
GLEDALIŠKI KLUB 

Izbirni predmet gledališki klub praktično dopolnjuje šolsko delo pri slovenščini. 

Je enoletni predmet za učence od 7. do 9. razreda, ki ga učenci obiskujejo po eno uro na 

teden. 

Namen predmeta ni priprava šolskih proslav in nastopanje na njih, ampak spoznavanje 

gledaliških poklicev, delovanja gledališča in poteka ugledališčenja dramskega besedila, da bi 

učenci dobili veselje do obiskovanja gledaliških predstav. 

Učenci pri pouku pridobivajo bralno in gledališko kulturo in si  oblikujejo stališča za 

prepoznavanje kakovostne predstave, cenijo gledališko ustvarjalnost drugih narodov, razvijajo 

zanimanje za sprejemanje različnih gledaliških predstav (mladinsko gledališče in gledališče za 

odrasle, lutkovno gledališče, ulično gledališče, variete) in spoznavajo gledališče kot sintezo 

različnih umetnosti 

Pouk bo dejaven, kar pomeni, da se bodo učenci urili v improvizaciji, dramatizirali krajša 

pripovedna besedila, vadili tehnike recitacije in deklamacije in nastopili v krajšem prizoru, ki 

ga bodo po zakonitostih spoznanih gledaliških tehnik uprizorili sami. 

 

Predviden je ogled gledališke in/ali baletne predstave. Stroške vstopnice krijejo starši. 

  



PREDSTAVITEV IZBRANEGA ŠPORTA ZA UČENCE 7. RAZREDA 

KOŠARKA , ROKOMET 

Šola bo ponudila igri z žogo za učence 7. razredov v šolskem letu 2021/2022. 

Predmetu je namenjenih 35 ur v enem šolskem letu. 

Pouk bo potekal enkrat tedensko v okviru urnika v telovadnici šole. 

CILJI: 

Ob redni in dovolj intenzivni vadbi učenec izboljša svoje gibalne sposobnosti. 

Osvoji nekatere nove spretnosti in znanja, ki mu bodo omogočala vseživljenjsko varno in 

odgovorno sodelovaje v različnih športnih dejavnostih. 

Da bo razvil pozitivne vedenjske vzorce (medsebojno sodelovanje, spoštovanje športnega 

obnašanja, strpnost in sprejemanje različnosti). 

Teoretične vsebine predmeta izbrani šport obsegajo pravila izbranih športov, pravila varnosti 

pri izvajanju izbranega športa, osnovne sodniške znake, pravila športnega obnašanja na vadbi 

in na tekmi, higieno v povezavi s športno vadbo. 

Spremljanje napredovanja, osvojena praktična znanja in preverjanje sta podlagi za ocenjevanje 

pri izbirnem predmetu IZBRANI ŠPORT. Ocene bodo številčne od 1 do 5. 

Pri izbranem športu KOŠARKA učenci bolj podrobno spoznajo elemente košarkarske igre 

(vodenje, podajanje, lovljenje žoge, met na koš…..) 

Igrali bodo različne igralne kombinacije 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 in spoznavali taktiko košarkarske 

igre. 

Seznanili se bodo z vlogo sodnika, se naučili sodniških znakov in sojenja v igri. 

Pri izbranem športu ROKOMET bodo učenci poglobili in nadgradili znanje rokometa. 

Seznanili se bodo z osnovnimi tehničnimi elementi rokometne igre  (podaje, lovljenje , streli na 

gol,  

Pokrivanje in odkrivanje v igri, spremljanje igralca brez žoge in z žogo., spoznavanje in vadba 

zahtevnejših tehničnih in taktičnih elementov: 

- podaja iz naleta 

- strel iz skoka 

- protinapad 

- conska obramba 

- osebna obramba 

- pravila igre 

- sodniški znaki 

- sojenje tekme 

  



LIKOVNO SNOVANJE 1,2 in 3 je izbirni predmet, ki se izvaja v 7.,8. in 9.razredu. 

Učenci si lahko izbirni predmet LIKOVNO SNOVANJE  izberejo vsako leto. Ta izbirni 

predmet  učencem omogoča, da svojo likovno ustvarjalnost doživijo in izrazijo v oblikovanju 

zanimivih in likovno domiselnih izdelkih. Učenci se seznanjajo z novimi likovnimi tehnikami 

in izrazili in pri tem uporabljajo njim nepoznane materiale. Spoznavajo delo na terenu in 

risanjem in slikanjem po opazovanju. S svojimi deli likovno obogatijo šolske prostore in 

sodelujejo na likovnih natečajih na regijskem in državnem nivoju. Vsako leto se udeležijo Male 

Napotnikove kiparske kolonije, kjer v naravnem okolju oblikujejo v les, kar je zanje vedno 

posebno doživetje. 

