
IZBIRNI PREDMETI 
2021/2022

OŠ Hajdina

7. razred

8. razred 9. razred

Konec 

Izberite razred, nato za podrobnejše informacije izbirajte 
posamezne predmete (klik na ime predmeta ali sliko).

4. - 6. razred



Konec 

Neobvezni izbirni predmet 

Šport
(1 ura tedensko)

4.-6. RAZRED 
IZBIRA

4.- 6. RAZRED

Neobvezni izbirni predmet 

Tehnika
(1 ura tedensko)

Neobvezni izbirni predmet 

Nemščina
(2 uri tedensko)

Neobvezni izbirni predmet 

Računalništvo
(1 ura tedensko)

Učenec lahko izbere 0, 1 ali največ 2 uri pouka neobveznih izbirnih predmetov.

Če učenec predmet izbere, postane zanj obvezen. Učenec je pri izbranem predmetu 

tudi ocenjen in zaključna ocena se vpiše v spričevalo. Ko učenec izbirni predmet izbere, 

ga mora obiskovati do konca šolskega leta. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih 

predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih.

PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 

Neobvezni izbirni predmet 

Folklora
(1 ura tedensko)

Začetek



Konec 

Astronomija 
ZVEZDE IN VESOLJE

(1 ura tedensko)

NEMŠČINA
(2 uri tedensko)

7. razred IZBIRA

7. RAZRED

GLASBENI PROJEKT
(1 ura tedensko)

OBDELAVA GRADIV 
LES 

(1 ura tedensko)

ŠPORT ZA ZDRAVJE
(1 ura tedensko)

LIKOVNO SNOVANJE 1 
(1 ura tedensko)

Računalništvo 
UREJANJE BESEDIL

(1 ura tedensko)

RASTLINE IN ČLOVEK
(1 ura tedensko)

ŠOLSKO 
NOVINARSTVO
(1 ura tedensko)

FILMSKA VGZOJA 1
(1 ura tedensko)

MATEMATIČNA 
DELAVNICA 7

(1 ura tedensko)

VERSTVA IN ETIKA
(1 ura tedensko)

TURISTIČNA VZGOJA
(1 ura tedensko)

• učenci obvezno izberejo 2 uri izbirnega predmeta tedensko oz. 3 
ure s soglasjem staršev 

• učenci lahko namesto izbirnega predmeta uveljavljajo glasbeno 
šolo z javno-veljavnim programom

PONUDBA OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 

Začetek



Astronomija 
ZVEZDE IN VESOLJE

(1 ura tedensko)

NEMŠČINA
(2 uri tedensko)

7. razred IZBIRA

8. RAZRED

GLASBENA DELA
(1 ura tedensko)

OBDELAVA GRADIV 
LES

(1 ura tedensko)

ŠPORT ZA 
SPROSTITEV

(1 ura tedensko)

LIKOVNO SNOVANJE 2 
(1 ura tedensko)

Računalništvo 
MULTIMEDIJA
(1 ura tedensko)

POSKUSI V KEMIJI
(1 ura tedensko)

ŠOLSKO 
NOVINARSTVO
(1 ura tedensko)

MATEMATIČNA 
DELAVNICA 8

(1 ura tedensko)

VERSTVA IN ETIKA
(1 ura tedensko)

• učenci obvezno izberejo 2 uri izbirnega predmeta tedensko oz. 3 ure s soglasjem staršev 

• učenci lahko namesto izbirnega predmeta uveljavljajo glasbeno šolo z javno-veljavnim 
programom

PONUDBA OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 

Konec Začetek

ROBOTIKA V TEHNIKI
(1 ura tedensko)



Astronomija 
ZVEZDE IN VESOLJE

(1 ura tedensko)

NEMŠČINA 3
(2 uri tedensko)

7. razred IZBIRA

9. RAZRED

ANSAMBELSKA IGRA
(1 ura tedensko)

Izbrani šport 
ŽENSKI NOGOMET

(1 ura tedensko)

LIKOVNO SNOVANJE 3
(1 ura tedensko)

RAČUNALNIŠKA 
OMREŽJA

(1 ura tedensko)

KEMIJA V ŽIVLJENJU
(1 ura tedensko)

LITERARNI KLUB
(1 ura tedensko)

ROBOTIKA V TEHNIKI
(1 ura tedensko)

MATEMATIČNA 
DELAVNICA 9

(1 ura tedensko)

VERSTVA IN ETIKA
(1 ura tedensko)

RETORIKA
(1 ura tedensko)

HRVAŠČINA 3
(2 uri tedensko)

Izbrani šport 
MOŠKI  NOGOMET

(1 ura tedensko)

• učenci obvezno izberejo 2 uri izbirnega predmeta tedensko oz. 3 ure s soglasjem staršev 

• učenci lahko izberejo tudi neobvezni izbirni predmet, vsekakor pa morajo imeti 2 uri obveznega izbirnega predmeta 

• učenci lahko namesto izbirnega predmeta uveljavljajo glasbeno šolo z javno-veljavnim programom

PONUDBA OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV: 

PONUDBA NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA: 

Konec Začetek



NEMŠČINA (2 uri tedensko)
Učiteljica: Branka Gaiser

Pouk bo potekal na zabaven in sproščen način; 

• usvajanje jezika skozi zgodbice in pesmi;

• veliko pogovorov: igra vlog, dialogi, ...

• projektno delo (skupna izdelava plakatov in 
njihova predstavitev);

• učenje tujega jezika s pomočjo vsebin drugih 
šolskih predmetov;

• preko zanimivih oblik dela, ki otroke pritegnejo: 
uganke in zapleti, zanimive in skrivnostne zgodbe 
spodbujajo otrokovo radovednost;

• spoznavanje navad in običajev nemško govorečih 
držav;

• slikovne kartice in igre, ob katerih se otroci ne 
zavedajo, da se učijo tudi slovnico, spodbujajo 
otrokovo radovednost;

• učenje preko vseh čutil: preko slik, 
posnetkov/pesmic, preko vonjav/okušanja.

