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IZBIRNI PREDMETI 2022/23 
Spoštovani starši in učenci, 

v skladu s 17. členom Zakona o osnovni šoli mora osnovna šola poleg obveznih predmetov za učence 7., 8. in 9. 
razreda izvajati tudi pouk izbirnih predmetov.   
Razen tujih jezikov, ki potekajo dve uri na teden, vsi ostali izbirni predmeti potekajo enkrat tedensko po eno šolsko 
uro praviloma pred poukom ali po njem.   
Izbirni predmeti lahko trajajo vsa tri leta (npr. tuji jeziki), tri leta ali manj (npr. računalništvo: vsako leto drugo 
področje), samo eno leto in so vezani na razred (npr. retorika za 9. razred) ali samo eno leto in niso vezani na razred. 
Več o izbirnih predmetih si lahko preberete tudi na spletni strani: https://www.os-trzin.si/izbirnipredmeti-splosna-
pojasnila/.  

  

Vsak učenec 7., 8. in 9. razreda izbere DVE URI POUKA IZBIRNIH PREDMETOV TEDENSKO, lahko pa tudi tri 
ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Predmete je učenec dolžan obiskovati celo leto. Ocene se vpišejo v 
spričevalo.  

 
OPROŠČENOST SODELOVANJA PRI IZBIRNIH PREDMETIH:  
Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko 
oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko 
leto ravnateljici posredujete pisno vlogo, ki ji priložite potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo. V vlogi navedete, 
ali želite, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. O oprostitvi odloči 
ravnateljica. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, starši posredujete vlogo najkasneje 
do 31. avgusta.  
 

KRATKA PREDSTAVITEV PREDMETOV: 
DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI PREDMETI 

 

FRANCOŠČINA 1, 2, 3 Trajanje: 3 leta  Razred: 7., 8., 9. 
Preko zanimivih in raznolikih učnih vsebin učenci gradijo svoje znanje francoščine in spoznavajo francosko kulturo. 
Učijo se resno, a hkrati sproščeno, v skladu s sodobnim načinom obravnave tematskih sklopov (igre, kvizi, 
dramatizacije, francoske pesmi in dialogi). Ogledajo si francoski film, izvedejo kulinarično delavnico, berejo knjižice za 
bralno značko, sodelujejo na nastopih, se v 9. razredu preizkusijo na državnem tekmovanju iz francoščine. 
Pridobljeno znanje francoščine je dobro izhodišče za nadaljevanje učenja v srednji šoli.   
 

Ker je francoščina triletni izbirni predmet, je:   

• FI1 (7. razred) namenjena učencem, ki so se v 2. triadi učili francoščino kot neobvezni izbirni predmet oz. 

imajo ustrezno predznanje,  

• FI2 (8. razred) namenjena učencem, ki so v 7. razredu obiskovali obvezni izbirni predmet francoščina FI1 

oz. imajo ustrezno predznanje in  

• FI3 (9. razred) namenjena učencem, ki so v 8. razredu obiskovali obvezni izbirni predmet francoščina FI2 

oz. imajo ustrezno predznanje.  

 

NEMŠČINA 1, 2, 3 Trajanje: 3 leta  Razred: 7., 8., 9. 
Učenci se pri pouku nemščine naučijo neposredne uporabnosti jezika (komuniciranje, razumevanje medijev, branje 
nemške literature), na enostaven in zabaven način odkrivajo svet jezika in razvijajo vse štiri spretnosti: govor, 
poslušanje, branje in pisanje. Seznanijo se s kulturo nemško govorečih dežel (Nemčije, Avstrije, Švice in 
Liechtensteina), pridobijo določene vzorce ravnanja in odločanja v danih situacijah, ki kar najbolj posnemajo 
resničnost in ki jih učenci v vsakdanjem življenju lahko uporabijo (npr. naročanje, nakupovanje, telefonski pogovor, 
izražanje občutkov in želja, predstavljanje, dopisovanje itd.). V okviru obveznega izbirnega predmeta potekata tudi 
nemška bralna značka Epi »Epi Lesepreis« in nemško bralno tekmovanje Knjižni molj »Bücherwurm«.   
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Ker je nemščina triletni izbirni predmet, je:   