Cilji izbirnega predmeta LIKOVNO SNOVANJE 1, 2 in 3: 

Učenci: 

- razvijajo zmožnost opazovanja, predstavljivosti, likovnega mišljenja, likovnega spomina, 

in domišljije, 

- razvijajo interes za različne oblike likovne dejavnosti, 

- bogate in ohranjajo zmožnost za likovno izražanje, 

- usvajajo znanje likovne teorije in ostrijo čut za likovne vrednote, 

- se seznanjajo z likovnimi izrazili in se usposabljajo za njihovo samostojno uporabo, 

- ob rokovanju z različnimi materiali in orodji razvijajo motorično spretnost in občutljivost, 

- z oblikovanjem prostorov in kiparskih volumnov razvijajo kiparski odnos in občutenje 

likovnega prostora,  

- se seznanjajo z razlikami in povezavami med vizualnim in likovnim svetom, 

- razvijajo likovno izrazne zmožnosti in ustvarjalnost,  

- ob likovno dejavnem delu bogatijo emocionalne, socialne in estetske osebnostne kvalitete, 

- ob ozaveščanju čustev razvijajo čut za lepo,  

- spoznavajo vlogo in pomen estetskih vizualnih komunikacij v ožjem in širšem okolju,  

- razvijajo zmožnost doživljanja lepote v naravi in umetninah, 

- razvijajo odnos za likovne stvaritve, do nacionalne in splošne človeške likovne kulturne 

dediščine, 

- razvijajo zmožnost oblikovanja meril za kritično vrednotenje lastnih del, del vrstnikov ter 

stvaritev umetnikov, 

- razvijajo zmožnost razumevanja različnih medijev vizualne kulture in zmožnost 

vrednotenja uporabnih predmetov ter likovne problematike v okolju. 

 

 

                                                                                       Danica Arzenšek 

  



OBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA  

Nemščina je triletni izbirni predmet, ki se izvaja dve uri tedensko. Učenci lahko po enem ali 

dveh letih učenja izstopijo, vendar je pomembna kontinuiteta znanja, zato je ključno, da učenci 

učenja ne prekinjajo in pri pouku vztrajajo. Z učenjem lahko začnejo tudi v 8. ali 9. razredu, če 

imajo ustrezno predznanje.  

Predmet je namenjen vsem, ki ste radovedni in vas zanimajo druge kulture in jeziki.  

Bistvo obveznega izbirnega predmeta je, da učenci pri pouku skladno razvijajo vse jezikovne 

sposobnosti, slušno in bralno razumevanje, govorno ter pisno sporočanje, se usposabljajo za 

navezovanje stikov in komuniciranje v tujem jeziku, razvijajo in poglabljajo jezikovno znanje 

in jezikovne sposobnosti, ter novo pridobljeno znanje povezujejo z ostalimi jeziki, ki jih že 

znajo, pridobivajo vedenje o tujih deželah in ljudeh ter hkrati razvijajo občutljivost in 

razumevanje za drugačnost, spoznavajo značilnosti kultur in navad dežel, v katerih se govori 

nemško. 

Pri nemščini poleg običajnih oblik učenja tujega jezika tudi pojemo, rišemo, ustvarjamo ter 

izvajamo intervjuje, igre vlog, dramatizacije krajših prizorov, se učimo s pomočjo učnih postaj, 

kart, spomina. Uporabljamo pa tudi svetovni splet in moderno tehnologijo.  

Učenci bodo po želji lahko v okviru pouka nemščine sodelovali tudi pri šolski nemški bralni 

znački, tekmovanju iz znanja nemščine za učence 9. razredov in ostalih stalnih projektih.  

Tudi pri pouku obveznih izbirnih predmetov je predpisano ocenjevanje. Učenec, ki ta predmet 

izbere, mora do konca šolskega leta pridobiti najmanj 3 ocene. Predmet se ob koncu šolskega 

leta zaključi s številčno oceno in vpiše v spričevalo. 

  



OGL – Obdelava gradiv – les – 7.razred 

35 ur 

 

CILJI 

Pri izbirnem predmetu učenci:  

• poglobijo znanje o lesu, 

• pri delu samostojno uporabljajo priročnike o lesu in druge vire informacij, 

• spoznajo obdelovalne postopke in orodja za obdelavo lesa, 

• načrtujejo predmete iz lesnih gradiv in pri tem uporabijo oziroma sami izdelajo 

tehnično in tehnološko dokumentacijo, 

• izdelajo od dva do štiri izdelke, ki jih odnesejo domov, 

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

vrednotiti svoje delo in predmete dela, 

• spoznajo poklice v industriji in obrti, 

• spoznavajo problematiko vpliva tehnike in tehnologije na okolje ter njegovega 

varovanja, 

• spoznavajo sestavo in delovanje osnovnih orodij in strojev za obdelavo gradiv. 

 

OPIS PREDMETA 

Učenci nadgradijo in poglobijo znanja in veščine s področja obdelave gradiv, ki so jih pridobili 

v 6. razredu. Učenci izdelujejo izdelke iz lesa. Prvi izdelek izdelajo po predloženem načrtu 

(skici, sestavni in delavniški risbi in tehnološkem listu). Ostale izdelke učenci načrtujejo sami. 

