
ANGLEŠČINA AI1, AI2 
UČITELJICA: Nevenka Serdt 

ŠTEVILO UR: 70 ur, 2 uri tedensko 
RAZRED: 7., 8., 9. razred                                                                                                                

 
PREDSTAVITEV PREDMETA: 

V času vse intenzivnejšega svetovnega povezovanja ima znanje tujega jezika 

vedno večji pomen na vseh področjih in znanje angleščine ima zagotovo velike 

prednosti danes in v prihodnje. Drugi tuji jezik ima v primerjavi s prvim tujim 

jezikom drugačno vlogo. Medtem ko prvi tuji jezik vodi do najvišjih in 

najkompleksnejših zmožnosti, je pri drugem tujem jeziku večji poudarek na  

sporazumevalnih in učnih strategijah ter medjezikovni in medkulturni ozaveščenosti. 

Pouk bo potekal skozi igro vlog, intervjuje, pesmi, igre, rime, gibanje,… 

 

Za učenca, ki v 7. razredu izbere angleščino, je zelo smotrno, da jo izbere tudi v 8. in 

9. razredu. Po treh letih učenja angleščine učenec pridobi lepo predznanje, ki mu bo 

še kako koristilo pri nadaljnjem šolanju. Prav gotovo se vam bo vloženi trud prej 

ali slej bogato obrestoval. 

 

 

Zakaj naj izberem angleščino? 

 

● ker je angleščina najpomembnejši in najbolj razširjeni svetovni jezik, brez katerega 

si ne moremo predstavljati potovanja v tujini, sodobnega poslovanja in raziskovanja.  

Vedno več delovnih mest zahteva znanje angleškega jezika. 

●ker je znanje tujih jezikov zelo pomembno: »Več jezikov znaš, več veljaš« 

●ker se jo bom lahko poleg navadnega učenja učil tudi tako, da bom gledal angleško 

govoreče televizijske programe, spremljal svetovni splet in razumel glasbena 

besedila 



LIKOVNO SNOVANJE I  
  
Likovno snovanje je enoletni izbirni predmet, vezan na razred: 
 
Likovno snovanje I – 7. razred, lahko obiskujejo  tudi učenci 8. in 9. razreda. Izvaja se po eno uro 
tedensko, skupaj letno 35 (32) ur. 
 
S svojimi vzgojno-izobraževalnimi nalogami dopolnjuje vsebine rednega predmeta likovne umetnosti. 
Likovna umetnost pomaga otroku pri razvoju njegove celotne osebnosti. 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, slikanja 
in kiparstva. 
 
LIKOVNO SNOVANJE I  – vsebina: 
 
Kompozicija likovnega dela 
Prikazovanje površin 
Nastanek in vrsta pisav 
Učinkovanje barvnih ploskev 
Moda 
Oblikovanje kipov iz različnih materialov 
VREDNOTENJE IN OCENJEVANJE KOT PRI LUM.  
 
Učitelj: Tibor Frančič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAZISKOVANJE ORGANIZMOV V DOMAČI OKOLICI 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Predmet lahko izberejo: učenci 7., 8. in 9. razreda 
Število ur: 35 
  
 
Učenec pri predmetu:  
 
•    trdneje poveže teorijo z vsakdanjim življenjem;  
•    spozna terenske in eksperimentalne metode dela;  
•    tesneje poveže biološko znanje s strokami in poklici, ki temeljijo na biološkem znanju;  
•    spozna in poglobi spoznanja o nujnosti sonaravnega bivanja; 
•    spozna naravno dediščino svoje okolice; 
•    spozna ekosisteme domače okolice (antropogeni, naravni, njihovo življenjsko pestrost, 
onesnaženost, ekološke probleme) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učiteljica: Anita Danč Ismajlovič 

 

 

Narava podarja sto in sto priložnosti za veselje in uspeh, vsak dan prinaša 

majhne in nevidne trenutke sreče. Le približati se ji moramo. Z zaupanjem 

preskušati svoje meje – v tem je pogum uspešnih. 

KAJ BOMO DELALI? 

