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Dragi učenci, spoštovani starši! 

 

 

V brošuri vam predstavljamo izbirne predmete za šolsko leto 

 2018/2019, ki so razporejeni v dva sklopa: 

 

 družboslovno-humanistični in 

 naravoslovno-tehnični sklop. 

 

V skladu z Zakonom o OŠ si učenke in učenci s pomočjo staršev ter učiteljev  

izberite dve ali tri ure pouka izbirnih predmetov tedensko.  

 

Pozorni bodite na naslednje: 

 da poteka pouk predmetov eno uro tedensko, razen pri tujem jeziku, kjer 

poteka dve uri tedensko, 

 da so predmeti ocenjeni s številčnimi ocenami od 1 do 5, 

 da si učenec, ki si je izbral en tuji jezik, lahko v soglasju s starši izbere še 

en enourni predmet, 

 da je učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, 

lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri 

tedensko ( v tem primeru starši takoj po junijskem roku vpisa otroka v 

glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno 

vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo in navedejo, ali 

želijo, da je otrok oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti, ali le pri 

eni uri pouka tedensko), 

 da se bo predmet izvajal, če bo dovolj prijav. 

 

Z brošuro vam dajemo tudi vprašalnik, na katerem označite vaš  izbor 

predmetov.  

 

Upamo, da vam bomo s predstavitvijo izbirnih predmetov in z brošuro 

pomagali izbrati najljubše predmete. 

 

Lep pozdrav 

 

     Učitelji in ravnateljica 

          Irena Sivka Horvat
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1.  Verstva in etika 1 Vesna Radkovič 

2.  Ples Niki Antolovič S. 

3. Turistična vzgoja Debora Umer 

4. Likovno snovanje 1 
Klarisa Hrvatin 

Tomažič  

5. Raziskovanje domačega kraja Vesna Radkovič 

6. Odkrivajmo preteklost svojega kraja 

 

Andreja Gregorič 

 

7.  Španščina 1 Maša Avsenak Zobec 

8. 

 

 

Nemščina 1 

Leila Čaušević-

Muharemović 

 

9. Kitajščina Tjaša Vilotič 

družboslovno 

-humanistični 

sklop 



I Z B I R N I   P R E D M E T I 
 

 

 

 

3 

 
PREDMET: VERSTVA IN ETIKA 1 

PODROČJE: DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI SKLOP 

TRAJANJE: 1 LETO 

RAZRED: 7. 

NOSILEC:  Vesna Radkovič 

 

 

 

CILJI:  

 

Religiološke vsebine so obravnavane v treh zaokroženih celotah, ki so med seboj 

povezane. Predmet predvideva izbirne in dodatne teme glede na zmožnosti in 

interese učencev. 

 

 

 

VSEBINA: 

 

Predmet  učencem ponuja možnost, da razširijo znanje, ki ga o verstvih in etiki 

pridobijo pri obveznih predmetih. Največja pozornost je namenjena krščanstvu. 

Tega od začetka obravnava v primerjavi s svetom drugih religij in nazorov. 

Izbirni predmet tako navaja in pripravlja učence, da zrelo razmišljajo in se 

sproščeno ter spoštljivo pogovarjajo o religiji, osebnih in družbenih vprašanjih. 

Predmet je trileten. Učni  načrt omogoča učencem, da izberejo predmet tudi za 

leto ali dve. 
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PREDMET: PLESNE DEJAVNOSTI – PLES 

PODROČJE: DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI SKLOP 

TRAJANJE: 1 LETO 

RAZRED: 7. 

NOSILEC: Niki Antolovič S. 

 

 

CILJI: 

 

Splošni cilji so spoznavni, telesno-gibalni, socialni, čustveni, motivacijski, 

estetski in moralno-etični. 

Operativni cilji so seznanjanje z različnimi vsebinami standardnih plesov,  

latinsko-ameriških plesov,  skupinskih plesov ter z elementi sproščanja. 

 

Eden od ciljev je tudi vključevanje otrok na šolske predstavitve, proslave, kjer 

bi lahko s svojo plesno točko obogatili program.. 

