
Predstavitve izbirnih predmetov za leto 2019/20 
 
 
Nemščina I 
Predmet je namenjen učencem, ki želijo osvojiti osnove nemškega jezika. Obravnavali bodo 
teme iz vsakdanjega življenja: naučili se bodo pozdraviti, opisati sebe in svojo družino, svojo 
hišo, opisovali bodo živali, govorili o šoli, televiziji in spoznavali dežele nemškega govornega 
področja.  
 
Predmet lahko izberejo učenci 7. razreda. 
Predmet bo poučeval g. Aleksander Gube. 
 
 
Nemščina II 
Zahtevnost postopno narašča, še vedno pa se obravnavajo teme, ki so učencem blizu: naučijo 
se naročati hrano v restavraciji, opisati najljubšo jed, sestaviti recept, opisati svoj vsakdanjik, 
našteti različne športe, opisati vreme in počitnice, napisati vabilo in čestitati za rojstni dan, 
spoznajo človeško telo in zaigrajo situacijo pri zdravniku.  
 
Predmet lahko izberejo učenci 8. razreda. 
Predmet bo poučeval g. Aleksander Gube. 
 
 
 Nemščina III 
Učenci se bodo naučili opisati pot, stanovanje, poklice, pripovedovali bodo o svojih načrtih za 
prihodnost, načrtovali počitnice v tujini in razmišljali o pomenu učenja tujih jezikov. Primerjali 
bodo otroštvo svojih staršev s svojim, napisali svoj življenjepis v nemščini in se urili v 
komunikaciji v različnih situacijah.  
 
Predmet lahko izberejo učenci 9. razreda. 
Predmet bo poučeval g. Aleksander Gube. 
 
 
 Francoščina I  
Predmet je namenjen učencem, ki želijo osvojiti osnove francoskega jezika. Učenci bodo pri 
tem predmetu razvili občutljivost za glasovno podobo jezika, razumeli preprosta govorna in 
pisna sporočila v nekaterih osnovnih okoliščinah sporazumevanja ter se naučili izražati v 
nekaterih življenjskih situacijah. 
 
Predmet lahko izberejo učenci 7., 8. in 9. razreda.  
Predmet bo poučevala učiteljica ga. Renata Križman..  
 
 
 
 
 



Šah 
Na šahu se učenci učijo šahovskih pravil, zakonitosti, načel, postopkov in vrednot z reševanjem 
učnih zgledov in nalog. Program je priporočljiv za šahovske začetnike in za dobre šahiste. 
Učenje šaha in praktično igranje omogočata učencem napredovanje, doživljanje uspeha in 
ustvarjalnega zadovoljstva ne glede na raven njihove šahovske izkušenosti. 
 
Predmet lahko izberejo učenci 7., 8. in 9. razreda.  
Predmet bo poučevala ga. Ana Srebrnič.  
 
 
Retorika 
Učenci se pri retoriki učijo javnega nastopanja in izražanja svojih stališč, prepričljivega, 
jasnega, samozavestnega in uspešnega govornega nastopanja; spoznavajo, kako se znebiti 
treme in suvereno nastopati v svojem slogu ter tako s poslušalci vzpostaviti dober stik in 
kvalitetno komunikacijo.  
 
Predmet lahko izberejo učenci 9. razreda.  
Predmet bo poučevala ga. Barbara Struna.  
 
 
Šolsko novinarstvo 
Učenci pri izbirnem predmetu prebirajo časopisni in revijalni tisk, sledijo radijskemu in 
televizijskemu programu, sestavljajo različna informativna in interpretativna novinarska 
sporočila ter kritično presojajo vsebine medijskih sporočil. Enkrat letno novinarji izdajo šolski 
časopis Od Šmarja do Sapa. 
 
Predmet lahko izberejo učenci  8. razreda.  
Predmet bo poučevala ga. Barbara Struna.  
 
 
 
Verstva in etika 
Predmet Verstva in etika seznanja učence z značilnostmi glavnih svetovnih verstev, ki vplivajo 
na različne načine življenja ljudi po svetu. Namenjen je tako učencem s predhodno religiozno 
vzgojo kot tistim brez nje. 
 
Predmet lahko izberejo učenci v 7., 8. in 9. razredu.  
Predmet bo poučevala ga. Polona Ferbežar.  
 
 
Raziskovanje domače okolice 
Predmet je namenjen učencem, ki jih zanima raziskovanje domače pokrajine, širše okolice ter 
proučevanje varovanja pokrajine in živih bitij v njej. Pri raziskovanju bodo sodelovali z 
lokalnimi društvi in organizacijami. Predmet se bo v polovici ur  izvajal kot terensko delo. 
 