TEME, predvidene za drugo vzgojno-
izobraževalno obdobje:
Jaz: osebni podatki
Šola: razred, učilnica, šolske potrebščine, 
šolski vsakdanjik
Dom in družina: člani družine, prijatelji, 
sošolci, hiša, stanovanje, vsakdanja 
opravila
Prosti čas: konjički, šport, igre
Oblačila in obutev
Jedi in pijače: obroki hrane, priprava hrane
Čas: ure, dnevi, deli dneva, letni časi, 
koledar
Telo in zdravje: deli telesa, nega telesa, 
osebna higiena, zdrava prehrana, bolezni
Naravno okolje: vreme, narava, pokrajina, 
mesto, kraj, živali
Prazniki: rojstni dan, božič, itd.
Pesmice, igre, uganke, rime, zgodbice

Izbirni predmeti za 4. – 6. razred Konec Začetek



RAČUNALNIŠTVO (1 ura tedensko)
Učiteljica: Andreja Novak

• Želimo, da bi bili naši učenci uspešni v
digitalni družbi in da bodo nekoč tudi sami
ustvarjalci novih tehnologij ter storitev. Ker
ne želimo, da bi bili le pasivni opazovalci
sprememb, jim moramo že zelo zgodaj
omogočiti spoznavanje temeljev
računalništva in varne rabe IKT.

• Učenci si z izbiro neobveznega izbirnega
predmeta računalništvo lahko pridobijo
znanja, ki so prenosljiva in uporabna na vseh
področjih življenja.

• V prihodnjih letih se predvideva
pomanjkanje strokovnjakov s področja
računalništva, zato je lahko neobvezni
izbirni predmet prvi korak na poti h kreativni
in zanimivi zaposlitvi.

Pri predmetu učenci:
• spoznavajo temeljne koncepte računalništva, 
• spoznavajo varno rabo in pasti sodobne tehnologije,
• razvijajo algoritmični način razmišljanja in spoznavajo 

strategije reševanja problemov, 
• razvijajo sposobnost in odgovornost za sodelovanje v 

skupini ter si krepijo pozitivno samopodobo, 
• pridobivajo sposobnost izbiranja najustreznejše poti 

za rešitev problema, 
• spoznavajo omejitve človeških sposobnosti in 

umetne inteligence, 
• se zavedajo omejitev računalniških tehnologij, 
• pridobivajo zmožnost razdelitve problema na manjše 

probleme, 
• se seznanjajo z abstrakcijo oz. poenostavljanjem, 
• spoznavajo in razvijajo zmožnost modeliranja, 
• razvijajo ustvarjalnost, natančnost in logično 

razmišljanje, 
• razvijajo in bogatijo svoj besedni zaklad ter skrbijo za 

pravilno slovensko izražanje in strokovno 
terminologijo. 

Izbirni predmeti za 4. – 6. razred Konec Začetek



ŠPORT (1 ura tedensko)
Učiteljica: Tatjana Pačnik

Neobvezni izbirni predmet 
šport vključuje predvsem 
tiste vsebine, ki v tem 
starostnem obdobju 
učinkovito vplivajo na 
telesni in gibalni razvoj 
učencev, spodbujajo 
njihovo ustvarjalnost hkrati 
pa so z vidika športno 
rekreativnih učinkov  
pomembne za kakovostno 
preživljanje prostega časa v 
vseh življenjskih obdobjih.

Pouk poteka enkrat 
tedensko v okviru rednega 
urnika 35 ur na leto.

Praktične vsebine:

1.SKLOP
Športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj splošne 
aerobne vzdržljivosti: TEKI, KOLESARJENJE, AEROBIKA, 
NORDIJSKA HOJA.

2. SKLOP
Športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj koordinacije 
gibanja ravnotežja in ustvarjalnosti: PLES, IGRE Z LOPARJI, 
HOKEJSKE IGRE, ŽOGARIJE, RAVNOTEŽNE SPRETNOSTI.

3. SKLOP
Športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj različnih 
pojavnih oblik moči: AKROBATIKA, SKOKI, PLEZANJE, BORILNI 
ŠPORTI.

Izbirni predmeti za 4. – 6. razred Konec Začetek



UMETNOST – FOLKLORA  
(1 ura tedensko)
Učiteljica: Jožica Novak

FOLKLORA je dejavnost, ki skuša ohraniti navade 
in običaje naših prednikov.

Pri izbirnem predmetu želimo, da  otroci 
spoznajo preproste igre, plese, pesmi in običaje, 
s katerimi so si otroci v preteklosti krajšali čas, se 
zabavali in razvijali spretnosti.

Ples je govorica telesa, pri katerem otrok razvija 
občutek za ritem, ki je potreben tudi pri branju, 
govorjenju, hoji, teku….. 

Učenci osvojijo  začetne korake valčka in polke, ki 
so osnova za zahtevnejše oblike plesa.

Skozi igro in zabavo se zavedajo svojega telesa, 
ga znajo  kontrolirati, se orientirati v prostoru in 
se medsebojno povezovati v celoto.

Cilji:
• učenci se seznanijo z 

vsebinami folklornega 
izbirnega predmeta,

• spoznavajo nekatere otroške 
igre, izštevanke, zbadljivke, 
rimana besedila,

• se seznanijo z metodiko učenja 
ljudskega plesa,

• se učijo plesne različice, po 
pokrajinah, etničnih območjih,

• spoznavajo folklorna oblačila,
• izdelujejo otroška ljudska 

glasbila in igrače

Izbirni predmeti za 4. – 6. razred Konec Začetek



Izbirni predmet TEHNIKA poglablja, razširja in nadgrajuje
predmeta naravoslovje in tehnika v četrtem in petem
ter tehnika in tehnologija v šestem razredu. Razširja
osnovna spoznanja o tehnoloških lastnostih posameznih
gradiv in praktična znanja, spretnosti in delovne navade
pri uporabi orodja, pripomočkov, strojev in naprav za
oblikovanje in obdelavo gradiv. Pri praktičnem delu
učenci spoznavajo nevarnosti in varnostne ukrepe ter
razvijajo spretnosti in navade pri uporabi zaščitnih sredstev.

Konstruiranje modelov s sestavljankami omogoča
pridobivanje tehničnega in fizikalnega znanja in izkušenj ter 
razvijanje sposobnosti za ustvarjalnost in konstruktorstvo.

Risanje in branje tehnične in tehnološke dokumentacije
pomenita načine in sredstva grafičnega in pisnega
sporazumevanja v tehniki in tehnologiji ter navajanje na
izražanje zamisli, kar razvija prostorsko predstavljivost in
prostorsko inteligenco učencev in spodbuja ustno izražanje
z uporabo slovenskih tehničnih izrazov.

Predmet v okviru procesno zasnovanega pouka spodbuja
celovit razvoj umskih, senzoričnih in psihomotoričnih
sposobnosti ter oblikovanje socialnih vrednot. Oblikuje
pozitiven odnos do tehnike. Pri delu v skupini razvija
sposobnosti sodelovanja in vodenja.