Samostojno narišejo in napišejo tehnično in tehnološko dokumentacijo za svoj izdelek in ga 

tudi izdelajo. Izdelke učenci v celoti načrtujejo in izdelajo pri pouku. Uporabljajo ročna orodja, 

od strojev pa vibracijsko žago, električni vrtalni stroj in tračni ali kolutni brusilnik. Naučijo se 

obdelovati les  z ročnim orodjem in obdelovalnimi stroji. Znajo optimalno izkoristiti material. 

Pri delu znajo uporabljati zaščitna sredstva in organizirati svoje delo. Znajo pripraviti in 

pospraviti svoje delovno mesto. Namen predmeta je tudi oblikovanje pozitivnega odnosa do 

lastnega dela in izdelka in razvijanje ročnih spretnosti. 

  



SODOBNA PRIPRAVA HRANE 
Želiš poglobiti znanja iz zdravega prehranjevanja, pripravi zdravih in okusnih obrokov, 

prehranskih navad in pripravi kuharskega recepta? 

 

Pri predmetu sodobna priprava hrane boš lahko poglobil/-a znanja o prehranjevanju in tako 

sam/-a odločal/-a o svoji prehrani v smislu zagotavljanja zdravja. Utrdili bomo znanje o tem, 

kako pravilno razporejati vnos hranilnih snovi, spoznali posledice nepravilnega prehranjevanja, 

ocenjevali lastnosti živil, urili različne tehnološke postopke priprave jedi ter pripravljali zdrave 

obroke.  

Vabljeni vsi, ki radi kuhate in bi radi nadgradili znanja s področja prehrane.  

 

                    

OPREDELITEV PREDMETA 

Pri predmetu bomo velik poudarek namenili pripravi zdrave hrane. Učenci bodo osvojili pojem 

zdravo, ga znali uporabljati in izbirati živila, ki so potrebna za pripravo takšne hrane. Med 

jedmi, ki jih imajo radi, bodo izbirali zdrava živila, tista pa, ki razen maščob in ogljikovih 

hidratov ne vsebujejo ostalih hranilnih snovi, vitaminov in mineralov, bodo nadomestili z živili, 

ki so s temi obogatena in jih pripravili, degustirali, primerjali in ocenili. Seznanili se bodo z 

energetskimi vrednostmi, hranilnimi snovmi, ki se nahajajo v živilih in jih znali preračunavati 

glede na težo živil. 

 

SPLOŠNI CILJI PREDMETA 

Učenci: 

• razvijajo sposobnosti uporabe, povezovanja in tvornega mišljenja za preudarno 

odločanje o lastni prehrani predvsem v smislu zagotavljanja zdravja; 

• nadgrajujejo vsebine, ki so jih pridobili pri rednem predmetu Gospodinjstvo; 

• poglabljajo znanja predvsem v smislu usmerjanja v nadaljnje šolanje na agroživilskih, 

gostinsko-turističnih in zdravstvenih šolah; 

• razvijajo individualno ustvarjalnost. 

 

 

VSEBINA PREDMETA 

• hranljive snovi v povezavi z zdravjem, 

• kakovost živil in jedi, 

• priprava zdrave hrane, 

• prehranske navade. 

 



UREJANJE BESEDIL (7. RAZRED) 

Pri predmetu Urejanje besedil se temeljito spoznamo z urejevalnikom besedil Microsoft 

Word in njegovo napredno uporabo. Učenci pri predmetu napišejo in oblikujejo seminarsko 

nalogo. Spoznamo se tudi z drugimi urejevalniki besedil kot so Google Docs in Libre Office 

Writer. Prav tako spoznamo program za urejanje elektronskih preglednic Microsoft Excel. 

Poglobili bomo tudi poznavanje orodij paketa Office 365 kot so Outlook, Koledar, OneDrive 

idr. 

 

 

 

  



VERSTVA IN ETIKA 

Izbirni predmet VERSTVA IN ETIKA nudi učencem možnost, da razširijo/dopolnijo, 

diferencirajo in problematizirajo znanje, ki ga o verstvih in etiki dobijo pri obveznih 

predmetih. Predmet je namenjen tako učencem, ki imajo doma (krščansko) religiozno vzgojo 

in obiskujejo verouk, kot pripadnikom drugih religij in tistim brez domače religiozne vzgoje 

in opredelitve. 

Učenec bo: 

·pridobil objektivna znanja in razgledanost iz obravnavanega področja; 

·razvijal sposobnosti razumeti druge ljudi, z njimi sodelovati, biti solidaren in biti pripravljen 

sporazumno reševati konflikte; 

·razvijal nagnjenja in sposobnosti za oblikovanje zavesti o samem sebi, svoji identiteti, svojih 

ciljih, (z)možnostih in mejah; 

·razvijal zmožnosti za etično presojo in pripravljenost zase, za druge ljudi in naravo; 

·spoznal vlogo verstev pri oblikovanju različnih civilizacij, posebej krščanstva pri razvoju 

evropske kulture in oblikovanju slovenskega naroda. 

Vsebina: 

·Verstva sveta -svetovna verstva 

·Krščanstvo 

·Budizem 

·Islam 

·Enkratnost in različnost 

·Azijska verstva 

·Judovstvo 

·Tradicionalne religije 

·Nova religiozna gibanja 

·Človek in narava 

 


