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Deutschland 

Österreich 

Schweiz 

 

Nemščina po angleščini – dobra izbira,  

dokazane zakonitosti učenja ☺ 
 

 

- dve uri tedensko, trileten predmet, 

- razvijamo vse štiri spretnosti: poslušanje, govor, branje, pisanje, 

- delo v dvojicah in skupinah, igre, računalnik, DVD, video 

 

Nekaj nemških besed pa že znaš, kajne? 

 
kulinarika obleka pripomočki poklici stavbe hiša vrt 

župa kikla lojtra tišler farovž cimer štihat 

putr  knof šrauf žnidar hotel štenge šajtrga 

cukr  fršlus bormašina direktor apoteka kevder flanca 

keks montl  šraufnziger reporter britof šipa ajmar 

flaše šolni cegu mehaniker štala raufnk šlauf 

taler jakna špegli kelner fabrka firnk plac 

šnicl pulover kovter šuštar  pudn  

štrudl kapa kišta malar  lampa  

marmelada štoumf tašn   kasm  
 

 

 

7. razred 8. razred 9. razred 

šola počitnice prazniki 

družina nakupovanje in moda izleti in potovanja 

prosti čas hrana zdravje, šport 

živali človeško telo varstvo okolja 

dežele nemško 

govornega področja 

šport poklici 

 

 

učiteljica Sabina Kramer 
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Izbirni predmet v 7., 8., 9. razredu. 

Učitelj: Timotej Trček 

❖ je izbirni predmet, ki znanje, ki ga pridobivaš pri drugih predmetih, kot so zgodovina, slovenski 

jezik, državljanska vzgoja... poglablja in nadgrajuje.  

❖ Tako že pri učencih in mladostnikih razvija strpnost in spoštovanje do drugačnih.  

Pri verstvih in etiki se bomo spoznali naslednje teme: 

o Verstva sveta - svetovna verstva  

o Krščanstvo  

o Budizem  

o Islam  

o Enkratnost in različnost  

o Azijska verstva  

o Judovstvo  

o Tradicionalne religije  

o Nova religiozna gibanja  

o Človek in narava 

Pri predmetu verstva in etika boš: 

• pridobil objektivna znanja in razgledanost iz obravnavanega področja;  

• razvijal sposobnosti razumeti druge ljudi, z njimi sodelovati, biti solidaren in biti pripravljen 

sporazumno reševati konflikte;  

• razvijal nagnjenja in sposobnosti za oblikovanje zavesti o samem sebi, svoji identiteti, svojih 

ciljih, (z)možnostih in mejah;  

• razvijal zmožnosti za etično presojo in pripravljenost zase, za druge ljudi in naravo;  

• spoznal vlogo verstev pri oblikovanju različnih civilizacij, posebej krščanstva pri razvoju 

evropske kulture in oblikovanju slovenskega naroda. 
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LIKOVNO SNOVANJE 3 
Deveti razred devetletke, 35 ur letno, 1 ura tedensko 
 
Vas zanimajo vizualni mediji in bi poskusili ustvariti svoj animiran film oz. risanko?   
Bi radi oblikovali svoj kip kot intervencijo v naravnem prostoru in to 
dokumentirali s fotografijo? 
 

Te in ostale ustvarjalne ideje lahko razvijate in realizirate pri urah likovnega 

snovanja.   

ŠE NEKAJ PRIMEROV IZ PROGRAMA: 

- spoznali boste, kaj je ZLATI REZ –  v kakšni obliki se pojavlja v naravi in kako ga uporabljajo pri 

ustvarjanju umetniki,  

- fotografirali boste z digitalnim aparatom in fotografije nato obdelali na računalniku s primernim 

programom,  

- seznanili se boste z aspektivo in v tem načinu podajanja prostora naslikali sliko, 

- ter še drugi zanimivi načini likovnega ustvarjanja. 
 

  
 

CILJI PREDMETA: 

• Učencem v osmem, še posebno pa v devetem razredu, in sicer v skladu z njihovimi 
interesi  
in zanimanji, učitelj omogoča razširiti likovna spoznanja o drugačnih načinih likovnega  
izražanja, o povezovanju likovnega izražanja s problemi sodobne družbe, o sodobnih  
principih in pristopih k likovnem izražanju. 

• V tej starosti je poseben poudarek namenjen negovanju individualnega izražanja  
posameznega učenca. 

• Izhodišče bo likovni problem, ki bo zasnovan na podlagi likovnih pojmov, izbrane 
likovne  
tehnike ali likovnega motiva. 

