
PONUJENI IZBIRNI PREDMETI ZA 7. RAZREDE V ŠOLSKEM LETU 2015/2016 
 
ANSAMBELSKA IGRA (ANI) 
Ansambelska igra je enoletni izbirni predmet in je primeren tudi za tiste, ki ne hodijo v glasbene šole. 
Program omogoča velik izbor glasbenih vsebin in se prilagaja učenčevim interesom in sposobnostim. 
Program spodbuja skupinsko muziciranje in sodelovanje. Učenci pri predmetu poustvarijo in ustvarijo 
vokalne, vokalno- instrumentalne in instrumentalne vsebine, izbirajo izvajalske sestave, navajajo se 
na samostojno orientacijo v partiturah in na zapis, izražajo ustvarjalne zamisli z zvočnimi 
eksperimenti, improvizirajo in glasbeno oblikujejo, komponirajo in svoje dosežke javno  predstavijo. 
 
FRANCOŠČINA I (FI) 
Izbirni predmet francoščina je triletni predmet, ki se izvaja v obsegu dveh ur tedensko, skupaj 70 ur 
letno. Učenec lahko po enem ali dveh letih učenja francoščine izstopi. Z učenjem francoščine lahko 
začne tudi v 8. ali 9. razredu. 
Pri pouku uporabljamo učbenik in delovni zvezek Junior 1, glede na učno skupino. Poleg učbenika je 
pouk popestren z dodatnimi učnimi list in raznovrstnim gradivom. K ustvarjalnemu učenju pripomore 
dodatno projektno delo na različne teme. Učenci na ta način usvajajo vse jezikovne sposobnosti: 
slušno in bralno razumevanje ter govorno in pisno sporočanje. 
Pri učenju francoščine učenci spoznavajo tudi nekatere značilnosti francoske kulture in tako razvijajo 
humanistični odnos do sveta, poglabljajo svoja spoznanja o njem in doživljajo druge kulturne 
vrednote. Ob primerjanju francoske kulture z lastno, učenci razvijajo strpen odnos do drugačnosti ter 
utrjujejo svojo kulturno identiteto. 
 
GLEDALIŠKI KLUB (GKL) 
Izbirni predmet Gledališki klub izhaja iz vsebin dramske vzgoje pri pouku književnosti v šoli, vendar jih 
dopolnjuje z novimi vsebinami in besedili. Poleg ustvarjalnih gledaliških dejavnosti je predmet 
povezan tudi s spoznavanjem aktualnih dogodkov v slovenskih gledališčih. Predmet nima namena 
oblikovati celovite gledališke predstave (kot dramski krožek), pač pa spoznavati značilnosti drame in 
gledališča z aktivno gledališko vzgojo učencev. Njegova vsebina so predvsem dramska besedila in 
elementi ter celota in gledališke predstave. 
 
LIKOVNO SNOVANJE I (LS1) 
Izbirni predmet LIKOVNO SNOVANJE I dopolnjuje vsebine iz rednega predmeta likovne vzgoje. 
Poudarek predmeta je na spoznavanju, odkrivanju in razvijanju učenčeve ustvarjalnosti. 
Vsebine predmeta so po posameznih likovnih področij zasnovane na temeljnih likovnih pojmih, ki jih 
učenec usvaja in nadgrajuje glede na svoj potencial. Svoje znanje bodo učenci poglabljali tudi tako, da 
bodo spoznavali likovna dela umetnikov in poklice, pri katerih je potrebno znanje likovnega jezika ter 
si tako oblikovali merila likovnega vrednotenja za življenje. 
 
NEMŠČINA I (NI1) 
Za učenje nemščine kot izbirnega predmeta se lahko odločijo tisti učenci, za katere pomeni ta izbor 
učenje že drugega tujega jezika. Nemščina je triletni predmet, to pomeni, da se izvaja v 7., 8. in 9. 
razredu. Učenci, ki uspešno zaključijo šolanje v osnovni šoli in s tem tudi triletno učenje nemščine kot 
izbirnega predmeta, lahko v gimnazijah nadaljujejo z učenjem nemščine po modulu B, to je 
nadaljevalni drugi tuji jezik. 
Znanje in jezikovne sposobnosti, ki jih učenci usvajajo in razvijajo pri pouku tujega jezika, so 
pomembne najprej zaradi neposredne uporabnosti za učence, pozneje pa za njihovo poklicno in 
nenehno izobraževanje, za širjenje njihove komunikacijske sposobnosti prek meja materinščine tako 
v poklicnem kot tudi v zasebnem življenju oz. za razvijanje širše medkulturne komunikacijske 
sposobnosti. Ta postaja izrazitejša v času vse večjega gospodarskega, političnega in kulturnega 
sodelovanja, v katerem posameznik postaja vse pomembnejši partner v sporazumevanju. 
 



OBDELAVA GRADIV – LES (OGL) 
Obdelava gradiv je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci usmerjajo svojo  
radovednost v izdelavo določenega predmeta in ustvarjalno sodelujejo v skupini.  
Vsebinsko se predmet veže na predmet Tehnika in tehnologija. Programi so prilagojeni otrokovim  
sposobnostim. Pouk poteka v šolski delavnici. Vsak učenec sam s pomočjo strojev in naprav izdela več 
uporabnih izdelkov, ki jih lahko odnese domov.  
 
