
 
  
SPLOŠNO O OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH 
  
Predmetnik devetletne osnovne šole vsebuje za učence 7., 8. in 9. razreda poleg obveznih predmetov, ki so enaki za vse učence, tudi obvezne izbirne 
predmete. Obvezni izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev in omogočajo učencem poglabljanje in 
širitev znanj.  
 
Značilnosti obveznih izbirnih predmetov: 
- učenci se zanje odločajo v 7., 8. in 9. razredu, 
- so enourni, le tujim jezikom sta namenjeni dve uri tedensko, 
- zaradi narave dela nekatere predmete izvajamo v blok urah, 
- izbrani predmet za otroka postane obvezna sestavina njegovega urnika, 
- izbirni predmeti se ocenjuje številčno. 
 
Predmeti se razlikujejo glede na čas trajanja, in sicer: 
- triletni predmeti (učenec jih lahko izbere vsa tri leta), 
- enoletni, vezani na razred (lahko se jih ponudi samo v določenem razredu), 
- enoletni predmeti (trajajo samo eno leto in jih lahko učenec obiskuje le enkrat v treh letih (v 7. ali v 8. ali v 9. razredu), tu so tudi sklopi predmetov, kot so 

npr. filozofija za otroke, računalništvo, obdelava gradiv, filmska vzgoja, ki so razdeljeni v več nivojev). 
 
V skladu z zakonodajo učenec obvezno izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši. Starši 
svoje soglasje izrazite s podpisom na prijavnici Izbira izbirnih predmetov. 
    
Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali le pri 
eni uri tedensko. Uveljavljanje glasbene šole označite na prijavnici Izbira izbirnih predmetov. Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje 
šolsko leto osnovni šoli posredujete pisno vlogo, ki ji priložite potrdilo o vpisu vašega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi navedete, 
ali želite, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko.  
Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, starši posredujete dokazilo o vpisu najkasneje do 15. septembra. 
  
Dodatne informacije lahko dobite pri pomočnici ravnatelja na e-naslovu aleksandra.gricar@os-trebnje.si. 
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VERSTVA IN ETIKA 
 VERSTVA IN ETIKA I - 7. razred 

 VERSTVA IN ETIKA II – 8. razred 

 VERSTVA IN ETIKA III – 9. razred 

 

RETORIKA 
 9. razred 

 

NEMŠČINA 
 

 NEMŠČINA I – 7. in 8. razred 

 NEMŠČINA II – 8. in 9. razred 

 NEMŠČINA III – 9. razred 

 

FRANCOŠČINA 
 

 FRANCOŠČINA I – 7. in 8. razred 

 FRANCOŠČINA II – 8. in 9. razred 

 FRANCOŠČINA III – 9. razred 

 

FILOZOFIJA ZA OTROKE  
 

 

 KRITIČNO MIŠLJENJE – 7. razred 

 ETIČNA RAZISKOVANJA – 8. razred 

 JAZ IN DRUGI - 9. razred 

 

VZGOJA ZA MEDIJE  
 

 RADIO – 7., 8. in 9. razred 

 

LITERARNI KLUB  
 

 8. in 9. razred 

 
 

 
 

 
LIKOVNO SNOVANJE 
Je predmet, ki je vezan na razred. 

 LIKOVNO SNOVANJE I - 7. razred 

 LIKOVNO SNOVANJE II – 8. razred 

 LIKOVNO SNOVANJE III – 9. razred 

 

RAČUNALNIŠTVO 
 

 UREJANJE BESEDIL – 7., 8. in 9. razred 

 MULTIMEDIJA - 8. in 9. razred 

 RAČUNALNIŠKA OMREŽJA – 9. razred 

 

IZBRANI ŠPORT     
 

 KOŠARKA – 7. in 8. razred 
ALI 

 NOGOMET – 7. in 8. razred 
ALI 

 ODBOJKA – 7. in 8. razred 
ALI 

 ATLETIKA – 7., 8. in 9. razred 
ALI 

 ROKOMET – 7. in 8. razred 
 

ŠPORT ZA SPROSTITEV  
7. in 8. razred 

 

ŠPORT ZA ZDRAVJE  
9. razred 

 

VARSTVO PRED NARAVNIMI 
IN DRUGIMI NESREČAMI  
7., 8., in 9. razred 

 
 

 

 
VEZENJE 
 

 OSNOVNI VBODI IN TEHNIKE 
VEZENJA -  7., 8. in 9.  razred 

 

OBDELAVA GRADIV   
 

 LES -  7., 8. in 9. razred 

 UMETNE SNOVI - 8. in 9. razred 

 KOVINE - 9. razred 

 

POSKUSI V KEMIJI 
8. in 9. razred 

 

FILMSKA VZGOJA   
 

 FILMSKA VZGOJA I -  7., 8. in 9.  raz. 

 FILMSKA VZGOJA II -  8. in 9.  raz. 

 

RISANJE V GEOMETRIJI IN 
TEHNIKI 
7., 8. in 9. razred 

 

SODOBNA PRIPRAVA 
HRANE 
7. in 8. razred 

 

NAČINI PREHRANJEVANJA  
 8. in 9. razred 
 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI, KI JIH PONUJAMO ZA ŠOLSKO LETO 2020/21 