Učitelji spodbujajo nastanek izdelkov, sestavljenih iz
različnih gradiv. Izdelki naj bodo uporabni. Predlagani
izdelki v učnem načrtu omogočajo in spodbujajo možnost
projektnega dela in prilagajanja učencem različnih starosti.

TEHNIKA (1 ura tedensko)
Učitelj: Damjan Kobale

SPLOŠNI CILJI
Učenci (samostojno in v skupinah):
• spoznavajo namen in pomen tipičnih tehničnih predmetov,

pojavov in procesov ter odkrivajo osnovne tehnične
funkcije, ki pri učencih gradijo pojmovno logično strukturo v
okviru spoznavnega in raziskovalnega ter tehnično-
tehnološkega procesa,

• opazujejo, preizkušajo, raziskujejo in ugotavljajo tehnične in
tehnološke lastnosti gradiv ter jih z orodjem, pripomočki in
delno s stroji preoblikujejo in oblikujejo,

• si v delovnem procesu pridobivajo znanje, utrjujejo,
poglabljajo in razvijajo določene spretnosti in sposobnosti,

• oblikujejo zamisli iz pridobljenega znanja v spoznavnem
procesu in pridobljenih izkušenj ter z iskanjem in uporabo
različnih virov informacij,

• razvijajo zamisli z opazovanjem in analiziranjem obstoječih
predmetov, z izdelavo skic, 3D modeliranjem in na podlagi
konstrukcije z gradniki sestavljank predstavijo razvite zamisli,
o njih razpravljajo, ugotavljajo prednosti in slabosti njihovih
idej,

• predlagajo različne rešitve za organizacijo in potek delovnega
procesa,

• načrtujejo potek dela, izberejo primerna gradiva, orodja,
stroje in pripomočke in varno izdelujejo izdelke iz  področja  
PAPIRNIH GRADIV, LESA IN UMETNIH SNOVI. 

Izbirni predmeti za 4. – 6. razred Konec Začetek



TURISTIČNA VZGOJA (TVZ) - 7. RAZRED
Učitelj: Iztok Milošič

OPREDELITEV PREDMETA

Delo na terenu:

• ogled turistične agencije,

• obisk hostla ali hotela,

• obisk turistične kmetije,

• obisk sejma Alpe-Adria,

• ogled pozabljenih kulturnih 
spomenikov. 

Našteti predlogi so v ožjem 
izboru, a se lahko med letom, na 
željo učencev, tudi spremenijo.

CILJI:

Učenci pri izbirnem predmetu turistična vzgoja:

• se vključujejo v turistično življenje domačega kraja in pri tem spoznavajo ljudi in 
ustanove, ki se ukvarjajo s turizmom in živijo od njega;

• spoznavajo turistične poklice in možnosti zaposlovanja v turističnih dejavnostih 
ter razvijajo sposobnosti za opravljanje najrazličnejših del v turizmu;

• spoznavajo način pridobivanja in posredovanja informacij v turizmu in o 
turizmu;

• spoznavajo in vrednotijo naravno in kulturno dediščino.

Vsebine (poglavja):

• Turizem in njegov razvoj (osnovni pojmi, vrste turizma),

• Osnove za razvoj turizma v domačem kraju (naravne, družbene),

• Turizem kot gospodarska dejavnost (povezanost obrti, trgovine, …),

• Odnos do gostov (turistični bonton),

• Turistično oglaševanje in informiranje (vrste in oblike oglaševanja),

• Skrb za razvoj turizma (ljubiteljske, profesionalne oblike),

• Vodenje po domačem kraju (priprava, izvedba).

IP za 8. razred IP za 9. razredIP za 7. razred Konec Začetek



VERSTVA IN ETIKA (VE1, VE2, VE3) - 7., 8. IN 9. RAZRED
Učitelj: Iztok Milošič

OPREDELITEV PREDMETA

Učencem nudi možnost, da širijo 
svoje znanja o verstvih in etiki in 
tako spoznavajo druge kulture in 
verstva v primerjavi s krščanstvom.

CILJI:

• oblikovanje zavesti o samem sebi; 

• priprava učencev na kritičen in 
konstruktiven vstop v moderno družbo;

• razvijanje sposobnosti razumeti druge 
ljudi;

• spoznavanje različnih religioznih in 
nereligioznih pojmovanj sveta in 
življenja;

• spoznavanje vloge verstev pri 
oblikovanju različnih civilizacij;

• usposabljanje za kritičnost do 
negativnih pojavov v zvezi z religijo.

IP za 8. razred IP za 9. razredIP za 7. razred Konec Začetek



FILMSKA VGOJA (FV1)  7. RAZRED
Učiteljica: Tatjana Lukovnjak

OPREDELITEV PREDMETA

Predmet je triletni, predvideva tri module: Kaj je film, Filmski 
žanri in Umetnost in družba. V šolskem letu 2020/21 se bo 
izvajal prvi modul. Nanj se lahko prijavijo učenci 7. razreda. V 
celem šolskem letu se bo izvedlo 35 ur; 15 ur bomo namenili 
ogledu filmov (5 celovečernih). Ogledu sledita razprava in 
pogovor. 

Nato bo 13 ur namenjenih različnim zvrstem filma (igrani, 
dokumentarni, animirani in eksperimentalni). Spoznali bomo 
prvine žanrov, filmske poklice, osnovne izraze elementov filma 
(igra, scena, kostum, osvetljava, glasba). Seznanili se bomo s 
vprašanji avtorskih pravic ter spoznali filmskega/ animatorskega
ustvarjalca.
Zadnji sklop 7 ur bomo namenili snemanju animiranega filma. 
Učenci bodo posneli in zmontirali kratek animiran film s 
pomočjo tabličnih računalnikov v tehniki stop motion. Zasnovali 
bodo zgodbo in izbrali animacijsko tehniko. Kasneje ga bodo 
opremili z zvokom in ga predstavili. Vse potrebščine dobijo 
učenci v šoli.

Učenci v vsakem sklopu pridobijo eno oceno, skupno tri ocene. 
Oblike preverjanja znanja so ustna, pisna in ocena ustvarjenega 
izdelka (animiran film, referat, plakat, maketa ...).