 

VSEBINA: 

 

1) Ljudski plesi: 

2 – 3 najbolj znanih slovenskih ljudskih plesov 

2) Plesna aerobika z osnovnimi elementi gibanja s poudarkom na : 

     -pravilni ritmični izvedbi, 

     -pravilni drži telesa, 

            -sestavi osnovnih elementov v zapletenejše   koreografije. 

3) Osnove standardnih plesov, kot so : 

disco fox, počasni in hitri valček ter foxtrot. 

4) Osnove latinskoameriških plesov, kot so : 

 Cha – cha, disco swing, jive, rock & roll, mambo ter salsa. 

5) Skupinski plesi (hip-hop) 
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PREDMET: TURISTIČNA VZGOJA 

PODROČJE: DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI SKLOP 

TRAJANJE: 1 leto 

RAZRED: 7. 

NOSILEC: Debora Umer 

 

 

CILJI: 

 

 Na primeru domačega kraja spoznavajo turizem kot spreminjajoč razvojni 

pojav, družbeno gibanje in gospodarsko dejavnost, ki je pomembna za 

razvoj Slovenije. 

 Seznanijo se z osnovami za razvoj turizma v domačem kraju (pokrajini) in 

v Sloveniji. 

 Spoznavajo in vrednotijo naravne, družbene, gospodarske in politične 

osnove  za razvoj turizma, zlasti naravno in kulturno dediščino v domačem 

okolju in v Sloveniji ter ob tem pridobivajo nacionalno samozavest in 

ponos.  

  

 

VSEBINA: 

 turizem in njegov razvoj,  

 domači kraj – turistični kraj,  

 osnove za razvoj turizma v domačem kraju,  

 turizem kot gospodarska dejavnost,  

 odnos do gostov,  

 turistično oglaševanje in informiranje,  

 skrb za razvoj turizma,  

 vodenje po domačem kraju,  

 predstavitev  svojega kraja drugim, 

 veliko terenskega dela, dobra osnova za nekatere poklice v turizmu… . 
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PREDMET: LIKOVNO SNOVANJE 1 

PODROČJE: DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI SKLOP 

TRAJANJE: 1 leto 

RAZRED: 7. 

NOSILEC: Klarisa  Hrvatin Tomažič 

 

CILJI: 

Učenci: 

 razvijajo zmožnost opazovanja, predstavljivosti, likovnega mišljenja, 

likovnega spomina in domišljije,  

 bogatijo in ohranjajo zmožnost za likovno izražanje,  

 osvajajo znanje likovne teorije in ostrijo čut za likovne vrednote,  

 se seznanjajo z likovnimi izrazili in se usposabljajo za njihovo samostojno 

uporabo,  

 z oblikovanjem prostorov in kiparskih volumnov razvijajo kiparski odnos in 

občutenje likovnega prostora,  

 ob ozaveščanju čustev razvijajo čut za lepo,  

 razvijajo zmožnost oblikovanja meril za kritično vrednotenje lastnih del, del 

vrstnikov ter stvaritev umetnikov. 

 

VSEBINA: 

 

Likovno snovanje je s svojimi vzgojno-izobraževalnimi nalogami pomemben 

dejavnik, ki dopolnjuje vsebine rednega predmeta likovna vzgoja. Učenci bodo 

poglabljali razumevanje prostora, izražali občutja, oblikovali stališča in 

vrednote. Podrobneje bodo spoznavali pojme iz likovne teorije, zgodovine 

umetnosti in likovne tehnologije ter jih bodo povezovali s pojmi v vsebinah 

predmeta likovna vzgoja.  

Predmet goji nadaljevanje in usmerjanje likovnega raziskovanja sveta, odkriva 

posebnosti likovnega izražanja in njegovo izpopolnjevanje ter poglabljanje 

posluha za likovna dela umetnikov, uporabne predmete in likovne 

problematike v okolju. Učenci razvijajo občutljivost zaznavanja, ustvarjalno 

mišljenje, čustva, gibalno občutljivost, natančno zaznavanje, vizualni spomin, 

domišljijo in motorično spretnost. Z likovnimi izraznimi sredstvi v različnih 

materialih oblikujejo nastale miselne modele predmetov in pojavov iz okolja in 

narave. Vzdušje je sproščeno in ustvarjalno.  

