja.  
Namenjen je tistim učencem, ki si želijo spoznati pot izdelka od 
ideje do realizacije. 
 
Učenci in učenke pri predmetu: 
 

 povežejo znanja in izkušnje o grafični predstavitvi teles 

z različnih predmetnih področji in iz življenjskega 

okolja; 

 raziskujejo in oblikujejo tridimenzionalne modele 

preprostih tehničnih predmetov in predmetov iz okolja; 

 spoznajo in uporabijo orodja in postopke tridimenzionalnega modeliranja predmetov v 

virtualnem svetu; 

 oblikujejo tridimenzionalni model in ga uporabijo s pomočjo dvodimenzionalnih risb pri 

izdelavi predmeta iz različnih gradiv; 

 razvijajo sposobnost opazovanja, prostorske predstave, predstavljanja razmerij, figur in 

oblik, razumevanja tehničnih problemov, dojemanja zgradbe in funkcije tridimenzionalnega 

modela, ugotavljanja zvez med deli in celoto; 

 s samostojnim ustvarjanjem, oblikovanjem, načrtovanjem in vrednotenjem spoznavajo in 

razvijajo lastne tehniške ustvarjalne sposobnosti, gojijo sodelovanje in delovne odnose v 

skupini. 

 
Izbirni predmet Risanje v geometriji-3D modeliranje bo potekal v računalniški in tehnični učilnici. 
 
Učenci pri 3D modeliranju spoznavajo prostorske odnose in si izboljšajo prostorsko inteligenco. 
Pridobljeno znanje lahko uporabljajo pri različnih predmetih: matematiki, TIT, likovni vzgoji in 
računalništvu. Podrobneje spoznajo nekatere postopke prostorske predstavitve predmetov, pri 
čemer smiselno uporabljajo skiciranje, risanje z risarskim in računalniškim grafičnim orodjem. 
Spoznajo osnovne značilnosti risanja v strojništvu, elektrotehniki in gradbeništvu, predvsem pa 
znajo kritično presojati in vrednotiti svoje delo.  
 
Kaj bomo počeli: Izkušnje pri skiciranju in risanju povežejo s postopki risanja z računalniškim 
grafičnim programom Google SketchUp. Pri predmetu boste razvijali ustvarjalnost, udejanjali svoje 
ideje in izboljševali svojo prostorsko predstavo. V sklopu predmeta učenci iščejo idejo za izdelek, ki 
bi ga želeli izdelati, ta predmet predstavijo oz. modelirajo v 3D prostoru s programom SketchUp, 
zanj izdelajo tehnično in tehnološko dokumentacijo s programom Google SketchUp, nato pa 
izdelek izdelajo v delavnici. 
 

mentorica: Mateja Istenič 
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24.  Literarni klub (enoletni predmet – 7., 8., in 9. r) 

Literarni klub je enoleten predmet in ga lahko obiskujejo učenci 7., 8. in 9. razredov. Predmet 
literarni klub nadgrajuje predmet slovenščina, upošteva interese učencev in uravnoteženost 
umetnostnega in neumetnostnega jezika. Predmet zajema dve področji: branje in ustvarjanje 
leposlovnih besedil. 
 
Literarni klub spodbuja enakopraven dialog bralcev: učitelj učencem priporoča primerna besedila, 
sprejema pa tudi njihove pobude za lastno branje. Področje branja se povezuje tudi z Bralno značko. 
Leposlovno pisanje pa je dopolnilo šolskemu branju književnosti in je poustvarjalno in ustvarjalno 
pisanje učencev, ki jim povečuje občutljivost za literarno besedilo, hkrati pa ponuja možnosti za 
šolsko literarno ustvarjalnost. Najboljša besedila lahko učenci objavljajo na šolski spletni strani, 
lokalnem časopisu in sodelujejo na različnih natečajih. Predmet literarni klub se posredno ciljno 
povezuje s Tekmovanjem v znanju materinščine za Cankarjevo priznanje, spodbuja pa tudi druge 
samostojne ali skupinske projekte ustvarjalnega branja in pisanja. 
 
Učenci razvijajo pozitiven odnos do književnosti, presojajo prebrano, pišejo pesmi, razvijajo svojo 
domišljijo, pišejo o doživetjih, obiskujejo knjižnico, literarne prireditve, pripravijo lahko razstavo, 
pišejo in rišejo stripe … 
 
Z učenci se bomo pogovarjali o prebranih knjigah. Za branje jih bodo priporočali tudi ostalim. Iz 
najzanimivejših knjig bodo učenci pri pouku prebrali le odlomek, ki jih bo popeljal v razburljivo, 
doživeto in napeto branje doma. Pripravljali bomo razstave svojih najljubših knjig. 
 

mentorica: Natalija Kogovšek 

25.  Glasbeni projekt (enoletni predmet – 7., 8., ali 9. r) 

 
Učenci oblikujejo ali poustvarjajo glasbeno predstavo, v kateri povezujejo različne umetniške zvrsti 
in jo posredujejo šolskemu in širšemu občinstvu. Učenci se učijo oblikovanja in izvedbe glasbenega 
oz. z glasbo povezanega projekta (lutkovna, dramska predstava, glasbena pravljica, musical…). 
Učenci preko projekta na različnih ravneh uresničujejo svojo ustvarjalnost. 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 

