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PONUDBA OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV V 9. RAZREDU 

NEMŠČINA 3, 64 ur letno, učiteljica Zdenka Habjanič Lazarevič 
Pri Nemščini 3 bodo učenci nadaljevali s spoznavanjem in učenjem nemškega jezika 
na način, ki poteka pri Nemščini 1 in 2. Obravnavali bomo naslednje teme: sprehajali 
se bomo skozi Nemčijo, Avstrijo in Švico, spoznavali njihove znamenitosti in reševali 
kvize. Najprej se bomo sprehodili skozi mesto, tudi skozi Ljubljano, se poskusili znajti 
s prometnimi sredstvi in seveda vprašati za pot. Ob tem bomo spoznavali utrip nemških 
mest in posebnosti. Pri tem pa ne bomo pozabili na dober nakup v raznih prodajalnah. 
Nato se bomo posvetili svoji sobi, jo pospravili in opisali po svojih najboljših močeh. 
Hkrati si bomo ogledali, kako živijo naši vrstniki v nemško govorečih deželah. Nato se 
bomo ukvarjali z različnimi poklici in ugotavljali, kaj bi v življenju radi počeli. Odpravili 
se bomo tudi na jezikovno potovanje v Anglijo in spoznavali medkulturne razlike. Ob 
koncu se bomo pogovarjali tudi o dobrih starih časih in znali pripovedovati o preteklih 
dogodkih. Sledilo bo spoznavanje modnih trendov in nakup v tekstilni prodajalni, ob 
tem pa se bomo pogovarjali, kaj najraje oblečemo za posamezne priložnosti. 
Ob vsem tem si bomo vzeli čas za ogled video posnetkov, filmov in poslušali nemško 
glasbo.  Naše znanje nemščine bomo preskusili na tekmovanju devetošolcev v znanju 
nemškega jezika, prebirali nemško revijo »Schuss«, sodelovali na tekmovanju za 
nemški bralni znački »Epi Lesepreis« ali  »Bücherwurm« ter po želji pripravili kak plakat 
ali skeč. 

ŠPANŠČINA 3, 64 ur letno, učiteljica Urša Jeran 

¿Quieres saber aún más? Ali hočeš vedeti še več? ¡Por supuesto! Seveda!  
Španščina je namreč najbolj razširjen romanski jezik. Pri izbirnem predmetu Španščina 
3 bomo nadaljevali s spoznavanjem vseh pomembnih sestavin jezika z namenom, da 
bi se znali ustrezno in učinkovito sporazumevati v najrazličnejših okoliščinah. Pri 
Španščini 3 je poudarek na časovnih paradigmah. Naučimo se preteklik, s katerim 
opisujemo pretekle dogodke. Učne ure bomo popestrili s kulturnimi zanimivostmi 
špansko govorečega sveta, glasbo, filmom, literaturo in didaktičnimi igrami. Preizkusili 
se bomo tudi v pripravi izbrane kulinarične posebnosti. ¡Hasta pronto! Nasvidenje 
kmalu. 

 

GLASBENA DELA, 32 ur letno, učiteljica Darja Grm 

Predmet je primeren za učence od 7. do 9. razreda. Pri tem predmetu  se bomo 

posvetili petju pesmi in vokalni tehniki. To pomeni, da se bomo trudili izboljšati način 

petja na solističnem področju. Vsak od učencev bo imel možnost izbrati svoje glasbeno 

delo, ki ga bomo do podrobnosti analizirali in izvajali. Učenci bodo imeli možnost tudi 

ustvariti svojo glasbo in jo predstaviti.  

