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PONUDBA IZBIRNIH PREDMETOV V ŠOLSKEM LETU 2019/20 
 

Poleg obveznih predmetov, ki jih določa predmetnik, morajo učenci v 7., 8. in 9. razredu 
izbrati tudi dve uri izbirnega predmeta po lastnem interesu (lahko tudi tri, če se s tem 
strinjajo starši).  
Vsi izbirni predmeti, razen drugega tujega jezika, so enourni. To pomeni, da se izvajajo po 
eno uro tedensko oz. v obsegu 35 ur na šolsko leto. Le drugemu tujemu jeziku (nemščini, 
španščini) sta namenjeni po dve uri tedensko oz. 70 ur letno.  
Primeri možne izbire: 
- en dvourni predmet (tuji jezik) ali  
- en dvourni predmet (tuji jezik) in en enourni predmet (z dovoljenjem staršev) ali  
- dva enourna predmeta ali  
- trije enourni predmeti (z dovoljenjem staršev). 
Učenec, ki je izbral triletni predmet, praviloma z njim nadaljuje vsa tri leta izobraževanja. 
Učenec ne more dvakrat izbrati istega enoletnega predmeta, prav tako pa tudi ne 
predmeta, ki ni vezan na njegov razred. 
Po izbiri in odločitvi učenca za določen predmet, le ti postanejo obvezna sestavina 
njegovega urnika. Izbirni predmeti se ne preverjajo na nacionalnih preizkusih znanja ob 
koncu šolanja, se pa med letom ocenjujejo tako kot vsi ostali predmeti.  
V tretji triadi (to je v 7., 8. in 9. razredu) lahko učenec napreduje v višji razred le, če ima 
pozitivne ocene pri vseh predmetih, tudi izbirnih.  
Naša šola se je, skladno s kadrovskimi možnostmi, letos odločila ponuditi 34 izbirnih 
predmetov. Izbirni predmet se bo izvajal le, če se bo zanj odločilo zadostno število 
učencev (15 in več, razen izjem). To pomeni, da predmeta, ki ga je šola ponudila, ne bomo 
izvajali, če ga ni izbralo zadostno število učencev.  
Učenci izbirni predmet izberejo tako, da izpolnijo in podpišejo poseben obrazec, ki so jim 
ga razdelili razredniki.  
Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na 
predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri vseh izbirnih predmetih. Starši morajo pred 
začetkom šolskega leta zaprositi šolo za oprostitev. O oprostitvi odloči ravnateljica. 
Na urniku bodo izbirni predmeti zaradi posebnosti pri izvajanju – oblikovanja skupin iz več 
razredov - praviloma prve ali zadnje ure pouka. Včasih se lahko zgodi, da  imajo  učenci v 
urniku prazna okna. To pomeni, da morajo na izbirni predmet počakati. Za te učence šola 
organizira »varstvo«; ta čas lahko učenci namenijo pisanju domačih nalog, učenju ali 
športnim aktivnostim. 
Več informacij o izbirnih predmetih lahko pridobite na spletni strani Zavoda Republike 
Slovenije za šolstvo in na spletni strani MIZŠ: www.mizs.gov.si. Preko rubrike »Delavna 
področja« ter »Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo« vstopite na »Osnovno 
šolstvo« in od tam na »Učni načrti«, kjer boste med drugim v pdf-obliki našli vse potrebne 
informacije o izbirnih predmetih.   
 