26.  Glasbeni dela (enoletni predmet – 7., 8. ali 9. r) 

 
Učenci obiskujejo kakovostne glasbene prireditve. Temeljni namen izbirnega predmeta glasbena 
dela je, da učenci uresničijo svoje interese za glasbeno umetnost in kulturo. Učencem omogoča 
ustvarjalnost in raziskovanje, kar spodbuja in navaja na trajno sodelovanje v glasbeni kulturi. 
 

mentorica: Natalija Rus 
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27.  Ansambelska igra (enoletni predmet – 7., 8. ali 9. r) 

 
Učenci na različne inštrumente skupinsko muzicirajo v glasbeni skupini. Učenci poustvarjajo vokalne, 
instrumentalne in vokalno-instrumentalne vsebine. Izražajo ustvarjalne zamisli z zvočnimi 
eksperimenti, improvizacijo in glasbenim oblikovanjem – komponiranjem ter izvajanjem v razredu 
in javno ter predstavljajo svoje poustvarjalne in ustvarjalne dosežke. 
 

mentorica: Natalija Rus 

 

28.  Vezenje (enoletni predmet – 7., 8. ali 9. r) 

 
Učenci ročno ustvarjajo in ob koncu šolskega leta pripravijo razstavo. Predmet razvija likovne 
sposobnosti in estetski čut, ustvarjalnost in domišljijo. Učenci izdelke načrtujejo in tudi izdelajo. 
Izdelki imajo estetsko in uporabno vrednost. 

mentorica: Natalija Rus 

 

29.  Ples (enoletni predmet – 7., 8. ali 9. r) 

 
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. Hkrati si učenci preko plesa pridobijo možnosti 
telesnega izražanja, ki je enako pomembno kot besedno izražanje, poleg tega je pomemben 
spodbujevalec doživljanja in razmišljanja vsakega človeka. 
 

mentorica: Natalija Rus 

30.  Likovno snovanje I (enoletni predmet - 7. razred) 

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 razvijajo 
svoje ustvarjalne sposobnosti na področjih risanja, slikanja, kiparstva in modnega oblikovanja. 
predmet je primeren tudi kot del priprave za učence, ki se nameravajo vpisati na šole, kjer je  
predvideno preverjanje likovne nadarjenosti. 
Risanje: linearni elementi in kompozicija (upoštevajo kompozicijske odnose), linearni elementi in 
prikazovanje materialnosti površin (kombinacija svetlih in temnih površin),  pisana, tiskana pisava in 
risba (strip, voščilnica, grafit ali vabilo). 
Slikanje: komponiranje barvnih ploskev in njihovo mehko ali trdo učinkovanje. 
Modno oblikovanje: moda (modna skica ali modni dodatki). 
Kiparstvo: kiparski elementi (kip, relief, negativ reliefa ali kip iz odpadnih materialov). 
 

mentorica: Svetlana Sovre 
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31.  Likovno snovanje II (enoletni predmet – 8. r) 

 
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 razvijajo svoje ustvarjalne sposobnosti na področjih risanja, slikanja, grafike in prostorskega 
oblikovanja. 
Risanje: likovni prostor (grafična modelacija, linearna perspektiva), vidno vizualno ravnovesje 
(narišejo uravnoteženo kompozicijo z različnimi liki), črta ki nastane z gibanjem točke (rišejo miže). 
Slikanje: glasba kot likovni motiv (slikajo na glasbo, ob poslušanju ugotavljajo izrazne značilnosti). 
Grafika: uporabna grafika (oblikujejo plakat z risbo in računalnika, ovitek, vabilo, znak ...), 
umetniška grafika (barvna grafika v visokem tisku ali izvedejo globoki tisk). 
Prostorsko oblikovanje: umetnost oblikovanja prostora (maketa lastnega stanovanja ali scenski 
prostor s scenskimi elementi). 
Kombinirano področje: od pojma do znaka (pojem upodobijo na sedem različnih načinov). 
 

mentorica: Svetlana Sovre 
 

32.  Likovno snovanje III (enoletni predmet - 9. razred) 

 
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 
razvijajo svoje ustvarjalne sposobnosti na področjih risanja, kiparstva, prostorskega oblikovanja in 
vizualnih komunikacij. 
Risanje: zlati rez ( kompozicija z zlatim rezom), obrnjena perspektiva, aspektiva, anamorfoza. 
Kiparstvo: kip in ambient (instalacija). 
Prostorsko oblikovanje: načrtovanje prostorskih sprememb v domačem kraju (izvedejo maketo 
novih prostorskih tvorb v domačem kraju. 
Vizualne komunikacije: vizualna sporočila in likovna vsebina (vizualno sporočilo v poljubni slikarski 
tehniki ali računalnikom, logo v skladu s svojimi poklicnimi željami, vizualni mediji (v fotografije 
vnašajo v lastne ideje, posebnosti kompozicije, planov, tonov, oblik, barv… 
 

mentorica: Svetlana Sovre 
 
 

 
 

 

 

 

 


