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IZBIRNI PREDMETI V TRETJI TRIADI ZA ŠOL. LETO 2020/21  

Izbirni predmeti pomenijo v osnovni šoli obogatitev programa in predmetnika. Učencem 

omogočajo, da poglabljajo znanja na tistih področjih, kjer se čutijo močne ali jih še posebej 

zanima. Za šolsko leto 2020/2021 ponujamo učencem 7., 8. in 9. razredov pestro izbiro 

izbirnih predmetov, ki si jih lahko ogledate v nadaljevanju.  

Predmeti so razporejeni v dva sklopa in sicer:  

 družboslovno – humanistični, 

  naravoslovno – tehnični.  

 Šola mora ponuditi pouk iz najmanj treh predmetov družboslovno – humanističnega sklopa 

in najmanj treh iz naravoslovno – tehničnega sklopa. Šola mora obvezno ponuditi naslednje 

predmete: tuji jezik, retoriko ter verstva in etiko. 

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem 

soglašajo njegovi starši.  

Pouk izbirnega predmeta je na urniku eno uro tedensko, razen drugega tujega jezika, ki je na 

urniku dve uri na teden. Nekatere vsebine lahko tečejo izjemoma tudi strnjeno izven rednega 

urnika, vendar največ v obsegu 8 ur.  

Obisk ur izbirnih predmetov je obvezen, predmeti se ocenjujejo s številčno oceno od 1 do 5. 

Svetujemo vam, da skupaj z otrokom dobro premislite in izberete predmet, pri katerem bo 

otrok lahko glede na svoje sposobnosti in interese čim uspešnejši. 

 

 Učenci lahko izbirajo med: 

 ·        triletnimi predmeti (jeziki: učenec jih lahko izbere za tri leta ali pa  manj) 

·        triletnimi predmeti, lahko tudi krajšimi (izvajajo se lahko v 7., 8. ali 9. razredu, lahko 

vsa tri leta), 

·        enoletni predmeti, vezani na razred (ponudi se jih samo v določenem razredu), 

·        enoletni predmeti (trajajo samo eno leto in jih učenec ne more ponovno izbrati, če jih 

je že obiskoval). 

 

Oprostitev obiskovanja izbirnih predmetov: Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno 

veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko 

v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko. Starši po 

junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno 

vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu (Pravilnik o dokumentaciji v OŠ – UL RS št 61/12, 6. čl., 2 

t.) njihovega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi navedejo, ali 

želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko (vloga 
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je na koncu publikacije). Ravnatelj odloči o oprostitvi obiskovanja izbirnih predmetov za 

posamezno šolsko leto.  

Šola ponuja nabor predmetov, ki jih predstavljamo v nadaljevanju, organizirali pa bomo le 

tiste, za katere se bo odločilo zadostno število učencev v skladu s Pravilnikom o normativih in 

standardih za izvajanje programa osnovne šole. Želimo si, da bi naša ponudba omogočila 

vsem učencem dobro izbiro, v skladu z njihovimi interesi in sposobnostmi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI 

• 1 ura tedensko, enoletni predmet za 8. razred 
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• snov se povezuje z vsebinami pri rednem pouku geografije, le da se razširja, poglablja 

in konkretizira - zajema podrobnejše proučevanje življenja ljudi v posameznih 

območjih: tropskem deževnem gozdu, puščavah, gorah, sredozemskem svetu, na 

monsunskih, polarnih, potresnih in vulkanskih območjih 

učitelj Mile Uljan 

RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA IN VARSTVO NJEGOVEGA OKOLJA 

• 1 ura tedensko, enoletni predmet za 9. razred 

• snov se povezuje z vsebinami pri rednem pouku geografije, le da se razširja, poglablja 

in konkretizira – proučuje se kamnine, prsti, podnebje, rastje, prebivalstvo, 

gospodarstvo, varovanje okolja v domačem kraju 

• približno polovica ur poteka v naravi 

učitelj Mile Uljan 

ANSAMBELSKA IGRA 

TIP: enoletni predmet za 7., 8. in 9. razred   

ŠTEVILO UR: ena ura na teden, skupaj 35, za 9. 

razred 32 ur letno.   

