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OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
 

NEMŠČINA 
 

Število ur na teden: 2  

Učitelj: Draženko Šolaja 

Razred: 7., 8. n 9. razred 

Sklop: Družboslovno-humanistični 

 

Opis predmeta: 

Nemščina je v Evropi najbolj razširjen jezik. Govori jo več kot 120 

milijonov ljudi v 8 evropskih državah in je ena izmed pomembnejših 

kulturnih jezikov – tako so nemščino govorili in pisali Goethe, Mozart, 

Freud in Einstein. 

V osnovni šoli ima nemščina kot tuj jezik splošno izobraževalni pomen. 

Cilj poučevanja tega jezika ni le razvijanje odnosa do drugih ljudi, 

kultur in jezikov, ampak tudi v gojenju medsebojnega razumevanja med 

narodi. Učenje nemščine učencem omogoča drugačen pogled na lastni 

jezik in kulturo. Učencem omogoča, da vidijo svet v vsej njegovi 

raznolikosti. Sodoben pouk nemškega jezika v osnovni šoli je usmerjen k 

učencu, njegovemu jezikovnemu razvoju in postopni samostojnosti (igra 

vlog, raziskovalno in projektno delo).  

Na naši šoli smo se odločili, da ponudimo nemščino kot drugi tuji jezik. 

Tuji jezik, v našem primeru nemščina, je edini izbirni predmet, ki poteka 

dve uri tedensko (70 ur letno) in se kot ostali izbirni predmeti ocenjuje 

z ocenami od 1 do 5.  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. 

Učenci v okviru Nemščine I spoznavajo različne teme: šola, družina, 

čas, bivanje v mestu in na podeželju, spoznavajo pa tudi 

najpomembnejše nemške slovnične strukture.  Nemščino I si poleg 

učencev 7. razreda lahko izberejo tudi učenci višjih razredov, ki si 

želijo pridobiti osnovna znanja iz nemškega jezika. 
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VERSTVA IN ETIKA  

 

Število ur na teden: 1  

Učiteljica: Mojca Podpadec 

Razred: 7., 8. in 9.  

Sklop: Družboslovno-humanistični 

 

Opis predmeta: 

Izbirni predmet je trileten, učenec pa ga 

lahko izbere tudi samo za leto ali dve.  

Temeljno področje obravnave je verska skupnost. Pri urah verstva in 

etika naj bi se učenci navajali in usposabljali za dojemanje raznolikosti 

verstev kot sestavine raznolikosti sveta (izhajali bi iz verstva našega 

okolja in se spraševali o njegovih značilnostih). Predmet navaja učence 

na zrelo premišljevanje ter sproščeno in spoštljivo razpravljanje o 

religiji.  

 

Cilji predmeta: 

 Informirati učence o obstoju verstev kot posebnih pojavov in 

sestavin sodobnega sveta. 

 Seznanjanje učencev s človekovimi vprašanji in situacijami, s 

katerimi se verstva soočajo. 

 Odkriti pomembnost in pestrost religijskega pojava pri nas in po 

svetu. 

 Prebujati radovednost za religije in začudenje ob človeški 

ustvarjalnosti, ki se kaže v njih. 

 

Predmet vsebuje obvezne in izbirne teme. 

 

Obvezne teme: Verstva sveta, Krščanstvo, Islam, Budizem.   

 

Izbirne/Dodatne teme: Vzori in vzorniki, Enkratnost in različnost, 

Judovstvo, Azijska verstva, Tradicionalne religije, Nova religiozna 

gibanja, Reševanje nasprotij, Človek in narava. 
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RETORIKA 

 

Število ur na teden: 1  

Učiteljica: Irena Blatnik 

Razred: 9. 

Sklop: Družboslovno-humanistični 

 

Opis predmeta: 

Namen in cilj retorike je analiza ter pravilnejše in 

natančnejše oblikovanje argumentov in prepričevalnih tehnik na vseh 

področjih človekovega življenja: od vsakodnevnih razgovorov, preko 

medijev in vzgojno-izobraževalnega sistema, do znanosti. 

