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SPLOŠNE INFORMACIJE
− Predmetnik namenja izbirnim predmetom po eno uro na teden, razen tujemu jeziku, ki mu namenja dve
uri na teden.
− Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši
(pisno soglasje).
− Šola bo ponudila izbirne predmete iz družboslovno-humanističnega in naravoslovno-tehničnega sklopa.
Učenec lahko izbere tudi obe uri iz istega sklopa. Izbira ur izbirnih predmetov ni vezana na sklope.
− Ocenjevanje znanja pri izbirnih predmetih je številčno.
− Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen
sodelovanja pri izbirnih predmetih. Starši po vpisu v glasbeno šolo posredujejo pisno vlogo naši šoli, v vlogi
navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le eno uro tedensko, in
priložijo potrdilo o vpisu. Ravnatelj v skladu z določbami zakona odloči o oprostitvi za posamezno šolsko
leto.
− Postopek izbire bo potekal v mesecu aprilu.

DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI SKLOP

NEMŠČINA III

Pouk nemščine v 9. razredu bo potekal dve uri na teden. Spoznavali bomo nemške dežele, nemško kulturo,
navade in običaje. Razvijali bomo pozitiven odnos do nemškega jezika. Pri pouku bo poudarek na
avtentičnih besedilih, temah iz vsakdanjega življenja, sproščeni komunikaciji v nemškem jeziku in
razvijanju vseh štirih jezikovnih spretnosti: bralne, slušne, govorne in pisne. V devetem razredu bomo
obravnavali naslednje teme: jaz in moje počitnice, predstavitev osebe, v mestu, moja prihodnost, gremo
v svet. Uporabljali bomo i-učbenik za nemščino v 9. razredu. V okviru pouka nemščine bodo učenci lahko
sodelovali tudi pri tekmovanju za nemško bralno značko.

Pripravila: Milanka Celič

LIKOVNO SNOVANJE III

1 ura tedensko, 34 ur letno, izvaja se na 14 dni po 2 uri
Likovno snovanje je namenjeno učencem, ki radi ustvarjajo.
Program izbirnega predmeta LS3 dopolnjuje in nadgrajuje osnovni program likovne umetnosti v 9.
razredu.
Ure se porazdelijo na naslednja likovna področja: risanje, kiparstvo, vizualne komunikacije, prostorsko
oblikovanje.
Vsebine, s katerimi se srečajo učenci ob praktičnem delu:
•

kip in ambient,

•

risanje v prostoru, proporci,

•

vizualna sporočila in likovna vsebina,

•

oblikovanje prostora,

•

vizualni mediji – naš vsakdan.

Vsebine so zasnovane po posameznih likovnih področjih na temeljih likovnega pojmovanja, ki jih učenec
nadgrajuje glede na svoje sposobnosti. Učenci praktično in teoretično razvijajo občutljivost likovnega
mišljenja, opazovanja, zaznavanja, domišljijo, vizualni spomin in ročne spretnosti na področjih risanja,
kiparstva, vizualnih komunikacij in prostorskega oblikovanja. Učenci likovno izrazijo misli in občutja na
svojstven način in usvojeno uporabijo v praktičnih nalogah.