• NI1 (7. razred) namenjena učencem, ki so se v 2. triadi učili nemščino kot neobvezni izbirni predmet oz. 

imajo ustrezno predznanje,  

• NI2 (8. razred) namenjena učencem, ki so v 7. razredu obiskovali obvezni izbirni predmet nemščina NI1 oz. 

imajo ustrezno predznanje in  

• NI3 (9. razred) namenjena učencem, ki so v 8. razredu obiskovali obvezni izbirni predmet nemščino NI2 oz. 

imajo ustrezno predznanje.  

 

VERSTVA IN ETIKA 1, 2, 3 Trajanje: 3 leta  Razred: 7., 8., 9. 
V 7. razredu učenci spoznajo značilnosti različnih verstev po svetu ter njihovo vlogo pri oblikovanju različnih civilizacij, 
prav tako pa razvijajo kritičen pristop do negativnih pojavov v zvezi z verstvi.  
  

V 8. razredu je težišče obravnave skupnost, v kateri živimo. Učenci se učijo o posledicah skupnega življenja in o 
vrednotah, razvijajo sposobnost razumevanja drugih ljudi, sodelovanja, solidarnosti in pripravljenost sporazumno 
reševati konflikte.  
  

V 9. razredu je glavna usmeritev obravnavanje krščanstva, njegovih virov in smeri s poudarkom na katoliški veri v 
slovenskem prostoru.  
Predmet poleg obveznih predvideva tudi izbirne vsebine, kar pomeni, da lahko učenci s svojimi interesi sooblikujejo 
pouk.  
 

LIKOVNO SNOVANJE 1, 2, 3 Trajanje: 1 leto  Razred: 7., 8., 9. 
Likovno snovanje 1 (7. razred) je izbirni predmet likovnega področja, ki nadgrajuje vsebine rednega predmeta likovna 
umetnost v 7. razredu. Predmet likovno snovanje je namenjen vsem učencem, ki uživajo v likovnem ustvarjanju. 
Predmet temelji na razvijanju ustvarjalnosti učencev, zmožnosti opazovanja, predstavljivosti, likovnega mišljenja, 
likovnega spomina in domišljije. Vsebine predmeta vključujejo področje risanja, slikanja, kiparstva in grafičnega 
oblikovanja.    
   
Likovno snovanje 2 (8. razred) je izbirni predmet likovnega področja, ki dopolnjuje vsebine rednega predmeta likovna 
umetnost v 8. razredu. Vsebine predmeta vključujejo področje risanja, slikanja, kiparstva, grafičnega oblikovanja in 
uporabe vizualnih medijev. Predmet temelji na inovativnem načinu razmišljanja, razvijanju ustvarjalnosti učencev, na 
usvajanju temeljnih likovnih pojmov posameznih likovnih področij, razvijanje interesa za različne oblike likovne 
dejavnosti in dela na terenu. Predmet likovno snovanje je namenjen vsem učencem, ki uživajo v likovnem 
ustvarjanju. Izbira predmeta LS2 ni vezana na predhodno izbiro predmeta LS1.    
  
Likovno snovanje 3 (9. razred) je izbirni predmet likovnega področja, ki dopolnjuje vsebine rednega predmeta likovna 
umetnost v 9. razredu. Predmet temelji na razvijanju ustvarjalnosti učencev, inovativnem načinu razmišljanja, 
razvijanju občutljivosti zaznavanja, spodbujanju likovno-ustvarjalnega mišljenja, emocionalne in motorične 
občutljivosti in vizualnega spomina. Vsebine predmeta vključujejo področje risanja, slikanja, kiparstva, grafičnega 
oblikovanja in uporabe vizualnih medijev.    
Predmet likovno snovanje je namenjen vsem učencem, ki uživajo v likovnem ustvarjanju. Izbira predmeta LS3 ni 
vezana na predhodno izbiro predmeta LS2 in LS1.   
 