Učenci bodo pridobili oceno na osnovi likovnih izdelkov.
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PREDMET:  RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA 

PODROČJE: DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI SKLOP 

TRAJANJE: 1 LETO 

RAZRED: 7. 

NOSILEC:  Vesna Radkovič 

 

 

 

CILJI:  

  Učenci razširjajo in poglabljajo znanje o najpomembnejših dogodkih iz obče in 

nacionalne zgodovine. Razvijajo zavest o narodni identiteti in državni 

pripadnosti ter spoznavajo krajevno zgodovino .  

 

 

 

VSEBINA: 

- Srednjeveške zgodbe ( srednjeveške otroške igrače , prehrana , oblačila , 

življenje v srednjeveškem mestu in vasi … ) 

- Kako smo potovali ? ( razvoj prometnih sredstev , rečni in morski 

promet,železnice …) 

- Slovenci kot vojaki 

- Selitve skozi zgodovino ( migracije , Slovenci in selitve , selitve v 

domačem kraju , otroci in preseljevanja …)
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PREDMET : NEMŠČINA 1 

PODROČJE: DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNO 

TRAJANJE: 1 LETO 

RAZRED:  7. 

NOSILEC: Leila Čaušević-Muharemović 

 

 

CILJI:  
 

 Vzbudijo zanimanje za drugo in drugačno, razvijajo občutljivost za 

razumevanje in spoštovanje drugače mislečih povezava različnih kultur, 

izmenjajo izkušenj, pridobivanje novih idej. 

 Krepijo svojo radovednost, željo in potrebo po novem znanju, 

 spoznajo sistem nemščine na glasovni, oblikoslovni, skladenjski, 

besedotvorni in besediloslovni ravni, 

 razvijajo sposobnosti za uspešno razumevanje in oblikovanje ustnih ter 

pisnih besedil. 

 

 

VSEBINA: 

 

Sodoben pouk nemškega jezika je usmerjen k učencu. Temelji na presoji 

modela in stilov učenja, ki zajemajo vsa čutila. Pouk ustreza mladi generaciji in 

pozitivno vpliva na razvijanje vseh štirih jezikovnih sposobnosti: slušnega in 

bralnega razumevanja ter ustnega in pisnega sporočanja. Učenci se 

usposabljajo za navezovanje stikov, da znajo pri pouku in zunaj šole, v skladu s 

svojimi potrebami in željami, okoliščinam primerno,  uspešno uporabljati tuj 

jezik. Nudi jim tudi možnost, da izvedo več o ljudeh in družbenih razmerah v 

deželah nemškega govornega območja. 
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PREDMET : ODKRIVAJMO PRETEKLOST SVOJEGA KRAJA 

PODROČJE: DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNO 

TRAJANJE: 1 LETO 

RAZRED:  7. 

NOSILEC: Andreja Gregorič 

 

 

CILJI:  
 

 razvijajo razumevanje in spoštovanje različnih kultur, ver, ras in skupnosti; 

 na primerih iz krajevne zgodovine presojajo pomen ohranjanja kulturne 

dediščine; 

 razvijajo spretnosti in veščine zgodovinskih prostorskih in časovnih 

predstav; 

 z uporabo različnih zgodovinskih virov in literature ter z učenjem ob njih 

se urijo v uporabi zgodovinskih raziskovalnih metod, prilagojenih starosti 

učencev; 

 urijo se v uporabi in razumevanju zgodovinskih virov, literature in 

informacij, zbranih in izbranih iz drugih medijev, za raziskovanje in 

poznavanje življenja ljudi v preteklosti; 

 spoznavajo pomen knjižnic, muzejev in arhivov 

 

VSEBINA: 

 

Izbirni predmet Zgodovina v devetletni osnovni šoli predstavlja učni načrt za 

obravnavo krajevne zgodovine z naslovom Odkrivajmo preteklost svojega kraja, 

ki se lahko obravnava v 7. ali 8. razredu v obsegu 35 ur. Spada v sklop enoletnih 

predmetov, vezanih na razred. Učenec lahko izbirni predmet obiskuje eno leto. 
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Cilji in vsebine se povezujejo s cilji in z vsebinami zgodovine kot rednega 

predmeta. Učni načrt je zasnovan tako, da se cilji in vsebine glede na zanimanje 

učencev izbirajo, razširjajo in poglabljajo. 