Poleg obveznih izbirnih predmetov si učenec lahko izbere še neobvezni izbirni predmet – 
hrvaščina. Izvaja se po dve uri tedensko oz. 70 ur letno. Učenec ga mora obiskovati do 
konca šolskega leta. Predmet je ocenjen in zaključena ocena zapisana v spričevalo. 

http://www.mizs.gov.si/


PONUDBA IZBIRNIH PREDMETOV ZA 9. RAZRED 
 

 

DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI  PREDMETI 
 

NEMŠČINA 3 
 
Po dveh letih učenja se zagotovo strinjaš, da nemščina ni (pre)težka. Način dela bo 
podoben dosedanjemu: še vedno bomo veliko govorili oz. se pogovarjali, brali krajša 
besedila, poslušali posnetke naravnih govorcev nemščine in gledali videoposnetke. Pri 
pouku bomo izdelovali projekte, ki so vezani na določeno temo iz vsakdanjega življenja: 
opisovali bomo mesta, spoznavali poklice in snovali načrte za prihodnost, razpravljali o 
odnosih med ljudmi, spoznavali nemško kulturo in še kaj. Tudi slovničnih pravil bo nekaj, 
vendar samo za ščepec. Svoje projekte boš lahko – če boš želel - predstavil tudi učencem 
drugih evropskih šol in si po elektronski pošti izmenjaval sporočila z njimi. Na ta način boš 
nemščino aktivno uporabljal v praksi. Imeli bomo tudi svojo spletno učilnico, ki jo bomo 
sooblikovali skupaj. Tisti, ki radi berete, boste imeli tudi možnost prostovoljnega 
sodelovanja pri nemški bralni znački. 
 
Predmet bo poučevala Lea Tori, prof. 
 
ŠPANŠČINA 3 
 

Zaokroži svoje znanje španščine, dokončaj, kar si začel v 7. in nadaljeval v 8. razredu. V 
devetem razredu je poudarek na časovnih paradigmah.  
Učenci spoznajo in usvojijo še preteklik ter se učijo poročati o minulih dogodkih. 
Pripovedujejo o počitnicah in svojem prostem času, seznanijo se z osvajanjem Novega 
sveta, pogovarjamo pa se tudi o velikih umetnikih (Picasso, Cervantes). Brali bomo znane 
španske literate in debatirali o njihovem sporočilu. V devetem razredu načrtujemo tudi 
obisk španske ali mehiške restavracije, kjer pouk poteka v sproščenem vzdušju, 
pridobljeno znanje pa učenci lahko uporabijo in preverijo v praksi.  
 
Predmet bo poučevala Urša Govekar, prof. 
 

TURISTIČNA VZGOJA  
 
Kam boš popeljal prijatelja, ki obišče Vrhniko? Predstavi mu posebno naravno 
znamenitost. Kje mu lahko ponudijo dobro kosilo? Zakaj ga pozimi ne moreš peljati v 
Bistro? V kateri muzej na Vrhniki ga lahko pelješ tudi pozimi? Opiši Slovenijo na zanimiv 
način. Predstavi slovenske posebnosti in znamenitosti, ki jih ne najdemo nikjer drugje na 
svetu. 
Temeljni namen predmeta je vzgoja učencev za pozitivni odnos do turizma in turistov. 
Vzbudil naj bi zanimanje za turizem, jih pritegnil, da bi se s tem področjem morda v 
prihodnosti ukvarjali poklicno ali ljubiteljsko ter jih spodbudil k pridobivanju znanja o 
turizmu kot družbenem gibanju in perspektivni gospodarski dejavnosti v domačem kraju, 
širši okolici in državi ter za spoznavanje, ohranjanje in premišljeno izkoriščanje naše 
naravne in kulturne dediščine, ki je oblikovala našo istovetnost in razpoznavnost. Med 
drugim bomo obiskali in se včlanili v turistično društvo Blagajana. 
 
Predmet bo poučevala Urša Govekar, prof. 
 