RETORIKA Trajanje: 1 leto Razred: 9. 
Predmet je namenjen tistim učencem, ki želijo izpopolniti svoje govorne in miselne sposobnosti ter izgubiti tremo 
pred javnimi nastopi. Učenci spoznajo etiko dialoga, se naučijo javnega nastopanja in izražanja svojih stališč, 
prepričljivega argumentiranja ter spoznajo, kaj je retorika.  

 

GLEDALIŠKI KLUB   Trajanje: 1 leto Razred: 7. 

V gledališkem klubu pišemo scenarije in ustvarjamo krajše predstave, s katerimi tudi nastopamo v vrtcu, pri 
mlajših učencih, v domu starejših. Spoznavamo gledališče in njegovo zgodovino. Vzbuditi želimo 
naklonjenost do dramskih besedil in gledališča. Učimo se prepoznati kakovostne predstave in razvijamo 
kritično mišljenje tudi ob pisanju ocene videnih predstav.    
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NARAVOSLOVNO-TEHNIČNI PREDMETI 
 

RAČUNALNIŠTVO:  UREJANJE BESEDIL, 

MULTIMEDIJA, RAČUNALNIŠKA 

OMREŽJA 

Trajanje:  3 leta Razred: 7., 8., 9. 

Pri predmetu računalništvo učenci pridobijo tista temeljna znanja računalniško-informacijske pismenosti, ki 
so potrebna v vsakdanjem življenju in pri nadaljnjem izobraževanju (npr. oblikovanje seminarskih in 
raziskovalnih nalog, računalniške predstavitve, e-komunikacija …). Vsebina predmeta je prilagojena 
predznanju učencev in je namenjena tako začetnikom kot tudi učencem, ki že imajo nekaj znanja pri delu z 
računalnikom, saj svoje znanje nadgrajujejo z zahtevnejšimi vsebinami.    
Pri urejanju besedil učenci spoznajo delo v Microsoft Office Word in Excel, pri multimediji pa Microsoft 
Office Power Point, nato pa svoje znanje nadgradijo s programi za obdelovanje multimedije (obdelava slik, 
kreiranje lastnega videoposnetka …), pri računalniških omrežjih poglobijo svoje znanje še s spoznavanjem 
računalniškega omrežja, principi delovanja interneta ter spoznajo načine izdelave spletnih strani.   
 

SONCE, LUNA, ZEMLJA Trajanje: 1 leto Razred: 7. 
Učenci se seznanijo z nekaterimi pomembnejšimi zgodovinskimi odkritji v astronomiji. Podrobneje spoznajo lastnosti 
Sonca, Lune in Zemlje. Raziščejo njihove velikosti, oblike in medsebojne lege. Spoznajo gibanja Zemlje in Lune, 
pojasnijo nastanek Luninih men in letnih časov. Naše Osončje dojamejo kot del širšega vesolja.  

 

OBDELAVA GRADIV: LES  Trajanje: 1 leto Razred: 7. 
Izbirni predmet obdelava gradiv omogoča učencem poglobitev nekaterih znanj s področja tehnike in tehnologije 
obdelave lesa. Ponuja jim nova spoznanja o tehnoloških in drugih lastnostih posameznih gradiv in praktična znanja pri 
uporabi orodij za njihovo obdelavo. Učne ure potekajo največkrat tako, da učenci po kratkih navodilih praktično 
delajo. Ob izdelavi različnih uporabnih izdelkov ali igrač se naučijo varno uporabljati ročno in osnovno električno 
orodje.    

 

POSKUSI V KEMIJI  Trajanje: 1 leto Razred: 8. 

Pri predmetu učenci razvijajo in poglabljajo naravoslovno pismenost, osnove znanstvenega, kompleksnega 
mišljenja, različne spretnosti in veščine ter povezujejo teorijo s prakso.  
Učenci utrdijo in poglobijo znanje, razumevanje in uporabo kemijskih vsebin s pomočjo samostojnega 
eksperimentalnega dela, z razvijanjem razumevanja bistvenih podobnosti in razlik med snovmi na osnovi 
opazovanj in eksperimentiranja. Razvijajo spretnosti in veščine za varno in učinkovito delo s snovmi, 
eksperimentiranje in raziskovanje. Seznanijo se z raznolikimi vidiki dela v kemijskem laboratoriju, urijo se v 
osnovnih tehnikah in operacijah laboratorijskega eksperimentalnega dela.   
 