 

Ansambelska igra je enoletni izbirni predmet 

primeren tako za učence brez glasbenega 

predznanja, kot tudi za tiste, ki hodijo v glasbeno 

šolo ali igrajo kakšen inštrument kar tako, malo zase. Učni načrt omogoča različne glasbene 

vsebine in se prilagaja učenčevim interesom in sposobnostim. Učenci bodo pri predmetu 

glasbo spoznavali neposredno z izvajanjem in ne kot glasbeno teorijo. Sestavili bomo 

šolski  ̋band ̋, s katerim bomo igrali popularne slovenske in tuje skladbe, zato so vabljene k 

ansambelski igri tudi tisti ki radi pojejo, nekaj časa pa bomo namenili tudi izvajanju na 

orffove inštrumente. Izvajali bomo samostojne skladbe, pa tudi spremljave šolskim pevskim 

zborom. 

NAČINI PRIDOBIVANJA OCENE:  Aktivno sodelovanje pri ustvarjanju, poustvarjanju, nastopih, 

aktivnostih. Obvladanje repertoarja, ki ga bomo izvajali. Obvladanje temeljne orientacije v 

glasbenem zapisu.  

učiteljica Nives Pirih     

VERSTVA IN ETIKA 

TIP: triletni predmet, lahko tudi krajši za 7.razred   

ŠTEVILO UR: ena ura na teden, skupaj 35 ur   
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Pri predmetu se obravnavajo temeljni pojmi o nastanku religij (krščanstvo, islam, budizem, 
judovstvo, nova religiozna gibanja), ki nas obdajajo in s katerimi se srečujemo prek vzornikov 
in ob iskanju svoje identitete. Učenci pri predmetu spoznavajo obrede posamezne religije, 
simbolizem in odnos do drugih skupnosti. 
Predmet navaja učence, da premišljujejo ter se sproščeno in spoštljivo pogovarjajo o 
verstvih, učijo pa se tudi temeljnih vrednot življenja in sobivanja v večkulturni moderni 
družbi.  
Vsebine: 
 verstva sveta – svetovi verstev, 
 krščanstvo, 
 islam, 
 budizem,  
 judovstvo, 
 vzori in vzorniki, 
 enakost in različnost,  
 tradicionalne religije, 
 nova religiozna gibanja, 
 reševanje nasprotij, 
 človek in narava, 
 azijska verstva.  

 
učiteljica Martina Batista Jenko 

GLEDALIŠKI KLUB 

TIP: enoletni program za 7., 8. in 9. razred   

ŠTEVILO UR: ena ura na teden, skupaj 35, za 9. razred 32 ur 

letno.   

 

Pri gledališkem klubu bi spoznavali teorijo in kratko zgodovino 

gledališča, ponovili pojme v povezavi s tem področjem, brali, 

pisali in uprizorili dramsko igro. 

učiteljica Olga Novak 

 

 

 

 

LITERARNI KLUB 



Osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak
Knežak 147a
6253 Knežak

Tel. 05 788 0002 - Fax 05 788 20 16 

  www.os-knezak.si

 

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOL. LETO 2020/21 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

 

TIP: enoletni program za 7., 8. in 9. razred   

ŠTEVILO UR: ena ura na teden, skupaj 35, za 9. razred 32 ur letno.   

 

Pri literarnem klubu bi se ukvarjali z literaturo, in sicer: 

- spoznavali še nove književnike, 

- brali bi različno literaturo in utrjevali poznavanje vse treh lit. zvrsti, 

- o književnih delih bi se pogovarjali, 

- pisali bi svojo literaturo in sodelovali na lit. natečajih, 

- poudarek dajem interesom učencem (pri izbiri vsebine lit. kluba). 

učiteljica Olga Novak 

RETORIKA 

TIP: enoletni predmet vezan na razred- 9. razred   

ŠTEVILO UR: ena ura na teden, skupaj 32 za 9. razred  

 

Spoznali bi ustanovitelja retorike ter kratko zgodovine te vede, od Grkov do danes. 