. 
RETORIKA  
 
Didaktična metoda je šele v nastajanju, vendar mislimo, da so primanjkljaji tolikšni, da je 
potrebno s predmetom začeti – in v praksi določiti najustreznejšo obliko pouka. 
Nekdaj elitna veščina slavnih javnih govorcev se je do naših dni nekako izgubila. Za vse 
bolj očitno nezadostno pripravljenost naših mladostnikov za javni govor je vsekakor veliko 
razlogov. Med objektivnimi je gotovo vse večja razširjenost tiskane besede in pa današnja 
neizbežna prisotnost elektronskih medijev. Veliko pa je kriv tudi naš šolski vsakdan, ki raje 
stavi na pisne preizkuse in na izpolnjevanje testov, namesto na ustno spraševanje ob tabli 
pred celim razredom: »…odgovori, kar veš, s celim stavkom…« 
Govorništvo je sopomenka za javni nastop. Prvi korak h govorništvu je učenje na pamet. 
Razumeti in osvojiti ter si še zapomniti – je pogoj za samokontrolo nad lastnim govorom. 
Govorništva se bomo lotili postopoma. Najprej glasno branje, nato pripravljena obnova in 
posledično različne primerjave. Ure govorništva bodo predvsem preverjanje osebne 
priprave doma. Zadnja stopnja bo verjetno nastop v skupini kot spopad stališč. 
Ob tem bomo učence seznanjali s pomenom izreke in ritma, z elementi vsebinske zgradbe 
in pa z glavnimi zvrstmi retorike, od zdravice do mitinga. 
Zavedamo se, da je ta nova ponudba zgolj »gašenje požara«. Spremeniti bo treba 
odklonilno stališče do vsakršnega učenja na pamet, predvsem pa se bomo, kolikor se le 
da, zavzemali za opuščanje že utečenega neosebnega preverjanja znanja. 
Naš cilj je razvijati razmišljujočo osebnost današnjega mladega človeka, da bo zmogel 
ostati zbran, tako da ga zadrega pred nastopom ne bo blokirala. Ali je to nedosegljivo? 
 
Predmet bo poučevala Ranka Keser, prof. 
 
. 
LITERARNI KLUB  
 
Enoletni predmet nadgrajuje predmet slovenščina, kar pomeni, da poglabljamo in 
razširjamo naše sposobnosti in znanja v okviru slovenščine. Pri tem upoštevamo interese 
otrok. Zajemamo poglavja iz umetnostnega področja, saj je naš glavni namen približati 
otrokom našo pa tudi tujo literaturo. 
Delo delimo na dve dejavnosti: branje (beremo, se pogovarjamo, delimo mnenja, se 
povezujemo z gibanjem Bralna značka) in ustvarjanje oz. pisanje leposlovnih besedil. 
Besedila lahko učenci objavljajo v mladinskem tisku (Ciciban, Pil, v šolskem glasilu, na 
različnih literarnih natečajih ali se izkažejo na literarnih večerih). 
Delo izvajamo v skupini, individualno ali projektno; povezujemo ga s tujimi jeziki, 
zgodovino, geografijo, likovno in glasbeno vzgojo, knjižnično ter medijsko vzgojo, tako si 
lahko ogledamo razne videoposnetke, filmsko ali gledališko predstavo ali pa tudi sami 
pripravimo kakšno igrico, če nam je tekst še posebej všeč. 
Današnja doba računalnikov je nekako potisnila govorjeno in pisano besedo na stranski tir, 
zato je nujno potrebno, da našim otrokom približamo lepoto pesmi in bogastvo slovenske 
pripovedi. 
Boris A. Novak pravi: »Vsak pesnik je velik otrok. In vsak otrok je mali pesnik. Otroštvo je 
poezija življenja. Poezija je otroštvo sveta.« 
 
Predmet bo poučevala Ranka Keser, prof. 
 