 

•    mednarodno se bomo povezovali z učenci iz nemške osnovne šole in primerjali 

ugotovitve, 

 seznanili se bomo z različnimi živalmi, njihovim življenjem, ogroženostjo, 
 spoznali bomo ogrožene rastlinske in živalske vrste, 
 delali bomo na terenu, opazovali z lupami, mikroskopi, pripravljali različne 

mikroskopske preparate, 
 v računalniški učilnici bomo oblikovali izdelke, iskali pomembne informacije po 

medmrežju in literaturi v knjižnici, 
 razvijali bomo kompetence vseživljenjskega učenja (samostojnost, kreativnost, 

odgovornost, pozitivna psihologija). 

http://www.tracyworld.co.uk/tracyworld/images/animals.gif


Računalništvo 

 

Računalništvo je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, razdeljen a tri neodvisne predmete, 

ki si jih lahko izberejo učenci v 7., 8. in 9. razredu in se izvaja 1 uro tedensko.  

Predmeti so naravnani tako, da učenci pridobijo temeljna znanja za uporabo tehnologij, s 

katerimi se srečujemo v vsakdanu in nadgradijo računalniško-informacijske veščine, ki so 

potrebne v nadaljnjem izobraževanju. 

 

Urejanje besedil - 7. in 8.  razred 

Urejanje besedil je predmet, kjer učenci pridobijo temeljno znanje o zgradbi računalnika in 

ključnih sestavnih delih.  

Poudarek je na seznanitvi učencev z najpogosteje uporabljanimi tehnologijami in orodji za 

delo z računalnikom. 

Učenci spoznajo:  

 računalnik in razvoj računalnikov, 

 

 vhodno-izhodne enote računalnika (miška, zaslon, 

tipkovnica...), 

 

 razlikujejo različne pomnilne enote (notranji pomnilnik, 

trdi disk, optični disk...), 

 

 delo z datotekami, 

 

 uporabo elektronske pošte, 

 

 zahtevnejšo uporabo urejevalnika besedila (MS Word). 

 

Vsebina predmeta je prilagojena predznanju učencev in je namenjen tako začetnikom kot 

tistim, ki določene veščine že obvladajo. Znanje pridobljeno pri tem predmetu lahko 

uporabijo pri pisanju seminarskih nalog, saj je ena izmed nalog, ki jo morajo učenci opraviti 

seminarska naloga na temo, ki si jo izberejo sami.  

  



Računalniška omrežja - 9. razred 

Računalniška omrežja je predmet, kjer učenci pridobljena računalniška znanja nadgradijo in 

spoznajo osnovne metode, tehnike in orodja za brskanje in izdelavo spletnih strani. 

 

Učenci se seznanijo z: 

 osnovami računalniških omrežij,  

 

 storitvami interneta (svetovni splet, elektronska pošta),  

 

 iskanjem in uporabo podatkov z interneta, 

 

 izdelavo enostavne spletne strani na poljubno izbrano temo, 

 

 avtorskimi pravicami in  

 

 varnostjo v spletu.  

 

 

Učitelj: Bojan Ošlaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IZBIRNI PREDMET ŠPORT za SPROSTITEV 
 
 

Šola lahko ponudi učencem v okviru izbirnega predmeta šport tri programe: 
 

1. Šport za zdravje 
2. Izbrani šport 
3. Šport za sprostitev 

 
Vsi trije programi so enoletni. To pomeni, da šola lahko ponudi vsako leto enega, večje šole 
morda tudi dva ali tri, učenci pa izberejo tistega, ki jim ustreza. Programa, ki so ga že 
obiskovali, učenci v naslednjem šolskem letu ne morejo ponovno izbrati, čeprav je njegova 
vsebina spremenjena.  
 