Imeli bi različne govorniške delavnice, v katerih bi se urili v govornem nastopanju, v vlogi 

različnih tipov govorcev (novinar, pogrebni in poročni govor, napovedovalec vremena, 

recitator, igralski govor itd.) 

Poudarek dajem interesom učencem … 

učiteljica Olga Novak 

ŠOLSKO NOVINARSTVO 

TIP: enoletni program za 7., 8. in 9. razred   

ŠTEVILO UR: ena ura na teden, skupaj 35, za 9. razred 32 ur letno.   

 

Spoznavali bi splošno novinarstvo, njegove zakonitosti, moč in pasti. 

Lahko bi ustvarjali radijske oddaje, šolsko glasilo ali se teoretično in praktično posvečali 

televiziji. 

Možna je tudi strokovna ekskurzija. 

- Poudarek dajem interesom učencem (pri izbiri vsebine). 

učiteljica Olga Novak 

VZGOJA ZA MEDIJE: TISK 
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TIP: enoletni program za 7., 8. in 9. razred   

ŠTEVILO UR: ena ura na teden, skupaj 35, za 9. razred 32 ur letno.   

Podobno kot pri šolskem novinarstvu, tu bi dali prednost teoriji in pastem medijev.  

učiteljica Olga Novak 

ŠPORT ZA ZDRAVJE 

TIP: enoletni program za 7., 8. in 9. razred   

ŠTEVILO UR: ena ura na teden, skupaj 35, za 9. razred 32 ur letno.   

Šport za zdravje je dodatna ura športa v zadnji triadi, kjer ob natrpanem urniku še kako 
potrebujemo dodatno uro sprostitve. Glavni cilji izbirnih ur pri športu so:  

 združiti prijetno s koristnim, 
 sprostiti telo in možgane po napornem urniku,  
 skrbeti za skladen razvoj telesa,  
 ohranjati pravilno telesno držo in oblikovati skladno postavo, 
 skrbeti za svoje zdravje, 
 skozi različne aktivnosti najti sebi najljubšo, za morebitno kasnejše ukvarjanje s 

tem športom za namen rekreacije. 
Vsebine, ki jih bomo izvajali v šoli: 

 splošna kondicijska priprava, 
 atletika, 
 ples, 
 košarka, 
 odbojka, 
 nogomet, 
 druge rekreativne športne dejavnosti. 

 
Vsebine, ki si jih lahko posamezna skupina izbere: 

 DEJAVNOSTI IZVEN ŠOLE (ATLANTIS, WOOP TRAMPOLINI, KEGLANJE, OZIROMA 
AKTIVNOST PO IZBIRI UČENCEV) 

 KOLESARJENJE 
 POHODNIŠTVO 
 AKTIVNOSTI NA SNEGU 
 … 

V primeru, da se prijavi dovolj učencev naredimo skupini ločeni po spolu, nato pa na začetku 
šolskega leta letni delovni načrt prilagodimo željam učencev.  

GLAVNI MOTO 

                                                          „UŽIVATI V ŠPORTNI DEJAVNOSTI“                    učitelj Uroš 
Jenko 
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POSKUSI V KEMIJI 

TIP: enoletni program za 8. in 9. razred   

ŠTEVILO UR: ena ura na teden, skupaj 35, za 9. razred 32 ur letno.   
 

Že samo ime pove, da je to predmet, pri katerem samostojno in s pomočjo učitelja učenci izvajate 

poskuse. Takšne, pri katerih kaj diši, takšne pri katerih kaj poči, se pokažejo različne barve. Poskuse 

delamo na delovnem pultu v kemijski učilnici, pri čemer uporabljamo ustrezno zaščitno opremo. 

Izvajamo tudi poskuse s povsem običajnimi snovmi, ki jih najdemo v kuhinji in kopalnici. S poskusi 

bomo zabavali mlajše učence podaljšanega bivanja, ki jih bomo povabili na urico poskusov.  

učiteljica Klavdija Sotlar 

OKOLJSKA VZGOJA II 

TIP: enoletni program za 7., 8. in 9. razred   

ŠTEVILO UR: ena ura na teden, skupaj 35, za 9. razred 32 ur letno.   
 

