
ASTRONOMIJA (DALJNOGLEDI IN PLANETI) 

Število ur tedensko: 1 

Letno število ur: 35 

Razred: 8 

Astronomija 1 je naravoslovni izbirni predmet, pri katerem učenci srečajo zelo zanimivim 

področjem znanosti.  Pri tem predmetu je povadrek na naslednjih vsebinah: objekti v vesolju, 

orientacija na nebu, gradniki Sončevega sistema in opazovanje s teleskopom. 

To vedenje odpira učencem možnost, da osvojijo  temeljna znanja s področna astronomije. 

Sklop je zasnovan tako, da učenci najprej spoznajo osnove astronomije. Srečajo se z ustreznimi 

problemi v astronomiji in si tako pridobijo sposobnosti kritičnega razmišljanja. V decembru se 

udeležijo šolskega tekmovanja iz astronomije. Najboljši se kasneje udeležijo tudi državnega 

tekmovanja.  

 

 

Astronavtka Sunita Williams v družbi učencev OŠ Gorica 

 

 

Izbirni predmet bo poučeval Zvonko Kramašek, prof. 

  



Poskusi v kemiji (POK) za 8. in 9. razred 

 

 Izbirni predmet poskusi v kemiji je namenjen učencem 8. in 9. razreda, ki radi 

raziskujejo, eksperimentirajo ter so pri svojem delu resni in natančni. 

 Pri predmetu se pridobivajo eksperimentalne veščine in spretnosti.  

 Učenci se navadijo samostojnega dela in dela v skupinah. Spoznavali bodo metode 

varnega eksperimentiranja, razvijali eksperimentalne veščine, postavljali hipoteze, 

opazovali in beležili opažanja, opisovali pojave, zbirali podatke, razvrščali rezultate.  

 Učenci bodo izvajali zanimive poskuse (mavrična pena, negoreči robec, faraonove 

kače, termitna reakcija…). 

 Ocenjevanje bo iz izdelkov, eksperimentiranja, odnosa do dela in ustvarjalnosti (testov 

in ustnih oceni NI).  

Predmet se izvaja enkrat na teden, 1 šolsko uro, v učilnici 56. 

  



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 

  



MULTIMEDIJA (8. RAZRED) 

Pri predmetu Multimedija obravnavamo različne medije za predstavitev informacije: besedilo, 

slika, zvok, video. Naučimo se urejati rastrske slike v programu Gimp, zvok v programu 

Audacity in video v programu DaVinci Resolve. Spoznamo se z lastnostmi digitalnega zvoka, 

videa in rastrskih slik. 

Naučimo se uporabljati program za urejanje elektronskih predstavitev Microsoft PowerPoint. 

Učenci izdelajo interaktivno predstavitev v kateri združijo in uporabijo pridobljeno znanje. 

 

  



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. 

  



OGU – Obdelava gradiv – umetne snovi – 8.razred 

35 ur 

CILJI 

Pri izbirnem predmetu učenci:  

 poglobijo znanje o umetnih snoveh, 

 izdelajo in uporabljajo tehnično dokumentacijo, 

 pri delu samostojno uporabljajo priročnike o umetnih snoveh in druge vire informacij, 

 spoznajo obdelovalne postopke in orodja za obdelavo umetnih snovi, 

 načrtujejo predmete iz različnih gradiv (plastike, granulata, pene, stiropora...) in pri tem 

uporabijo oziroma sami izdelajo tehnično in tehnološko dokumentacijo 

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

 naučijo se ovrednotiti izdelek in poiskati izboljšave. 

OPIS PREDMETA 

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

v 7. razredu. Osnovno gradivo za izdelavo predmetov so umetne snovi, ki jih kombiniramo z 

drugimi (les, usnje, žica,…). Nekaj izdelkov izdelajo po predloženem načrtu (sestavni in 

delavniški risbi in tehnološkem listu). Nekatere izdelke učenci načrtujejo samostojno: narišejo 

skico, sestavni in delavniški risbi in narišejo tehnično in tehnološko dokumentacijo za svoj 

izdelek ter ga izdelajo. Izdelke učenci v celoti načrtujejo in izdelajo pri pouku. Orodja in 

obdelovalni postopki so praviloma ročni. Od strojev uporabijo le vibracijsko žago, električni 

vrtalni stroj in tračni ali kolutni brusilnik. Naučijo se gospodarno izkoristiti material, ustrezno 

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. 