Dosežene cilje pouka retorike je mogoče dokaj hitro in učinkovito 

izkoristiti pri vseh drugih šolskih predmetih in v življenju na sploh. 

Učenci se usposabljajo za razčlenjevanje govornih in pisnih prispevkov, 

tvorjenje lastnih besedil, razvijajo sporazumevalne spretnosti, 

sposobnost samostojnega govornega nastopanja, sporočanja, ki ustreza 

okoliščinam in naslovniku. Spoznajo načela dobrega dialoga, 

argumentiranja, sestavne dele dobro oblikovanega govora, zgodovinski 

okvir retorike. 

 

Cilji predmeta: 

 Učenci spoznajo, kaj je retorika. (Veščina uspešnega govornega 

prepričevanja in argumentiranja.) 

 Učenci spoznajo, zakaj se je koristno učiti retorike. (Pomaga nam 

prepričati in razumeti v najrazličnejših situacijah.) 

 Učenci spoznajo etiko dialoga. (Pravila, ki vodijo govor.) 

 Učenci spoznajo, kaj je  argumentacija.  

 Učenci spoznajo razliko med dobrimi in slabimi argumenti.  

 Učenci s spoznavanjem sestavnih delov retorične tehnike 

razumejo, kako lahko oblikujejo prepričljive govore.  

 Učenci spoznajo, kako pomembni so za uspešno prepričevanje 

značaji govorca  in strasti poslušalca. 

 Učenci spoznajo nastanek in zgodovino retorike.  
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LIKOVNO SNOVANJE I, II, III 
 

Število ur na teden: 1 

Učiteljica: Marjetka Pintar 

Razred: 7., 8. in 9. 

Sklop: Družboslovno-humanistični 

 

Opis predmeta: 

Izbirni predmet likovne vzgoje – Likovno snovanje je s svojimi vzgojno-

izobraževalnimi nalogami pomemben dejavnik, ki dopolnjuje vsebine 

rednega predmeta likovna vzgoja. Na kognitivni ravni razgrajuje vidni 

svet, na izrazni pa ga likovno formira.  Z likovnim prakticiranjem učenci 

poglabljajo razumevanje prostora, izražajo sočutja, oblikujejo stališča 

in vrednote.  

Vsebine predmeta so po posameznih likovnih področjih zasnovane na 

temeljnih likovnih pojmih, ki jih učenec osvaja in nadgrajuje glede na 

svoj potencial. Povezujejo pojme iz likovne 

teorije, zgodovine umetnosti in likovne 

tehnologije. Kontinuirano pa se povezujejo tudi 

s pojmi v vsebinah rednega predmeta likovna 

vzgoja in drugih predmetnih področij. 

 

Cilji predmeta: 

Celotna dejavnost predmeta temelji na zagotavljanju materialnih in 

konceptualnih pogojev za razvoj učenčeve likovne ustvarjalnosti. 

Predstavlja nadaljevanje in usmerjanje likovnega raziskovanja sveta, 

odkrivanje posebnosti likovnega izražanja in njeno nadgrajevanje ter 

poglabljanje posluha tako za likovna dela umetnikov kakor tudi 

uporabnih predmetov te likovne problematike v okolju. Pomemben cilj 

predmeta je priprava učenca za sodelovanje v kulturnem življenju 

ožjega in širšega okolja in razumevanje sodobne vizualne komunikacije.  

Ob komunikaciji in interakciji z učiteljem pri teoretičnem in praktičnem 

delu učenec pri predmetu razvija občutljivost zaznavanja, ustvarjalno 

mišljenje, čustva in motorično občutljivost, točno zaznavanje, vizualni 

spomin, domišljijo in motorično spretnost. Gre za kompleksno 

sodelovanje in prepletanje ustvarjalnih in likovnih dejavnikov učenca.  
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LITERARNI KLUB 

 
Število ur na teden: 1  

Učiteljica: Irena Blatnik 

Razred: 7., 8. in 9. 

