
 
 

 

 
 
 

9. RAZRED  
 
 
 

IZBIRNI PREDMETI 

 

 

za šolsko leto 2016/2017 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

ZAKAJ IZBIRNI PREDMETI? 
 
 

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole 
individualnim razlikam in interesom učencem. 
Pomenijo obogatitev ponudbe obveznega programa, ki 
učencem omogoči poglabljanje znanj na tistih področjih, kjer 
se čutimo močni ali pa jih to področje posebno zanima. 

 
Razporejeni so v dva sklopa 
 

 

DRUŽBOSLOVNO – HUMANISTIČNEGA 
 

NARAVOSLOVNO – TEHNIČNEGA. 
 

 
Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz 
posameznega sklopa, učenec/učenka pa med izbirnimi 
predmeti izbere 2 uri pouka tedensko (ne glede na sklop), lahko 
pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši.  
 

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno 
veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen 
sodelovanja pri izbirnih predmetih – Zakon o osnovni šoli  
- ZOsn-UPB3 (Uradni list RS, št. 102/2007, 87/2011, 40/2012-ZUJF in 

63/13). O oprostitvi odloči ravnateljica. 
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I Z B I R N I    P R E D M E T I  

 
V   9. RAZREDU 

 
2016/2017 

 
 
 

  
DRUŽBOSLOVNO – HUMANISTIČNO 

PODROČJE  (predmet) 
 

 
ŠT. UR 

na teden 

 
UČITELJ-ICA 

1. VERSTVA IN ETIKA 1 Alenka KOZAR 

2. RETORIKA         1 Alenka KOZAR 

3. LIKOVNO SNOVANJE III 1 Ida PETEK 

4. TURISTIČNA VZGOJA 1 Bernarda ROUDI 

5. VZGOJA ZA MEDIJE: TISK 1  Andreja STRMŠEK 

6. NEMŠČINA III 2 Milena TITAN 

  
NARAVOSLOVNO – TEHNIČNO 

PODROČJE (predmet) 
 

 
ŠT. UR 

na teden 

 
UČITELJ-ICA 

1. POSKUSI V KEMIJI 1 Anastazija AVSEC 

2. ŠPORT ZA SPROSTITEV 1 Igor PRŠA 

3. SODOBNA PRIPRAVA HRANE 1 Angela STAJNKO 

4. RASTLINE IN ČLOVEK 1 Mojca TUŠ 

 

 

 
Seznam izbirnih predmetov je razvrščen po abecednem vrstnem redu (priimek) 

učiteljev. 
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»NEMŠČINA III« 
 

 Učne vsebine: prazniki, izleti in potovanja, zdravje, dežele nemškega govornega 
območja, Slovenija. 

 Besedišče :je dokaj ozko vezano na učne vsebine. 

 Slovnica:osvojili naj bi osnove, kot so Verb im Präteritum und Futur I (glagol v 
pretekliku in prihodnjiku), Adjektivdeklination mit bestimmten und unbestimmten 
Artikel (sklanjanje pridevnika z določnim in nedoločnim členom), Deklination des 
Substantivs (sklanjanje samostalnika), Interrogativ-, Demonstrativpronomen 
(vprašalni in kazalni  zaimek), Nebensätze (odvisni stavki z vezniki: weil, wenn, dass). 

 Preverjanje: Učenec mora biti ocenjen vsaj trikrat, dvakrat ustno in enkrat pisno. 
Preverjamo in ocenjujemo slušno in bralno razumevanje, govor, pisanje, poznavanje 
besedišča in slovničnih struktur. 

 

 

 
 

»LIKOVNO SNOVANJE III« 
 

Število ur:    32 - 1 ura tedensko ali blok ura na 14 dni 

 Izbirni predmet LIKOVNO SNOVANJE III dopolnjuje vsebine iz rednega predmeta likovne 

vzgoje. Poudarek predmeta je na spoznavanju, odkrivanju in razvijanju učenčeve 
ustvarjalnosti. 
Vsebine predmeta so po posameznih likovnih področjih zasnovane na temeljnih likovnih 
pojmih, ki jih učenec usvaja in nadgrajuje glede na svoj potencial. Svoje znanje bodo učenci 
poglabljali tudi tako, da bodo spoznavali likovna dela umetnikov in poklice, pri katerih je 
potrebno znanje likovnega jezika ter si tako oblikovali merila likovnega vrednotenja za 
življenje. 
 

Učenec se bo naučil in spoznal pri tem izbirnem 
predmetu: 

Zlati rez, 
Obrnjeno perspektivo, aspektivo, 
Kip in ambient, 
Načrtovanje prostorskih sprememb v domačem  kraju, 
Vizualna sporočila in likovne vsebine, 
Vizualne medije. 