To je predmet, pri katerem se ukvarjamo s kuhanjem in človeka z okoljem povezujemo na poseben 

način. Pripravljamo tipične slovenske jedi, radi pa se sprehodimo po svetu in spoznavamo svetovne 

kuhinje. Osnova našega kuhanja so živila lokalnega izvora, kombiniramo jih  tudi z živili, ki so včasih v 

domači kuhinji težje dostopna. Velik poudarek dajemo uravnoteženim obrokom. Kuharske dobrote 

ustvarjamo v gospodinjski učilnici in iz tedna v teden učenci postajajo vedno boljši kuharski mojstri. 

Vse kar se v kuhinji pripravi, se tudi v svoje želodčke pospravi. Vabljeni vsi, ki uživate v kuhanju in 

ustvarjanju kulinaričnih dobrot svetovno znanih kuhinj. 

učiteljica Klavdija Sotlar 

KMETIJSKO GOSPODARSTVO 

TIP: enoletni program za 8. in 9. razred   

ŠTEVILO UR: ena ura na teden, skupaj 35, za 9. razred 32 ur letno.   
Predmet je vezan na kmetijske dejavnosti v okolici šole, na šolskem vrtu in v šolskem kokošnjaku. Ker 

gre za predmet, ki se povezuje z gospodarstvom, bo naš glavni cilj gospodarno ravnati s časom, 

prostorom in pridelki. In z aktivnostmi, ki bodo potekale večino časa zunaj, na prostem spoznati tudi 

možnosti dohodka. Med aktivnosti, ki se bodo izvajale pri tem predmetu sodijo urejanje šolskega 

vrta, skrb za šolske kokoši, organizirana tržnica s sadikami. Vedno pa je zaključna aktivnost »likof«, ko 

se skupaj poveselimo v šolskem gozdičku ob uživanju naših pridelkov iz vrta in dobrot, ki si jih z 

zaslužkom od dobrodelnih prispevkov lahko privoščimo.  

učiteljica Klavdija Sotlar 

KMETIJSKA DELA 
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TIP: enoletni program za 7. razred   

ŠTEVILO UR: ena ura na teden, skupaj 35 ur letno.   
 

Dober slovenski kmet je delaven, pošten in iznajdljiv. Vse te vrline bomo razvijali skozi delo, ki bo 

potekalo v šolskem vrtu, šolskem kokošnjaku, šolskem zeliščnem vrtu in skalnjaku razvijali ob tem, ko 

bomo prekopavali vrt, sadili in sejali, skrbeli za kokoši, pleli in opazovali, kako rastejo naši pridelki. 

Seveda bomo sodelovali pri vzgoji sadik vrtnin kot so paradižnik, paprike, čili in vzgoji sadik 

balkonskih okrasnih rastlin. Te sadike bodo učenci odnesli domov ter jih za prostovoljne prispevke 

podarili ljudem v kraju. Zaključek predmeta je vedno v spomladanskem času v gozdičku pred šolo, 

kjer si privoščimo pravi kmečki piknik. 

učiteljica Klavdija Sotlar 

LIKOVNO SNOVANJE I, II, III 

TIP: enoletni program za 7., 8. in 9. razred   

ŠTEVILO UR: ena ura na teden 

 

 Pouk predmeta likovno snovanje poteka v obliki delavnic, v katerih učenci s pomočjo različnih 

materialov ustvarjajo oziroma rešujejo likovne naloge in oblikujejo uporabne izdelke. 

 Program izbirnega predmeta LIKOVNO SNOVANJE  dopolnjuje in nadgrajuje osnovni program 

likovne umetnosti. 

 Izbira predmeta likovno snovanje v posameznem razredu ni pogojena z obiskom likovnega 

snovanja v predhodnem razredu. 