Pripravila: Brigita Merše

FILMSKA VZGOJA: FILM IN DRUŽBA

Predmet se izvaja v 9. razredu
Izbira filmske vzgoje III ni vezana na predhodno obiskovanje filmske vzgoje I ali II.
V 32 urah bomo tako 15 ur namenili OGLEDU FILMOV (5 celovečernih). Ogledu sledi poglobljena razprava
in pogovor.
Nato bomo 7 ur namenili FILMU IN DRUŽBI. Spregovorili bomo o sprejemanju različnih filmov v družbi, o
interpretacijah in vrednotenju. Opazovali bomo, kako so filmski ustvarjalci pristopili k družbenim
problemom v igranem in dokumentarnem filmu. Spoznali bomo družbeni vidik filmske ustvarjalnosti,
filmsko obravnavo družbeno perečih problematik (razrednih, rasnih, spolnih, verskih, kulturnih, starostnih
itd.).
Zadnji sklop 10 ur bomo namenili snemanju kratkega DOKUMENTARNEGA FILMA. Učenci bodo tako sami
posneli in zmontirali kratek dokumentarni film. Sami ga bodo zasnovali in naredili predpripravo na
snemanje filma. Nato ga bodo posneli in zmontirali. Po ogledu bo sledil pogovor in vrednotenje posnetega.
Cilji predmeta:
Učenec
• zna razložiti, kaj sta film in avdiovizualna dejavnost,
• pozna različne filmske vrste in jih predstavi na primeru,
• pozna, kaj je dokumentarni film in njihove temeljne značilnosti ter jih razloži na primeru,
• pozna in razloži osnovne filmske ustvarjalne postopke,
• sodeluje pri nastanku kratkega dokumentarnega filmskega izdelka,
• s soustvarjalci predstavi nastali filmski izdelek in ga zagovarja,
• razvije aktiven odnos do filma in interes za različne vrste filmov, ki jih samostojno izbira.
Ocenjevanje pri predmetu
Učenci v vsakem sklopu pridobijo eno oceno, skupno tri ocene. Oblike preverjanja znanja so ustna in pisna
ocena ter ocena ustvarjenega izdelka (dokumentarni film, referat, plakat, maketa ...).
Posebnosti pri predmetu
V primeru ugodnih epidemioloških razmer načrtujemo obisk Muzeja slovenskih filmskih igralcev v Divači
(cena cca. 10 €) in ogled filma v Kinodvoru (brezplačno).
Pripravila: Mateja Sitar Zevnik

RETORIKA

»Ljudje, ki vedo o čem govorijo, ne potrebujejo Power Pointa.« (Steve Jobs)

Kako navdušiti poslušalce?
Kako premagati strah pred nastopanjem?
Kam z rokami med nastopanjem?
Zakaj je o isti stvari mogoče govoriti na različne načine?
Veščina nastopanja. Spretnost posameznika, da poslušalcem svojo temo predstavi sproščeno, strokovno
in zanimivo.
O tehnikah govorništva, oblikovanju argumentov ZA in PROTI se boste urili pri izbirnem predmetu
RETORIKA.

RETORIKA UČENCE UČI:
Kaj in zakaj je retorika?
Retorične tehnike.
Kaj je argument?
Govorniški nastop.
Retorika in argumentacija za aktivno državljanstvo.

Pripravila: Milena Požun

FILOZOFIJA ZA OTROKE: JAZ IN DRUGI

Beseda filozofija je v grščini pomenila »ljubezen do modrosti«.
Če rad razmišljaš s svojo glavo in se rad pogovarjaš, ti ponujamo predmet FILOZOFIJA ZA OTROKE.
Pri predmetu učenci izražajo svoje lastno mnenje, razvijajo sposobnosti za logično in argumentirano
mišljenje. Cilj predmeta je razvijati radovednega, razmišljujočega, ustvarjalnega in komunikativnega
učenca.
Za izbirni predmet FILOZOFIJA ZA OTROKE se lahko učenec odloči v 7., 8. in 9. razredu. Vsebinski sklop
predmeta je vsako leto samostojna celota, ki ne zahteva udeležbe pri pouku leto poprej.
Predmet je vsako leto poimenovan glede na vsebino.
Učenci v 9. razredu spoznavajo družbene odnose, vlogo zakonov v vsakdanjem življenju, razpravljajo na
temo, kaj je svoboda in pravičnost.