 
 



 
ETNOLOGIJA – KULTURNA DEDIŠČINA IN NAČIN ŽIVLJENJA   
 
Kakšna je kulturna dediščina našega naroda? Ima kaj skupnega z našim današnjim 
načinom življenja? Praznujemo pri nas enake praznike kot drugod po svetu? Kakšne so 
šege in navade po Sloveniji v posameznih obdobjih v letu? Kaj je značilno za stavbarstvo 
po vaseh in mestih v različnih geografskih okoljih sveta? Se danes oblačimo enako, kot so 
se oblačili naši predniki? Jeste danes v šoli podobno malico, kot so jo vaši vrstniki pred 
stotimi leti? 
Na ta in še druga vprašanja bomo skupaj poiskali odgovore osmošolci in devetošolci s 
pomočjo projektnega in terenskega dela, brskanjem po svetovnem spletu in drugih 
zanimivih učnih oblik. 
Vabljeni vsi, v katerih živi raziskovalni duh, radi brskate po preteklosti in odkrivate že skoraj 
pozabljene zanimivosti svojega kraja in njegovih prebivalcev. Podajmo se na skupno 
dogodivščino odkrivanja zanimive kulturne dediščine in načinov življenja. Predvidena cena 
je približno 13 evrov (za obisk Slovenskega etnografskega muzeja in avtobusni prevoz). 
 
Predmet bo poučevala dr. Vesna Jurač 
 
 
ŠOLSKO NOVINARSTVO  
 
Že med poukom slovenščine spoznavate različne vsebine, ki so povezane z novinarstvom. 
Pri izbirnem predmetu pa bomo to vaše znanje še poglobili in obogatili. Vabljeni učenci 7., 
8. in 9. razreda, ki vas zanima dinamično delo, želite razvijati svojo samozavest, javno 
nastopati, se suvereno soočati z ljudmi ter radi ustvarjate in pišete novinarske prispevke. 
Spoznavali boste različne medije, zlasti tiskane.  
V sklopu šolskega novinarstva se boste družili učenci z raziskovalno in ustvarjalno žilico 
ter učenci, ki hodite po svetu z odprtimi očmi. Skozi vse šolsko leto boste nepogrešljiv del 
šolskega in obšolskega življenja, ki ga boste pridno beležili s pomočjo besede in slike.  
Kot čisto pravi novinarji boste tudi glavni ustvarjalci šolskega časopisa. V svojo sredo pa 
bomo povabili tudi novinarja, ki vam bo podrobneje predstavil svoje poslanstvo in delo 
oziroma ga bomo obiskali kar v njegovem delovnem okolju znane medijske hiše.  
Predvidena cena je približno 10 evrov (za obisk znane medijske hiše in avtobusni prevoz). 
 
Predmet bo poučevala dr. Vesna Jurač. 
 
 
NARAVOSLOVNO–TEHNIČNI  PREDMETI 
 
RAČUNALNIŠKA OMREŽJA  
 
Pri tem izbirnem predmetu učenci iščejo informacije po različnih medijih in izdelajo spletno 
stran. Učenci poglobijo ter razširijo znanja že znanih programov internetne storitve, MS 
World ter spoznajo programe za obdelavo slik in animacij. Učenci sodelujejo z učiteljem po 
elektronski pošti in svoje znanje uporabijo za izdelavo preproste spletne strani, ki je tudi 
njihov zaključni izdelek. 
K temu predmetu se lahko prijavijo učenci z ustreznim računalniškim predznanjem. 
 
Predmet bo poučeval Davorin Šket, prof. 
 



 
ELEKTRONIKA Z ROBOTIKO 
 
Robotika pomeni spoznati in sestaviti stroje, ki bi znali nadomestili človeka. Človek opravlja 
razne naloge: prime, dvigne, se premika ... Človek vidi, sliši, čuti, skratka zaznava svet 
okoli sebe. Stroj, ki naj bi nadomestil človeka, mora znati isto. Za sestavo robota 
potrebujemo robotska čutila – senzorje. 
Učenci z vajami samostojno in postopoma spoznavajo svet elektronike. Spoznajo merilne 
inštrumente in elemente, kot so termistor, fotoupor, upor, kondenzator, potenciometer, 
svetleče diode, tranzistor in operacijski ojačevalnik in še kaj. 
Pouk je zasnovan praktično z delom na projektnih nalogah. Izhajali bomo iz problema, 
iskali rešitve zanj in ob tem dopolnjevali svoje znanje. Priporočljivo je, da si izberejo tudi 
svoj lasten projekt, ki ga najdejo v revijah ali na internetu. 