• Posebna pozornost bo namenjena analizi okolja, ekološkim problemom in vizualnim  
komunikacijam in s tem v zvezi z novimi tehnikami kot je npr. digitalna fotografija, ki 
nudijo  
velike možnosti likovnega eksperimentiranja in preoblikovanja ustvarjenih motivov.  

  

 
 

Andrej Mivšek 
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FILOZOFIJA ZA OTROKE 

9. razred 

JAZ IN DRUGI 
 

Izbirni predmet Filozofija za otroke spodbuja samostojno mišljenje učencev in razvija njihove 

komunikacijske sposobnosti. 

Čeprav strokovni izrazi marsikoga odbijejo že na prvi pogled, so naša izhodišča pravzaprav vsakdanje 

zgodbe, na osnovi katerih razpravljamo pri pouku. 

Predvsem se osredotočimo na razvijanje kulturnega dialoga (poslušanje, izražanje, upoštevanje) ter 

razvijanje miselnih spretnosti (oblikovanje mnenj, postavljanje vprašanj, reševanje problemov …). 
 

V 9. razredu se pri predmetu Jaz in drugi osredotočamo na življenje v družbi, odnose, pravičnost. 

Izhajamo iz konkretnih situacij in izkušenj ter spodbujamo razvoj lastnega pogleda. 

 

Trajanje:  1 ura / teden 

Oblika dela:  voden pogovor 

 

 

 
 

Učiteljica Petra Cankar 
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Izbrani šport ODBOJKA – 9. razred 

 
 
Trajanje programa: 32 ur  
Program se izvaja 1 uro tedensko oziroma 2 uri/14 dni  
 

 

 
 
 
PREDMET TI OMOGOČA: 
 

- Razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti (MOČ, HITROST, KOORDINACIJA, 
PRECIZNOST IN ORIENTACIJA V PROSTORU) 

- NADGRADITI tehnična in taktična znanja v igri odbojke 
- Spoznati pravila odbojke 
- Prijetno doživljanje športa, medsebojno sodelovanje, športno obnašanje 
- DOBRO POČUTJE 

 

KAJ BOMO POČELI? 
 

- TEHNIČNI ELEMENTI (zgornji in spodnji odboj, spodnji in zgornji servis,  sprejem 
servisa, podaja, napadalni udarec, blok) 

- TAKTIČNI ELEMENTI  
- sodelovanje v napadu in obrambi 
- igralne različice 2:2, 3:3 
- 6:6 na velikem igrišču 
- odbojka na mivki 

 
RAVEN ZNANJA: 
 

- USPEŠNA UPORABA OSNOVNIH IN ZAHTEVNEJŠIH TEHNIČNIH IN TAKTIČNIH 
ELEMENTOV V IGRI 6:6 

 
 
 

IZVAJALEC PROGRAMA: 
 

- Učiteljica Polona MAČEK  
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➢ Izvaja se v 9.r/9 letne OŠ v obsegu 32 ur 

➢ Enoletni predmet 

➢ Blok ure / 14 dni 

➢ dopolnjuje se z izbirnim predmetom – poskusi v kemiji 

➢ vsebuje 3 module: 

o tekmovanje snovi (kromatografija) 

o svet brez barv bi bil dolgočasen (naravna barvila, indikatorji) 

o kemija tudi diši ( eterična olja, sredstva za nego telesa, pralna in pomivalna 
sredstva…. ) 

 
 

Kogar zanima: 

➢ delo v laboratoriju 

➢ eksperimentiranje 

➢ reševanje problemov, 

➢ sodelovalno učenje, 

➢ navajanje na delo v skupini, 

➢ izvajanje izbranih poskusov v domači kuhinji in motiviranje družinskih članov za 
sodelovalno delo 

 
 

Tisti, ki vas zanima poklic  v :  

➢ zdravstvu,  

➢ veterini,  

➢ frizeriji,  

➢ kozmetični 

➢ kemični industriji! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

učiteljica Lili Justin 
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OBDELAVA GRADIV – KOVINE 

 

           

 
1. RAZRED: enoleten predmet za 9. razred 

 
2. TEDENSKO ŠTEVILO UR: 2 uri na 14 dni ali 1 ura na teden 

 
3. POTREBŠČINE: 

 
Vsa potrebna orodja, pripomočki in stroji so v ustrezno opremljeni tehniški učilnici, prav tako osnovni 

material. Uporabljali bomo tudi ostanke kovinskih gradiv, ki jih lahko prinesete tudi sami, če bo 

potrebno naročiti dodaten material, stroški ne bodo presegli 5 eur/učenca za celo leto (se sproti 

dogovorimo z učenci).   