 

Učni načrt Odkrivajmo preteklost svojega kraja je sestavljen iz štirih tematskih 

sklopov: Srednjeveške zgodbe, Kako smo potovali?, Slovenci kot vojaki in 

Selitve skozi zgodovino. Učitelj glede na zanimanje učencev, materialne pogoje 

šole in zastopanost teme v kraju in okolici izbere dva tematska sklopa izmed 

štirih, ki jih obravnava v 35 učnih urah. Del učnih ur se izvede tudi v obliki 

zaokroženih časovnih sklopov v obliki terenskega dela. 
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PREDMET : ŠPANŠČINA 1 

PODROČJE: DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNO 

TRAJANJE: 1 LETO (lahko tudi v 8. in 9. razredu) 

RAZRED:  7. 

NOSILEC: Maša Avsenak Zobec  

 

CILJI:  

                                   

          
  La bandera española La tortilla de patatas  Lionel Messi     El flamenco 

 

-         Znanje jezikov ima vedno večji pomen in je pogoj za lažje 
sporazumevanje. 
-        Večjezičnost je pomemben element evropske konkurenčnosti in govorcu 
omogoča vrsto prednosti pred enojezičnostjo … 

 -   Z učenjem enega romanskega jezika (italijanščina) se hitreje in lažje 
naučimo drugega romanskega jezika (španščina). 
  
Ta melodični jezik je po številu govorcev na drugem mestu v svetu. Z znanjem 
španskega jezika se nam odprejo vrata v nov, zanimiv svet. Ta možnost je pred 
nami. 
  
TEMELJNI CILJ: Vzbuditi zanimanje za drugo in drugačno ter povezati 
slovensko in špansko govorečo kulturo v vseh razsežnostih. Učenje poteka 
preko vsakdanjih situacij. 
  
¡Hasta la vista! 
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PREDMET : KITAJŠČINA 

PODROČJE: DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNO 

TRAJANJE: 1 LETO 

RAZRED:  7. 

NOSILEC: Tjaša Vilotič in kitajska učiteljica 

 

Cilji: 

 usvojiti temeljne prvine kitajščine kot jezikovnega sistema in razviti 

osnove vseh sporočanjskih spretnosti (ustno in pisno sporočanje ter bralno 

in slušno razumevanje); 

 razviti zmožnost praktične rabe pridobljenega znanja kitajščine v realnem 

okolju; 

 pridobiti znanje o nekaterih kulturnih, demografskih, geografskih, 

zgodovinskih in ekonomsko-političnih značilnostih (posebnostih) širše 

Kitajske in  zmožnost prepoznavanja razlik in podobnosti kitajskih regij; 

 razviti radovednost in zanimanje za spoznavanje načina življenja in 

miselnosti kitajske družbe in tako razvijati medkulturno zavest, 

spoštovanje in strpnost. 

 

Vsebina: 

Učenci bodo pri predmetu kitajščina razvili sposobnost pisanja in branja 

latinične transkripcije pinyin ter enostavnejših kitajskih pismenk, ki jih bodo 

spoznavali znotraj raznovrstnih socio-kulturnih vsebin (pozdravljanje, družina 

in dom, šola, prosti čas, šport, oblačila, hrana…). Jezikovno znanje bodo 

obogatili z vpogledi v bogato kitajsko kulturo (legende, zgodbe) in vidiki 

vsakdanjega življenja (enostavni kuharski recepti, video posnetki), kar jim bo 

omogočilo razviti osrednje spretnosti medkulturne sporazumevalne zmožnosti. 
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1.  Sodobna priprava hrane Katja Rožac Jerman 

2.  
Izbrani šport – Košarka 

Izbrani šport - Odbojka 

 

Niki Antolovič S. 

