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Obvezni izbirni predmeti
Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda
izvajati pouk iz izbirnih predmetov.
Učenec v 7., 8. in 9. razredu izbere dve uri pouka obveznih izbirnih
predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.
Vsakemu izbirnemu predmetu predmetnik namenja po eno uro na teden, le
tuji jezik poteka dve uri tedensko.
Izbrane izbirne predmete mora učenec obiskovati celo šolsko leto in je pri
teh predmetih tudi ocenjen.
Učenec 7., 8. ali 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim
programom, je lahko na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih
predmetih, in sicer v celoti ali pa le pri eni uri tedensko. Starši šoli
posredujejo pisno vlogo o vpisu otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim
programom. V vlogi navedejo, ali želijo, da je otrok oproščen pouka izbirnih
predmetov v celoti ali le eno uro tedensko.
Učenca, ki je oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, se iz teh
predmetov ne ocenjuje.
Skupine za izvajanje pouka izbirnih predmetov bo šola oblikovala za tiste
predmete, za katere se bo prijavilo zadostno število učencev.
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1. NEMŠČINA I, II
Nina Gaberščik, profesorica nemškega in angleškega jezika
Pri izbirnem predmetu Nemščina I se
bodo učenci naučili predstaviti sebe in
svoje prijatelje. Spoznali bodo števila
do 100, spregali bodo glagole, spoznali
bodo spol samostalnikov, urnik, šolske
predmete, dneve v tednu, mesece, letne
čase, praznike, živali, dežele nemškega
govornega območja in uporabo 4.
sklona.
Pri izbirnem predmetu Nemščina III bodo učenci spoznali dežele nemškega
govornega območja. Pogovarjali se bomo o zdravju, prehrani, športu, varstvu
okolja, izletih, potovanjih in praznikih.

