
ASTRONOMIJA (ZVEZDE IN VESOLJE) 

Število ur tedensko: 1 

Letno število ur: 32 

Razred: 9 

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

področjem znanosti.  Pri tem predmetu je povadrek na naslednjih vsebinah: oddaljenosti zvezd, 

metoda paralakse, opazove zvezdnih kopic, rimska cesta in zbiranje podatkov o vesolju. 

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. 

  



ELEKTRONIKA Z ROBOTIKO 

Letno število ur: 35 

Razred: 9 

Elektronika z robotiko 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 iz zbirke LEGO. 

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. 

  



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. 

  



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. 

  



OGK – Obdelava gradiv – kovina – 9.razred 

32 ur 

CILJI 

Pri izbirnem predmetu učenci:  

 Poglobijo in nadgradijo znanje o kovinah, 

 samostojno izdelajo, znajo izpolniti in uporabljajo tehnično dokumentacijo, 

 seznanijo se s poklici v tehničnih panogah obrti in industrije, 

 pri delu samostojno uporabljajo priročnike o kovinah in druge vire informacij, 

 poznajo osnovna orodja in stroje za obdelavo kovin ter njihovo varno uporabo, 

 razumejo sestavo, krmiljenje in delovanje nekaterih strojev za obdelavo kovin, 

 spoznajo lastnosti in uporabnost kovin v vsakdanjem življenju in jih ob delu utrdijo, 

 seznanijo se s postopki spajanja kovin (vijačenje, kovičenje, spajkanje...), 

 načrtujejo predmete iz kovin in drugih gradiv,  

 pri delu iščejo lastne rešitve pri konstrukciji predmetov, 

 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 8. razredu. Učenci izdelujejo praktične  izdelke iz različnih kovin, pri nekaterih izdelkih pa 

lahko tudi dodajajo druge materiale. Izdelke izdelajo po predloženem načrtu (skica, sestavni in 

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

narišejo in napišejo tehnično in tehnološko dokumentacijo za svoj izdelek iz kovine in ga 

izdelajo. Izdelke učenci v celoti načrtujejo in izdelajo pri pouku. Naučijo se obdelovati različne 

kovine z ročnim orodjem in obdelovalnimi stroji. Znajo gospodarno izkoristiti material. Pri delu 

znajo uporabljati zaščitna sredstva, zaščititi delovne površine 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. 

  



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. 

  



RAČUNALNIŠKA OMREŽJA (9. RAZRED) 

Pri predmetu Računalniška omrežja se spoznamo z osnovami računalniških omrežij. 

Spoznamo jezik HTML in v njem ustvarimo enostavno spletno stran. Nato učenci izdelajo 

spletno stran z orodjem Wix. V nadaljevanju spoznamo platformo Wordpress in jo namestimo 

na splet oz. uporabimo storitev Arnes Splet. Z orodjem nato izdelamo enostavno spletno stran. 

 

 

  



IME IZBIRNEGA  PREDMETA RETORIKA 
 

RAZRED Retorika je enoletni izbirni predmet. Namenjen je 

učencem 9. Razreda in jih nauči predvsem 

samostojnega, koherentnega ter kritičnega 

oblikovanja in izražanja stališč na vseh področjih 

družbenega in zasebnega življenja. 
 

  

OKVIRNI CILJI, VSEBINE  Spoznati pravilnejše in natančnejše 

oblikovanje argumentov in prepričevalnih 

tehnik na vseh področjih človekovega 

življenja.  

 

 Naučiti se samostojnega, koherentnega in 

kritičnega oblikovanja ter izražanja stališč 

na področjih družbenega in zasebnega 

življenja: (etika dialoga, kaj je 

argumentacija, razliko med dobrimi in 

slabimi argumenti). 

 

 Spoznavanje sestavnih delov retorične 

tehnike, oblikovanje prepričljivih govorov, 

učenje javnega nastopanja in izražanja 

svojih stališč ter učinkovitega prepričevanja 

in argumentiranja.  

 

  Retorika je veščina, zato se je lahko 

priučimo. Pravijo, da se pesnik rodi, retorik 

pa naredi.  