Jože Zadnik 

 

3.  Sonce, Luna in Zemlja Gorazd Lah 

4.  Urejanje besedil Gorazd Novak 

5.  
Raziskovanje organizmov v domači 

okolici 
Franka Sakelšak 

6.  Matematična delavnica Neva Slavec 

7.  Rastline in človek Orjana Barič 

naravoslovno 

-tehnični 

sklop 
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PREDMET: SODOBNA PRIPRAVA HRANE 

PODROČJE: NARAVOSLOVNO-TEHNIČNI SKLOP 

TRAJANJE: 1 LETO 

RAZRED: 7. 

NOSILEC: Katja Rožac Jerman  
 

 

 

CILJI: 

 

 učenci razvijajo sposobnost uporabe, povezovanja in mišljenja za 

odločanje o lastni prehrani, 

 nadgrajujejo vsebine, ki so jih pridobili pri predmetu gospodinjstvo, 

 poglabljajo znanje  v smislu usmerjanja v nadaljnje  šolanje na 

agroživilskih, gostinsko-turističnih in  zdravstvenih šolah, 

 razvijajo individualno ustvarjalnost  

 

 

VSEBINA: 

 

Učenci se seznanijo z različnimi pojmi, kot so varovalna  prehrana, celodnevni 

obrok, dopolnilni obrok, makrohranila, mikrohranila, priporočena vrednost 

hranil in podobno, 

seznanijo se s postopki predpriprave in priprave  živil,  predvsem bolj zdrave 

načine priprave ( kuhanje v sopari, dušenje v lastnem soku, pečenje v foliji in 

podobno); 

analizirajo lastne prehranske navade, ugotavljajo  vzroke in posledice slabih 

prehranskih navad in s tem  v zvezi razvijajo odgovornost do svojega zdravja 

in  zdravja drugih; 

sestavljajo kuharske recepte v smislu priprave zdrave hrane in na njihovi 

osnovi pripravljajo zdravo hrano.
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PREDMET: IZBRANI ŠPORT-KOŠARKA 

PODROČJE: NARAVOSLOVNO TEHNIČNI SKLOP 

TRAJANJE: 1 LETO 

RAZRED: 7. 

NOSILEC: Niki Antolovič S., Jože Zadnik 

 

  

 
 

CILJI: 

 

Učenci: 

 razvijajo gibalne in funkcionalne sposobnosti, 

 nadgradijo tehnična in taktična znanja, 

 spoznajo pravila igre, 

 spoštujejo ta pravila v športnem duhu, 

 spodbujajo medsebojno sodelovanje in zdravo tekmovalnost. 

 

 

 

VSEBINA: 

 

Pri predmetu bomo izpopolnjevali osnovne tehnične elemente (podajo, met na 

koš, vodenje žoge, odkrivanje, kritje in spremljanje igralca brez žoge ter z njo) 

in učili zahtevnejše tehnične elemente (dvokorak in vročanje). Elemente bomo 

uporabili v igri za  osvajanje  taktične priprave (križanja, vtekanja igralcev,  

igra z osebno obrambo). Naučili se bomo pravil igre in uporabe sodniških 

znakov. 

Ogledali si bomo košarkarsko tekmo slovenske reprezentance oz. prve 

slovenske lige v Portorožu. 
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PREDMET: IZBRANI ŠPORT  -  ODBOJKA 

PODROČJE: NARAVOSLOVNO-TEHNIČNI SKLOP 

TRAJANJE: 1 LETO 

RAZRED: 7. 

NOSILEC:  Jože Zadnik, Niki Antolovič S. 

 

 

 

CILJI: 

 

Učenci: 

 razvijajo gibalne in funkcionalne sposobnosti, 

 nadgradijo tehnična in taktična znanja, 

 spoznajo pravila igre, 

 spoštujejo ta pravila v športnem duhu, 

 spodbujajo medsebojno sodelovanje in zdravo tekmovalnost. 

 

 

 

VSEBINA: 

 

Pri predmetu bomo izpopolnjevali osnovne tehnične elemente (zgornji in 

spodnji odboj, zgornji servis,) in učili zahtevnejše tehnične elemente (blok, 

napadalni udarec). Elemente bomo uporabili v igri za  osvajanje  taktične 

priprave (sistemi igre ). Naučili se bomo pravil igre in uporabe sodniških 

znakov. 

