
PONUJENI IZBIRNI PREDMETI ZA 9. 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 III (FI3) 
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. 
 
IZBRANI ŠPORT - ODBOJKA (IŠO) 
Namen enoletnega predmeta Izbrani šport je poglabljanje vsebin določenega športa. Namenjen je 
vsem učencem, ne le tistim, ki se z izbranim športom ukvarjajo že pri interesnih dejavnostih v šoli ali 
zunaj nje. Namen enoletnega programa je poglabljanje vsebin določenega športa (ODBOJKA). 
Namenjen je vsem učencem, ne le tistim , ki se z ODBOJKO ukvarjajo že pri interesnih dejavnostih v 
šoli ali zunaj nje. 
Praktične vsebine: izpopolnjevanje osnovnih tehničnih elementov, učenje zahtevnejših tehničnih in 
taktičnih elementov, igra  6:6 na skrajšanem ali normalnem igrišču. 

 
KEMIJA V OKOLJU (KEO) 
Kemija v okolju se v programu osnovne šole pojavlja kot predmet, kjer se poglablja in utrjuje 
znanja, veščine in spretnosti, ki so jih učenci pridobili pri pouku kemije. 

Poudarek je na aktivnem proučevanju vode ter vplivov onesnaževanja na zdravje ljudi. 
Osnovna učna metoda izbirnega predmeta je eksperimentalno delo, ki so izvaja v okviru 
terenskega, sodelovalno – raziskovalnega ali projektnega učnega dela. 
Učenci se urijo v natančnem opazovanju, beleženju, razvrščanju in analiziranju podatkov in 
informacij. Naučijo se pravilno odvzemati vzorce vode, pravilno delati s kovčki za analizo 
vode. Znajo prikazati vodo kot naravni vir, opišejo njeno stanje s preprostimi fizikalno – 



kemijskimi meritvami. Učijo se razmišljati o posledicah današnjega načina življenja v okolju, 
kjer so doma in ustvarjati alternativne zamisli prihodnjega trajnostnega razvoja. 

 
LIKOVNO SNOVANJE III (LS3) 
Izbirni predmet LIKOVNO SNOVANJE III 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. 
Izbira izbirnega predmeta LIKOVNO SNOVANJE III ni vezana na predhodno izbiro izbirnega predmeta 
LIKOVNO SNOVANJE II in LIKOVNO SNOVANJE I. 
 
NEMŠČINA III (NI3) 
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. Z učenjem nemščine lahko učenec začne tudi v 8. ali 9. razredu, če ima ustrezno predznanje. 
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  
 
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.  
 
RAČUNALNIŠRVO – RAČUNALNIŠKA OMREŽJA (ROM) 
Računalništvo - Računalniška omrežja je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci 
nadgradijo, poglobijo in razširijo znanja pridobljena pri prejšnjih dveh izbirnih predmetih iz sklopa 
Računalništvo. 
Sodobni človek potrebuje internet. V njem so podatki, ki jih potrebuje za spoznavanje in razumevanje 
realnosti. Vendar podatki tja niso prišli sami po sebi. Nekdo jih je vanj vpletel. Znanje, kako to storiti 
čim bolj učinkovito in estetsko, postaja vedno pomembnejše. 
Poudarek predmeta je na izdelavi spletnega sestavka iz področja, ki učenca najbolj zanima. Spletni 
sestavek se bo na koncu objavil na spletni strani. Znanje pridobljeno pri tem predmetu lahko učenci 
uporabijo pri izdelavi najrazličnejših spletnih strani. 
Pri predmetu se zahteva predhodno znanje dela z računalnikom. Vsak učenec bo dobil svoj elektronki 
naslov preko ARNES-a. Vsak učenec dela za svojim računalnikom, računalnik doma ni potreben. 
Učenci svoje znanje v celoti pridobijo v šoli. 
 
RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA (RDK) 
Vsak od nas se vsak dan sprehaja po svojem kraju, pa vendar se jih najde veliko, ki ga slabo poznajo. 
In učenci v 9. razredu to lahko že spremenijo. Izbirni predmet Raziskovanje domačega kraja in varstvo 
njegovega okolja je  namenjen vam.  Predmet je enoleten in obsega 35 ur letno (ena ura na teden).  