Ob komunikaciji in interakciji z učiteljem pri teoretičnem in praktičnem 
delu učenec pri predmetu razvija občutljivost zaznavanja, likovno ustvarjalno mišljenje, 
emocije in motorično občutljivost, točno zaznavanje, vizualni spomin, domišljijo in motorično 

spretnost. Pomemben cilj predmeta je priprava učenca za sodelovanje v kulturnem 

življenju ožjega in širšega okolja in razumevanje sodobne vizualne komunikacije.  
 

3 



Izbira izbirnega predmeta LIKOVNO SNOVANJE II ni vezana na predhodno izbiro izbirnega 
predmeta LIKOVNO SNOVANJE 

 

 
»VERSTVA IN ETIKA« 

 

 
Učni načrt in njegovo izvajanje omogočita učencem smiselno 
izbirati predmet le za eno ali dve leti, čeprav je njegov namen 

celoviteje uresničen le v triletnem obsegu.  
 
To se dosega z uresničitvijo temeljnih načel:  

1) da so regiološke vsebine obravnavane v treh zaokroženih 
celotah, od katerih je vsaka celota koherentna; 

2) pri obravnavi religijske problematike je v ospredju pristop, 
ki je primeren starostni/razvojni stopnji otroka; 

3) da se etična in življenjska vprašanja za obravnavo v 
posameznih letnikih izbirajo z vidika nagnjenj in potreb učencev danega letnika.  

 
Predmet Verstva in etika ne predpostavlja izključnega vezanja etike na verstva, niti ne 
omejuje obravnavanje verstev na etična vprašanja. Z »etiko« je smiselno razumeti 
obravnavanje moralnih razsežnosti medčloveških odnosov in življenjskih vprašanj (in ne 
posebne filozofske discipline). Pri obravnavanju verstev naj bi bile posebne pozornosti 
deležne njihova etična naravnanost in vodila za medčloveške odnose; pri obravnavi 
medčloveških odnosov in življenjskih vprašanj pa njihova versko – nazorska ozadja ali 
posledice z ozirom na različne religije in nazore. 

 
SPLOŠNI CILJI PREDMETA:  
Pridobivanje objektivnega znanja in razgledanosti iz obravnavanega področja: 
- razvijanje nagnjenja in sposobnosti za oblikovanje zavesti o samem sebi, svoji identiteti, 
svojih ciljih, zmožnostih in mejah; 
- razvijanje sposobnosti razumeti druge ljudi, z njimi sodelovati,  biti solidaren in biti 
pripravljen sporazumno reševati konflikte; 
- razvijanje zmožnosti za soočanje s vprašanjem smisla, s spoznavanjem različnih religioznih 
in nereligioznih pojmovanj sveta in življenja; 
-  razvijanje zmožnosti za etično presojo in pripravljenost za (so)odgovornost zase, za druge 
ljudi in naravo; 
-  pridobivanje kritičnega (pozornega, premišljenega) do religijskih in nereligijskih tradicij in 
ponudb; 

 

 

»TURISTIČNA  VZGOJA« 
 
 
ŠTEVILO UR NA TEDEN: 35 ur – ena ura/teden 
 

a) Namen predmeta: 
- predmet je namenjen učencem od 7. do 9. razreda, kar pomeni, da je skupina lahko 

heterogena,  
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- namen predmeta je vzgoja učencev za pozitivni odnos do turizma in turistov; 
učencem naj bi vzbudil zanimanje za turizem kot možno področje njihovega 
prihodnjega poklicnega ali ljubiteljskega dela ter jih motivirati za pridobivanje znanja 
o turizmu kot družbenem gibanju in perspektivni gospodarski dejavnosti v domačem 
kraju, 

- v zasnovi predmeta so združeni geografski, etnološki, zgodovinski, družbeni in 
ekonomski vidiki turizma, 

- predmet povezuje in nadgrajuje znanje, ki ga učenci pridobivajo pri drugih predmetih 
in dejavnostih kot so npr. GEOGRAFIJA, ZGODOVINA, SLOVENŠČINA, TUJI JEZIK, 
GOSPODINJSTVO, LIKOVNA IN GLASBENA VZGOJA, NARAVOSLOVJE IN 
TEHNIKA ter pri interesnih dejavnostih. 

 
b) Splošni cilji predmeta: 
- na primeru domačega kraja spoznati turizem kot spreminjajoč razvojni pojav, 

družbeno gibanje in gospodarsko dejavnost, ki je pomembna za razvoj Slovenije; 
- seznaniti se z osnovami za razvoj turizma v domačem kraju in v Sloveniji; 
- spoznati in vrednotiti naravne, družbene, gospodarske in politične osnove za 

razvoj turizma; 
- odkrivati in vrednotiti tiste sestavine življenja v domačem kraju in regiji, ki bi 

lahko obogatile obiskovalce; 
- se vključiti v turistično življenje domačega kraja in pri tem spoznati ljudi in 

ustanove, ki se ukvarjajo s turizmom in živijo od njega; 
- spoznati turistične poklice in možnosti 

zaposlovanja v turističnih dejavnostih ter razvijati 
sposobnosti za opravljanje najrazličnejših del v turizmu; 