CILJI:
• učenec zna razložiti, kaj sta film in 

avdiovizualna dejavnost

• pozna različne filmske vrste in jih 
predstavi na primeru;

• pozna različne filmske žanre in 
njihove temeljne značilnosti ter jih 
razloži na primeru;

• pozna in razloži osnovne filmske 
ustvarjalne postopke;

• sodeluje pri nastanku filmskega 
izdelka (animacije) kot oblike 
timskega dela;

• s soustvarjalci predstavi nastali 
filmski izdelek in ga zagovarja;

• razvije aktiven odnos do filma in 
interes za različne vrste filmov, ki 
jih samostojno izbira.

IP za 8. razred IP za 9. razredIP za 7. razred Konec Začetek



RETORIKA (RET) – 9. RAZRED
Učiteljica: Tatjana Lukovnjak

OPREDELITEV PREDMETA

Namen retorike je: 

-učence seznaniti z etiko 
dialoga, z razliko med slabimi in 
dobrimi argumenti, z oblikami 
prepričljivih govorov, ki so 
odvisni seveda od značajev 
(govorcev)  in strasti 
(poslušalcev), in zgodovino 
retorike. 

Je enoletni program, predviden 
za učence  9. razreda.

CILJI:

• učenci spoznajo, da retorika ni znanost ali 
umetnost, temveč veščina (spretnost oz. 
tehnika);

• razumejo družbeno odvisnost uspešnega 
prepričevanja;

• spoznavajo nenapisana pravila, ki vodijo 
pogovor;

• spoznajo osnovne elemente 
argumentativnega postopka;

• usvojijo osnovne elemente komunikacijske 
situacije.

IP za 8. razred IP za 9. razredIP za 7. razred Konec Začetek



ŠOLSKO NOVINARSTVO (ŠNO) – 7. IN 8. RAZRED
Učiteljica: Irena Vesenjak

OPREDELITEV PREDMETA

Je enoletni predmet in 
nadgrajuje predmet 
slovenščine. Lahko se izvaja v 
7., 8. ali 9. razredu. Je del 
sklopa treh izbirnih 
predmetov. (Literarni klub, 
Šolsko novinarstvo, 
Gledališki klub).

CILJI:

• učenci utrjujejo znanje knjižnega jezika in razvijajo 
sposobnost izražanja, poglabljajo temeljne publicistične 
pojme;

• razčlenjujejo časopisni in revialni tisk;

• tvorijo raznolika informativna ter interpretativna 
publicistična besedila;

• oblikujejo intervjuje;

• pišejo članke za šolski in lokalni časopis, fotografirajo;

• usposabljajo se za zbiranje naše kulturne dediščine in za 
delo na terenu;

• se poskušajo kot mladi novinarji;

• po možnosti obiščejo Radio Ptuj, TV Ptuj in spoznajo 
zanimivosti novinarskega poklica;

• spoznavajo najbolj pogoste stalne oblike novinarskega 
sporočanja;

• si razvijajo pozitivno razmerje do slovenskega jezika.

IP za 8. razred IP za 9. razredIP za 7. razred Konec Začetek



LITERARNI KLUB (LIK) - 9. RAZRED
Učiteljica: Tatjana Lukovnjak

OPREDELITEV PREDMETA

Kot izbirni predmet predstavlja 
poglabljanje v razširitev sposobnosti in 
znanj v okviru predmeta slovenščina ter 
upošteva interese učencev in 
uravnoteženost področij umetnostnega 
in neumetnostnega jezika. Povezuje se z 
drugimi predmeti in področji, predvsem 
s šolskim novinarstvom, gledališkim 
klubom, tujimi jeziki, zgodovino, 
geografijo, likovno, glasbeno in 
knjižnično vzgojo ter vzgojo za medije. 
Predmet zajema dve podpodročji: branje 
in ustvarjanje leposlovnih besedil. 

CILJI:

• učenci razvijajo pozitiven 
odnos do književnosti;

• o svojih presojah in 
doživljanju prebranega  
govorijo ter pišejo;

• urejajo razredne ali šolske 
publikacije.

IP za 8. razred IP za 9. razredIP za 7. razred Konec Začetek



NEMŠČINA (NI1, NI2, N3N) - 7., 8. IN 9. RAZRED
Učiteljica: Branka Gaiser

OPREDELITEV PREDMETA

• Je triletni predmet, ki se izvaja dve uri 
na teden v 7.,  8. in 9.r. razredu, in sicer 
v obsegu 70 ur (v 7. in 8. kot obvezni 
izbirni predmet, v 9. pa kot neobvezni 
izbirni predmet).

• Pri pouku se uporabljajo učbenik, 
delovni zvezek, IKT ipd.

• Splošno izobraževalni pomen -
uporabnost v: nadaljnjem 
izobraževanju, poklicnem delu, 
komunikaciji.

CILJI:

• pisanje in pisno sporočanje,

• samostojno učenje,

• poslušanje, slušno 
razumevanje, govorno 
sporočanje,

• branje in bralno razumevanje.

IP za 8. razred IP za 9. razredIP za 7. razred Konec Začetek



HRVAŠČINA (HI3) - 9. RAZRED
Učiteljica: Irena Vesenjak

OPREDELITEV PREDMETA

Je triletni predmet, ki se izvaja dve uri na 
teden. 

Splošno izobraževalni pomen -
uporabnost v nadaljnjem izobraževanju, 
poklicnem delu, komunikaciji.

CILJI:

• spoznati jezikovne značilnosti 
hrvaškega jezika;

• primerjati zgradbo hrvaškega 
jezika z zgradbo slovenskega kot 
prvega jezika in tujih jezikov;

• razvijati potrebo po jezikovnem 
sporazumevanju;

• omogočiti in razvijati doživljanje 
ter presojanje estetskih ravni 
jezika in književnosti.

IP za 8. razred IP za 9. razredIP za 7. razred Konec Začetek



LIKOVNO SNOVANJE (LS1, LS2 IN LS3) - 7., 8. IN 9. RAZRED
Učiteljica: Romana Kiseljak

OPREDELITEV PREDMETA

Dopolnjuje vsebine likovne vzgoje. 
Vsebine predmeta se povezujejo s 
pojmi iz likovne teorije, zgodovine, 
umetnosti in likovne tehnologije. 
Je enoletni IP in se izvaja v 7., 8. in 
9. razredu.

CILJI:

• učenci razvijajo zmožnosti opazovanja, 
predstavljivosti likovnega mišljenja, 
likovnega spomina in domišljije;

• razvijajo interes za različne oblike likovne 
dejavnosti;

• bogatijo in ohranjajo zmožnosti za likovno 
izražanje;

• ob rokovanju z različnimi materiali in orodji 
razvijajo likovno izrazne zmožnosti in 
ustvarjalnost, zmožnost doživljanja lepote 
v naravi in umetninah;

• razvijajo zmožnost oblikovanja meril za 
kritično vrednotenje lastnih del, del 
vrstnikov ter stvaritev umetnikov.