 

ŠTEVILO UR Tedensko (1 uro), skupaj letno (32 ur) 

 

UČITELJICA VESNA PENEC, prof. 

 

 

»Dober in samozavesten nastop je eden najpomembnejših razlogov, zaradi 

katerega posameznik uspe v življenju.« 

  



ŠPORT ZA ZDRAVJE - ŠZZ - 9. Razred 

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

pa z vidika športno-rekreativnih učinkov pomembni za kakovostno preživljanje prostega časa 

v vseh življenjskih obdobjih. 

 

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

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

Programu izbirnih predmetov je v devetem razredu osnovne šole namenjenih 32 ur pouka. 

 

Cilji izbirnega predmeta šport za zdravje: 

 - razvijati gibalne (predvsem moč, hitrost, koordinacija gibanja, gibljivost) in 

funkcionalne sposobnosti (aerobna in anaerobna vzdržljivost) z individualnimi 

programi, 

 - z izbranimi nalogami ohranjati pravilno telesno držo in oblikovati skladno postavo, 

 - opravljati dalj časa trajajoče gibalne naloge aerobnega značaja v naravi, kjer je 

poudarjena vztrajnost, 

 - izpopolnjevati športna znanja tistih športov rednega učnega načrta športne vzgoje, ki 

nudijo možnost kasnejše prostočasne dejavnosti (atletika, ples, aerobika, odbojka, 

košarka, nogomet, plavanje), 

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

 - spoznati primerno prehrano ob določenih športnih dejavnostih, pomenom 

nadomeščanja izgubljene tekočine in škodljivostjo dopinga, 

  

 - oblikovati odgovoren odnos do lastnega zdravja (redno ukvarjanje s športom v šoli in 

prostem času, telesna nega, zdrava prehrana ), 

 - spodbujati medsebojno sodelovanje, zdravo tekmovalnost, 

 - spoštovati pravila  obnašanja, doživljati sprostitveni vpliv športne vadbe. 

  

 

Program šport za zdravje je namenjen nadgradnji tistih vsebin redne športne vzgoje, s katerimi 

lahko vplivamo na zdravje in dobro počutje. Vsebine in izpeljava izbirnega predmeta 

omogočajo spoznavanje različnih vplivov gibalnih dejavnosti na zdravje, ter pridobivanje 

znanj, ki učencem omogočajo, da si v prostem času izberejo sebi primerne športne vsebine. 

 

 

                          Aktiv športa 

  



NAČINI PREHRANJEVANJA 

 
Te zanima priprava različnih jedi, raznolikost načinov prehranjevanja, ki jih poznamo?  

Si pripravljen/-a preizkusiti nove in nenavadne jedi in pri tem piliti svoje kuharske spretnosti?  
 

Če so zgornja vprašanja vzbudila tvoje zanimanje in bi kar zdaj poprijel/-a za kuhalnico potem 

te vabim, da se nam pridružiš prihodnje šolsko leto pri predmetu načini prehranjevanja. 

Spoznavali bomo raznolikost in pestrost prehrane ljudi. Odkrivali bomo različne kulture in se 

osredotočili na njihovo kulinariko. Preizkusili se bomo v pripravi različnih jedi s celega sveta, 

in tudi tradicionalnih jedi ter jih nato tudi poizkusili.  

 

Vabljeni vsi, ki radi kuhate in želite nadgraditi poznavanje različnih načinov prehranjevanja. 

OPREDELITEV PREDMETA 

Pri izbirnem predmetu načini prehranjevanja učence poučujemo o prehrani z vidika 

zagotavljanja in varovanja zdravja. Učijo se o pomembnosti zdrave prehrane, obravnavajo 

načine prehranjevanja in prehrano v različnih starostnih obdobjih življenja in v posebnih 

razmerah. 

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 z vidika usmerjanja v nadaljnje šolanje na agroživilskih, gostinsko-

turističnih in zdravstvenih šolah, 

 razvijajo individualno ustvarjalnost. 

 

VSEBINA PREDMETA 

 prehranjenost, 

 tradicionalni in drugačni načini prehranjevanja, 

 prehrana v različnih starostnih obdobjih, 

 prehrana v posebnih razmerah. 



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 

 

 

 

 



 

 

 