 
 

Opis predmeta: 

Predmet zajema dve podpodročji: branje in ustvarjanje 

leposlovnih besedil. 

Bralni klub: Vzpodbuja se enakopraven dialog bralcev: 

učitelj učencem priporoča primerna besedila, sprejema 

pa tudi njihove pobude za lastno branje. Učitelju so v oporo priporočilni seznami 

mladinskega čtiva. Podpodročje branja se povezuje z gibanjema Bralna značka in S knjigo 

v svet. 

Leposlovno pisanje: Dopolnilo šolskemu branju književnosti in bralnemu klubu je 

poustvarjalno in ustvarjalno pisanje učencev, ki jim povečuje občutljivost za literarno 

besedilo, hkrati pa ponuja možnosti za šolsko literarno ustvarjalnost. Najboljša besedila 

učenci objavljajo v mladinskem tisku, otrokom namenjenih rubrikah v časopisih, v 

radijskih oddajah ter v šolskih listih. Podpodročje združuje pozitivne izkušnje, metode in 

vsebine osnovnošolskih literarnih krožkov ter delavnic ustvarjalnega pisanja. 

 

Cilji predmeta:  

Učenci: 

– spoznavajo kakovost in raznovrstno leposlovno ter poljudnoznanstveno literaturo, 

– razumejo raznolikost besedil in besedila primerjajo, 

– se o prebranem pogovarjajo, predstavljajo in utemeljujejo svoja stališča, 

– spoznavajo dialoškost branja književnosti (nujnost bralčevega sooblikovanja besedila, 

legitimnost lastnega mnenja), 

– se samostojno seznanjajo s sodobno besedno umetnostjo (novi tiski, revije, časopisi), 

– pišejo dnevnike branja, 

– uporabljajo priročnike, leksikone, slovarje, 

– ustvarjajo doživljajska in domišljijska besedila (pesnjenje, pisanje različnih literarnih 

zvrsti in vrst, pisanje kolektivnih povesti ipd.), si s tem razvijajo domišljijo, pridobivajo 

estetske izkušnje in se tako senzibilizirajo za branje besednih umetnin, 

– se poustvarjalno odzivajo na prebrano (igranje z besedami in njihovo zvočno sliko, vaje v 

slogu, posnemanje in preobražanje književnih del, prevajanje ipd.), si s tem razvijajo 

domišljijo, pridobivajo estetske izkušnje in se tako senzibilizirajo za branje besednih 

umetnin, 

– pišejo o svojem doživljanju književnosti (dnevnik branja) in o književnosti (strokovna in 

publicistična besedila), 

– urejajo razredne ali šolske literarne publikacije. 
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OKOLJSKA VZGOJA I 
 

Število ur na teden: 1  

Učiteljica: Andreja Šilc Mihelič 

Razred: 7., 8. in 9. 

Sklop: Naravoslovno-tehnični 

 

Opis predmeta: 
Izbirni predmet temelji na spodbujanju “okoljske pismenosti”, ki naj bi jo glede 

na naraščajoče okoljske probleme našega planeta pridobili vsi državljani. 

Okoljsko vzgojo pojmujemo kot vzgojo odgovornosti do vseh živih bitij in vzgojo 

za trajnostno prihodnost (po Unescu). To pomeni, da ne gre v prvi vrsti za 

posredovanje številnih novih znanj v smislu spoznavanja okolja (to je naloga 

drugih predmetov), ampak za usposabljanje učencev, da bodo globlje razumeli 

okoljske pojave in probleme, njihove vzroke in načine reševanja, vključno s 

tveganji in konflikti, ki nastajajo ob izkoriščanju omejenih naravnih virov. Ob 

tem je eden glavnih ciljev, da učenci razvijejo akcijsko kompetenco – 

pripravljenost in sposobnost zavzetega in odgovornega ravnanja v okolju, takega 

odločanja, ki bo zagotavljalo kakovostno in zdravo življenje in bo hkrati 

ohranjalo možnosti za zadovoljevanje življenjskih potreb tudi prihodnjim 

generacijam ter upoštevalo obremenilne sposobnosti ekosistema. 