IP za 8. razred IP za 9. razredIP za 7. razred Konec Začetek



ROBOTIKA V TEHNIKI (RVT) - 9. RAZRED
Učitelj: Damjan Kobale

OPREDELITEV PREDMETA

Je enoletni tehnični izbirni predmet, namenjen učencem 8. 
in 9. razreda, pri katerem je v ospredju konstruiranje 
modelov računalniško krmiljenih strojev in naprav s 
poudarkom na specifičnih značilnostih robotike. Predmet je 
naravnan interdisciplinarno.

Spoznajo različna področja, v katerih ima robotika 
pomembno vlogo. Pri pridobivanju praktičnih izkušenj si 
pomagajo z uporabo ustreznih didaktičnih sestavljank 
(FISCHER TEHNIK), s katerimi gradijo delujoče, računalniško 
krmiljene modele strojev, naprav in robotskih rok. Pri 
konstruiranju iščejo lastne rešitve. Spoznavajo poklice s 
področja elektronike, elektrotehnike, računalništva ... in 
sposobnosti, ki jih potrebujejo zanje.

IP za 8. razred IP za 9. razredIP za 7. razred Konec Začetek



OBDELAVA GRADIV LES (OGL) - 7. IN 8. RAZRED
Učitelj: Damjan Kobale

OPREDELITEV PREDMETA

Je enoletni  predmet, ki se izvaja v 7., 8. ali 9. razredu. 

Učencem ponuja nova spoznanja o tehnoloških lastnostih 

posameznih gradiv in praktična znanja pri uporabi orodij za njihovo obdelavo.

CILJI:

• učenci pravilno in varno uporabijo delovne pripomočke in stroje pri obdelavi gradiv;

• razvijajo svoje ročne spretnosti, z uspešnim delom in končnim izdelkom si krepijo 
ustvarjalno samozavest;

• izdelajo izdelek iz posameznih gradiv, iščejo boljše tehnološke rešitve;

• navajajo se na delo v skupini (sodelovanje, uveljavljanje svoje zamisli …);

• pridobijo si izkušnje pri obdelavi gradiv, ki so potrebna v  vsakdanjem življenju.

IP za 8. razred IP za 9. razredIP za 7. razred Konec Začetek



ASTRONOMIJA – ZVEZDE IN VESOLJE (ZVE) - 7., 8. IN 9. RAZRED
Učitelj: Damjan Kobale

OPREDELITEV PREDMETA

Učenci bodo praktično uporabljali   
GO To teleskop pri opazovanju 
nebesnih teles v vesolju (planeti, 
zvezdne kopice, meglice..)

CILJI:

• Pri predmetu bo vsak naredil vrtljivo 
zvezdno karto, ki jo bo kasneje uporabil na 
astronomskem večeru. 

• Opazovali bomo zvezde in skupine zvezd 
ter  galaksije s pomočjo daljnogledov in 
teleskopa. 

• Pri opazovanju množice zvezd v Rimski 
cesti učenci dobijo  predstavo o velikosti 
naše galaksije. 

• Vesolje  je mogoče raziskovati tudi v 
računalniški učilnici, in sicer s pomočjo 
astronomskih programov in interneta. 

• Učenci se seznanijo s slikami drugih galaksij 
in ozvezdij, napišejo ter predstavijo svojim 
sošolcem projektno  nalogo o zvezdah  in 
vesolju.    

IP za 8. razred IP za 9. razredIP za 7. razred Konec Začetek



MATEMATIČNA DELAVNICA (MD7, MD8, MD9) 
Učiteljica:  Andreja Novak

OPREDELITEV PREDMETA

Ti predmeti se zaporedoma navezujejo na 
vsebine pouka matematike posameznega 
razreda. 

Učenci pridobijo izkušnje in jih povezujejo z 
matematičnimi znanji, pridobljenimi pri 
rednem pouku. Razvijajo sposobnost izražanja 
svojega matematičnega znanja. Razvijajo 
prostorsko predstavljivost, učijo se celovitega 
načrtovanja in razvoja matematične dejavnosti. 

Predmet je namenjen učencem in učenkam 
različnih matematičnih sposobnosti. Vsebina in 
oblika dela v razredu se prilagaja interesom in 
sposobnostim učencev.

CILJI:

• na zanimiv način uporabljati znanje matematike,

• izkustveno učenje vsebin, s katerimi se učenci 
kasneje srečajo pri pouku matematike,

• razvijati sposobnost opazovanja in spremljanja 
lastnega načina razmišljanja,

• raziskovati in reševati življenjske probleme z rabo 
matematike,

• s premislekom rešiti logične besedilne naloge, 

• rešiti razvedrilne naloge, ki temeljijo na 
interpretaciji teksta,

• ponazoriti kombinatorično situacijo,

• kreativno uporabljanje različne vrste zapisov števil,

• spoznavanje manj znanih pisnih računskih 
algoritmov za spretnejše računanje,

• razvijati ustvarjalno razmišljanje.

IP za 8. razred IP za 9. razredIP za 7. razred Konec Začetek Konec Začetek



RAČUNALNIŠTVO - UREJANJE BESEDIL (UBE) - 7. RAZRED
Učiteljica:  Andreja Novak

OPREDELITEV PREDMETA

Pri tem predmetu učenci 
pridobivajo temeljna znanja 
računalniške pismenosti, ki so 
potrebna pri nadaljnjem 
izobraževanju in v vsakdanjem 
življenju.  Učijo se osnove 
informatike in računalništva, 
obdelave podatkov in 
komuniciranja z uporabo 
informacijske tehnologije. 

CILJI:

Učenec se nauči:

• predstaviti informacije z več podatki; 

• razlikovati strojno in programsko opremo ter jo opisati

• izbrati ustrezen program za delo z računalnikom; 

• z urejevalnikom besedil napisati krajše besedilo in ga 
oblikovati, 

• s programom za risanje izdelati sliko in jo vstaviti v besedilo,

• poslati elektronsko sporočilo in nanj odgovoriti,

• uporabljati internetni brskalnik,

• naučijo se varne rabe nterneta,

• razvijajo sposobnost samostojnega iskanja informacij in 
reševanja problemov in oblikujejo stališča do pridobljenih 
informacij;

• razvijajo sposobnost za učinkovito in estetsko oblikovanje 
gradiv (dokumentov, publikacij, vabil, predstavitev, spletnih 
strani, blogov, ekoplakatov …);

IP za 8. razred IP za 9. razredIP za 7. razred Konec Začetek



RAČUNALNIŠTVO - MULTIMEDIJA (MME) - 8. RAZRED
Učiteljica:  Andreja Novak

OPREDELITEV PREDMETA

Pri tem predmetu se učijo z 
uporabo različnih medijev 
(kamera, fotoaparat, pametni 
telefon, tablični računalnik ....) 
in računalniških programov 
(Power Point, Prezi, Movie
maker, Active presenter…) 
izdelati kvalitetno 
multimedijsko predstavitev.