Ogledali si bomo odbojkarsko tekmo slovenske reprezentance oz. prve 

slovenske lige v Kopru ali Izoli. 
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PREDMET: SONCE, LUNA IN ZEMLJA 

PODROČJE: NARAVOSLOVNO-TEHNIČNI SKLOP 

TRAJANJE: 1 LETO 

RAZRED: 7.  

NOSILEC: Gorazd Lah 

 

 

 

CILJI: 

 

Učenci načrtujejo in izvajajo preproste meritve in opazovanja. Spoznavajo 

zvezdno karto in astronomski atlas ter razvijajo mišljenje in sposobnosti za 

samoizobraževanje s pomočjo različnih virov. Z operativnimi cilji  učenci bolje 

spoznajo planete, jih ločijo od zvezd, ozvezdja  ter se ukvarjajo s senco in z 

njenimi lastnostmi. 

 

 

VSEBINA: 

 

Astronomija je veda, kjer se odkritja in spoznanja ne skrivajo pred drugimi – 

nova odkritja in spoznanja se prenašajo. Predmet se izvaja v treh neodvisnih 

sklopih po eno leto. Učenci spoznavajo lastnosti teme, svetlobe, proučujejo 

zvezde, ozvezdja. Poseben poudarek je na spoznavanju astronomskih naprav,  

merjenju v astronomiji ter izdelovanju modelov in drugih naprav. Ob vsem tem 

pa se učenci soočajo s strpnostjo, brskajo po internetu ter so kritični pri 

razlagah astronomskih pojavov. 

Predmet bogatijo dnevna in nočna opazovanja (lupa, dvogled, solaroskop, 

teleskop ....), nočna orientacija na nebu s pomočjo zvezdne karte, ogled 

planetarija ter naravoslovni dan v AO Višnjan.   
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PREDMET: UREJANJE BESEDIL 

PODROČJE: NARAVOSLOVNO-TEHNIČNI SKLOP 

TRAJANJE: 1 leto 

RAZRED: 7. 

NOSILEC: Gorazd Novak 

 

 

 

CILJI: 
 
Učenci:  

 spoznavajo osnovne pojme, vlogo in pomen računalništva v informacijski 

in komunikacijski tehnologiji (IKT), 

 pridobivajo temeljna znanja in spretnosti za uporabo (IKT), 

 razvijajo sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij, 

 spoznavajo zgradbo in funkcije računalnika ter njegovih sestavnih delov.   

 

 

 

VSEBINA: 

 

Učenci izdelajo seminarsko nalogo in se ob tem naučijo: 

 napisati seminarsko nalogo v skladu s podanimi merili, 

 oblikovati besedilo z urejevalniki besedil (MS Word, MS Excel), 

 uporabljati  risarski program in nekatere urejevalnike datotek, 

 iskati informacije na internetu, 

 uporabljati šolsko računalniško omrežje. 
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PREDMET: RAZISKOVANJE ORGANIZMOV V DOMAČI OKOLICI 

PODROČJE: NARAVOSLOVNO-TEHNIČNI SKLOP 

TRAJANJE: 1 leto 

RAZRED: 7. 

NOSILEC: Franka Sakelšak 

 

 CILJI: 

 

 Navajati učence na aktivno opazovanje svoje okolice, organizmov v njej 

in sprememb; 

 Predstaviti načine za izvajanje raziskav in beleženje podatkov; 

 Vzgajati lep odnos do svoje okolice, do narave in živeti v sožitju z njo; 

 Vzgajati samostojnost pri oblikovanju raziskav in opazovanju; 

 

 

 

 

VSEBINA: 

    

Pri predmetu je pomembno aktivno vključevanje v delo in raziskovanje. Temu 

primerne so tudi metode in oblike dela, ki so praktične. Veliko dela poteka 

zunaj na prostem na šolskem vrtu (učilnici v naravi). Ocene bodo praktično 

pridobljene, ena ocena pa bo tudi iz raziskave, ki jo mora učenec izdelati po 

postopku, ki se ga bomo naučili. V učilnici v naravi si bodo učenci tudi 

obdelovali svoj kotiček in spremljali dogajanje in spremembe. Ves čas pa bom 

učence spodbujala k samostojnemu delu in odgovornosti do svojega znanja. 
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PREDMET: MATEMATIČNA DELAVNICA 

PODROČJE: NARAVOSLOVNO-TEHNIČNI SKLOP 

TRAJANJE: 1 LETO 

RAZRED: 7. 