 

Cilji predmeta: 
Učenci: 

 se ob neposrednem stiku z naravnim okoljem zavedo njegove vrednosti, pa 

tudi ranljivosti, razvijejo občutek za lepo in vredno v okolju, ljubezen in 

občudovanje ter željo po ohranjanju okoljskih vrednot; 

 spoznajo, da je večina okoljskih problemov posledica človekovih posegov v 

naravne procese; 

 razumejo prepletenost vidikov (ekoloških, tehniških, ekonomskih, 

družbenih, psiholoških…) pri nastanku, zaostrovanju in reševanju okoljskih 

problemov; 

 spoznajo pomen in načine varčevanja in gospodarnega ravnanja z naravnimi 

viri; 

 se naučijo kritično razmišljati, tehtati različne poglede, upoštevati 

argumente več strani in predlagati rešitve; 

 razvijajo dinamične lastnosti (iniciativnost, samostojnost) in zmožnost za 

akcije, ki izboljšujejo okolje ter uveljavljajo trajnostni (sonaravni) način 

življenja. 
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GLASBA: GLASBENA DELA 

 

Število ur na teden: 1  

Učiteljica: Žiga Jernejčič 

Razred: 7., 8. in 9. 

Sklop: Družboslovno-

humanistični 

 

Opredelitev predmeta: 

Temeljni namen glasbenih izbirnih predmetov je, da učenci uresničujejo 

svoje interese za glasbeno umetnost in kulturo. Omogočajo 

ustvarjalnost in raziskovanje, kar spodbuja in navaja na trajno 

sodelovanje v glasbeni kulturi. Predmeti so zasnovani po načelu 

individualizacije, tako da v njih lahko uspešno sodelujejo učenci z 

različnimi glasbenimi zmožnostmi in izkušnjami. Uresničujejo se v 

izbirnih predmetih kot ansambelska igra, glasbena dela in glasbeni 

projekt. Vsak od njih podpira vertikalno nadgradnjo, po drugi pa 

dopušča izbor posameznega enoletnega programa. Ciljno in razvojno-

procesno zasnovan učni načrt poudarja odprtost za različne glasbene in 

z glasbo povezane vsebine, skladne z interesi učencev in širšega 

kulturnega okolja šole. Pomembno je, da učitelj postane pri glasbenih 

izbirnih predmetih predvsem mentor, organizator in koordinator dela, v 

okviru glasbenih dejavnosti pa soizvajalec in ustvarjalec. 

Cilji predmeta: 

• učenci spoznajo tematske sklope različnih glasbenih slogov, zvrsti in 

žanrov, 

• navajajo se na sprejemanje obsežnejših glasbenih del, 

• ob različnih zvrsteh umetniške komunikacije (glasbene, besedne, 

likovno in gibno-plesne) izražajo glasbena doživetja in predstave, 

• razvijajo sposobnost presoje in vrednotenja glasbenih dosežkov, 

• selektivno izbirajo medijske glasbene programe in oblikujejo osebno 

zbirko zvočnih posnetkov, 

• obiskujejo glasbene prireditve in o njih poročajo, 

• iščejo informacije o glasbi v literaturi in računalniških programih. 
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OBDELAVA GRADIV – KOVINE 
 

Število ur na teden: 1 

Učiteljica: Jerneja Lovšin Dodič 

Razred: 7., 8. in 9. 