V 9. razredu se boste učenci pri pouku geografije seznanili s Slovenijo kot svojo domovino. Izbirni 
predmet pa je namenjen raziskovanju domačega kraja in spoznavanju posebnosti življenja v njem. 
V okviru izbirnega predmeta bomo na različne načine spoznavali življenje v Zagorju in njegovi ožji ter 
širši okolici. Preučevali bomo: 
naravno-geografske poteze: kamnine, prst, podnebje, vode, rastje; 
družbeno-geografske poteze: gospodarstvo, prebivalstvo, promet, naselja. 
Pouk pri predmetu je usmerjen v aktivno delo učencev (skupinsko in individualno). Učenci s 
terenskim in raziskovalnim delom raziskujejo konkretno domače okolje, kar je pri rednem pouku težje 
izvedljivo. Ocenjevanje se razlikuje od ocenjevanja pri geografiji, saj bodo ocene pridobljene ob 
predstavitvi plakatov, analiz, seminarjev in terenskega dela. 
 
RETORIKA (RET) 
Retorika, tudi govorništvo, je veščina (spretnost oz. tehnika) govorjenja. Namen retorike kot 
obveznega izbirnega predmeta v 9. razredu je učence in učenke seznaniti na le s pojmi prepričevanja 
in argumentiranja, temveč tudi s tehnikami prepričevanja, elementi prepričevalnega postopka, 
oblikami prepričevanja, strukturacijo govora in vsestranskim obvladovanjem govorne situacije, razliko 
med prepričevanjem in argumentiranjem, razlikovanje med dobrimi in slabimi argumenti. 
Učenci in učenke s posebno pozornostjo razvijajo osnovne sporazumevalne spretnosti poslušanja in 
govorjenja, branja in pisanja v različnih govornih položajih. Razvijajo sposobnost samostojnega in 
suverenega govornega nastopanja, sposobnost jasne, logične predstavitve misli, sposobnost 
sprejemanja in razumevanja sporočil, njihovega analiziranja in vrednotenja. 
 
ROBOTIKA V TEHNIKI (RVT) 
Učenec pri predmetu spozna osnove elektronike in izdela  svoj robot. V pomladanskem času se 
udeležimo regijskega tekmovanja za osnovnošolce, kjer učenci tekmujejo v kategoriji RoboSLED z 
roboti, kateri sledijo črti. Učenec bo lahko sestavil in programiral gibanje različnih robotov iz sklopa 
kompleta RoboPro. 

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. 
 
 
ŠOLSKO NOVINARSTVO (ŠNO) 
Šolsko novinarstvo je enoletni izbirni predmet, ki nadgrajuje predmet Slovenščina, izvaja se v 8. in 9. 
razredu osnovne šole Predstavlja poglabljanje in razširitev sposobnosti in znanj v okviru predmeta, 
upošteva interese učencev in uravnoteženost področij umetnostnega in neumetnostnega jezika. 
Predmet se navezuje na izročilo osnovnošolskih novinarskih in dopisniških krožkov ter uredništev 
šolskih glasil. Združuje raziskovanje neumetnostnih jezikovnih zvrsti, posebej publicističnih. V 
praktičnem delu z besedili učenci dograjujejo svojo zmožnost sprejemanja in tvorjenja 



neumetnostnih besedil ter se usposabljajo za ustvarjalno in kritično sprejemanje 
publicističnih/propagandnih besedil. Opazujejo jezik in slog teh besedil. 
 
ŠPORT ZA SPROSTITEV (ŠSP) 
Namen enoletnega predmeta Šport za sprostitev 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. 
Pri programu šport za sprostitev ponudimo sodobne športno-rekreativne vsebine glede na možnosti 
okolja in različnost v zmožnostih in interesih učencev. Namen programa je približati šport učenčevim 
potrebam, interesom in željam, omogočiti spoznavanje novih športov in poudariti razvedrilni in 
sprostilni značaj športa. Program lahko vsebuje športne zvrsti iz osnovnega programa (ples, aerobika, 
tek, plavanje, pohodništvo), lahko pa tudi druge športe, ki jih ponudi šola (kolesarjenje, namizni tenis, 
badminton, tenis, borilni športi, hokej na travi, rolkanje ...). 
 
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. 
 
VERSTVA IN ETIKA III (VE3) 
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. 
Poučevanje retorike ima namen učence in učenke naučiti predvsem samostojnega, koherentnega ter 
kritičnega oblikovanja in izražanja stališč pri vseh drugih šolskih predmetih, nadaljnjem izobraževanju 
in v življenju na sploh. 
 
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. 
 
VZGOJA ZA MEDIJE: RADIO (RAD) 
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. 
Pri predmetu Radio se poudarijo radijske medijske vsebine in oblikujejo lastne radijske oddaje.  
Učenci tudi spoznajo razlike med medijskimi občinstvi. 
 