 

ŠPORT ZA SPROSTITEV; izvajalec - učitelj športne vzgoje 

 
  
OPERATIVNI CILJI 
 
Telesni razvoj, razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti 
• razvijati gibalne (moč, hitrost, koordinacija gibanja, gibljivost, ravnotežje, natančnost) in     
  funkcionalne sposobnosti (aerobna in anaerobna vzdržljivost) z individualnimi programi 
• z izbranimi nalogami oblikovati skladno postavo 
 
Osvajanje in spopolnjevanje različnih športnih znanj 
• seznaniti se z novimi športi, ki so pomemben del sodobne športno-rekreativne ponudbe 
 
Seznanjanje s teoretičnimi vsebinami 
• razumeti odzivanje organizma na aerobno ali anaerobno obremenitev, telesno ali psihično    
  preutrujenost in druge stresne dejavnike 
• poznati različne tehnike sproščanja učinkovitosti 
 
Prijetno doživljanje športa, oblikovanje in razvoj stališč, navad in načinov ravnanja 
• doživljati sprostitveni vpliv športne vadbe 
• oblikovati odgovoren odnos do lastnega zdravja (redno ukvarjanje s športom v šoli in v    
  prostem času, ravnovesje med delom in počitkom, telesna nega, zdrava prehrana) 
 
Učitelj lahko izbira in ponudi med naslednjimi športi :  
 
TEK, "JOGGING", AEROBIKA IN PLES, POHODNIŠTVO IN GORNIŠTVO, PLAVANJE IN 
NEKATERE VODNE DEJAVNOSTI (za šole z ustreznimi pogoji),  
SMUČANJE IN NEKATERE ZIMSKE DEJAVNOSTI (za šole z ustreznimi pogoji), 
ROLKANJE, KOLESARJENJE, LOKOSTRELSTVO, NAMIZNI TENIS, TENIS, BADMINTON, 
PLEZANJE PO UMETNI PLEZALNI STENI, HOKEJ, 
 



(Izbira športa je prepuščena šoli, učitelju in učencem glede na materialne ter kadrovske 
pogoje in tradicijo kraja, vendar mora biti program za učence brezplačen.) 
 
Učenci poglabljajo znanje od predstavljenih športov.  
Namenjen je vsem učencem, ne le tistim, ki se s ponujenim športom ukvarjajo že pri 
interesnih dejavnostih v šoli ali zunaj nje. 
Ocenjevanje izbirnih predmetov je številčno.  

 
 

IZBIRNI PREDMET ŠPORT ZA ZDRAVJE 
 
 
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).  
 
Namenjen je vsem učencem, ne le tistim, ki se s ponujenim športom ukvarjajo že pri interesnih 
dejavnostih v šoli ali zunaj nje. 
 
Program izvaja učitelj športne vzgoje ob morebitni pomoči zunanjih sodelavcev. 
 
 

1. 0 SPLOŠNI CILJI IZBIRNEGA PREDMETA 
 

 skrb za skladen telesni razvoj ter navajanje na zdravo življenje, 
 osvajanje in spopolnjevanje športnih znanj, 
 krepitev zdravega občutka samozavesti in zaupanja vase, 
 oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev, 
 razumevanje pozitivnih učinkov redne športne dejavnosti in pridobivanje trajnih športnih 

navad, 
 pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika. 

 
 

2. 0 OPERATIVNI CILJI 
 
Telesni razvoj, razvoj gibalnih in funkcionalnih 
sposobnosti 

 razvijati gibalne in funkcionalne sposobnosti 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. 
 
Osvajanje in spopolnjevanje različnih športnih 
znanj 

 spopolnjevati športna znanja tistih športov rednega učnega načrta športne vzgoje, ki nudijo 
možnost kasnejše prostočasne dejavnosti  (atletika, ples, aerobika, odbojka, košarka, 
nogomet, plavanje).  

 
Seznanjanje s teoretičnimi vsebinami 



 spoznati pomen redne športne vadbe in primerne prehrane za zdravje in dobro počutje,  
 razumeti odzivanje organizma na napor, 
 spoznati primerno prehrano ob določenih športnih dejavnostih, razumeti pomen 

nadomeščanja izgubljene tekočine, škodljivost dopinga, poživil in drugih preparatov 
 
Doživljanje športa, oblikovanje in razvoj 
stališč, navad in načinov ravnanja 

 oblikovati odgovoren odnos do lastnega zdravja (redno ukvarjanje s športom v šoli in 
prostem času, telesna nega, zdrava prehrana, nadomeščanje izgubljene tekočine), 

 spodbujati medsebojno sodelovanje, zdravo tekmovalnost in sprejemanje drugačnosti, 
 spoštovati pravila športnega obnašanja, 
 doživljati sprostitveni vpliv športne vadbe. 