Predmet bo poučeval Branko Pongrac, prof. 
 
 
ASTRONOMIJA – DALJNOGLEDI IN PLANETI 
 
Predmet temelji na praktičnih vajah. Učenci spoznajo glavne nebesne svetilnike in osnove 
orientacije po nebu. Poleg opazovanja neba spoznamo osnovne pojme o gibanju satelitov 
in glavne značilnosti poletov v vesolje. Obravnavamo najznamenitejše misije v vesolje, 
govorimo o pogojih za polete na druge planete in o planetologiji v povezavi z ekologijo na 
Zemlji. 
 
Predmet bo poučeval Branko Pongrac, prof. 
 
 
RISANJE V TEHNIKI IN GEOMETRIJI 
 
Se morda sprašujete, kako arhitekti, gradbeniki, inženirji in elektrotehniki svoje zamisli 
spravijo na papir? Osnova je (kot vedno) dobra, izvirna ideja. In znanje – to je risanje z 
risarskim in računalniškim grafičnim orodjem. Ko človek obvlada oboje, postanejo tudi 
najzahtevnejši projekti lažje izvedljivi. 
Pri tem predmetu učenci nadgradijo svoje znanje tehnične dokumentacije, s katerim so se 
seznanili pri pouku tehnike in tehnologije. Učenci pridobivajo izkušnje o grafični predstavi 
teles iz okolja in jih povežejo s postopki risanja, s poudarkom na prostorski projekciji, 
risanju plaščev teles, načrtov in shem.  
Poleg klasičnega orodja za tehnično risbo uporabljajo tudi računalniški program za 
tehnično risanje ciciCAD. Spoznajo orodja in postopke grafičnega programa Google 
SketchUp, za oblikovanje in vizualizacijo predmetov v prostoru. Primer si oglejmo na 
spletnem naslovu: http://www.sketchup.com/images/swf/home_banner.swf.  
Pri pouku učenci pridobivajo ročne spretnosti ter se urijo v natančnosti in potrpežljivosti. 
Spoznajo se z osnovami risanja v strojništvu, elektrotehniki in gradbeništvu.  
Risanje v geometriji in tehniki je enoletni izbirni predmet, ki ni vezan na razred. Učenci ga 
lahko izberejo v 7., 8. ali 9. razredu. 
 

Predmet bo poučeval Branko Pongrac, prof. 
 
 
 

http://www.sketchup.com/images/swf/home_banner.swf


 

NAČINI PREHRANJEVANJA 

Že Hipokrat se je držal načela 'predvsem ne škodovati'. Tudi danes je miselnost v 
prehranjevanju enaka. Strokovnjaki za prehrano poudarjajo, da je primerna prehrana za 
človeka tista, ki je zdrava, hranilno in energijsko uravnotežena ter prilagojena človekovemu 
okusu, prehranskim navadam, ekonomskim zmogljivostim in okolju, v katerem živi. 
Številnih enostranskih diet, ki so jih v primeru posameznih bolezni zagovarjali zdravniki in 
dietetiki, se posameznikom ne predpisuje več.    

Temeljni cilj predmeta je pridobivanje znanja o uravnoteženi prehrani. Govorili bomo o 
načinih prehrane v različnih obdobjih (predšolskem, šolskem, odraslem, starostnem), o 
prehrani bolnikov in športnikov ter pripravljali različne jedilnike. Pogovarjali se bomo o 
navzkrižnih alergijah na hrano in o preobčutljivostnih reakcijah (intolerancah) na 
posamezne hranilne vrednosti v živilih.  