CILJI:

Učenci:

• pridobivajo temeljna znanja, spretnosti in navade      
za učinkovito in uspešno uporabo sodobne 
računalniške tehnologije,

• učijo se varne rabe IKT,

• spoznavajo in učijo se rokovati oz. uporabljati 
informacijsko komunikacijsko – multimedijsko 
tehnologijo (tiskalnik, digitalni fotoaparat, 
digitalno kamero, i-tablo, i-tablice, pametni 
mobilni telefon …), 

• naučijo se izdelati kvalitetne predstavitve,

• poznajo zakonitost barvne skladnosti,

• učijo se timskega in projektnega dela,

• spoznavajo in razvijajo komunikacijske zmožnosti.

IP za 8. razred IP za 9. razredIP za 7. razred Konec Začetek



RAČUNALNIŠTVO – RAČUNALNIŠKA OMREŽJA (ROM) - 9. RAZRED
Učiteljica: Andreja Novak

OPREDELITEV PREDMETA

Pri tem predmetu se učijo 
varne rabe Interneta in 
rokovanja z IKT. V okviru 
projektnega dela se naučijo 
izdelati preprosto spletno 
stran z vsemi multimedijskimi 
elementi in spoznajo HTML 
jezik. 

CILJI:

Učenci:

• pridobivajo temeljna znanja, spretnosti in navade 
za učinkovito, uspešno in varno uporabo sodobne 
računalniške tehnologije;

• učijo se rokovati in uporabljati informacijsko 
komunikacijsko – multimedijsko tehnologijo 
(digitalni fotoaparat, digitalno kamero, i-tablo, i-
tablice, pametni telefon …), 

• spoznavajo in razvijajo komunikacijske zmožnosti 
(e-pošta, spletne učilnice, družabna omrežja,…)

• učijo se kritičnega razmišljanja ob rabi IKT 
(različne oblike zasvojenosti, pasti in nevarnosti 
lažnih novic, fotomontaže in deepfake videi, …)  

• naučijo se izdelati spletno stran, blog…

IP za 8. razred IP za 9. razredIP za 7. razred Konec Začetek



GLASBA - GLASBENI PROJEKT (GLP) - 7. RAZRED
Učiteljica: Marija Meklav

OPREDELITEV PREDMETA

Pri izbirnem predmetu GLASBENI 
PROJEKT, ki je enoletni predmet, 
učenci uresničujejo svoje želje in 
interese. Namenjen je vsem, ki 
radi ustvarjajo, nastopajo 
(glasbena igrica, lutke ...), se 
preizkušajo v petju in igranju na 
Orffova in druga glasbila, ki jih 
imamo v šoli, pa tudi lastna 
glasbila. Predmet  je torej sinteza 
različnih glasbenih dejavnosti, 
raziskovanja in omogoča različne 
glasbene vsebine, ki jih bomo 
izbrali skupaj in se bodo 
prilagajale interesom učencev.

UČENCI SE BODO SKUPAJ Z MENTORJEM ODLOČILI ZA:

• ustvarjanje ali poustvarjanje glasbene predstave (glasbena
pravljica), ki jo bomo predstavili za učence in starše naše šole;

• petje in igranje na Orffova glasbila, ki jih imamo v šoli ali glasbila, ki
jih imamo doma;

• raziskovanje glasbe v domačem kraju (raziskovalna naloga na temo:
Ljudska glasbila in zvočila, ljudske pesmi, plesi in folklorne
skupine…);

• obisk glasbene ustanove - prireditev, glasbene šole, orglarske
delavnice v Hočah pri Mariboru…

Kako bo potekalo ocenjevanje? Učenec v šolskem letu pridobi dve
oceni. Klasičnega preverjanja znanja za oceno ne bo, ocenjene bodo
dejavnosti učencev (pisna poročila, plakati, predstavitve, druge
aktivnosti).

IP za 8. razred IP za 9. razredIP za 7. razred Konec Začetek



GLASBA - GLASBENA DELA (GLD) - 8. RAZRED
Učiteljica: Marija Meklav

OPREDELITEV PREDMETA

Enoletni izbirni predmet GLASBENA DELA učenci izberejo v 8. razredu. Glasbeno predznanje ni 
potrebno. Namenjen je vsem, ki radi ustvarjajo, nastopajo, se preizkušajo v petju in igranju na 
Orffova in glasbila ki jih imamo v šoli pa tudi lastna glasbila. Predmet  je torej sinteza različnih 
glasbenih dejavnosti, raziskovanja in omogoča različne glasbene vsebine, ki jih bomo izbrali skupaj 
in se bodo prilagajale interesom učencev.

Učenci se bodo skupaj z mentorjem odločili za:

• orientiranje v notnih in grafičnih zapisih;

• razvijanje odprtosti za različne glasbene vsebine in glasbene oblike;

• spoznavanje glasbenih del glasbenih mojstrov;

• petje in igranje na Orffova glasbila, ki jih imamo v šoli ali glasbila, ki jih imamo doma;

Kako bo potekalo ocenjevanje? Učenec v šolskem letu pridobi dve oceni. Klasičnega preverjanja
znanja za oceno ne bo, ocenjene bodo dejavnosti učencev (pisna poročila, plakati, predstavitve,
druge aktivnosti).

IP za 8. razred IP za 9. razredIP za 7. razred Konec Začetek



GLASBA – ANSAMBELSKA IGRA (ANI) - 9. RAZRED
Učiteljica: Marija Meklav

OPREDELITEV PREDMETA

Enoletni izbirni predmet ANSAMBELSKA IGRA učenci izberejo v 9. razredu. Glasbeno predznanje ni potrebno. 
Izbirni predmet je enoleten, in sicer mu je namenjenih 32 ur oz. 1 ura na teden. 