Sklop: Naravoslovno-tehnični 

 

Opredelitev predmeta: 

Pri tem predmetu se učenci seznanjajo s poklici v tehničnih panogah obrti in 

industrije. V učne enote so vključeni elementi ekonomike, organizacija dela in 

planiranje proizvodnje. Pri delu samostojno uporabljajo priročnike in druge vire 

informacij. Učenci pri delu iščejo lastne rešitve pri konstrukciji predmetov, 

določanju delovnih postopkov ter organizaciji delovnega mesta in proizvodnega 

procesa. Spoznajo nekatere tipične primere obdelovalnih strojev in način 

njihovega krmiljenja. Pomemben je prestop na višjo raven pri načrtovanju 

izdelka. Upoštevajo tudi kulturna, etnološka in ekološka izhodišča. Pouk je 

organiziran v šolskih delavnicah. Posebna pozornost je namenjena varstvu pri 

delu.  Šola se lahko povezuje z delovnimi organizacijami v šolskem okolju in se z 

njimi dogovarja za strokovno in materialno pomoč.  

 

Cilji predmeta: 

Učenci: 

 izdelajo in uporabljajo tehnično dokumentacijo, 

 projektirajo uporaben izdelek kot sintezo tehnoloških, likovnih,               

kulturnih, ekoloških  in drugih znanj, 

 spoznavajo sestavo, krmiljenje in delovanje nekaterih strojev, 

 spoznajo lastnosti jekla, pridobivanje in obdelave,  

 ob delu utrdijo spoznanja o lastnosti in uporabnosti gradiv, še posebej 

jekla,  

 primerjajo osnovne tehnološke lastnosti nekaterih gradiv med seboj in 

izdelajo preglednico, 

 merijo z ustreznimi merilnimi metodami in pripomočki, 

 spoznavajo sestavo in delovanje pripomočkov, orodij in strojev za 

obdelavo kovin, 

 opravljajo osnovne delovne operacije z ročnimi orodji in stroji ter 

organizirajo delovno mesto, 

 navajajo se na smotrno organizacijo in planiranje proizvodnje, 

 spoznavajo nevarnosti pri delu in uporabljajo sredstva in ukrepe za 

varno delo, 

 izdelajo preglednico tehničnih poklicev v industriji in obrti, 

 razvijajo kritičen odnos do dela in varstva okolja. 
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MATEMATIČNE DELAVNICE 
 

Število ur na teden: 1 

Učiteljica: Jerneja Lovšin Dodič 

Razred: 7., 8. in 9. 

 

Opis predmeta:  

Pri predmetu matematična delavnica se učenci ukvarjajo z dejavnostmi, 

povezanimi z matematiko, ter izmenjujejo svoje ideje in razumevanje 

matematike s sovrstniki in z učiteljem.  Čeprav se matematična 

delavnica pomembno navezuje na pouk matematike, so temeljne razlike 

med obema. Pri rednem pouku je poudarek na oblikovanju matematičnih 

pojmov ter na pridobivanju osnovnih proceduralnih in problemskih znanj. 

V matematični delavnici pa je pomembno, da učencem na zanimiv način 

skušamo prikazati uporabo znanj, obravnavanih pri rednem pouku. 

Vključujemo tudi izkustveno učenje vsebin, s katerimi se učenci srečajo 

kasneje pri rednem pouku in matematične vsebine navezujemo na 

doživljanje učencev ter matematična znanja poglabljamo v smereh, ki 

niso neposredno povezane z delom pri pouku. Tudi metode dela so 

drugačne, prilagojene interesom in sposobnostim učencev. Tako se 

poslužujemo samostojnega dela, samostojnega ali skupinskega 

preiskovanja, aktivnega pridobivanja izkušenj (risanje, tlakovanje, 

igranje, modeliranje z materiali) itd. vendar si vseskozi prizadevamo za 

matematično refleksijo. Predmet je namenjen učenkam in učencem 

različnih matematičnih sposobnosti.  

Cilji predmeta: 

Učenci: 
 Pridobivajo izkušnje in povezujejo z matematičnimi znanji, pridobljenimi 

pri rednem pouku. 

 Razvijajo sposobnost izražanja svojega matematičnega znanja. 

 Oblikujejo pozitiven odnos do matematike in do lastne matematične 

dejavnosti. 

 Razvijajo sposobnost opazovanja in spremljanja lastnega načina 

razmišljanja. 

 Razvijajo prostorsko predstavljivost. 