Pouk temelji na praktičnem delu, saj učenci pridobivajo znanje z izkušnjami. Snov in učne 
teme se prepletajo z naravoslovjem, biologijo, kemijo, zgodovino, geografijo in športom. 
Predmet poteka fleksibilno, po dve šolski uri na teden. Cena živil, ki jih bomo uporabili pri 
pripravi jedi, znaša okoli pet evrov. Planiran pa imamo tudi ogled programov BIC-a v 
Ljubljani.  
 
Predmet bo poučevala Darja Šega, univ. dipl. inž. 
 
 
KEMIJA V OKOLJU 
 
Kemija je lahko za nekatere precej abstrakten predmet. Marsikateri učenec jo težko 
smiselno poveže z naravo in okoljem. Pri predmetu »Kemija v okolju« pa bomo ustvarjali 
ravno to – povezavo z okoljem namreč. Zanimalo nas bo raziskovanje, ki je povezano z 
onesnaženjem vode. Obravnavali bomo tudi lokalno problematiko krajev, od koder 
prihajate vi ali vaši bližnji. Turobnih predavanj ne bo; čas bomo raje namenili terenskemu 
delu in skupinskim diskusijam. Razpravljali bomo o podatkih, ki jih bomo pridobili na terenu 
ali na spletu. Ker naša šola stoji na mokrotnih travnikih, bodo naše ure temeljile tudi na 
obravnavi kakovosti tal in podtalnice. Urili se boste v natančnem opazovanju, beleženju, 
razvrščanju in analiziranju podatkov. Velik del pouka bo potekal na prostem, saj bomo 
hodili po travnikih, analizirali vodo in onesnaženost ter primerjali pridobljene podatke s 
podatki na spletu. Na tak način bomo ugotovili, ali se stanje vode na področju Vrhnike 
izboljšuje ali slabša. Skupaj bomo razpravljali o posledicah našega delovanja na okolje in 
na kakšen način bi lahko razmere, vsaj na območjih, ki so močno onesnažena, izboljšali.  
Končna ocena pri predmetu bo sestavljena iz vašega terenskega dela ter krajše 
seminarske naloge (delo v skupini), ki jo boste s pomočjo plakata oz. programa PPT 
predstavili svojim sošolcem. 
 
Predmet bo poučeval Mitja Močilar, prof. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
RAZISKOVANJE ORGANIZMOV V DOMAČI OKOLICI 
 
Ker Vrhnika leži na območju mokrotnih travnikov, pogostih poplav in mešanih gozdov, je 
pestrost živih organizmov na tem področju zelo velika. Pri tem predmetu bomo obravnavali 
nekaj organizmov, ki jih že poznate, in nekaj, za katere še nikoli niste slišali, so pa za nas 
vseeno zelo pomembni. 
Kaj bomo počeli? Nekaj odgovorov:  
– podrobno bomo spoznavali organizme (rastline in živali) v naravi, 
– skrbeli in urejali šolski ekovrt, 
– spoznali organizme, ki živijo v naši okolici, 
– spoznavali ptice in metulje na Barju, 
– ugotavljali pozitivni in negativni vpliv človeka na okolje, 
– spoznali domače ljubljenčke ter 
– razvijali odnos človeka do narave. 
Kako bo potekal pouk? Zelo pestro bo, saj: 
– bo potekal na terenu (spoznavamo invazivne rastline, opazujemo ptice ….) in na 
šolskem ekovrtu (učimo se pravilnega ekološkega vrtnarjenja), 
– bomo pripravljali različne izdelke iz pridelkov na našem ekovrtu, npr. čaje, marmelade, 
mila in še kaj, 
– z izdelki sodelujemo na šolskem božično-novoletnem sejmu, 
– bomo delali tako v skupinah kot samostojno. 
Kako do ocene? Aktivno sodeluješ pri pouku in delu na ekovrtu ter izdelaš referat ali 
projektno nalogo, predstaviš svojo domačo žival ali rastlino. 
 Zakaj naj se odločim za ta predmet? 
– Ker me zanimajo narava, živali in rastline, 
– ker bi se rad/a še več naučil/a o skrbi za živali in rastline, 
– ker bi rad/a gojil/a in vzdrževal/a šolski ekovrt, 
– ker imam doma svoje ljubljenčke in bi jih rad/a predstavil/a, pa za to pri pouku zmanjka 
časa.  
Če imaš še kakšen razlog, si dobrodošel/dobrodošla, da se pridružiš. 
 