 
RAČUNALNIŠTVO – UREJANJE BESEDIL (UBE) 
Računalništvo - Urejanje besedil je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci 
pridobijo tista temeljna znanja računalniško-informacijske pismenosti, ki so potrebna v življenju in pri 
nadaljnjem izobraževanju. 
Predmet je prilagojen predznanju učencev in je namenjen tako začetnikom kot tudi učencem, ki že 
imajo nekaj znanja pri delu z računalnikom, saj svoje znanje nadgrajujejo z zahtevnejšimi vsebinami. 
Znanje pridobljeno pri tem predmetu lahko učenci uporabijo pri pisanju referatov, seminarskih in 
raziskovalnih nalog pri drugih predmetih. 
Vsak učenec dela za svojim računalnikom ter na koncu samostojno izdela projektno nalogo, pri kateri 
si temo izbere sam. Računalnik doma ni potreben. 
 
SODOBNA PRIPRAVA HRANE (SPH) 
Pri tem predmetu učence poučujemo o prehrani glede na zagotavljanje in ohranjanje zdravja in se 
učijo o pomembnosti varne in zdrave prehrane ter načina priprave. Učencem omogoča razvijanje, 
utrjevanje in poglabljanje znanj, ki so jih pridobili že pri pouku gospodinjstva s poudarkom na 
praktičnem delu. 
Praktično delo bo potekalo v skupinah ali parih. Pripravljali bomo različne jedi, jih pokušali in 
predlagali njihovo izboljšavo. 
Spoznali bomo osnove zdrave prehrane, priporočljiv ritem prehranjevanja, hranljive snovi v prehrani, 
potrebe organizma po hranljivih snoveh, kakovost živil in jedi, kriterije za oceno zdrave prehrane, 
različne postopke priprave zdrave hrane, gastronomsko kulinarična načela pri pripravi obrokov, 
dobre prehranske navade in posledice neupoštevanja le-teh. 
Spoznanja pri tem predmetu bodo dobra popotnica učencem za življenje, saj bodo spoznali osnove in 
pripravo zdrave prehrane ter kako lahko z njo vplivamo na izboljšanje počutja ob manjših tegobah ali 
ob posebnih psihofizičnih naporih. 
 
ŠPORT ZA ZDRAVJE 
Namen enoletnega predmeta Šport za zdravje je spoznavanje novih športov, ki jih v obveznem 
šolskem programu ni mogoče izvajati, so pa z vidika športno-rekreativnih učinkov pomembni za 
kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih. 
Program šport za zdravje je namenjen nadgradnji tistih vsebin redne športne vzgoje, s katerimi lahko 
vplivamo na zdravje in dobro počutje (splošna kondicijska pripravljenost, atletika, ples, ena od 
športnih iger, plavanje). Vsebine in izpeljava izbirnega predmeta omogočajo spoznavanje različnih 
vplivov gibalnih dejavnosti na zdravje, razumevanje pomena telesne in duševne sprostitve, ter 
pridobivanje znanj, ki učencem omogočajo, da si v prostem času izberejo sebi primerne športne 
vsebine in obremenitve. 
 
TURISTIČNA VZGOJA (TVZ) 
Izbirni predmet TURISTIČNA VZGOJA je enoletni izbirni predmet. Poudarek predmeta je na vzgoji 
učencev za pozitiven odnos do turizma in turistov. Predmet bi naj učencem vzbudil zanimanje za 
turizem kot možno področje njihovega prihodnjega poklicnega dela in jih motiviral za pridobivanje 
znanja o turizmu kot družbenem gibanju. Vsebine predmeta naj bi razvijale učenčev čut za ohranjanje 
in smotrno izkoriščanje naše naravne in kulturne dediščine, ki je oblikovala našo istovetnost in 
razpoznavnost. 



 
VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI (VNN) 
Naravne in druge nesreče so v Sloveniji pogoste. Od tega, kaj bomo storili, kako bomo ravnali med 
nesrečo in po njej, je namreč lahko odvisno, ali bomo preživeli.  
S praktično uporabo opreme, taktike in tehnike se seznanijo v gasilskem domu in na kraju samem, pri 
tem pa sodelujejo strokovni delavci iz gasilskih in drugih organizacij (reševalci, policija,…), ki so 
vključeni v zaščito in reševanje. Veliko je terenskega dela in praktičnega dela, saj obiščemo gasilce, 
reševalce in spoznavamo njihovo delo, opremo,vozila…Pri tem predmetu boš dobil informacije kako 
ukrepati oz. pomagati sočloveku kadar je v nevarnosti oz. poškodovan, kako odreagirati in ravnati v 
primeru naravnih in drugih nesreč. 
 
VERSTVA IN ETIKA II (VE2) 
Obvezni 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. 
 
VZGOJA ZA MEDIJE: TISK (TIS) 
Predmet vzgoja za medije je sestavljen iz treh zaokroženih tematskih vsebin, vsaka se bo obravnavala 
kot enoletni sklop: TISK, RADIO, TELEVIZIJA. Vsebine enoletnih sklopov se vsebinsko dopolnjujejo, 
možno pa je, da se učenci seznanjajo samo z enim enoletnim sklopom ali pa katerega preskočijo. 
Vsak izbirni sklop lahko obiskujejo učenci 7., 8. in 9. razreda devet letne osnovne šole po eno uro 
tedensko oz. 35 (32) ur letno. Učenci, ki bodo izbrali predmet Vzgoja za medije vsa tri leta, si bodo iz 
tem, ki se ponavljajo, pridobili poglobljeno znanje. 
Predmet Tisk je zasnovan tako, da so poudarjene medijske teme tiska. Učenci spoznajo tudi skupne 
značilnosti množičnih medijev, razlike med različnimi načini in oblikami sporočanja: novinarska, 
umetniška, publicistična besedila, dokument, fotografija, video, film, glasba, internet in znajo 
razlikovati oglaševanje ter propagando od novinarskega sporočanja. Učenci razumejo, da mediji sveta 
ne zrcalijo, ampak ga konstruirajo in ustvarjajo. Na koncu prvega leta učenci izdajo svoj časopis. 