 

4. VSEBINA oziroma CILJI PREDMETA: 

 

Učenci spoznavajo kovine ob načrtovanju, oblikovanju in izdelovanju uporabnih predmetov. Naučijo 

se obdelovati različne kovine z ročnim orodjem in obdelovalnimi stroji, pri čemer optimalno izkoristijo 

material. Pri delu znajo uporabljati zaščitna sredstva in organizirati svoje delo. Znajo pripraviti in 

pospraviti svoje delovno mesto. Poleg branja tehniškega načrta – delavniške in sestavne risbe – tudi 

samostojno narišejo in napišejo tehnično in tehnološko dokumentacijo za svoj izdelek iz kovine in ga 

izdelajo.  

Izbirni predmet obdelava gradiv – kovine je zastavljen tako, da učenci pridobijo kakovostno 

znanje in ročne spretnosti na način, ki jim je najbližji – preko praktičnega dela. V začetku bodo 

izdelovali preprostejše izdelke s priloženim načrtom, nato bodo postopoma prešli na zahtevnejše 

izdelke.  

Pri pouku učenci spoznajo tudi delitev dela pri industrijskem načinu proizvodnje, sodelujejo s 

sošolci, se urijo v organizaciji delovnega mesta in proizvodnega procesa. V učne enote so vključeni 

elementi organizacije dela, planiranja proizvodnje in ekonomike.  Namen predmeta ni samo 

spoznavanje kovin in urjenje ročnih spretnosti, temveč tudi oblikovanje pozitivnega odnosa do 

lastnega dela in izdelka ter skrb za varno delo. 

Pouk je organiziran v ustrezno opremljenih šolskih delavnicah. Veliko pozornosti namenjamo 

varnosti pri delu. Cilji in vsebine se lahko povezujejo in dopolnjujejo s cilji in vsebinami tehničnih in 

naravoslovnih dni. 

 

5. OCENJEVANJE: ocenjujem izdelke, organizacijo dela in delovnega mesta, upoštevanje 

varnosti pri delu, prizadevnost pri delu. Pomemben je predvsem napredek učenca. 

 

Učiteljica: Sabina  Šubic Kokelj 
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ROBOTIKA v TEHNIKI          

 

  

 
1.) RAZRED: enoleten predmet za 8. razred in 9. razred. 

 

2.) TEDENSKO ŠTEVILO UR: 1 ura na teden ali 2 uri na 14 dni 

 

3. POTREBŠČINE: 

Potrebno gradivo (Robo mobile set) učenci dobijo v šoli, kjer tudi sestavljajo robote. Program za 

programiranje robota učenci dobijo na CD plošči. 

4. VSEBINA oziroma CILJI PREDMETA: 

V današnjem svetu na vseh področjih lahko opazimo avtomatizacijo. Zakaj? Ker povzroča večjo 

produktivnost, manjše proizvodne stroške, hitrejšo proizvodnjo in še bi lahko naštevali. Najvišji nivo 

avtomatizacije pa predstavlja robot. In ker se je pametno našemu svetu tudi prilagoditi, vam ponujamo 

izbirni predmet Robotika v tehniki, pri katerem: 

 

- spoznamo osnovne pojme robotike 

- učenci načrtujejo in sestavijo računalniško krmiljene modele ter spoznajo funkcijo računalniškega 

vmesnika pri krmiljenju strojnih naprav 

- razvijajo sposobnost komuniciranja in delovanja v skupini, da lahko izdelajo robota 

- z učenci se udeležimo Robotkovega dne, na katerem si po svojih željah izberejo 3 delavnice z različnimi 

temami ter na delavnicah aktivno sodelujejo 

- glede na željo učencev se udeležimo tekmovanja s področja robotike 

 

Cilj predmeta je sestaviti robota ter ga opremiti s programom, da bo robot opravljal funkcijo, ki jo 

želimo doseči.  

Predmet je naravnan interdisciplinarno. Učenci spoznavajo in povezujejo vsebine različnih 

področij, prevladujejo pa geometrija, strojni elementi, elektronika, računalništvo in tehnologija. Pri 

predmetu robotika v tehniki učenci pridobivajo osnovna spoznanja o geometriji in konstrukciji tipičnih 

oblik robotskih rok, o elektronskih krmiljih, ki so potrebna za računalniško vodenje, o senzorjih, ki 

omogočajo povratno delovanje na krmilje. Seznanijo se s temeljnimi načeli računalniško vodene 

proizvodnje in z mestom robotike v njej. Ugotavljajo prednosti takega načina proizvodnje in smeri v 

razvoju sodobne tehnologije. Spoznajo različna področja, v katerih ima robotika pomembno vlogo.  