- spoznati načine pridobivanja in posredovanja informacij 
v turizmu in o turizmu; 

- spoznavati turistično društveno dejavnost in se 
pripravljati za sodelovanje v turističnem društvu; 

- razvijati sposobnost kulturnega komuniciranja 
in javnega nastopanja. 

c) Vsebine: 
- turizem in njegov razvoj 
- domači kraj – turistični kraj 
- osnove za razvoj turizma v domačem kraju 
- turizem kot gospodarska dejavnost 
- življenjski standard kot osnova za razvoj turizma 
- odnos do gostov 
- turistično oglaševanje in informiranje 
- skrb za razvoj turizma 
- vodenje po domačem kraju (pokrajini) 

 

»RETORIKA« 

Pomembno je, kako govoriš, predvsem pa - kaj poveš. 

Ko najboljšemu prijatelju pripoveduješ, kaj vse si videl, kako zeloooo si se smejal in kaj vse si 
doživel, z lahkoto slikaš doživete podobe, tvoj glas zveni jasno, poln si navdušenja in tako 
prepričljiv si, da je poslušalcem kar žal, ker niso bili s teboj. 
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In verjetno si kdaj doživljal tudi drugačne občutke – občutke nemoči, ko prijateljem ali 
odraslim nikakor nisi mogel dopovedati, kaj želiš. In če je poslušalcev, ki nestrpno čakajo, kaj 
zanimivega jim boš povedal, zapovrhu še veliko, od tvoje predstavitve pa je odvisna 
uspešnost projekta, se hitro zgodi, da ne veš, kam bi pogledal, besede zastanejo, dobiš 

tremo, začneš se potiti, noge se tresejo, ne veš, kaj bi z rokami, tvoj govor pa nima ne 
repa ne glave. Tvoja ognjevitost se izgubi, razočaran si in morda te je sram. 

V takih trenutkih si zaželiš, da bi popravil vtis in se otresel strahu. Izgledati želiš 
samozavestno, govoriti jasno in prepričljivo in prav ta želja te pripelje do retorike, ki jo 
izvrstno uporabljajo uspešni in podjetni ljudje. 

Retorika je veščina, o tem, kako uporabljamo prepričevalna sredstva, kako sestavimo logično 
in učinkovito zgrajen govorni nastop, kako razumljivo argumentiramo, kako uporabljamo 
besedni zaklad, kako uskladimo besedno in nebesedno govorico. Napotki nam pomagajo 
tudi, da se znebimo treme, da samozavestno nastopamo v svojem slogu, da s poslušalci 
vzpostavimo dober stik in da pri vsem tem - uživamo. Dobro je vedeti, da se lahko veščin 
javnega nastopanja naučimo. 

 
Uspešni govorni nastop je koristna in smiselna veščina, ki ti bo pomagala, da boš 
prepričljivejši, bolj jasen in razumljiv in ti bodo vsi z veseljem prisluhnili. 

 
 

»VZGOJA ZA MEDIJE: TISK« 
 
 
Predmet je namenjen tistim, ki si vas zanimajo mediji, še prav posebej tiskani mediji. Pri 
predmetu se boste spoznali s prvim slovenskim 
časopisom, obiskali boste časopisno hišo in spoznali 
poklic novinarja ter si ogledali, kako nastaja časopis. 
Proučili boste značilnosti in glavne sestavne dele (naslovi, 
fotografije, barve) dnevnih časopisov in jih tudi med seboj 
primerjali. Ob primerih se boste pogovarjali, kje je meja 
zasebnosti, ki bi jo novinarji morali spoštovati pri poročanju. 
Ko boste zbrali dovolj znanja, si boste v skupini razdelili 
naloge in izdelali lasten časopis.  
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»RASTLINE IN ČLOVEK« 
 
Število ur: 35 
Predmet RASTLINE IN ČLOVEK je enoletni izbirni predmet. Namenjen je učencem 7., 8. in 
9. razredov. Povezuje se s predmetoma NARAVOSLOVJE in BIOLOGIJA. Je nadgradnja 
naravoslovnega področja. 
Pri izbirnem predmetu RASTLINE IN ČLOVEK učenci: 

-  razširjajo in poglabljajo znanje o rastlinah ter izoblikujejo pozitiven odnos do rastlin, 
- spoznavajo pomen rastlin v človekovem življenju, 