Predmet lahko izberejo učenci v 7., 8. in 9. razredu.  
Predmet bo poučevala ga. Polona Ferbežar  
 



 
Računalniška omrežja 
Pri pouku se naučimo izdelati svojo spletno stran, oblikovati zabavne spletne predstavitve, 
izdelati spletno animacijo, spoznavati različne vrste računalniških omrežij in njihovih storitev, 
hitro in varno brskati po svetovnem spletu. 
 
Predmet lahko izberejo učenci 9. razreda. 
Predmet bo poučeval/-a učitelj/ica računalništva.  
 
 
Računalništvo – Multimedija 
Pri pouku se naučimo grafično obdelati fotografije in videoposnetke z računalnikom in drugimi 
sodobnimi napravami (pametnimi telefoni …), oblikovati zabavne elektronske predstavitve, 
izdelovati animacije, hitro in varno brskati po svetovnem spletu in še vrsto drugih novosti. 
 
Predmet lahko izberejo učenci 8. in 9.  razreda. 
Predmet bo poučeval/-a učitelj/ica računalništva.  
 
 
Računalništvo – urejanje besedil 
Pri pouku se naučimo hitro in varno brskati po svetovnem spletu, oblikovati vabila, zahvale in 
druga krajša besedila, pripraviti seminarsko nalogo s kazalom in slikami, pravilno navajati vire, 
uporabljati elektronsko pošto in še vrsto drugih zabavnih reči. 
 
Predmet lahko izberejo učenci v 7., 8. in 9. razredu. 
Predmet bo poučeval/-a učitelj/ica računalništva.  
 
 
Likovno snovanje I 
Ukvarjali se bomo z likovnimi zakonitostmi s področja oblikovanja, ki ga uporabljamo v 
vsakdanjem življenju. Naučili se bomo izdelati uporabne predmete in modni dodatek iz blaga. 
Razširili bomo znanje o kompoziciji in skladnosti barv ter spoznali, kako to znanje uporabiti v 
praksi. Izdelovali bomo skupinske izdelke in se uvajali v timsko delo. 
 
Predmet lahko izberejo učenci v 7., 8. in 9. razredu.  
Predmet bo poučevala ga. Alenka Lopert Loborec.  
 
 
Glasbena dela 
Umetniki nam ponujajo svet v drugačni obliki – v sliki, v pesmi, v melodiji… Vsakič, ko bereš, 
plešeš ali poješ, te umetniško delo na nek način oblikuje v osebo, kakršna si želiš biti. Pri 
izbirnem predmetu Glasbena dela boš preko igranja na Orffove instrumente odkrival/a, svet 
glasbenih del velikih mojstrov, ki so zaznamovali glasbeni svet in jih preko nastopov 
predstavimo poslušalcem.  
 
Predmet lahko izberejo učenci 7., 8. in 9. razreda.  
Predmet bo poučevala ga. Nives Kemperle.  
 



Klekljanje 1 
Spoznali bomo zgodovino čipkarstva, se seznanili s klekljarskim priborom, naučili se bomo 
osnovnih tehnik klekljanja ter izdelovali čipke. Pri pouku, kjer se bomo srečevali eno uro 
tedensko, bo največ praktičnega dela (klekljali bomo različne čipke), ki bo prilagojeno 
vsakemu posamezniku.  
 
Predmet lahko izberejo učenci  7., 8. in 9. razreda.  
Predmet bo poučevala ga. Nives Kemperle.  
 
 
Klekljanje 2 
Obiskujejo ga lahko vsi učenci, ki so opravili predmet Klekljanje 1. Pri urah klekljanja bodo 
učenci svoje znanje, ki so ga že pridobili, poglobili in nadgradili. Lotili se bodo klekljanja 
zahtevnejših čipk, vzorce pa bodo učenci izbirali glede na lastne želje. 
 
Predmet lahko izberejo učenci 8. in 9. razreda.  
Predmet bo poučevala ga. Nives Kemperle.  
 
 
Vezenje 
Učenci se učijo  različnih tehnik vezenja in jih uporabljajo na  izdelkih, s katerimi lahko 
okrasijo svojo sobo, obdarijo sebe ali prijatelje. Spoznajo številne možnosti uporabe vezenin, 
seznanijo se s tradicionalnimi in sodobnimi načini vezenja. 
 
Predmet lahko izberejo učenci 7., 8. in 9. razreda.  
Predmet bo poučevala ga. Andreja Zupančič Kojić  
 
 
Čebelarstvo 
Učenci na terenu spoznajo okolje in bivališče čebel, njihov razvoj in življenje, pripravo čebelje 
hrane, skrb za čebelnjake ter njihove izdelke, ki  jih tudi preizkušajo. 
 
Predmet lahko izberejo učenci 8. in 9.  razreda.  
Predmet bo poučevala ga. Simona Ahčin Hribar.  
 