 

5. OCENJEVANJE: ocenjujejo se izdelki (zgrajen model), ki jih učenci zgradijo v šoli. Učitelj vrednoti 

delovanje konstrukcije in učenčev prispevek pri reševanju problema. Proti koncu leta pišemo kratko 

preverjanje znanja, ki je pregled osnovnih pojmov programiranja, ki jih spoznajo preko praktičnega 

dela skozi celo leto. 

 

Učiteljica:  Sabina  Šubic Kokelj 
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ANSAMBELSKA IGRA 7. – 8. – 9. razred 

 

 

 

 

 
          

 

 

 

        GLASBENE CEVI 

                                                                                  ORFFOVA GLASBILA 

 

 

ANSAMBELSKA IGRA  je enoletni izbirni predmet, ki je primeren za VSE učence – za tiste, ki hodijo 

v glasbeno šolo in tudi za tiste, ki ne, saj program omogoča izbor glasbenih vsebin, ki se prilagaja 

učenčevim interesom in sposobnostim. Program spodbuja skupinsko muziciranje in sodelovanje.  

Pouk se izvaja enkrat tedensko po eno učno uro. 

 

Pri pouku bodo učenci: 

- igrali na Orffove inštrumente, glasbene cevi, klasične inštrumente in peli,  

- izvajali vokalne, inštrumentalne in vokalno-inštrumentalne vsebine, 

- ob glasbenih vrednotah in lastnih izkušnjah izoblikovali lasten glasbeni okus, 

- ob glasbi se sproščali, 

- ob glasbenih in z glasbo povezanih dejavnostih razvijali odgovornost za skupno 

sodelovanje ter vrednotili dosežke, 

- izbirali izvajalske sestave po svojih nagnjenjih in zmožnostih, 

- se navajali na samostojno orientacijo v izbranih notnih zapisih in na zapisih lastnih 

zamisli, 

- izražali ustvarjalne zamisli z zvočnimi eksperimenti, improvizacijo in glasbenim 

oblikovanjem - komponiranjem ter izvajanjem v razredu in javno, 

-  predstavljali svoje izvajalske in ustvarjalne dosežke. 

Glasbeno znanje ni potrebno, pač pa zgolj veselje do glasbe ☺. 

 
Učiteljica: Tina Martinčič 

 

 

 

 

 

… LE KAKO 

BI SE TOLE 

SLIŠALO??? 
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VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI 

NAESREČAMI 

 
Pri predmetu Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se učenci srečajo z 

najpogostejšimi izrednimi dogodki, v katerih je pogosto ogroženo človeško zdravje, 

življenje ali premoženje. Učenci se seznanijo z vzroki za nastanek izrednih dogodkov in 

s preventivnimi ravnanji in ukrepi, ki te dogodke preprečujejo ali vsaj omilijo njihove 

posledice. Predstavljene so tudi razsežnosti posameznih izrednih dogodkov in primeri 

učinkovitega in neučinkovitega ukrepanja ob pojavu le-teh tako na svetovni, kot na 

državni, lokalni in osebni ravni, tako da se učenci naučijo ravnati v kritičnih situacijah. 

Izpostavljeni so primeri nesreč iz vsega sveta, poudarek pa je na dogodkih, ki se 

pogosto pojavljajo v naši bližnji okolici (poplave, potresi, žled...) 

 

Učitelj: Timotej Trček 
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MULTIMEDIJA 
Osmi in deveti razred devetletke, 35 ur letno, 1 ura tedensko 
 
Vas zanimajo različna računalniška orodja in bi radi pripravili zanimivo 
predstavitev priljubljenega športnika ali obiska tujih dežel? 
 
Bi si radi organizirali učinkovit sistem shranjevanja podatkov pri 
raziskovalnem delu in si s tem prihranili čas? 
 
 
 
 

 
Te in ostale uporabne napotke ter ideje lahko razvijate in realizirate pri izbirnem predmetu računalništva. 
Spoznali bomo načine iskanja in obdelave različnih informacij. Seznanili se bomo z osnovami programa za 
oblikovanje in predstavitev »seminarske naloge«. Dopolnili boste znanje o urejanju besedila, tabel, slik in 
ostalih podatkov. Delo pri pouku je tesno povezano z ostalimi predmeti in poteka samostojno ter timsko. Naš 
glavni cilj je izdelava projektne naloge, ki jo izberete pri drugem šolskem predmetu in jo predstavite pri redni 
uri v razredu.  
 
 

 
 
 

Učitelj Andrej Mivšek 

 