 Se učijo celovitega načrtovanja in izvajanja matematičnih dejavnosti ter 

sodelovanja z drugimi. 

 Spoznajo matematiko kot delo več generacij in narodov. 
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RAČUNALNIŠTVO - MULTIMEDIJA 
 

Število ur na teden: 1  

Učitelj: Anton Zupet 

Razred: 7., 8. in 9. 

Sklop: Naravoslovno-tehnični 

 

 

Opis predmeta: 

Računalništvo je izbirni predmet, pri katerem se spoznavanje in razumevanje 

osnovnih zakonitosti prepleta z neposrednimi metodami dela z računalniki, kar 

odpira učencem možnost, da pridobijo tista temeljna znanja računalniške 

pismenosti, ki so potrebna pri nadaljnjem izobraževanju in vsakdanjem življenju. 

Ves čas izobraževanja je v ospredju aktivna vloga učencev in učenk in njihov 

osebni, strokovni in jezikovni razvoj.  

 

Cilji predmeta: 

Za posredovanje informacije namreč ni dovolj, da informacijo poznaš. 

Posredovati jo moraš tako, da jo bo tisti, ki mu je namenjena, razumel. In 

multimedija ima pri tem čedalje pomembnejšo vlogo. 

 

Pri tem predmetu boš: 

 Podrobneje poznal nekatere medije za predstavitev podatkov na 

računalniku 

 Razumel, zakaj je multimedijsko predvajanje bolj kakovostno od 

monomedijskega 

 Znal pridobiti slikovne in zvočne podatke in jih učinkovito združil z 

besedilom v računalniško predstavitev 

 Znal pripraviti računalniško predstavitev  
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ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA 

ZEMLJI 
 

Število ur na teden: 1  

Učiteljica: Mojca Podpadec 

Razred: 8.  
 

Opredelitev predmeta: 

V 8. razredu, kjer pri rednih urah 

obravnavamo značilnosti kontinentov, sta pri izbirnem predmetu 

poudarjena odnos med človekom in naravo ter odvisnost človeka od nje. 

Z učenci bomo podrobneje spoznavali življenje človeka v različnih 

območjih na Zemlji, kjer so pogoji za življenje drugačni kot pri nas. 

Pri urah bomo obravnavali aktualne dogodke v Sloveniji in svetu, si 

ogledovali slikovno gradivo, videoposnetke in dokumentarne filme.  
 

Cilji predmeta: 

Učenci: 
• razširjajo osnovno znanje o naravnogeografskih in družbenogeografskih 

pojavih ter procesih v svetu in domačem kraju predvsem s študijem primerov, 

• razširjajo prostorske predstave o svetu in domači deželi,  

• podrobneje spoznavajo načine prilagajanja človeka različnim klimatskim in 

drugim naravnim pogojem, 

• spoznavajo negativne primere človekovega izkoriščanja naravnih dobrin, da 

bi spoznali nevarnosti, ki jih povzroča rušenje naravnega ravnotežja, 

• spoznajo načine onesnaževanja okolja na izbranih območjih in načine ter 

oblike varovanja naravnega okolja za prihodnje generacije, 

• učijo se poiskati vzroke za posamezne pojave in procese, oblikovati lastno 

stališče ter predlagati rešitve, 

• spoznavajo značilnosti, navade in način življenja ljudi na izbranih območjih 

sveta ter Slovenije in presegajo predsodke ter stereotipe, 

• urijo se v uporabi preprostih terenskih raziskovalnih metod, zlasti 

neposrednega opazovanja, orientacije s pomočjo zemljevidov in brez njih, v 

uporabi kartografskega in drugega gradiva ter v dokumentiranju 

ugotovljenega in opazovanega, 

• urijo se v uporabi in razumevanju pomena literature ter drugih sodobnih 

informacijskih sredstev za spoznavanje oddaljenih pokrajin, območij in 

njihovih naravnih ter družbenih razmer. 
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ŠPORT ZA ZDRAVJE 
 
Število ur na teden: 1  

Učitelj: Draženko Šolaja  
Razred: 7., 8. in 9. 