2. ŠPANŠČINA I, II,III
Maja Krese, profesorica španskega in angleškega jezika
….bikoborbe, flamenco, kastanjete, paella, tortilla, sangría, topli in odprti
ljudje, neskončne peščene plaže, Andalucía, Sevilla, Granada, Barcelona,
Madrid, Granada, El Prado, Picasso, Goya, Cervantes, Gaudí, bogata
jezikovna, kulturna, zgodovinska in geografska raznolikost znotraj ene
države... Španija.
... Maji, Inki, Azteki in druge civilizacije, drugačna hrana, drugačne navade
in običaji, tango, moderna in tradicionalna glasba, los Andes, Patagonia,
Macchu Picchu, las islas Galapagos, vulkani, džungla, slapovi, piramide,
ogromno dialektov španščine... Latinska Amerika.
Pri izbirnem predmetu ŠPANŠČINA bodo
učenci prišli v stik s špansko govorečim
svetom in njihovimi običaji in tako razvili
zavest o jeziku in pozitiven odnos do
kulturne različnosti. Pogovarjali se bomo
o sebi in naših bližnjih, prijateljih in
družini. Govorili bomo o vsakdanjih
dejavnostih znotraj in zunaj šole. Opisovali
bomo značaj in videz ljudi. Odšli bomo nakupovat v trgovino, naročili bomo
pijačo in hrano v baru ali restavraciji. Pogovarjali se bomo o počitnicah in o
potovanjih, opisovali kraje in vremenske pojave. Prav tako bomo spoznali
nekatere pomembne osebnosti te kulture, se dotaknili zgodovine in
geografske razsežnosti jezika...
Španščina je lahko triletni izbirni predmet. Na španščino I se lahko vpišejo
7.,8. ali 9. razredi. Nadaljevalna španščina II je namenjena tistim učencem,
ki so prejšnje leto hodili na španščino I (8. ali 9. razredi).
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3. VERSTVA IN ETIKA I, II, III
Rok Godec, profesor geografije in zgodovine
Predmet verstva in etika je trileten, vendar je vsako leto
samostojna celota. Učenci ga lahko obiskujejo eno, dve
ali tri leta, po svoji izbiri, čeprav je njegov namen
celoviteje uresničen le v triletnem obsegu. Poteka enkrat
tedensko eno šolsko uro. Del pouka bomo poskušali
izpeljati tudi izven učilnice (obisk različnih verskih
skupnosti, izpeljava dvo - ali tridnevnega tabora).
Predmet učencem ponuja možnost, da razširijo in
dopolnijo znanje, ki ga o verstvih in etiki dobijo pri
obveznih skupnih predmetih. Namenjen je tako
učencem, ki imajo doma (krščansko) religiozno vzgojo in
obiskujejo (cerkveni) verouk, kot pripadnikom drugih
religij in tistim brez domače verske vzgoje in opredelitve. Namen predmeta
namreč ni vzgajati in izobraževati za neko vero, ampak poglabljati znanje o
svetovnih verstvih. S tem znanjem lažje razumemo različne življenjske
navade in običaje posameznikov, ki so zaradi vse večjih migracij ljudi (tudi)
del naše družbe.
Pri predmetu ni v ospredju poznavanje podatkov in faktografsko znanje,
ampak spoznavanje življenjskih odnosov in situacij, navajanje na sproščen
in odkrit pogovor s pozornostjo do različnih argumentov ter upoštevanjem
različnih vrednot.
 Verstva in etika I – Okvirna kategorija obravnave je svet v vsej svoji
raznolikosti. Otroke bomo poskušali usposabljati, da bodo dojemali
raznolikosti verstev kot del raznolikega sveta. Pozornost je namenjena
nasprotjem, ki lahko izhajajo iz nesprejemanja različnosti.
 Verstva in etika II – Težiščna kategorija obravnave je skupnost.
Sprašujemo se po skupnosti(h), v kateri(h) živimo, kakšni so pogoji in
kakšne posledice skupnega življenja. Pri obravnavi verstev so v
ospredju verske skupnosti, njihov odnos do drugih skupnosti,
vrednote in etika medčloveških odnosov različnih verstev. Podobo
religij(e) dopolni pogled v obredno, simbolno in doživljajsko razsežnost
in njihovo povezanost.
 Verstva in etika III – Temeljna kategorija je oseba in njena odgovorna
dejavnost v svetu ter skupnostih. Delo pri predmetu prispeva k
pripravljenosti in usposobljenosti za avtonomno ter odgovorno
ravnanje v demokratični družbi. Religiološko je pouk osredotočen na
obravnavanje krščanstva, skupaj z njegovimi viri, in smeri
(razsvetljenstvo, humanizem ...), ki so iz njega izšle.
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4. TURISTIČNA VZGOJA
Rok Godec, profesor geografije in zgodovine

Pri predmetu turistična
vzgoja bomo spoznavali
turizem in se postavljali
tako v vlogo turista kot
tudi v vlogo turističnega
delavca. Skozi oba zorna
kota bomo poskušali
gledati na turizem kot na
eno pomembnejših
dejavnosti. Spoznali se bomo s turistično ponudbo in na posameznih
konkretnih primerih poskušali narediti načrt, kako izboljšati turistično
ponudbo. Za turistično predstavite v je zelo pomembna tudi fotografija, zato
bomo del časa namenili tudi tej tematiki.
Povezali se bomo s turističnimi organizacijami in preko njih spoznavali delo
turističnih delavcev. Predvsem bo poudarek na aktivnih metodah in
projektnem delu.
Če bo le mogoče, bomo del ur izvedli v obliki tabora.
Nekaj vprašanj, na katera bomo poskušali najti odgovore:
- Kako izbrati turistično destinacijo?
- Zakaj vzeti natikače tudi v mrzle kraje?
- Kakšna je prednost potovanja z vlakom?
- Kako sprejeti tujega turista?