Predmet bo poučeval Mitja Močilar, prof. 
 
 
IZBRANI ŠPORT – ODBOJKA  

Program izbirnega predmeta odbojka se navezuje na izbrano športno panogo, v kateri 
učenci nadgrajujejo tehnična in taktična znanja, seznanjajo se s teoretičnimi vsebinami in 
poglabljajo splošno znanje. Z odbojko se bomo spoznavali preko različnih iger z žogo, 
ukvarjali se bomo z različnimi elementarnimi igrami in naravnimi gibanji ter na ta način 
osvojili boljše tehnično in taktično znanje. Veliko časa pa bomo namenili tudi igri na igrišču. 
Z lastno aktivnostjo bodo učenci vplivali na svoj telesni razvoj, na razvoj gibalnih in 
funkcionalnih sposobnosti ter občutili odbojko kot prijeten šport. 

Predmet bo poučeval Matjaž Bajec, prof. 
 

 

 

 

 



IZBRANI ŠPORT – KOŠARKA 
 
Košarka je ekipna športna igra, ki velja za enega najpopularnejših, predvsem pa 
najatraktivnejših športov tako v Sloveniji kot v svetu. Seveda je zelo priljubljena tudi med 
šolsko mladino. 
V sklopu programa se s košarko spoznavamo preko različnih iger z žogo. Na ta način 
osvojimo boljše tehnično in taktično znanje košarke. Poudarek bo predvsem na ekipnem 
oziroma medsebojnem sodelovanju, saj košarka spada med kolektivne panoge, kjer je 
sinergija med igralci oz. igralkami zelo pomembna.  
Vadba bo razdeljena v tri sklope: ogrevanje, glavni del in zaključek. V ogrevanje spadajo 
različne elementarne igre z žogo ali brez nje. V glavnem delu ure bo poudarek na 
določenem taktičnem ali tehničnem elementu, običajno pa se bodo ure zaključevale z igro 
5 na 5 ali z drugimi igrami.  
Za prijavo na opisani izbirni predmet se prijavite učenke in učenci, ki imate radi šport, še 
posebej pa košarko. 
 
Predmet bo poučeval Tadej de Gleria, prof. 
 
 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ZA 9. RAZRED 

HRVAŠČINA  
 

Učenci razvijajo sporazumevalno zmožnost v hrvaščini z različnim namenom in v različnih 
sporazumevalnih okoliščinah. Prav tako učenci razvijajo tudi osnovne sporazumevalne 
okoliščine: pisanje, govorjenje, branje, pisanje in prevajanje.  
Cilji predmeta: sposobnost komunikacije v hrvaškem jeziku (v zasebni in javni 
komunikaciji) z različnimi osebami v različnih situacijah, pridobivanje osnovnih jezikovnih 
znanj za uporabo hrvaščine pri različnih besedilih in za pravilno razumevanje sredstev 
javnega obveščanja, spoznavanje podobnosti in razlik med slovenščino in hrvaščino 
omogoča lažje in hitrejše razumevanje. Pri pouku hrvaščine se učenci s spoznavanjem 
jezika, književnosti in kulture drugega naroda usposobijo za življenje z drugimi v strpnosti 
in sožitju, naučiti ga spoštovanja do različnosti in drugačnosti, oziroma razumevanja 
lastnega in tujega položaja v multikulturni in multijezikovni skupnosti ljudi. Pomemben del 
učenja hrvaščine je tudi učenje hrvaške kulture in civilizacije, kar pripomore k medkulturni 
komunikaciji in razumevanju med narodi.  
 
Predmet bo poučevala Ranka Keser, prof. 