- poglobijo in razširijo spoznanje o soodvisnosti živali od rastlin, 
- spoznavajo različne rastline in njihovo uporabno vrednost, pa tudi njihovo ogroženost, 
- poglobijo, razširijo in nadgradijo že osvojeno znanje pri 

osnovnem predmetu (naravoslovje). 
Izbirni predmet ima namen poudariti pomen rastlinskega sveta za 
človeka. Izredno pomembno je tudi varovanje rastlin in njihovih 
življenjskih okolij. Ker rastline ne kažejo izrazitih reakcij kot živali (se 
ne gibljejo, oglašajo itd.), so zato za učence tudi manj zanimive. 
Učenci naj bi spoznali, da jih rastline spremljajo že od njegovega 
nastanka - da so mu bile vedno posreden ali neposreden vir hrane, 
zdravja, zaščite itd. Prav zaradi njihove uporabnosti je človek mnoge 
od njih prenesel v svoj dom ali v njegovo bližino - mnoge je z umetnim 
izborom spremenil ter vzgojil številne nove sorte. 
Pri izbirnem predmetu spoznavajo učenci različne rastline in njihovo 
uporabno vrednost. Spoznajo, da je veliko rastlin v Sloveniji ogroženih 
zaradi človekovega nerazumnega delovanja. Spoznajo, da pomeni ogrožanje in propadanje 
vrst tudi siromašenje narave in okolja. 
Snov naj bi obravnavali po sledečih tematskih sklopih: 

- UPORABNOST RASTLIN 

- RASTLINE V ČLOVEKOVI PREHRANI 

- ZDRAVILNE RASTLINE 

- KRMNE IN INDUSTRIJSKE RASTLINE 

- OKRASNE RASTLINE 
 
Izbirni predmet se ocenjuje številčno, zanj veljajo ista pravila kot za obvezne predmete. Pri 
predmetu Rastline in človek ocenjujemo znanje učencev o rastlinah. Ocenjujemo tudi 
eksperimentalne veščine, oblikovanje poročil o delu, sposobnost uporabljati tehnike 
laboratorijskega, terenskega dela…  

 

 

 
»NAČINI PREHRANJEVANJA« 

 
Učenci pri tem predmetu spoznavajo različne načine prehranjevanja, ki so povezani s 
tradicijo in tudi načinom življenja. 
 

Osnovni cilji predmeta so naslednji: 
 Učenci razumejo pomen ustrezne prehranjenosti za zdravje organizma, spoznajo 

nedohranjenost in prehranjenost. 
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 Pripravijo varovalni oz. uravnoteženi obrok, kjer upoštevajo načela varovalne 
prehrane in priporočila zdravstvene organizacije dietetikov. 

 Učenci uporabljajo enostavne metode za ugotavljanje stanja prehranjenosti, 
analizirajo stanje prehranjenosti. 

 Izračunavajo podatke za sebe, primerjajo s priporočili in 
predlagajo varovalni obrok na podlagi zatečenega stanja. 

 Spoznajo nacionalne jedi in drugačne načine 
prehranjevanja. 

 Izdelajo zbirko receptov prleških jedi, katere zberejo na 
terenu. 

 Pripravijo obroke za različna starostna obdobja, jih 
analizirajo in ovrednotijo hranilno vrednost. 

   Analizirajo in načrtujejo prehrano v družini. 

 Analizirajo šolsko prehrano. 

   Učenci se seznanijo z načini prehranjevanja v naravi in v 
izrednih razmerah. 

 
 
 
 
 

 »ŠPORT ZA SPROSTITEV« 
 

 
Način življenja, ki ga živimo, od nas zahteva nenehno naglico. Vedno nekam hitimo, vezani 
smo na čas, termine, delo, obveznosti. 

V službi, doma, družini, med prijatelji so nenehno težave, ki jih moramo reševati. Delo je 
pogosto enolično, obremenitve telesa so enostranske (dosti sedenja ali stanja), 
prehranjujemo se nezdravo, premalo se gibamo, k temu sta pogosto dodana še alkohol ter 
kajenje. Vse to so škodljivi vplivi sodobne 
družbe, ki našemu organizmu povzročajo 
STRES. Skupek negativnih dejavnikov 
privede do bolečin, bolezni, neodpornosti 
telesa... in v končni fazi do prezgodnje 
smrti. 
Proti zgoraj naštetim negativnim vplivom 
se s športno aktivnostjo ter sprostilnimi 
vajami lahko zelo učinkovito borimo. 
Učenci bodo spoznali, kako pomembno 
je gibanje za zdrav razvoj in kakovostno 
življenje, kako lahko šport vpliva na boljše zdravje in splošno počutje ter kateri športi so 
primerni za njih oziroma kateri bodo primerni za njih, ko bodo starejši.  
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