5. RETORIKA
Petra Grum, profesorica angleškega in slovenskega jezika
Izbirni predmet Retorika je namenjen učencem, ki
hodijo v 9. razred.
Pri predmetu retorika učenci spoznavajo, kako
uporabljati prepričevalna sredstva, kako sestaviti
logično in učinkovito zgrajen govor, kako razumljivo
argumentirati, kako uskladiti besedno in nebesedno
govorico. Napotki jim pomagajo tudi, da se
znebijo treme oziroma jo znajo obvladati, da
samozavestno nastopajo v svojem slogu, da s poslušalci vzpostavijo
dober stik.
Vse to lahko dosežemo le z aktivnimi oblikami učenja in
treniranja, igro vlog, nastopom pred kamero, s simulacijami praktičnih
situacij, z analizo dialogov in materialov, posnetih s kamero, z delom v
dvojicah in skupinah, s skupinsko diskusijo o napakah, ki jih je potrebno
odpraviti, in pravilnih prijemih ...
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Pomembno je, da učenci vedo, da retorika ni namenjena le tistim, ki jim
»jezik dobro teče« in nimajo težav z govornimi nastopi, temveč tudi tistim, ki
bi radi zmanjšali tremo in oblikovali dobre in prepričljive govorne nastope.
Pravijo, da se pesnik rodi, retorik pa naredi. V 32 urah se seveda ne da
narediti odličnega retorika, lahko se pa učenec nauči samostojnega,
smiselnega ter kritičnega oblikovanja in izražanja stališč, kar mu bo še kako
prav prišlo tako v nadaljnjem izobraževanju, kakor tudi na vseh drugih
področjih družbenega in zasebnega življenj.

6. GLASBENI PROJEKT
Tadeja Mraz Novak, profesorica razrednega pouka
Predmet je namenjen učencem 7., 8. in
9. razreda
Namenjen je tistim učencem, ki želijo
raziskovati zvoke, jih zanima gledališče,
film in glasba, radi pa bi se tudi
preizkusili v igranju na različne
inštrumente.
Pri predmetu bomo zastavili projekt
zvočnega gledališča in z različnimi
predmeti in inštrumenti ustvarjali ritme,
melodije in scenske slike. Predmet omogoča ustvarjalnost, raziskovanje in
razvijanje glasbenih sposobnosti. Namenjen je učencem, ki izkazujejo interes
za glasbeno ustvarjanje.

7. ANSAMBELSKA IGRA
izvajalec: Tadeja Mraz Novak, profesorica razrednega pouka
Komu je namenjen: učenci 7. 8. in 9. razreda
Predmet je namenjen učencem, ki želijo igrati v skupini BeatKaBand in že
igrajo v Orffovi skupini BeatKaBand. Namen predmeta je, da učenci
uresničujejo svoje interese za glasbeno umetnost in kulturo. Predmet
omogoča ustvarjalnost, raziskovanje in razvijanje glasbenih sposobnosti. Pri
predmetu bomo igrali na inštrumente raziskovali ritem in poustvarjali
skladbe različnih glasbenih zvrsti.
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8. FILMSKA VZGOJA
mag. Nina Mesner, uni. dipl. psih
Idealni izbirni predmet za vse učence raziskovalnega in ustvarjalnega duha.
Preko ogledov, delavničnega načina raziskovanja in ustvarjanja bomo
spoznavali filmski medij in kako lahko vidimo oziroma pokažemo življenje
skozi njega.
Predmet se izvede v obsegu 35 ur v šolskem letu, vendar bo časovno potekal
nekoliko drugače. Smisel poglobljenega odkrivanja filmske umetnosti je, da
se v vaših glavah in telesih dogaja kaj pred ogledom in po ogledu filma, zato
bo izbirni predmet potekal enkrat mesečno popoldne (predvidoma ob
ponedeljkih od 15h do 18h).
Vpišejo se lahko učenci od 7. do 9. razreda.

