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RASTLINE IN ČLOVEK 
IZVAJALEC: Karina Ladinek, prof. bio in zgo 
TRAJANJE: 35 ur (32) 
UDELEŽENCI: učenci 7., 8.  in 9. razreda 
CILJI PREDMETA: Učenci podrobneje spoznavajo različne 
rastline, spoznavajo njihovo uporabno vrednost, opazujejo 
rastline s terenskim delom, gojijo in skrbijo za rastline na 
šolskem vrtičku 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 
NAČINI PREHRANJEVANJA 

IZVAJALEC: Karina Ladinek, prof. bio in zgo 
TRAJANJE: 32 ur 
UDELEŽENCI: učenci 9. razreda 
CILJI PREDMETA: Učenci se učijo o pomembnosti zdrave 
prehrane, obravnavajo načine prehranjevanja, spoznajo 
prehrano z vidika zagotavljanja in varovanja zdravja 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 
GENETIKA 

IZVAJALEC: Karina Ladinek, prof. bio in zgo 
TRAJANJE: 32 ur 
UDELEŽENCI: učenci 9. razreda 
CILJI PREDMETA: Učenci pridobivajo uporabno znanje v zvezi 
z dednostjo, kritično presojajo o pozitivnih in negativnih 
posledicah človekovega posega v dedni material, pridobivajo 
izkušnje v eksperimentalnem delu 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 
ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU 

IZVAJALEC: Karina Ladinek, prof. bio in zgo 
TRAJANJE: 35 ur (32) 
UDELEŽENCI: učenci 7., 8. in 9. razred 
CILJI PREDMETA: Učenci podrobneje spoznavajo živa bitja, ki 
živijo v našem okolju, seznanijo se z njihovimi potrebami in 
posebnostmi, opazujejo le-te v okolju, obiščejo živalski vrt, 
skrbijo za organizme v umetnem sistemu. 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 
SODOBNA PRIPRAVA HRANE 

IZVAJALEC: Karina Ladinek, prof. bio in zgo 
TRAJANJE: 35 ur (32) 
UDELEŽENCI: učenci 7. in 8. razreda 
CILJI PREDMETA: Učenci spoznajo prehrano, pripravljajo jedi 
na različne načine, seznanijo se z različnimi prehranskimi 
navadami, nadgrajujejo vsebine pridobljene pri gospodinjstvu 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
ASTRONOMIJA – SONCE, LUNA, ZEMLJA 

IZVAJALEC: Tomaž Kranjc, prof. FIZ, MAT 

TRAJANJE: 35/32 ur, izvajanje 2 uri tedensko v enem ocenjevalnem 
obdobju 
UDELEŽENCI: učenci 7., 8. in 9. razredov 

CILJI PREDMETA: Učenci načrtujejo in izvedejo preprosta opazovanja Lune 
in Sonca. Primerjajo Luno, Zemljo in Sonce med seboj in spoznajo njihova 
gibanja in se seznanijo s pojavi, ki so posledica kroženja Lune in Zemlje. 

Seznanijo se z dimenzijami Lune, Zemlje in Sonca, izdelajo  njihove modele 
in  ponazorijo njihovo gibanje. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 
ČEBELARSTVO 

IZVAJALEC: Tomaž Kranjc, prof. FIZ, MAT 
TRAJANJE: 35/32 ur, izvajanje 2 uri tedensko v enem ocenjevalnem 

obdobju 
UDELEŽENCI: učenci 7., 8. in 9. razredov 
CILJI PREDMETA: Učenci spoznajo, kako je čebelja družina urejena, katere 

naloge opravljajo čebele, spremljajo njihovo življenjsko dobo,… Ko učenci 
praktično usvojijo, kako se neguje  čebeljo družino imajo možnost izdelati svoj 
prvi panj in izkustveno spremljati, njihovo gradnjo, prinašanje cvetnega praha 

in meda, ter seveda okusiti njihovo sladko zalogo. 

------------------------------------------------------------------------------------ 
 

LIKOVNO SNOVANJE, 1, 2, 3 
IZVAJALEC: Valerija Gönter, prof LUM 
TRAJANJE: 32/35 ur, 1 ura na teden v I. ali II. polletju 
UDELEŽENCI: LS1 – 7.r, LS2 – 8.r, LS3 – 9.r 
CILJI PREDMETA: 
Likovno snovanje s svojimi vzgojno-izobraževalnimi nalogami 
dopolnjuje vsebine rednega predmeta likovne umetnosti. Gre za 
nadgradnjo pouka likovna umetnost glede na učenčeve 
sposobnosti, kjer slednji praktično in teoretično razvija občutljivost 
likovnega mišljenja, opazovanja, zaznavanja, domišljijo, vizualni 
spomin in ročno spretnost s področja risanja, slikanja in kiparstva. 
V sklopu likovnega snovanja je planiran tudi obisk mesta Dunaj 
(zajema 5 ur likovnega snovanja), kjer bi si ogledali muzej 
Albertina, dvorec Schönbrunn,  živalski vrt in še kaj.. 

