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UREJANJE BESEDIL (računalništvo) 

Ta predmet lahko izberejo učenci in učenke 7. razreda ne glede 

na predhodno znanje.  

Pouk računalništva poteka v sodobno opremljeni 

računalniški učilnici. Pri pouku predmetov s 

področja računalništva učenci in učenke 

spoznavajo pomen in vlogo računalnika v sodobni 

družbi. Pri tem iščejo, zbirajo, obdelajo, oblikujejo, predstavijo in 

vrednotijo aktualne informacije, ki jih zanimajo pri delu doma, v šoli in pri zabavi.  

Učenci večino časa samostojno delajo vsak na svojem delovnem mestu. Naučijo se pravilno uporabljati 

računalnik, osnov računalništva, strojne, programske opreme ter oblikovati besedilo, vstavljati slike, 

tabele, grafikone, kazala …  

Pridobijo vsa potrebna znanja, da samostojno izdelajo projektno nalogo. Dosedanje izkušnje kažejo, da 

učencem pridobljeno znanje koristi pri vseh ostalih šolskih predmetih, doma in pri nadaljnjem 

izobraževanju. 

 

 

FILMSKA VZGOJA  

 

 

Radi gledate filme in animirane filme, starejše in sodobne? 
 

Se radi pogovarjate o filmih? 
 

Vas zanimajo temeljne vrste in oblike filmov? 
 

Radi obiskujete kino in filmske muzeje? 
 

Vas zanimajo osnove filmske tehnologije in filmski poklici? 
 

Bi radi posneli in zmontirali svoje kratke filme in pripravili filmsko projekcijo za  
 

učence naše šole?  
 
 

Potem pridite k izbirnemu predmetu Filmska vzgoja. Veselimo se vas! 
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NEMŠČINA 

Najbrž vsi izmed vas poznate že veliko besed iz narečja, germanizmov (špegli, štenge, fuzbal, 

zajtng, firtuh, šraufnciger…). Če se boste odločili za nemščino boste spoznali nemško govoreče 

dežele (Avstrija, Nemčija, Švica, Belgija) in kulturo.  V treh letih se boste naučili dovolj za 

sporazumevanje v tem jeziku, spoznali boste, da je to najbolj razširjen jezik v Evropi, saj ga 

govori kar 100 000 000 ljudi, udeležili se boste lahko tudi ekskurzije v nemško govorečo državo.  

Pouk nemščine bo potekal 2 šolski uri na teden. Z učenjem nemščine boste po koncu 7. razreda 

lahko nadaljevali v 8. in 9. razredu ter znanje s pridom uporabil v srednji šoli. Med šolskim letom 

boste pridobil dve  oceni iz ustnega in dve iz pisnega ocenjevanja znanja. 

V 7. razredu se bomo učili: o nemško govorečih deželah, o družini in 

družinskih članih, o številkah in pozdravih, o tem, kako sprejmeš obisk, 

o naročanju pijače, o domačih živalih, o šolskih potrebščinah. 

Za pouk boste potrebovali učbenik Wir (dobiš v učbeniškem skladu) in 

delovni zvezek Wir (kupiš sam) založbe Rokus, črtasti zvezek A4 (lahko debelejši, da bo isti skozi 

vsa tri leta in bo tako vsa snov zbrana na istrem mestu) in majhen črtasti zvezek( eden za vsa tri 

leta), ki bo služil kot slovar besed.  

 

ŠPORT ZA ZDRAVJE 

Namen enoletnega predmeta Šport za zdravje je spoznavanje novih športov, ki jih v obveznem 
šolskem programu ni mogoče izvajati, so pa z vidika zdravstvenih in športnorekreativnih 
učinkov pomembni za kakovostno preživljanje prostega časa. 

Program je namenjen tudi nadgradnji tistih vsebin redne športne vzgoje, s katerimi lahko 
vplivamo na zdravje in dobro počutje.   

Vsebine izbirnega predmeta omogočajo spoznavanje različnih vplivov gibalnih dejavnosti na 
zdravje, razumevanje pomena telesne in duševne sprostitve, ter pridobitve znanj, ki učencem 
omogočajo, da si bodo v prostem času znali izbrati primerne športne vsebine in obremenitve.  

 

 

Cilji predmeta:   
  

• spoznati pomen redne športne vadbe in primerne 
prehrane za zdravje ter dobro počutje;  

• izpopolnjevati športna znanja tistih športov, ki so najbolj primerni za kasnejše 
prostočasne dejavnosti;  

• spoznati primerno prehrano ob določenih športnih dejavnostih, pomen nadomeščanja 
izgubljene tekočine ter škodljivost dopinga;  

• razumeti odzivanje organizma na napor;  
• oblikovati odgovoren odnos do lastnega zdravja;   
• spodbujati medsebojno sodelovanje, zdravo tekmovalnost.  
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GLASBENI PROJEKT 

 Učenci se pri izbirnem predmetu glasbeni projekt preizkusijo v različnih vlogah kot 

poustvarjalci krajših glasbenih del, npr. glasbene pravljice, spevoigre ali muzikla.  

 Prav tako oblikujejo ideje za šolske predstave ter sodelujejo pri tehnični pripravi 

posnetkov in njihovem predvajanju. 

 Pri izbirnem predmetu glasbeni projekt bodo učenci lahko izbirali med tremi različnimi 

glasbeno scenskimi deli, in sicer med glasbeno pravljico, spevoigro ali muziklom po 

vnaprej napisani predlogi, lahko pa bodo odlomke bodisi priredili (ubesedili in uglasbili) 

sami.  

 Učenci bodo tudi samostojno sestavili koreografijo, oblikovali bodo sceno ter izbrali 

primerne kostume. Prav tako pa bodo učenci raziskovali delovanje kulturnih ustanov v 

kraju, lahko pa bodo poiskali tudi v kraju živeče glasbene poustvarjalce ter spoznali 

njihove dosežke. 

 

 

VERSTVA IN ETIKA 
 

Predmet verstva in etika učenkam in učencem pomaga razumeti pomen, razsežnost in resnost 

verskih in etičnih vprašanj. Predmet seznanja s temeljnimi vsebinskimi, obrednimi, simbolnimi, 

organizacijskimi in etičnimi značilnostmi svetovnih verstev. Navaja na izoblikovan in premišljen 

osebni odnos do teh vprašanj in ne navaja na prevzemanje določenih verskih nazorov.  

 