9. DRŽAVLJANSKA KULTURA
Nataša Hozjan Breznjik, uni. dipl. socialna delavka
Državljanska kultura je enoleten predmet, namenjen učencem 9. razreda, ki
čutijo potrebo po razpravi o stvareh, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem
življenju in prek množičnih medijev.
Navezuje se na obvezni predmet državljanska in domovinska kultura ter
etika ter predstavlja poglabljanje in razširitev sposobnosti in znanj iz tega
predmeta, saj ga nadgrajuje in dopolnjuje z novimi vsebinami.
Če te zanimajo vprašanja:
Kaj pomeni imeti oblast? Zakaj se je oblasti težko odpovedati?
Zakaj je spoštovanje človekovih pravic pomembno?
Je pomembnejša varnost ali svoboda?
Koliko smo lahko strpni do nestrpnih?
Kje je meja med sovražnim govorom in pravico do svobode govora?
Če želiš do odgovorov na zgornja vprašanja priti s pomočjo filmov na različne
vsebine, s projektnim delom, se naučiti sodelovanja v debati za in proti (pro
et contra) in na okrogli mizi in če želiš videti, kje delujejo različne nevladne
organizacije, ki se ukvarjajo s podobnimi problemi, se nam pridruži.
Učili se bomo, kako se na kulturen način izraža lastna stališča, kako se
določeno stališče utemelji in kako se spoštuje tuje mnenje. Razvijali bomo
socialne veščine.
Redno bomo spremljali aktualne domače in tuje dogodke preko medijev. Na
ta način bomo spoznavali vlogo medijev ter se učili kritičnosti do informacij
preko uporabe različnih virov.
Spoznavali bomo različne drugačnosti in iskali nepravičnost,
neenakopravnost in diskriminacijo do različnih oblik drugačnosti v smislu
rušenja stereotipov in predsodkov.
Tudi spolne in starostne različnosti se bomo dotaknili ter spoznali vlogo
moškega in ženske v različnih starostnih obdobjih znotraj določenega
kulturnega in zgodovinskega okvira.
Vključitev svetujem predvsem učencem, ki jim je mar za dogajanje okoli njih,
ki želijo postati, ali so že družbeno angažirani in ki se nekoč vidijo v poklicih,
kjer se dela z ljudmi.
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8. PROJEKTI IZ FIZIKE IN TEHNIKE
Maja Ilar, profesorica fizike in matematike
Na predmet so vabljeni učenci 8. in 9. razreda, ki
so bolj naravoslovne sorte in jim računanje,
premetavanje formul in reševanje zahtevnejših
nalog predstavljajo izziv, ki se ga radi lotijo. Pri
pravljali se bomo na tekmovanja ter izvajali in
načrtovali poskuse.

9. MATEMATIČNE DELAVNICE 7, 8, 9
Jožica Šubelj, profesorica matematike in fizike
Pri predmetu matematična delavnica se učenci
ukvarjajo z dejavnostmi, povezanimi z matematiko, ter
izmenjujejo svoje ideje in razumevanje matematike s
sovrstniki in z učiteljem. Učencem bomo skušali na
zanimiv način prikazati uporabo znanj, obravnavanih
pri rednem pouku. Matematična znanja bomo
poglabljali tudi v smereh, ki niso neposredno
povezane z delom pri pouku matematike.
Predmet je namenjen učenkam in učencem različnih
matematičnih sposobnosti. Matematično delavnico
predstavljajo trije enoletni izbirni predmeti:

MATEMATIČNA DELAVNICA 7
Predmet Matematična delavnica 7 je primeren za učence sedmega razreda,
saj se navezuje na vsebine pouka matematike sedmega razreda.
Učenci bodo pridobili izkušnje in jih povezali z matematičnimi znanji,
pridobljenimi pri rednem pouku. Seznanili se bodo z grafi, labirinti in z
razvrščanjem stvari. Spoznali bodo manj znane pisne računske algoritme ter
drugačne zapise števil. V zadnjem delu se bodo učenci lotili tlakovanja s
pravilnimi liki, s poljubnimi trikotniki in s štirikotniki ter poiskali zglede
tlakovanja iz vsakdanjega življenja.
MATEMATIČNA DELAVNICA 8
Predmet Matematična delavnica 8 je primeren za učence osmega razreda, saj
se navezuje na vsebine pouka matematike osmega razreda. Učenec lahko
obiskuje delavnico za osmi razred tudi če ni obiskoval delavnice za sedmi
razred.
Predmet je razdeljen na tri sklope. Učenci bodo preko zgodovine matematike
spoznali matematiko kot delo več generacij. Sledita sklopa, ki se navezujeta
na pouk geometrije. Pri njiju bodo učenci razvijali prostorsko predstavljivost.
Prepoznavali bodo geometrijske like, telesa in njihove lastnosti (obseg,
ploščino, simetrijo) preko raznih dejavnosti (tangram, origami ipd.). S
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prepogibanjem papirja bodo konstruirali preproste geometrijske like in
preverili njihove geometrijske lastnosti.
MATEMATIČNA DELAVNICA 9
Predmet Matematična delavnica 9 je primeren za učence devetega razreda,
saj se navezuje na vsebine pouka matematike devetega razreda. Učenec
lahko obiskuje delavnico za deveti razred tudi če ni obiskoval delavnice za
sedmi ali osmi razred.
Učenci bodo predvsem z ugibanjem iskali celoštevilske rešitve diofantskih
enačb. Lotili se bodo zanimivih nalog, ki jih rešujemo z enačbami. Seznanili
se bodo s postopki iskanja rešitev enačb, ki so se razvili v zgodovini.
Prepoznali in poimenovali bodo preprosta telesa. Spoznali in matematično
obravnavali bodo preproste postopke šifriranja.