------------------------------------------------------------------------------------ 
 

RETORIKA 
IZVAJALEC: Nina Adam, učiteljica slovenščine 
TRAJANJE: 35 ur, izvajanje 1 ura na teden 
UDELEŽENCI: učenci 9. razredov 
CILJI PREDMETA: širjenje besedišča in razvijanje jezikovne 
kreativnosti, urjenje v rabi ustreznih jezikovnih sredstev glede na 
okoliščine, razvijanje sposobnosti pripovedovanja in improvizacije 
pri javnem nastopanju. 

------------------------------------------------------------------------------------ 
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NEMŠČINA 1, 2, 3 
IZVAJALEC: Ines Pečnik, učiteljica nemščine in sociologije 
TRAJANJE: 70 (7. in 8. r)/64 ur (9. r), 2 uri na teden 
UDELEŽENCI: učenci 7. , 8. in 9. razredov 
CILJI PREDMETA: naučiti se uporabljati jezik v vsakdanjem 
življenju, razvijati vse štiri jezikovne spretnosti, obiskati nemško 
govoreče države in spoznati njihovo kulturo, hrano, navade, 
običaje in način življenja, samostojno učenje jezika z uporabo 
spletnih mest. 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

VERSTVA IN ETIKA 1 (7.r, 8. r, 9.r), 
IZVAJALEC: Ines Pečnik, učiteljica nemščine in sociologije 
TRAJANJE: 35/32 ur, prvo ali drugo polletje, 2 uri na teden 
UDELEŽENCI: učenci 7., 8. in 9. razredov 
CILJI PREDMETA: razširiti znanje o petih svetovnih verstvih, 
spoznati navade, običaje, praznike različnih verstev, spoznati 
pomen vračev, duhov, bele/črne magije…, nadnaravni pojavi in 
njihovi dokazi o obstoju. 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 
VZGOJA ZA MEDIJE: RADIO - (8.r), TELEVIZIJA (9.r) 

IZVAJALEC: Ines Pečnik, učiteljica nemščine in sociologije 
TRAJANJE: 35/32 ur, izvajanje vsakih 14 dni po 2 uri 
UDELEŽENCI: učenci 8. in 9. razredov 
CILJI PREDMETA: spoznati značilnosti radia in televizije, v 
spletni učilnici spoznati življenje z mediji, seznaniti se z delom 
novinarjev(radio, televizija), obisk POP TV, RTV SLO, radio City, 
Center,... . 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 
ŠOLSKO NOVINARSTVO 

IZVAJALEC: dr. Ana Koritnik, učiteljica slovenščine 
TRAJANJE: 35/32 ur, 1 ura na teden 
UDELEŽENCI: učenci 7., 8. in 9. razredov 
CILJI PREDMETA: učenci pišejo besedila (vest, poročilo, 
reportažo, anketo, intervju, komentar, članek, oceno ...), 
spoznavajo delo novinarjev, literarne prispevke objavljajo v 
šolskem in občinskem glasilu. 
------------------------------------------------------------------------------------ 

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA - ROM 
IZVAJALEC: Zvonko Trstenjak 
TRAJANJE: 32 oz. 35 ur, prvo polletje po 2 uri na teden 
UDELEŽENCI: učenci 8. in 9. razreda 
CILJI PREDMETA: seznanijo se z jezikom HTML, naredijo svojo 
spletno stran  v wordpressu, znajo postavljati, upravljati in urejati 
spletne dokumente, seznanijo se z računalniškim načinom 
razmišljanja in spoznajo osnove programiranja  - micro:bit 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
MATEMATIČNA DELAVNICA 7, 8, 9 

IZVAJALEC: Tomaž Kranjc, prof. matematike, fizike 
TRAJANJE: 35/32 ur, izvajanje 2 uri tedensko v enem 
ocenjevalnem obdobju 
UDELEŽENCI: učenci 7., 8. in 9. razredov 

CILJI PREDMETA: Uporaba matematičnih znanj v vsakdanjem 
življenju, naravi. Spoznavanje drugačne geometrije (tangram, 
origami, tlakovanja, optične prevare, …). Miselne igre, naloge s 
tehtanji, računanje z vžigalicami in dominami. Geometrijske 
konstrukcije s paličicami, špageti, kozarci. Spoznavanje 
matematike skozi čas (števila, simbolika, stari računski 
pripomočki, …). Izdelovanje modelov geometrijskih teles. 
Šifriranje… 
------------------------------------------------------------------------------------ 
FILOZOFIJA ZA OTROKE: ETIČNA RAZISKOVANJA – FIE 