 Učitelj Jožef Knafelc 
 

MATEMATIČNE DELAVNICE 

TIP: enoletni program vezan na razred za 7., 8. razred   

ŠTEVILO UR: ena ura na teden 

Namenjen je učencem, ki radi rešujejo bolj in manj zapletene matematične uganke, 

probleme, križanke, labirinte, sudokuje, potapljajo ladjice in rešujejo gobeline. So vedoželjni 

in želijo spoznati, kako so računali stari narodi. Spoznajo postopke za reševanje lažjih in težjih 

logičnih nalog, odkrivajo viteze in oprode, razvrščajo osebe in karte po točno določenem 

vrstnem redu. Spoznavajo kvadratna števila, trikotniška števila in velika števila. Tlakujejo 
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ravnine s pravilnimi večkotniki in oblikujejo vzorčke po lastnem okusu. Učenci delajo 

samostojno ali v skupinah. 

 Vsebina matematične delavnice je razdeljena v štiri sklope: 

 Nenavadna aritmetika 

 Logika 

 Štetje 

 Tlakovanje. 
Učiteljica Petra Valenčič 

LOGIKA 

TIP: triletni predmet, lahko tudi krajši   za 7., 8. in 9. razred   

ŠTEVILO UR: ena ura na teden 

 

Namenjen je učencem, ki radi rešujejo sudokuje, rešujejo gobeline, logične uganke,… Skratka 

vihrajo možgančke. Z reševanjem zanimivih tipov nalog se učenci pripravljajo na tekmovanje 

iz znanja LOGIČNA POŠAST, ki poteka v mesecu maju. 

Učiteljica Petra Valenčič 

NEMŠČINA 

Nemščina je triletni predmet, to pomeni, da se izvaja v 7., 8. in 9. razredu. Poteka 2 uri na teden. 
 
Z učenjem nemščine lahko učenec začne tudi v 8. ali 9. razredu, če ima ustrezno predznanje. 
 
Znanje in jezikovne sposobnosti, ki jih učenci usvajajo in razvijajo pri pouku tujega jezika, so 
pomembne najprej zaradi neposredne uporabnosti za učence, pozneje pa za njihovo poklicno in 
nenehno izobraževanje, za širjenje njihove komunikacijske sposobnosti prek meja materinščine tako 
v poklicnem kot tudi v zasebnem življenju oz. za razvijanje širše medkulturne komunikacijske 
sposobnosti. Ta postaja izrazitejša v času vse večjega gospodarskega, političnega in kulturnega 
sodelovanja, v katerem posameznik postaja vse pomembnejši partner v sporazumevanju.  
Pri pouku nemščine se bomo pogovarjali o šoli, družini, prostem času, bivanju v mestu in na 
podeželju, živalih, deželah nemškega govornega območja, počitnicah, praznikih, izletih in potovanjih, 
nakupovanju in modi, zdravju, naučili se bomo dopisovanja s prijatelji, naročanja v restavraciji, in 
podobno.  
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VLOGA ZA OPROSTITEV OBISKOVANJA IZBIRNIH PREDMETOV 

 

 

Podpisani/podpisana _____________________________________________ 
(starši/ zakoniti zastopnik otroka) 

______________________________________________________________  

      
(prebivališče) 

vlagam prošnjo, da bo moj
 
otrok ______________________________________  

       (ime in priimek) 

rojen, _____________, ki v šolskem letu ___________ obiskuje _____razred  
      (datum rojstva)               (tekoče šolsko leto) 

 

Osnovne šole Toneta Tomšiča Knežak, Knežak 147a, 6253 Knežak, 

     
(ime in sedež šole) 

    v šolskem letu ____________ 
                                      (prihodnje šolsko leto) 

    a). v celoti 

b). pri eni uri tedensko (ustrezno obkrožite) 

oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. 

 

Kot dokazilo o obiskovanju glasbene šole z javno veljavnim programom 

prilagam potrdilo o vpisu za šolsko leto za katerega uveljavljam oprostitev 

obiskovanja izbirnih predmetov. 

 

Kraj in datum: _______________________                        Podpis staršev  

oz. zakonitega zastopnika: 

 

__________________________ 

 
 