Pripravila: Milena Požun

TURISTIČNA VZGOJA

je enoletni izbirni predmet. Temeljni namen predmeta je prikaz naravnih lepot in kulturne dediščine, ki
Slovenijo uvrščajo med vodilne turistične destinacije in predvsem med destinacije z največjim turističnim
potencialom.
Pri predmetu turistična vzgoja bomo z aktivnimi metodami učenja, tako v učilnici kot na terenu, spoznavali
te potenciale in jih poskušali prepoznati, ovrednotiti ter oblikovati svoje ideje.
Pa še najpomembnejše vodilo: turizem smo ljudje.
Pripravil: Gregor Sebanc

GLEDALIŠKI KLUB

Izbirni predmet gledališki klub je enoleten in se lahko izvaja v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole (glede na
število prijav). Namenjena mu je 1 ura tedensko, tj. 32 ur letno.
Predmet izhaja iz vsebin dramske vzgoje pri pouku književnosti v šoli, vendar jih dopolnjuje z novimi
vsebinami (pojmi, problemskimi sklopi) in besedili ter ga povezuje s poznavanjem temeljnih pojmov iz
gledališkega in dramskega sveta. Učenci dograjujejo zmožnost sprejemanja in tudi tvorjenja enostavnejših
dramskih besedil (dramatizacije) ter se usposabljajo za ustvarjalno in kritično sprejemanje teh besedil,
hkrati pa aktivno sodelujejo pri nastanku gledališke predstave.

UČNI CILJI
Učenci s pomočjo učitelja in individualnih sporazumevalnih zmožnosti:
● spoznavajo prvine gledališke, lutkovne in radijske umetnosti,
● pridobivajo bralno in gledališko kulturo, tj. naklonjenost do branja krajših dramskih besedil ter
obiskovanja gledaliških predstav,
● si oblikujejo stališča za prepoznavanje kvalitetne predstave (vzgoja gledališkega občinstva),
● s pomočjo učitelja ustvarjajo besedila in manjše predstave, nastopajo na odru ter se učijo delati v
skupini,
● berejo krajša besedila slovenske in tuje mladinske dramatike, spoznavajo zgradbo dramskega besedila,
● s pomočjo učitelja dramsko besedilo razčlenjujejo,
● s pomočjo učitelja pišejo dramatizacije pesemskih in proznih besedil,
● se udeležujejo posamičnih ali skupinskih vaj ter sproščeno improvizirajo besedila,
● ogledajo si gledališko predstavo/-e, se o njej/njih pogovarjajo in jih skušajo vrednotiti,
● spoznavajo glavne prvine gledališkega dogodka, tj. gledališko komunikacijo in njeno aktualnost (igralci
– predstava – skupinski gledalec),
● razvijajo zmožnosti izražanja z mimiko, kretnjami, gibanjem in govorom v odrskem prostoru,
● s pomočjo učitelja pripravljajo razredno oz. šolsko gledališko uprizoritev,
● obiščejo eno izmed slovenskih gledališč (predvidoma Slovensko mladinsko gledališče) in spoznajo njegov
ustroj.
Pripravila: Klara Vrtačnik

NARAVOSLOVNO-TEHNIČNI SKLOP

RAČUNALNIŠTVO: RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

Pri izbirnem predmetu računalništvo – računalniška omrežja učenci znanja s predmetov urejanje besedil
in multimedija spiralno nadgradijo, poglobijo in razširijo.
Ves čas izobraževanja je v ospredju aktivna vloga učencev in učenk in njihov osebni, strokovni in jezikovni
razvoj. Skupinsko delo, problemsko učenje, izbiranje vsebin glede na zanimanje in sposobnost učencev in
učenk ter upoštevanje njihovih idej, individualizacija, vključevanje različnih socialnih aktivnosti,
povezovanje med predmeti, sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki, ustanovami in s šolami ter razvijanje
različnih strategij mišljenja so osnovne oblike dela pri predmetu. Pri tem se razvija sposobnost
ustvarjalnega in kritičnega mišljenja ter presojanja z namenom, da se zagotovi razumno in samozavestno
odločanje učencev in učenk v novih ter nepredvidljivih situacijah.
Cilji:
Učenci:


spoznavajo osnovne pojme računalništva in vlogo ter pomen računalniške tehnologije v sodobni
družbi,