(8. r.), JAZ IN DRUGI – FIJ (9. r.) 
IZVAJALEC: Matija Bačnik, univ. dipl. zgodovinar in filozof 
TRAJANJE: 35/32, izvajanje 2 uri tedensko (pol leta) 
UDELEŽENCI: učenci 8. in 9. razredov 
CILJI PREDMETA: razvijanje miselnih spretnosti (oblikovanje 
mnenj, analiziranje, preverjanje, postavljanje vprašanj, 
reševanje problemov, …), razvijanje samostojnega in kritičnega 
mišljenja učencev, raziskovanje etičnih in socialnih problemov. 
------------------------------------------------------------------------------------ 

FILMSKA VZGOJA 
IZVAJALEC: Matija Bačnik      
TRAJANJE: 35(32) ur  
UDELEŽENCI: učenci 7., 8. in 9. razredov 
CILJI PREDMETA: učenci gledajo filme in po ogledu o njih 
razpravljajo ter poglobijo   doživljanje filma v strnjeni (besedni ali 
pisni) interpretaciji, posnamejo in zmontirajo kratki film in ga 
predstavijo. 
------------------------------------------------------------------------------------ 

VEZENJE – osnovni vbod in tehnike vezenja 
IZVAJALEC: Leonida Gavez Šerbinek, univ. dipl. zgodovinarka 
TRAJANJE: 35 ur, izvajanje vsakih 14 dni po 2 uri 
UDELEŽENCI: učenci 7., 8. in 9. razredov 
CILJI PREDMETA: Vezenje spada med slovensko kulturno 
dediščino, ki jo želimo ponovno oživiti in ohraniti za prihodnost. 
Učenci se bodo naučili izdelovanja različnih tehnik vezenja, ki se 
lahko uporabijo na vseh oblačilih in modnih dodatkih. 
------------------------------------------------------------------------------------ 

GLEDALIŠKI KLUB 
IZVAJALEC: Janja Draškovič, učiteljica slovenščine 
TRAJANJE: 35/32 ur, izvajanje vsakih 14 dni po 2 uri 
UDELEŽENCI: učenci 7., 8. in 9. razredov 
CILJI PREDMETA: učenci se srečajo z osnovami gledališča, 
sami poskusijo z izvedb o krajših dramskih iger, ogledajo si  
različne gledališke predstave 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 
IZBRANI ŠPORT - ODBOJKA 

IZVAJALEC: Andreja Kolander, prof. ŠVZ 
TRAJANJE: 32/35 ur, fleksibilni predmetnik 
UDELEŽENCI: učenci 7., 8. in 9. razredov 
CILJI PREDMETA: razvijati gibalne in funkcionalne sposobnosti 
učencev, usvajati iz izpopolnjevati tehnične in taktične elemente 
odbojkarske igre, spodbujati medsebojno sodelovanje in športno 
obnašanje, poudarek na igri. 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 
ŠPORT ZA SPROSTITEV 

IZVAJALEC: Andreja Kolander, prof. ŠVZ 
TRAJANJE: 32/35 ur, fleksibilni predmetnik 
UDELEŽENCI: učenci 7., 8. in 9. razredov 
CILJI PREDMETA: razvijati gibalne in funkcionalne sposobnosti 
učencev ter doživljati sprostitveni vpliv ob športni vadbi, seznaniti 
se z novimi športnimi panogami, ki jih pri rednih urah ŠPO učenci 
ne spoznajo (kolesarjenje, tek na smučeh, pohodništvo, igre z 
loparji...). 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 

IZBRANI ŠPORT – KOŠARKA 
IZVAJALEC: Miro Kalezič, prof. ŠPO 
TRAJANJE: 35/32 ur letno, vsakih 14 dni po 2 uri ali strnjeno 
UDELEŽENCI: učenci in učenke 7., 8. in 9. razredov 
CILJI PREDMETA: spopolnjevanje osnovnih tehničnih in 
taktičnih elementov košarke do igre 5:5, tekmovanja , tekme, 
obisk košarkarske tekme. 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 
ŠPORT ZA ZDRAVJE 

IZVAJALEC: Miro Kalezič, prof. ŠPO 
TRAJANJE: 35/32 ur letno, vsakih 14 dni po 2 uri ali strnjeno 
UDELEŽENCI: učenci 7., 8. in 9. razredov 
CILJI PREDMETA: Skozi različne telesne aktivnosti krepiti 
lastno zdravje. Ustvarjati pozitiven odnos do športa in telesnih 
aktivnosti. Uživati v naravi. Spoznati nove športe, nove telesne 
aktivnosti. 

 
TURISTIČNA VZGOJA 

IZVAJALEC: Janja Draškovič, učiteljica geografije 
TRAJANJE: 35/32 ur, izvajanje vsakih 14 dni po 2 uri 
UDELEŽENCI: učenci 7., 8. in 9. razredov 
CILJI PREDMETA: učenci spoznavajo osnove turizma, različne 
oblike turizma, turizem v domačem kraju in bližnji okolici 

 
------------------------------------------------------------------------------------ 

  


