
 
 

Predstavitev izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda v šolskem 
letu 2020/21 
 

RAČUNALNIŠTVO 
Učenke in učenci imajo možnost pridobiti temeljna znanja računalniške pismenosti. 
Predmet izberejo v tretji triadi v 7., 8. in 9.razredu.  
Učenci v prvem letu pridobijo osnovno računalniško pismenost in se naučijo urejanja 
besedil z programom Microsoft Word. Te osnove lahko nadgrajujejo s sklopom 
računalniška omrežja -internet v drugem letu in s sklopom multimedija – 
predstavitveni program PowerPoint  v tretjem letu. 
Vsak učenec dela za svojim računalnikom ter izdela svoj izdelek. Učenci, ki izberejo 
izbirni predmet računalništvo, NE POTREBUJEJO računalnika doma. 
 
LIKOVNO SNOVANJE 
Pouk izbirnega predmeta likovno snovanje bo potekal v obliki delavnic, kjer bodo 
učenci s pomočjo različnih materialov in v različnih likovnih tehnikah ustvarjali, 
reševali likovne naloge in oblikovali uporabne in okrasne predmete. 
Vabljeni vsi učenci, ki radi rišete, slikate, strižete, lepite,… Popestrite siv vsakdan z 
barvami! 
 
ŠPORT ZA ZDRAVJE – BADMINTON (ZA UČENKE) IN NOGOMET (ZA 
UČENCE) 
Badminton je igra z žogico, ki jo igra mlado in staro. Igra se lahko kjerkoli, doma na 
vrtu ali ob morski obali. Igra ni zahtevna, zato jo radi igrajo tudi naši učenci in 
učenke. V mesecu marcu imamo tudi državno prvenstvo. Zaradi tega vabim vse 
učenke, da se vpišejo v ta izbirni predmet. 
Nogomet je najbolj priljubljena igra na svetu in tako je tudi med učenci naše šole. 
Šole s prilagojenim programom imamo svoja tekmovanja, od področnega, regijskega 
do državnega prvenstva. Vse učence, ki bi radi izboljšali svoje znanje nogometa, 
vabim, da se odločijo za ta izbirni predmet. 
 
ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI 
Izbirni predmet ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI dopolnjuje vsebine iz rednega 
predmeta družboslovje. Poudarek predmeta je na spoznavanju odnosa med 
človekom in naravo ter odvisnost človeka od nje. Učenci podrobneje spoznavajo 
življenje človeka na različnih območjih na Zemlji, kjer so pogoji za življenje drugačni 
kot pri nas. Na primer: narava in življenje ljudi v Sredozemlju, v tropskem deževnem 
gozdu, v puščavskem svetu, na polarnih območjih, na vulkanskih območjih, v 
gorskem svetu. 
Izbirni predmet je namenjen učencem 8. in 9. razreda. 
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SPOZNAVANJE DOMAČEGA KRAJA 
Pri predmetu bomo aktivno raziskovali mesto Kranj in njegovo okolico. Pogledali si 
bomo naravne in kulturne znamenitosti mesta, obiskali kakšen muzej ali preprosto 
opazovali lepote domačega kraja in njegove prebivalce. Na naših pohodih bomo 
videno fotografirali ali narisali, proti koncu leta pa pripravili razstavo. Predmet se bo 
izvajal enkrat na 14 dni in bo takrat trajal dve uri.  
 
 
 
 
 