Predmet je primeren za učence brez glasbenega predznanja, pa tudi  tiste, ki obiskujejo glasbeno šolo. Predmet  
je torej sinteza različnih glasbenih dejavnosti, raziskovanja in omogoča različne glasbene vsebine, ki jih bomo 
izbrali skupaj in se bodo prilagajale interesom učencev. 

• Učenci se bodo skupaj z mentorjem odločili za:

• nastopanje na šolskih prireditvah;

• spoznavanje Orffovih,  ljudskih in lastnih glasbil;

• eksperimentiranje in improviziranje z glasovi in z glasbili;

• izražanje  preko igranja na inštrumente, petja in giba, urijo se v timskem delu;

• orientiranje  v notnih in grafičnih zapisih;

• razvijanje odprtosti za različne glasbene vsebine in glasbene oblike;

Kako bo potekalo ocenjevanje? Učenec  v šolskem letu pridobi dve oceni. Klasičnega preverjanja znanja za oceno 
ne bo, ocenjene bodo dejavnosti učencev (pisna poročila, plakati, predstavitve, druge aktivnosti).

IP za 8. razred IP za 9. razredIP za 7. razred Konec Začetek



RASTLINE IN ČLOVEK (RČL) - 7. RAZRED
Učiteljica: Mateja Draškovič

OPREDELITEV PREDMETA

Učencem omogoča bolje spoznati rastline in njihov izjemen pomen za 
življenje človeka, saj ga le‐te neprestano spremljajo, so mu posreden ali 
neposreden vir hrane, zdravja in zaščite. 

Terensko delo, delo s slikovnimi ključi, mikroskopiranje, laboratorijsko 
delo in gojenje rastlin bo učencem pomagalo podrobneje spoznati 
zgradbo rastlin, njihovo uporabnost, življenjski cikel in ogroženost 
nekaterih vrst. 

Izbirni predmet Rastline in človek omogoča učencem razvijati 
individualno ustvarjalnost, raziskovalne veščine in širjenje znanja na 
področju biologije. Pridobljeno znanje bodo lahko uporabili v 
vsakdanjem življenju.

Svoje znanje bodo razširili na področju farmacije, zdravstva, botanike, 
cvetličarstva, vrtnarstva, aranžerstva , kuharskih veščin in drugih 
podobnih smereh. 

Pouk bo potekal preko različnih  DEJAVNOSTI: priprava različnih tinktur iz 
rastlin, zdravilnih napitkov, izdelava zeliščnega mila, kreme, izdelava 
dišavnih vrečk, prtov s potiski rastlin, uporaba različnih rastlin pri pripravi 
jedi, napitkov, bonbonov, spoznavanje poklicev, povezanih z rastlinami, 
izdelava koledarja – izbor rastlin, skrb za urejenost šole z rastlinami.

CILJI:

Učenec:
• spozna terenske in 

eksperimentalne metode dela;
• spozna in poglobi spoznanja o 

nujnosti sonaravnega bivanja; 
• poglobi spoznanja o nujnosti 

varovanja narave in živih bitij v 
njej;

• tesneje poveže biološko 
znanje s strokami in poklici, ki 
temeljijo na biološkem znanju.

IP za 8. razred IP za 9. razredIP za 7. razred Konec Začetek



POSKUSI V KEMIJI (POK) - 8. RAZRED
Učiteljica: Mateja Draškovič

OPREDELITEV PREDMETA

Predstavlja nadgradnjo predmeta kemija. Učencem 
omogoča, da s pomočjo samostojnega eksperimentalnega 
dela utrdijo, dopolnijo in poglobijo znanje, spretnost in 
veščine, ki so jih pridobili pri pouku kemije. 

Spoznavajo metode varnega eksperimentalnega dela v 
kemiji in se seznanijo z raznolikimi vidiki dela v kemijskem 
laboratoriju. 

Urijo se v osnovnih tehnikah in operacijah laboratorijskega 
dela, razvijajo eksperimentalne spretnosti in 
eksperimentalni pristop, ki vključuje: postavljanje hipotez, 
opazovanje in opisovanje pojavov, preizkušanje, zbiranje in 
beleženje opažanj in rezultatov,  opazovanje soodvisnosti 
in povezovanje s  teorijo in življenjskim okoljem. 

Pri izbirnem predmetu Poskusi v kemiji se razvija in 
poglablja naravoslovna pismenost, osnove znanstvenega 
mišljenja, različne spretnosti in veščine ter povezovanje 
teorije s prakso.

CILJI:

• s povezovanjem znanja iz kemije, 
biologije, fizike, zgodovine, 
umetnosti in gospodinjstva preučijo 
naravna barvila in eterična olja, 
njihovo kemijsko zgradbo, izolacijo, 
lastnosti in uporabo ter vplive na 
celostni družbeni razvoj;

• spoznajo pomen poskusov v 
raziskovanju;

• naučijo se uporabljati baze 
podatkov in programe za 
tridimenzionalne prikaze zgradbe 
molekul. 

IP za 8. razred IP za 9. razredIP za 7. razred Konec Začetek



KEMIJA V ŽIVLJENJU (KEŽ) - 9. RAZRED
Učiteljica: Mateja Draškovič

OPREDELITEV PREDMETA

• Sestavljen je iz treh modulov: TEKMOVANJE SNOVI 
(KROMATOGRAFIJA), SVET BREZ BARV BI BIL 
DOLGOČASEN (SPOZNAVANJE NARAVNIH BARVIL), 
KEMIJA TUDI DIŠI (ETERIČNA OLJA). 

• Izvaja se v 9. razredu v obsegu  32 ur letno. 

• Predmet je namenjen sodelovalnemu učenju, ki lahko 
poteka v treh skupinah. Vsaka skupina izbere enega od 
modulov, na koncu skupine predstavijo svoje dosežke in 
izmenjajo izkušnje. 

• Namen predmeta je spoznati pomen kemije kot temeljne 
naravoslovne vede, ki je ključna pri reševanju problemov 
na različnih področjih: od prehrambne, tekstilne, 
farmacevtske, kozmetične in še vrste drugih industrij ter 
medicine in kmetijstva. 

• Hkrati predmet razvija tudi sposobnost vrednotenja 
vpliva kemije na razvoj umetnosti, modnih trendov, 
odnosa do narave in širših dogajanj v družbi.