 

LIKOVNO SNOVANJE 3, 32 ur letno, učiteljica Marjana Trstenjak Kuklec 

Izbirni predmet je namenjen učencem, ki imajo radi likovnost ter želijo svojo 
ustvarjalnost nadgraditi z več likovnimi izzivi. V okviru teh se bodo lahko izražali na 
različnih likovnih področjih od risanja, slikanja, kiparstva, oblikovanja, grafike do 
fotografije in lutkarstva. Pri predmetu bodo imeli možnost sodelovati pri šolskih in 
izvenšolskih projektih kot so izdelava mozaika,  novoletna okrasitev Ljubljane in še kaj. 
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Ustvarjalni čas bomo namenimo izdelavi ročne lutke, oblikovanju na lončarskem 
vretenu ter modnemu oblikovanju. Glavni cilj predmeta je razvoj  ustvarjalnega 
mišljenja, ki dopolnjuje kognitivni razvoj, ter tako pripomore k rasti celovitega 
človeškega bitja. 
 

OSNOVNI VBODI IN TEHNIKE VEZENJA, 32 ur letno, učiteljica Ingrid Keber 
Pri tem predmetu se bodo učenci učili predvsem praktičnega dela (vezenje – šivanje), 
ki jim bo v veselje in sprostitev. Spoznali bodo, kako okrašujemo oblačila in druge 
tekstilne izdelke. Izdelali bodo prtiček z osnovnimi vbodi vezenja, lahko tudi vezene 
vizitke… Razvijali bodo predvsem natančnost (ki je pri ročnih delih zelo pomembna), 
ustvarjalnost in domišljijo ter čut za estetiko.  
Vezenine so okrasni tekstilni izdelki in so del kulturne dediščine. Znanje vezenja je za 
današnji čas zelo uporabno.  
Potrebščine: blago za vezenje, osnovni pribor za šivanje, prejice različnih barv, 
beležka, učbenik (ni obvezen) in osnovni pisalni pribor. 
 
SLIKARSKI, MARJETIČNI IN GOBELINSKI VBOD, 32 ur letno, učiteljica Ingrid 
Keber 
Za tiste učence, ki imajo izbirni predmet Osnovni vbodi in tehnike vezenja že opravljen. 
Pri tem predmetu se bodo učenci učili predvsem praktičnega dela (vezenje – šivanje), 
ki jim bo v veselje in sprostitev. Spoznali bodo, kako okrašujemo oblačila in druge 
tekstilne izdelke. Izdelali bodo prtiček z bolj zahtevnimi vbodi vezenja, lahko tudi 
vezene vizitke in gobelin… Razvijali bodo predvsem natančnost (ki je pri ročnih delih 
zelo pomembna), ustvarjalnost in domišljijo ter čut za estetiko.  
Vezenine so okrasni tekstilni izdelki in so del kulturne dediščine. Znanje vezenja je za 
današnji čas zelo uporabno.  
Potrebščine: blago za vezenje, osnovni pribor za šivanje, prejice različnih barv, zvezek, 
učbenik (ni obvezen) in osnovni pisalni pribor. 
 
POSKUSI V KEMIJI, 32 ur letno, učiteljica Ingrid Keber 
Predmet je namenjen vsem učencem, ki radi raziskujejo in so po duši »naravoslovci«. 
S pomočjo samostojnega eksperimentalnega dela bodo utrdili, dopolnili in poglobili 
znanje, spretnosti in veščine, ki so jih pridobili pri pouku kemije. Razvili osnovne 
spretnosti in veščine za varno delo z nevarnimi snovmi. Postavljali lastne zaključke 
(hipoteze) in ocenjevali smiselnost rezultatov ter njihovo povezovanje s teorijo in 
življenjskim okoljem. Načrtovali tudi lastne eksperimente (»odprti eksperimenti«). 
Eksperimenti bodo sestavni del vsake učne ure. Delo bo zanimivo in pestro, vendar 
bo vseeno potrebna velika mera resnosti in odgovornosti. Vzdušje bo sproščeno in 
prijetno. Pri delu bodo učenci razporejeni v manjše skupine.  
Potrebščine: zaščitna halja (lahko stara očetova srajca), mapa za delovne liste in 
osnovni pisalni pribor. 
 