 
 
 

3. 0 VSEBINE 
 
Športni pedagog samostojno izbira med naslednjimi vsebinami in določi časovno razporeditev snovi, 
kolikšen delež ur bo namenil posameznemu športu (splošna kondicijska pripravljenost; atletika; ples; 
najmanj enega od naslednjih iger: nogomet, košarka, odbojka; plavanje in nekatere vodne dejavnosti 
za šole, ki imajo pogoje). 
 
 
3. 1 SPLOŠNA KONDICIJSKA PRIPRAVA 
 

 Praktične vsebine programa: 

·     Vaje za vzdrževanje in razvoj različnih pojavnih oblik moči, hitrosti, koordinacije gibanja, gibljivosti 
in vzdržljivosti. 

 
3. 2 ATLETIKA 

 Praktične vsebine programa: 

·     Vaje za spopolnjevanje tehnike teka, skokov in metov, 

·     Fartlek, dolgotrajnejši tek v naravi. 

 
3. 3 KOŠARKA,  

Praktične vsebine programa: 

·     Izpopolnjevanje tehničnih in taktičnih elementov, 

·     Igra 2:2, 3:3, 4:4 na en koš, igra 5:5 na dva koša. 

 3. 4 ODBOJKA 



 Praktične vsebine programa: 

·     Spopolnjevanje osnovnih  tehničnih elementov, 

·     Igralne različice 2:2 in 3:3 na različnih velikostih igrišč, igra 6:6 na skrajšanem ali 
normalnem igrišču. 

 
3. 5 PLAVANJE IN NEKATERE VODNE DEJAVNOSTI 
 

Praktične vsebine programa: 

·     Spopolnjevanje tehničnih elementov plavalne tehnike kravl in prsno. 

- Tehnika skoka na glavo v globoko vodo 

 

4. 0 IZPELJAVA IZBIRNEGA PREDMETA ŠPORT 
 
Program izbirnega predmeta je enoletni. To pomeni, da šola lahko ponudi vsako leto enega, večje 
šole morda tudi dva ali tri, učenci pa izberejo tistega, ki jim ustreza. Programa, ki so ga že obiskovali, 
učenci v naslednjem šolskem letu ne morejo ponovno izbrati, čeprav je njegova vsebina 
spremenjena. 
Primer:  
Če izbere v sedmem razredu učenec izbrani šport – košarka, potem v osmem in devetem razredu 
lahko izbira med športom za zdravje in športom za sprostitev. Ne more pa izbrati npr. izbrani šport – 
nogomet.  
Šola lahko ponudi v istem letu več različnih vsebin istega programa (npr. izbrani šport – košarka, 
izbrani šport gimnastika, izbrani šport – ples), učenci pa izberejo eno izmed ponujenih. 
Programu izbirnih predmetov je v sedmem in osmem razredu osnovne šole namenjenih 35 ur pouka, 
v devetem razredu pa 32 ur. 
 Pouk poteka enkrat tedensko v okviru rednega urnika. Nekatere vsebine, ki jih je mogoče opraviti le 
v strnjeni obliki (pohodništvo, plavanje, kolesarjenje, veslanje...), lahko izjemoma potekajo tudi zunaj 
urnika in zunaj šole. 
 
 

5. 0 SPREMLJANJE, VREDNOSTENJE IN OCENJEVANJE 
 
Ocenjevanje izbirnih predmetov je številčno. 
 
Ocenjujemo predvsem učenčevo znanje ob upoštevanju njegovih gibalnih sposobnosti in telesnih 
značilnosti. 
 
                                                                                Pripravil: 
         Saša Fišinger, učitelj ŠVZ 

 

Gradivo zbrala Petra Donša, svetovalna delavka 



                                       

 

 

 