 

Opredelitev predmeta: 

 

Program izbirnih predmetov dopolnjuje osnovni program šolske športne vzgoje, 

skupaj pa predstavljata obogateno celoto. 

Namen predmeta šport za zdravje 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. Vsebine in izpeljava izbirnih predmetov omogočajo 

spoznavanje različnih vplivov gibalnih dejavnosti na zdravje, razumevanje 

pomena telesne in duševne sprostitve, nadomeščanje negativnih učinkov 

sodobnega življenja ter pridobivanje znanj, ki učencem omogočajo, da si v 

prostem času izberejo sebi primerne športne vsebine in obremenitve. 

 

Splošni cilji predmeta: 

 skrb za skladen telesni razvoj in navajanje na zdravo življenje 

 usvajanje in izpopolnjevanje športnih znanj 

 krepitev občutka samozavesti in zaupanja vase 

 razumevanje pozitivnih učinkov redne športne dejavnosti in 

pridobivanje trajnih športnih navad 

 pozitivno doživljanje športa 

 z izbranim športom razvijati gibalne in funkcionalne sposobnosti 

 nadgraditi tehnična in taktična znanja v izbrani športni panogi 

 poznati vsa pravila določenega športa 

 spodbujati medsebojno sodelovanje in zdravo tekmovalnost v izbranem 

športu 

 doživljati vpliv športne vadbe v izbranem športu na dobro počutje 

 

Primerno izbrane vsebine, ustrezne metode in oblike dela pomagajo učencem, da 

bolje razumejo in dajo smisel učinkom športa, hkrati pa se psihično sprostijo. 

Učenci si oblikujejo stališča in vrednotni odnos do športa kot kulturne sestavine 

človekovega življenja. K celostnemu razumevanju športa in njegovih učinkov 

pripomore tudi povezovanje z vsebinami drugih predmetov (naravoslovje, 

biologija, kemija, fizika, geografija, zgodovina, slovenščina, etika in družba, 

glasbena vzgoja). 
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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ZA 

UČENCE 7., 8. IN 9. RAZREDA 
 

DRUGI TUJI JEZIK - NEMŠČINA 
 

Število ur na teden: 2  

Učitelj: Draženko Šolaja 

Razred: 7., 8. in 9. 

 

Opis predmeta: 

Učenec se pri pouku drugega tujega jezika sistematično usposablja za 

osnovno sporazumevanje s tujimi govorci v vsakdanjih okoliščinah, se 

uvaja za uporabo tega jezika pri pridobivanju podatkov iz pisnih in 

drugih virov. Pri pouku zato postopno razvija sporazumevalno jezikovno 

zmožnost, ki je sestavljena iz (SEJO, 2011: 35–37): 

 jezikovnih zmožnosti: leksikalna, slovnična, semantična, fonološka, 

pravopisna in pravorečna zmožnost;  

 sociolingvistične zmožnosti: jezikovni označevalci družbenih 

odnosov, vljudnostne konvencije in razlike v jezikovnih registrih; 

 pragmatičnih zmožnosti: diskurzna in funkcijska zmožnost 

(sposobnost tvorjenja in oblikovanja besedil, govornih dejanj in 

interakcijskih izmenjav).  

Sporazumevalne jezikovne dejavnosti potekajo znotraj določenih 

področij družbenega življenja oz. domen. Te so:  

 javna domena, npr. javne ustanove in njihove službe, javne 

dejavnosti, odnosi z mediji itd.,  

 zasebna domena, npr. zasebne družabne dejavnosti, družinski 

odnosi itd.,  

 izobraževalna domena, npr. dejavnosti v okviru učnega procesa,  

 poklicna domena, npr. dejavnosti, vezane na opravljanje poklica. 

Sporazumevalno zmožnost razvijamo s pomočjo sporazumevalnih 

dejavnosti in opravil (npr. branje navodil, telefonski pogovor, 

gledanje filma, reševanje križanke, predavanje).  