CILJI:
Učenci 
• spoznajo, da so metode ločevanja zmesi in 

analize sestavin zmesi prisotne v kemijskem 
raziskovanju, pa tudi v medicini, kmetijstvu in 
industriji za čiščenje in analize plinov, prsti, 
voda;

• spoznajo kromatografijo; 
• na primerih spoznavajo, kako se teoretična 

znanja različnih strok prepletajo pri reševanju 
konkretnih problemov; 

• povezujejo znanja iz kemije, biologije, fizike, 
zgodovine, umetnosti in gospodinjstva,  
preučijo naravna barvila in eterična olja, njihovo 
kemijsko zgradbo, izolacijo, lastnosti in uporabo 
ter vplive na celostni družbeni razvoj; 

• spoznajo  pomen poskusov v raziskovanju, se 
naučijo načrtovati poskuse, zbirati in vrednotiti 
ter predstavljati podatke.

IP za 8. razred IP za 9. razredIP za 7. razred Konec Začetek



ŠPORT ZA ZDRAVJE (ŠZZ) – 7. RAZRED
Učiteljica: Tatjana Pačnik

OPREDELITEV PREDMETA

Namen tega programa je nadgradnja vsebin 

redne športne vzgoje in spoznavanje novih, ki 

so z vidika športno-rekreativnih učinkov 

pomembne za kakovostno preživljanje 

prostega časa v vseh življenjskih obdobjih. 

Pouk bo potekal enkrat tedensko v okviru 

rednega urnika, in sicer pri športnih igrah 

(NOGOMET, ODBOJKA, KOŠARKA, ROKOMET 

in druge). Nekatere vsebine, ki jih je mogoče 

opraviti le v strnjeni obliki, pa bodo potekale 

po dogovoru zunaj šole in zunaj urnika. 

CILJI:

• razvijati gibalne in funkcionalne sposobnosti 

• oblikovati skladno postavo in lepo držo 

• razvijati vztrajnost 

• pomen redne športne vadbe in primerne 

prehrane za zdravje in dobro počutje 

• razumeti odzivanje organizma na napor 

• pomen nadomeščanja izgubljene tekočine 

• oblikovati odgovoren odnos do sebe in svojega 

zdravja 

• upoštevati pravila igre in športnega obnašanja 

• doživljati športno vadbo kot osebno ugodje

IP za 8. razred IP za 9. razredIP za 7. razred Konec Začetek



ŠPORT ZA SPROSTITEV (ŠSP) – 8. RAZRED
Učiteljica: Tatjana Pačnik

OPREDELITEV PREDMETA

Pri predmetu Šport za sprostitev bomo
spoznavali športe, ki jih ne izvajamo v
okviru redne športne vzgoje, so pa
pomembni za kakovostno preživljanje
prostega časa v vseh življenjskih obdobjih
(jogging, pohodništvo, badminton, namizni
tenis, fitnes,…)

Spoznali bomo osnovna pravila teh športov,
njihov vpliv na zdrav organizem in dobro
počutje. Aktivnosti se bodo izvajale na šoli
in njeni okolici v okviru rednega urnika,
nekatere pa tudi izven šole v strnjeni obliki.

CILJI:

• vpliv na gibalno funkcionalne 

sposobnosti 

• opravljati dalj časa trajajoče gibalne 

naloge, kjer je poudarjena vztrajnost 

• seznanitev z novimi športi 

• spoštovanje pravil športnega 

obnašanja 

• doživljati sprostitveni vpliv športne 

vadbe

IP za 8. razred IP za 9. razredIP za 7. razred Konec Začetek



IZBRANI ŠPORT: ŽENSKI NOGOMET (IŠP) – 9. RAZRED
Učiteljica: Maja Koren

OPREDELITEV PREDMETA

Pouk pri predmetu izbrani šport 

ŽENSKI NOGOMET bo potekal 

enkrat tedensko, po urniku. 

Učenke bodo nogomet  

spoznale nekoliko natančneje. 

Dotaknile se bomo nekoliko 

zahtevnejših vsebin, ki jih pri 

pouku ne uspemo spoznati. 

Če nam bodo možnosti 

dopuščale, si bomo ogledale 

tekmo ženskega nogometa ter 

se same udeležile 

nogometnega tekmovanja.

CILJI:
• Razvijati gibalne in funkcionalne sposobnosti.

• Usvajanje in izpopolnjevanje različnih športnih znanj.

• Spoznati in izpopolnjevati športno znanje nogometa.

• Spoznati pomen redne športne vadbe in primerne prehrane za 

zdravje in dobro počutje.

• Spoznati pomen nadomeščanja izgubljene telesne tekočine, 

škodljivost dopinga, poživil in drugih preparatov.

• Razumeti odzivanje organizma na napor.

• Oblikovati odgovoren odnos do lastnega zdravja.

• Spodbujati medsebojno sodelovanje, zdravo tekmovalnost in 

sprejemanje drugačnosti.

• Spoštovati pravila športnega obnašanja.

• Doživljati sprostitveni vpliv športne vadbe.

IP za 8. razred IP za 9. razredIP za 7. razred Konec Začetek



IZBRANI ŠPORT: MOŠKI NOGOMET (IŠP) – 9. RAZRED
Učitelj: Mitja Vidovič

OPREDELITEV PREDMETA

Pouk pri predmetu izbrani šport 
NOGOMET bo potekal enkrat 
tedensko po urniku, v posameznih 
primerih (tekmovanja in vsebine 
footgolfa) pa tudi izven urnika v 
popoldanskem času, izven šole. 
Utrjevali bomo nogometno tehniko, 
spoznavali taktične rešitve v 
nogometni igri in se pripravljali na 
nogometno tekmovanje. Spoznavali 
se bomo tudi z novo različico 
nogometa – footgolfom, ki ga ne 
izvajamo pri pouku športa, igra pa 
se v naši neposredni bližini, na golf 
igrišču Ptuj. Če nam bodo možnosti 
dopuščale, se bomo udeležili tudi 
footgolf turnirja.

CILJI:
• Razvijati gibalne in funkcionalne sposobnosti.

• Usvajanje in izpopolnjevanje različnih športnih znanj.

• Spoznati in izpopolnjevati športno znanje nogometa.

• Spoznati pomen redne športne vadbe in primerne prehrane za zdravje in 

dobro počutje.

• Spoznati pomen nadomeščanja izgubljene telesne tekočine, škodljivost 

dopinga, poživil in drugih preparatov.

• Razumeti odzivanje organizma na napor.

• Oblikovati odgovoren odnos do lastnega zdravja.

• Spodbujati medsebojno sodelovanje, zdravo tekmovalnost in sprejemanje

drugačnosti.

• Spoštovati pravila športnega obnašanja.

• Doživljati sprostitveni vpliv športne vadbe.

IP za 8. razred IP za 9. razredIP za 7. razred Konec Začetek