10. SODOBNA PRIPRAVA HRANE
Jani Polak, profesor biologije in gospodinjstva
OPREDELITEV PREDMETA
Izbirni predmet Sodobna priprava hrane je namenjen učencem 7., 8. in 9.
razreda, ki so se odločili pridobiti več znanja in praktičnih izkušenj o
prehrani in sodobni pripravi hrane. V sodobno opremljeni učilnici bo
poudarek na praktičnem delu: - učenci bodo zbirali, ocenjevali in spreminjali
kuharske recepte v smislu priprave zdrave hrane, - pripravljali bodo pestre
obroke zdrave sodobne hrane, - privzgojili si bodo delovne navade, skrb za
red in čistočo, ter še posebej kulturen način
prehranjevanja, - preizkusili se bodo, kako
ponuditi hrano ob različnih priložnostih in
izdelali različne pogrinjke. Predmet se bo izvajal
v I. polletju v blok urah.
POTREBŠČINE: predpasnik, copati, elastika za
spenjanje las, zvezek
OCENA: praktično delo, poročanje.

11. GENETIKA
Jani Polak, profesor biologije in gospodinjstva

-

Predmet je namenjen učencem devetega razreda. Pri
predmetu bo poudarek predvsem na:
- pridobivanju uporabnega znanja pri dednosti in genetiki
- uporabi pridobljenega znanja v vsakdanjem življenju
- kritičnem presojanju pozitivnih in negativnih posledic
človekovega poseganja v dedni material
moralno – etičnih zadržkih pri uporabi najnovejših dognanj na
področju biotehnologije
na poklicih, ki so povezani z biotehnologijo
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Raziskovali bomo najnovejša dognanja na področju genetike in poskusili
ugotoviti, kakšna prihodnost nas čaka v povezavi z biotehnologijo (matične
celice, kloniranje, biološka zdravila, umetna oploditev, nadomestno
materinstvo).

12. ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU
Jani Polak, profesor biologije in gospodinjstva

-

Predmet je namenjen učencem sedmega, osmega in
devetega razreda. Pri izbirnem predmetu se bomo
osredotočili predvsem na:
- naravna bivališča v domačem okolju
- prilagoditev živali v umetnem okolju
- ocenjevali bomo delež spremenjenega okolja zaradi
človekovega vpliva
popisovali in odkrivali naravna bivališča
gojili organizme v šoli (akvarij, terarij …)
opazovali ptice v naravnem okolju
aktivni obisk živalskega vrta
ugotavljali pozitivne in negativne posledice človekovih posegov in
njihov vpliv na organizme