  



ROBOTIKA V TEHNIKI 8 

Število ur tedensko: 1 

Letno število ur: 35 

Razred: 8 

Robotika v tehniki je tehniški izbirni predmet, pri katerem učenci srečajo zelo zanimivim 

področjem znanosti. Pri tem predmetu je poudarek na naslednjih vsebinah: osnove 

elektrotehnike, sestavni deli robota, praktična izdelava robota. 

To vedenje odpira učencem možnost, da osvojijo  temeljna znanja s področna robotike. Sklop 

je zasnovan tako, da učenci najprej spoznajo osnove elektrotehnike. Srečajo se z ustreznimi 

problemi v robotike in si tako pridobijo sposobnosti kritičnega razmišljanja. V decembru se 

začne praktični del v katerem vsak učenec sestavi svojega robota. Aprila se učenci udeležijo 

tekmovanja v robotiki 

 

 

Izbirni predmet bo poučeval Zvonko Kramašek, prof. 

  



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. 

  



IME IZBIRNEGA  PREDMETA ŠOLSKO NOVINARSTVO 

RAZRED Enoletni predmet za učence 8. razredov.  

 

 

OKVIRNI CILJI, VSEBINE  Spoznavali bomo danes zelo razširjeno, 

skorajda vsakdanjo dejavnost, ki pa je vedno 

zanimiva in aktualna.  

 

 Raziskovali bomo osnovne novinarske 

zvrsti, dnevno, tedensko in revijalno 

periodiko oziroma časopisje, se seznanili z 

novinarskim delom in poklicem in tudi sami 

skušali kaj zanimivega napisati. 

 

 Delo bo potekalo v šoli, delno pa tudi na 

terenu.  

 

ŠTEVILO UR Tedensko (1 uro), skupaj letno (35 ur) 

 

UČITELJICA VESNA PENEC, prof. 

 

 

  



ŠPORT ZA SPROSTITEV - ŠSP - 8. razred 

Šport za sprostitev sestavljajo vsebine, ki so nadgradnja osnovnega programa športne vzgoje.  

Pouk poteka enkrat tedensko v okviru rednega urnika z izjemo nekaterih vsebin, kot so 

gorništvo in pohodništvo, fitnes, plavanje. Te dejavnosti bodo potekale izven urnika in zunaj 

šole. Programu izbirnih predmetov je v osmem razredu osnovne šole namenjenih 35 ur pouka. 

 

Praktične in teoretične vsebine 

Splošna kondicijska priprava 

Praktične vsebine: razvijati gibalne (moč, koordinacijo gibanja, gibljivost, ravnotežje, 

natančnost) in funkcionalne sposobnosti (aerobna in anaerobna vzdržljivost) z individualnimi 

programi. 

Teoretične vsebine: različni sodobni programi kondicijske priprave; vrednotenje spremljave 

gibalnih in funkcionalnih sposobnosti ter telesnih značilnosti. 

Tek 

Praktične vsebine: vaje za izpopolnjevanje tehnike teka; fartlek. 

Teoretične vsebine: spremljanje srčnega utripa; pomen vrednosti srčnega utripa in načrtovanja 

vadbe teka; raven sposobnosti in znanja; učenci znajo koordinirano in sproščeno teči vsaj 12 

min. 

Gorništvo in pohodništvo  

Praktične vsebine: pohodi; orientacija v naravi. 

Teoretične vsebine: tempo hoje in termo regulacija; vpliv hoje na organizem; varovanje narave, 

skrb za ohranitev narave in kulturne dediščine; prva pomoč. 

Raven sposobnosti in znanja: učenci poznajo vpliv hoje na organizem, nevarnosti v gorah in 

znajo nuditi prvo pomoč. 

Košarka 

Praktične vsebine: izpopolnjevanje tehničnih in taktičnih elementov, igra 4:4 in 5:5 

Teoretične vsebine: pravila igre; sodniški znaki. 

Raven sposobnosti in znanja: uspešna uporaba tehničnih in taktičnih elementov v igri 4:4 in 

5:5. 

Odbojka 

Praktične vsebine: izpopolnjevanje osnovnih tehničnih elementov; učenje zahtevnejših 

tehničnih in taktičnih elementov; igra 6 : 6. 

Teoretične vsebine: pravila igre; sodniški znaki. 

Raven sposobnosti in znanja: uspešna uporaba osnovnih tehničnih in taktičnih elementov v igri  

 

                        Aktiv športa 

  



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 

 

 

 


