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Zadeva: Izbirni predmeti za učence 3. VIO programa PPNIS 

Spoštovani starši! 

Tudi v prihodnjem šolskem letu bomo za učence od 7. do 9. razreda PPNIS izvajali pouk izbirnih predmetov, 

skladno s predmetnikom programa in zmožnostmi šole. Učenci skladno s predmetnikom obiskujejo eno uro 

izbirnega predmeta tedensko. Izbirni predmet je obvezen, enakovreden ostalim predmetom in se ocenjuje. 

Pošiljamo vam kratke informacije glede izbirnih predmetov, ki jih bomo izvajali v prihodnjem letu. Prosimo vas, 

da z vašim otrokom pregledate ponudbo in glede na interes izpolnite prijavnico.  

Prosimo, da na prvo mesto napišete predmet, ki bi ga otrok najraje obiskoval, ostala dva pa razvrstite po 

priljubljenosti. Na podlagi prejetih prijav bomo organizirali učne skupine. Potrudili se bomo, da bomo za vse 

učence upoštevali prvo izbiro predmeta. 

 

Lepo pozdravljeni!                                            Aleksandra Valančič, ravnateljica 

                                                                                         

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   



 

PRIJAVNICA ZA IZBIRNI PREDMET za šolsko leto 2020/2021 

 

Ime in priimek učenca: ________________________________________________________ 

 

Izbira predmeta: 

1.    mesto: _____________________________________________________________ 

2.    mesto: _____________________________________________________________ 

3.    mesto: _____________________________________________________________ 

 

Datum: _______________                                     Podpis staršev:  ____________________ 

 

 

 

 

Kratki opisi izbirnih predmetov, ki jih ponujamo v šolskem letu 2020/2021 

1. Slovenščina – gledališki klub 

Učenci s pomočjo učitelja in glede na individualne sporazumevalne zmožnosti:  

- spoznavajo prvine gledališke, lutkovne in radijske umetnosti, 

- pridobivajo temeljne gledališko-teoretične pojme, 

- poglabljajo in usvajajo literarno znanje, povezano z dramatiko. 

Učenci bodo spremljali značilnosti drame in gledališča z aktivno gledališko vlogo ter spoznavali aktualne 

gledališke dogodke v bližnji okolici. Učenci bodo aktivno sodelovali pri šolskih proslavah in na različnih 

prireditvah. 

2. Obdelava gradiv: les 

Učenci se bodo naučili izdelovati enostavne predmete iz lesa v kombinaciji z drugimi   

materiali: papirna gradiva, usnje, slama, mehka žica ipd. Les bodo obdelovali večinoma ročno,  

naučili pa se bodo uporabljati tudi vibracijsko žago, električni vrtalni stroj in tračni ali kolutni 

brusilnik.  

Pouk bo potekal v ustrezno opremljeni šolski delavnici. Posebna pozornost je namenjena varstvu pri delu.  

3. Šport za zdravje 

Namen tega predmeta je spoznavanje novih športov ali poglabljanje vsebin določenega športa.  

Učenci spoznavajo vplive gibalnih dejavnosti na zdravje, razumevanje pomena  

telesne in duševne sprostitve ter nadomeščanje negativnih učinkov sodobnega življenja. 

4. Kmetijstvo: kmetijska dela 

Namen predmeta kmetijstvo je spoznavanje kmetijstva kot gospodarske panoge.  

Učenci spozna jo osnove kmetijske pridelave, pridelavo zdrave hrane ob sočasnem  

varovanju okolja in usposabljanju za varovanje pred kmetijskimi nezgodami in nesrečami  

in ukrepanju ob le-teh.Predmet razvija praktične spretnosti ter veščine in dejavnosti na 

polju, vrtu, sadovnjaku, travniku, vinogradu, gozdu, čebelnjaku in podobno in zbuja pri učencih interes za 



poznejši poklic.  

5. Računalništvo – urejanje besedil 

Učenci pridobijo osnovna znanja, ki so potrebna za razumevanje in temeljno uporabo računalnika in 

uporabne programske opreme. V sklopu “urejanje besedil” glavnino namenimo pripravi in 

oblikovanju besedil, spoznamo pa tudi modernejše oblike sporočanja (e-pošta, spletno 

sporočanje prek družbenih omrežij …). 

6. Plesne dejavnosti: ljudski plesi, ples 

Učenci prek plesa pridobijo možnosti telesnega izražanja, ki je enako pomembno kot  

besedno izražanje in še pomemben spodbujevalec doživljanja in razmišljanja vsakega človeka. 

Zato pomeni razvijanje in doživljanje plesa pri otrocih v osnovni šoli razvijanje vsega telesnega  

potenciala tako občutljivega bitja kot je otrok, kateremu bo ples v oporo v njegovem 

poznejšem življenju. 

7. Prehrana in načini prehranjevanja 

Učenci se bodo učili o prehrani z vidika zagotavljanja in varovanja zdravja. Spoznali bodo 

pomembnost zdrave prehrane, obravnavali načine prehranjevanja in prehrano v različnih 

starostnih obdobjih življenja in v posebnih razmerah. Nadgradili bodo vsebine, ki so jih spoznali 

pri predmetu Gospodinjstvo. 

 

8. Likovno snovanje I/II/III 

Predmet je nadgradnja predmeta likovna vzgoja. Učenci rišejo, slikajo, ustvarjajo grafike,   

kiparijo in prostorsko oblikujejo.  Spoznajo dela likovnih umetnikov in sodelujejo na natečajih, 

razstavah.  