•

spremljajo razvoj računalniške tehnologije,

•

pridobivajo temeljna znanja, spretnosti in navade za učinkovito ter uspešno uporabo sodobne

računalniške tehnologije za zadovoljevanje svojih in družbenih potreb,
•

razvijajo komunikacijske zmožnosti,

•

oblikujejo stališča do pridobljenih informacij in krepijo merila za doživljanje ter vrednotenje

lepega,
•

razvijajo sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij,

•

pridobivajo sposobnost samostojnega reševanja problemov,

•

razvijajo sposobnost in odgovornost za sodelovanje v skupini ter si krepijo pozitivno samopodobo,

•

razvijajo pravilen odnos do varovanja lastnine (avtorske pravice) in osebnosti (zaščita podatkov),

•

bogatijo svoj jezikovni zaklad in skrbijo za pravilno slovensko izražanje.

Pripravila: Vesna Krasnik

ŠPORT ZA SPROSTITEV

Pripravila: Alja Drašler

NAČINI PREHRANJEVANJA

Predmet je namenjen učencem, ki želijo skozi praktično delo dopolniti in razširiti znanje o prehrani, ki so
ga pridobili pri predmetu gospodinjstvo in naravoslovje. Poudarek je na pripravi tradicionalnih jedi
različnih dežel in jedi, povezanih s posebnimi načini prehranjevanja.
CILJI PREDMETA
Učenci:
•

spoznavajo pomembnost zdrave prehrane,

•

obravnavajo načine tradicionalnega prehranjevanja v različnih deželah in prehrano v različnih

starostnih obdobjih življenja in v posebnih razmerah,
•

poglabljajo znanja, predvsem v smislu usmerjanja v nadaljnje šolanje na agroživilskih, gostinsko-

turističnih in zdravstvenih šolah,
•

razvijajo individualno ustvarjalnost in skrb za lastno prehrano.

METODE DELA:
Pri predmetu učenci praktično pripravljajo različne jedi, ki jih primerno postrežejo, degustirajo in
ovrednotijo iz različnih vidikov. Pouk poteka v blok urah na 14 dni, ocene učenci pridobivajo s praktičnimi
vajami in referatom.

Pripravila: Cvetka Tomašić

GENETIKA

Izbirni predmet genetika je enoletni predmet, ki je namenjen učencem devetega razreda. Genetika je veda
o dedovanju; o tem, kako se dedne lastnosti prenesejo na potomce. Pri genetiki bomo spoznali, kako lahko
že pred rojstvom otroka ugotavljamo, ali bo zdrav in katerega spola bo; ugotovili bomo, kakšne barve oči
bi lahko imeli vaši otroci; spoznali bomo, zakaj se v krajih, kjer je že pred desetletji prišlo do jedrskih
nesreč, še danes rojevajo otroci z genetskimi napakami. Spoznali bomo, kako nam genetika pomaga pri
zdravljenju bolezni in ustvarjanju novih sort rastlin in živali. Preverili bomo, ali je možno klonirati človeka
(klonirati pomeni narediti popolnega dvojnika), in se pogovorili o tem, kakšne možnosti in nevarnosti nam
genetika prinaša v prihodnosti. Predmet genetika priporočam tistim, ki razmišljate o vpisu na srednje šole
naravoslovne usmeritve (medicina, veterina, biotehnologija, gimnazija) in pa seveda vsem, ki jih predmet
zanima.
Učenci pri izbirnem predmetu:
- pridobivajo uporabno znanje za razumevanje procesov in pojavov v zvezi z dednostjo ter sposobnost
predvidevanja posledic poseganja v dedni material,
- poglobljajo, razširijo in nadgradijo že usvojeno znanje pri obveznem predmetu in se urijo v njegovi
uporabi v vsakdanjem življenju,
- navajajo se na kritično presojanje pozitivnih in negativnih posledic človekovega poseganja v dedni
material in se zavejo možnih zlorab ter njihovih posledic,
- spoznavajo eksperimentalne metode dela in se ob tem seznanjajo z moralno-etičnimi zadržki pri njihovi
uporabi.
Učenci delajo samostojno, izdelki, ki se bodo ocenjevali, so plakati, eksperimentalno delo, referati, poskusi
itd.