13. OKOLJSKA VZGOJA
Jani Polak, profesor biologije in gospodinjstva
Izbirni predmet je namenjen učencem sedmega, os
mega in devetega razreda. Glavni poudarek izbirnega
predmeta je predvsem spodbujanje okoljske
pismenosti. Učenci bodo pri izbirnem predmetu
- globje razumeli okoljske pojave in probleme
- razvijali sposobnost zavzetega in odgovornega ravnanja v okolju
- sprejemali odločitve za kakovostno in zdravo življenje
- razumeli smisel vzgoje za trajnostno prihodnost
- reševali resnične okoljske probleme
- ugotavljali povezanost zdravega okolja z načinom življenja
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14. OBDELAVA GRADIV – LES
Damijan Lenče, učitelj matematike in tehnike
Izbirni predmet OBDELAVA GRADIV – LES je namenjen učencem 7., 8. in 9.
razreda, obsega pa 35 šolskih ur. Ker bo delo večinoma praktično, bodo ure
potekale strnjeno, po dve šolski uri skupaj.
Učenci se bodo naučili načrtovati izdelek po svoji zamisli, ter ga nato varno
ročno ali pa strojno izdelali. Izurili se bodo v postopkih skiciranja, risanja,
zarisovanja, žaganja, brušenja, piljenja ter končne obdelave in zaščite
lesenih izdelkov, ter pravilne in varne rabe ročnega in strojnega lesno obdelovalnega orodja.
Izdelki pri predmetu naj bi nastajali
po zamislih učencev in so lahko:
ptičja hišica, stojalo za CD plošče,
različne škatle, pladenj, pručka,
lesene igrače, vozilo na elastiko,
polička, merilno orodje, obešalnik,
…
Izdelke učenci odnesejo domov ob
zaključku šolskega leta.

15. RAČUNALNIŠTVO - UREJANJE BESEDIL
Tanja Žontar, profesorica matematike in računalništva
Učenci si lahko v 7., 8. in 9. razredu izberejo tri računalniške predmete.
Predmeti se do neke mere nadgrajujejo, a izbira predmeta ne pogojuje
predhodnega obiskovanja predmeta v nižjem oz. nadaljevanja predmeta v
višjem razredu. Urejanje besedil običajno izberejo učenci 7. razreda in traja
eno leto. Obsega 35 šolskih ur.
Spoznajo in naučijo se:
- zgradbe in delovanja računalnikov,
- kako so podatki shranjeni in v kakšni obliki,
- katere programe uporabljati,
- kako nekaj predstaviti, opisati in oblikovati,
- kako v dokumente vstavljati slike, tabele, grafikone.
Poudarek je na praktičnem znanju zapisovanja, sestavljanja, oblikovanja in
posredovanja besedila. Učenci pridobivajo izkušnje predvsem s praktičnim
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delom v programu Microsoft Word in Microsoft Excel, izdelajo projektno
nalogo, v katero vključijo besedilo, slike (uporaba optičnega čitalnika) in
tabele ter predstavijo svojo nalogo pred skupino.

16. LIKOVNO SNOVANJE 1, 2, 3
Nina Kononenko, profesorica likovne umetnosti

LS1, 2 in 3 - Za vse likovno "udarjene" učence, ki uživajo v ustvarjanju in bi
želeli individualiziran LUM na višjem nivoju ter si želijo, da so njihova dela
vidna ter širiti svoje znanje in dobivati ideje na ogledu razstav.
Likovno snovanje je namenjeno likovno nadarjenim učencem ali učencem z
večjim zanimanjem za likovno področje, saj je poudarek tega predmeta na
sodelovanju na natečajih (LS3) oz. projektih, kot so Zmajev Karneval (LS1).
Pri likovnem snovanju bomo uporabljali zahtevnejše tehnike, ki zahtevajo
več ročnih spretnosti in nam omogočajo izdelavo okrasnih predmetov (LS2),
ki nas obkrožajo in že obstoječe predmete okraševati (poslikava stene/grafiti,
mozaik). Za te tehnike med rednim poukom navadno ni pogojev oz. časa.
Torej bo poudarek na uporabni umetnosti. Spoznali bomo, da ima umetnost
tudi vlogo komunikacije (LS3) in da likovno delo ni nujno samo tradicionalna
oblika slike ter da lahko tudi ulična umetnost postane galerijska (LS2).