 

IZBRANI ŠPORT – NOGOMET, 32 ur letno, aktiv učiteljev športa 
Namen enoletnega predmeta Izbrani šport – nogomet (9. razred)  je poglabljanje 
vsebin tega športa. Namenjen je vsem učencem, ne le tistim, ki se z izbranim športom 
ukvarjajo že pri interesnih dejavnostih v šoli ali zunaj nje. 

Vsebine, ki jih bomo izvajali v okviru predmeta Izbrani šport – nogomet: spopolnjevanje 
osnovnih in učenje zahtevnejših tehničnih in taktičnih elementov, vodena igra. 
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Pouk bo potekal enkrat tedensko v okviru rednega pouka. Nekatere vsebine Športa za 
sprostitev in Športa za zdravje bodo potekale izven rednega pouka in bodo plačljive.  

  

TURISTIČNA VZGOJA, 32 ur letno, učiteljica Urša Jeran 
Si želiš sodelovati na festivalu Turizmu pomaga lastna glava in se predstaviti na čisto 
pravi turistični tržnici? Iščemo ekipo neustrašnih, zagretih in idej polnih učencev in 
učenk, ki bodo razvili in uresničili zastavljeni projekt. Turistična vzgoja je enoletni izbirni 
predmet, namenjen učencem 7. – 9. razreda. Namen predmeta je vzbuditi zanimanje 
za turizem kot bodoče poklicno ali zgolj ljubiteljsko udejstvovanje. Glavni cilj predmeta 
bo priprava na tekmovanje Turistične zveze Slovenije, v okviru pouka pa med drugim 
obiščejo tudi izbrane oblike turističnih nastanitev ter skuhajo in postrežejo slovensko 
jed. 

 

RETORIKA, 32 ur letno, učitelj Tomaž Zupančič 

Retorika je veščina prepričljivega govornega izražanja, ki nas spremlja že od antike. 
Učenca opremi, da postane odličen govornik. Poda nam znanje, kako prepričljivo 
predstaviti, utemeljiti in zagovarjati (argumentirati) svoje mnenje pred drugimi. Naše 
učenje bo sestavljeno iz raziskovanja, nastopanja pred sošolci, razvijanja 
argumentacijske spretnosti in osvajanja strategij, kako izvesti govor po spominu, na 
pamet. Spoznali bomo starodavne in moderne tehnike, kako si zapomnimo svoj govor 
(spominska palača, mnemotehnike). Naučili se bomo premagovati oziroma izkoristiti 
tremo pred nastopom in imeti pod nadzorom govorico svojega telesa. Vadili bomo, 
kako kritično in pozitivno gledati na to, kar ljudje rečejo, in se potem ustrezno odzvati. 
Učenci bodo pridobili večjo jezikovno ustvarjalnost, logiko in besedni zaklad. 

 

OBDELAVA GRADIV – UMETNE MASE, 32 ur letno, učiteljica Denisa Kuduzovič 

Pri tem predmetu bomo obdelovali predvsem umetne snovi, z njim pa še druga gradiva, 
ki so potrebna za izdelavo predmetov, kot so : usnje, tekstil, lesna gradiva, lahko tudi 
mehkejša kovinska gradiva v obliki pločevine in žice. 
Izdelki bodo uporabni, ali zabavni, ali bodo z njimi obogatili svoje okolje (sobo, delovno 
mizo, stanovanje, ...). Izdelki naj bi nastali po zamislih učencev. 
Ogledali bi si tudi industrijski in obrtniški način proizvodnje. 
 

 

MULTIMEDIJA, 32 ur letno, učitelj Tomo Lastrič 

Pri izbirnem predmetu Računalništvo - multimedija se ta znanja 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, 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. 
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RAČUNALNIŠKA OMREŽJA, 32 ur letno, učitelj Tomo Lastrič 

Pri izbirnem predmetu Računalništvo – računalniška omrežja se ta znanja 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, 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. 

 

ČEBELARSTVO, 35 ur letno, učitelj Tomo Lastrič 
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