NOSILEC: Neva Slavec  
 

 

Pri predmetu matematična delavnica se učenci ukvarjajo z  dejavnostmi, 

povezanimi z matematiko, ter izmenjujejo svoje ideje in razumevanje 

matematike z vrstniki in z učiteljem. Predmet je namenjen otrokom z 

različnimi  sposobnostmi. Pouk temelji na aktivnih oblikah dela, ki so  

prilagojene interesom in sposobnostim otrok.  

 

CILJI  

 

Pridobivajo izkušnje in jih povezujejo z matematičnimi  znanji, pridobljenimi 

pri rednem pouku, oblikujejo pozitiven odnos do matematike in do lastne  

matematične dejavnosti,  razvijajo sposobnost opazovanja in spremljanja 

lastnega  načina.  

 

ZANIMIVOSTI  

 

Načrtovana je uporaba računalnika in računala.  Učenci bodo izdelali iz papirja 

nenavadne izdelke, ki bodo pripomogli k boljši prostorski predstavljivosti.  

 

Predmet bo poučevala : Neva Slavec 
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PREDMET: ČLOVEK IN RASTLINE 

PODROČJE: NARAVOSLOVNO-TEHNIČNI SKLOP 

TRAJANJE: 1 LETO 

RAZRED: 7. 

NOSILEC: Orjana Barič  
 

CILJI: 

 

Učenci poglobijo in nadgradijo znanje, usvojeno pri naravoslovju, spoznavajo 

različne rastline in njihovo uporabno vrednost pa tudi  njihovo ogroženost, 

tesneje povezujejo biološko znanje s strokami in poklici, ki temeljijo na znanju, 

spoznajo, da rastline spremljajo človeka že od njegovega nastanka ter da so mu 

bile vedno posreden ali neposreden vir hrane,  zdravja, Poglobijo spoznanje o 

soodvisnosti živali in rastlin, spoznajo terenske in eksperimentalne metode 

dela, trdneje povežejo teorijo z vsakdanjim življenjem.  

 

VSEBINA:  

 

Tematski sklopi, ki sestavljajo vsebino tega predmeta, so:  

 rastline, ki spremljajo človeška bivališča,  

 rastline v umetnosti, v slovenskem obredju,  

 rastline imajo v življenju simbolni pomen,  

 z rastlinami si človek lepša bivalno okolje in omogoča ugodje,  

 z rastlinami si človek lajša zdravstvene težave,  

 rastline so hrana za živali in ljudi.  

 

Tako bomo spoznali navadno koprivo, črni bezeg, pripravili si bomo čaje,  

skuhali špinačo, spoznali bomo lipo kot simbol slovenstva in razlikovali med  

lipo in lipovcem, spoznali simbolni pomen krizanteme, vrtnice, spominčice in  

drugih rož, spoznali gojenje okrasnih rastlin, oskrbovali svoje lončnice, vzgojili 

podtaknjence, obiskali cvetličarne, parke, vrtnarijo, sušili zdravilne rastline, 

pripravili regratov med, z vonjem bomo prepoznavali različne dišavnice, 

začimbe, ki so pri nas ali izvirajo od drugod, spoznali in se morda navdušili za 

različne poklice, kot so: vrtnar, cvetličar, gozdar, farmacevt, agronom, kuhar. 

Delo bo zasnovano izkustveno, veliko bomo na terenu, oziroma bomo 

eksperimentirali v učilnici, aktivno bomo gojili zdravilne in okrasne rastline, 

učenci bodo spodbujeni k samostojnemu in projektnemu delu.  

 