KEMIJA V ŽIVLJENJU Trajanje: 1 leto Razred: 9. 

Učenci razširijo in poglobijo že pridobljeno znanje kemije. Spoznajo pomen kemije pri reševanju ključnih 

problemov na kozmetičnem, tekstilnem farmacevtskem, medicinskem, kmetijskem in prehrambnem 

področju. Pri premetu se dotaknemo tudi področja umetnosti in modnih trendov. Snov je razdeljeno v tri 

sklope: tekmovanje snovi (kromatografija), svet barv (izolacija naravnih barvil) in kemija tudi diši 

(pridobivanje eteričnih olj). Izvedemo tudi nekaj zanimivih poskusov: barvila v rastlinah, barvanje blaga in 

jajc, izdelovanje papirja, izdelovanje dišečih soli, priprava kreme in zeliščnega tonika, pridobivanje mila in še 

mnoge druge.  
 

SODOBNA PRIPRAVA HRANE Trajanje: 1 leto Razred:  8. 
Predmet je namenjen učencem, ki se radi ukvarjajo s prehrano, radi kuhajo. Dopolnijo znanje s področja 
gospodinjstva, prehrane, kuharstva, ročnih spretnosti. Obiščejo sejem Okusov in spoznajo sodobno pripravo hrane 
ter se gostinsko, turistično usmerjajo za bodoči poklic. Pouk poteka dve uri strnjeno na štirinajst dni.  



ŠPORT ZA SPROSTITEV Trajanje: 1 leto Razred: 7. 

Namen predmeta je spoznavanje novih športov, ki jih v obveznem šolskem programu ni mogoče izvajati, a 

so pomembni za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih (badminton, tenis, 

namizni tenis, plezanje po umetni plezalni steni, elementarne igre z žogo …).  

 

ŠPORT ZA ZDRAVJE Trajanje: 1 leto Razred: 8. 

Vsebine predmeta omogočajo spoznavanje različnih vplivov gibalnih dejavnosti na zdravje, razumevanje 
pomena telesa in duševne sprostitve. Pri predmetu šport za zdravje učenci spoznajo pomen redne športne 
vadbe in primerne prehrane za zdravje in dobro počutje. Vsebine predmeta šport za zdravje so: splošna 
kondicijska priprava, atletika, ples, košarka, nogomet ali odbojka.  
 

IZBRANI ŠPORT: ODBOJKA Trajanje: 1 leto Razred: 9. 

Učenci ali učenke pod strokovnim vodstvom učiteljice izpopolnjujejo osnovne tehnične elemente igre. Učijo 
se zahtevnejših tehničnih in taktičnih elementov. Spoznavajo sodniške znake. Vse naučeno utrjujejo pri igri 
6 : 6 na predpisanem igrišču za odbojko.  
 

IZBRANI ŠPORT: ROKOMET Trajanje: 1 leto Razred: 9. 

Pri urah rokometa učenci spoznajo osnovna pravila igre in tehnike sojenja ter sodniške znake. Učenci vadijo 

osnovne tehnične elemente z žogo in brez nje, individualno in moštveno taktiko. Udeležijo se področnega 

tekmovanja osnovnih šol v rokometu in si ogledajo tekmo v rokometu.  

 

Z izbirnim postopkom bomo pričeli v aprilu in bo končan v juniju 2022.  

V septembru 2022 lahko učenec le izjemoma zamenja izbirni predmet in le pod pogojem, da je v skupini, 

kamor želi, še prostor, in da se urnik nove skupine sklada z njegovim siceršnjim urnikom.   

Trzin, 11. april 2022                                                                                                                                                                Vodstvo OŠ Trzin 