17. IZBRANI ŠPORT
Namen enoletnega predmeta izbrani šport je poglabljanje vsebin določenega
športa. Namenjen je vsem učencem, ne le tistim, ki se z izbranim športom
ukvarjajo že pri interesnih dejavnostih v šoli ali izven nje. V letu 16/17
ponujamo predmet:
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ODBOJKA
Andreja Gašperšič, učiteljica športne vzgoje
PRAKTIČNE VSEBINE:
 spopolnjevanje osnovnih tehničnih elementov
(zgornji in spodnji
 odboj, spodnji servis)
 učenje zahtevnejših tehničnih in taktičnih
elementov (podaja, sprejem servisa, napadalni udarec, enojni in dvojni
blok)
 igralne različice (2 : 2 in 3 : 3 , igra 6 : 6 na skrajšanem ali normalnem
igrišču)



TEORETIČNE VSEBINE:
pravila igre
sodniški znaki





RAVEN ZNANJA:
uspešna uporaba osnovnih in zahtevnejših tehničnih ter taktičnih
elementov v igri 6 : 6 na normalnem igrišču.
Svetujemo vključitev učenk 9. razreda.

KOŠARKA
Franci Lisjak, učitelj športne vzgoje
Namen enoletnega predmeta izbrani šport je poglabljanje vsebin določenega
športa. Namenjen je vsem učencem, ki se z izbranim športom ukvarjajo že
pri interesnih dejavnostih v šoli ali izven nje.
PRAKTIČNE VSEBINE:
•
spopolnjevanje osnovnih tehničnih
elementov (vodenje žoge, koraki, podaja žoge,
met na koš…)
•
učenje zahtevnejših tehničnih in taktičnih
elementov (obramba, napad, blokade…)
•
•
•

TEORETIČNE VSEBINE:
pravila igre
sodniški znaki

RAVEN ZNANJA:
•
uspešna uporaba osnovnih in zahtevnejših
tehničnih ter taktičnih
•
elementov v igri 5 : 5 na normalnem igrišču
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18. ŠPORT ZA SPROSTITEV
učitelji športne vzgoje

Namen enoletnega programa šport za sprostitev je
spoznavanje novih športov, ki jih v obveznem šolskem
programu ni mogoče izvajati, so pa z vidika športno
rekreativnih učinkov pomembni za kakovostno
preživljanje prostega časa. Vsebi ne in izpeljava tega
izbirnega predmeta omogočajo spoznavati različne
vplive gibalne dejavnosti na zdravje, razumeti pomen
telesne in duševne sprostitve, kompenzirati negativne
učinke sodobnega načina življenja ter pridobiti znanja,
ki učencem omogočajo izbrati sebi primerne športne vsebine v prostem času.
Učenci se seznanijo s pomenom redne športne vadbe in primerne prehrane
za zdravje in dobro počutje, razumejo odzivanje organizma na napor.
Na področju čustvenega doživljanja športa, oblikovanja in razvoja stališč,
navad in načinov ravnanja pa se poudarja spodbujanje medsebojnega
sodelovanja, zdrave tekmovalnosti in sprejemanje drugačnosti, spoštovanje
pravil športnega obnašanja ter doživljanje sprostilnega vpliva športne vadbe.
Pouk bo potekal redno po urniku, del športnih vsebin pa bo organiziran po
sklopih izven šole pri čemer je možna tudi izvedba dvodnevnega tabora.

19. ŠPORT ZA ZDRAVJE
učitelji športne vzgoje
Namen enoletnega programa šport za zdravje je spoznavanje novih športov,
ki jih v obveznem šolskem programu ni mogoče izvajati. Vsebine in izpeljava
tega izbirnega predmeta omogočajo spoznavati različne vplive gibalne
dejavnosti na zdravje, razumeti pomen telesne in duševne sprostitve,
kompenzirati negativne učinke sodobnega načina življenja ter pridobiti
znanja, ki učencem omogočajo izbrati sebi primerne športne vsebine v
prostem času.
Učenci se seznanijo s pomenom redne športne vadbe in primerne prehrane
za zdravje in dobro počutje, razumejo odzivanje organizma na napor.
Zaradi značilnosti praktičnih vsebin, zajetih v izbirni predmet šport za
zdravje, in predvsem zaradi optimalnega doseganja splošnih in operativnih
ciljev, je izražena potreba po strnjenem izvajanju teh
vsebin.
Del pouka tega izbirnega predmeta se bo izvajal
redno po urniku, del pouka pri določenih
dejavnostih pa bo organizacijsko izveden v tečajni
obliki s strnjenimi urami pri čemer je možna tudi
izvedba dvodnevnega tabora.
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