 
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Obravnavali bomo znanja, ki se nanašajo na naravne in druge nesreče, ki spremljajo človeka, 
odnos človeka do nesreč, vlogo sodobne družbe, način življenja človeka, odnos do okolja in 
vpliv človeka na nastanek nesreč, ukrepe za preprečevanje nesreč ter pomen prostovoljstva in 
dela reševalnih služb. 
 
Predmet lahko izberejo učenci 7., 8. in 9. razreda. 
Predmet bo poučevala ga. Simona Ahčin Hribar.  
 
 
 
 



Obdelava gradiv – umetne mase 
Predmet je namenjen vsem učencem in učenkam, ki jih veseli praktično delo v šolski delavnici 
in radi ustvarjajo. Načrtovali in ustvarjali bodo uporabne izdelke, okraske, igrače iz različnih 
materialov, umetnih snovi in plastične embalaže. 
Plastika je material, ki se lahko oblikuje na veliko načinov, zato nastanejo predmeti zanimivih 
oblik. Izdelovali boste lahko tudi izdelke po lastni zamisli ali po načrtu.  
Predmet lahko izberejo učenci  7., 8. in 9. razreda.  
Predmet bo poučeval/-a učitelj/-ica tehnike in tehnologije.  
 
 
Matematična delavnica 
Izbirni predmet matematična delavnica bo temeljil na risanju, tlakovanju, igranju, 
modeliranju z materiali, križankah, logičnih nalogah, labirintih, sudokujih, kakurujih, igrah s 
števili in števkami … 
Predmet lahko izberejo učenci  7., 8. ali 9.  razreda.  
Predmet bo poučeval/-a učitelj/-ica matematike. 
 
 
Sonce, Luna, Zemlja 
Je širina tvoje radovednosti velika kot vesolje? 
Pri predmetu bomo spoznali vrste objektov v vesolju, oddaljenost in velikost ter orientacijo na 
nebu. V sodelovanju z astronomi, Zvezdogledom in Planetarijem bomo izvedli tudi dnevna in 
nočna opazovanja. Večino ur se bo izvajalo v strnjeni obliki. 
 
Predmet lahko izberejo učenci 7., 8. in 9. razreda.  
Predmet bo poučevala ga. Mateja Pogorelc. 
 
 
Šport za zdravje 
Namen enoletnega predmeta Šport za zdravje je spoznavanje novih športnih vsebin, ki jih v 
obveznem šolskem programu ne izvajamo. Izvajali bomo: orientacijo, pohodništvo, 
lokostrelstvo, namizni tenis, odbojko, košarko in nogomet. Učenke in učenci se udeležijo tudi 
Ljubljanskega maratona in aktivnosti v spomladanskem času. 
Predmet lahko izberejo učenci 7. razreda.  
Predmet bo izvajala učitelj/-ica športa.  
 
 
Izbrani šport – nogomet 
Pouk pri predmetu izbrani šport bo potekal enkrat tedensko. Učenci bodo natančneje spoznali 
tehniko z žogo. Dotaknili se bomo tudi zahtevnejših vsebin, ki jih pri pouku ne uspemo spoznati 
– taktika ekipe ...  
 
Predmet lahko izberejo učenci 7. razreda. 
Predmet bo izvajal g. Rok Voroš.  
 
 
 
 



Izbrani šport – odbojka 
Z izbranim športom razvijamo gibalne in funkcionalne sposobnosti (koordinacijo gibanja, 
ravnotežje, moč, hitrost, natančnost, orientacijo v omejenem prostoru). Učenci nadgradijo 
tehnična in taktična znanja v odbojki. 
 
Predmet lahko izberejo učenci 8. razreda.  
Predmet bo izvajala ga. Barbara Tacer Miklavčič. 
 
 
Izbrani šport – košarka 
Učenci bodo izpopolnjevali tehnične in taktične elemente košarke, kot so: vodenje z menjavo 
rok po obratu, med nogami, za hrbtom, hitro vodenje, odkrivanje, met z mesta, prodor, 
vtekanje, met iz dvokoraka, skok, obramba proti metu, prodoru in vtekanju, protinapad. Urili 
bodo igro v napadu: 1:1, 2:2 in 3:3 na en koš proti aktivni obrambi, 4:4 s centrom na en koš 
in 5:5 s centrom na dva koša. 
Predmet lahko izberejo učenci 8. razreda. 
Predmet bo izvajala g. Črt Lipovšek.  
 
 
Šport za sprostitev – tabor 
Namen enoletnega predmeta je spoznavanje novih športnih vsebin, ki jih v obveznem šolskem 
programu ne izvajamo. Predmet se bo izvajal strnjeno, v obliki športnega tabora med 
vikendom. Poleg športnega tabora se učenke in učenci udeležijo tudi Ljubljanskega maratona 
in aktivnosti v spomladanskem času (kajak na divji vodi, ipd). 
Predmet lahko izberejo učenci 9. razreda.  
Predmet bo izvajala učitelj/-ica športa.  
 
 


