IZBIRNI PREDMETI
olsko leto 2017/2018

Pripravili:
Uredila:

maj 2017
Mojca Rozman, ravnateljica

Izbir

ANSAMBELSKA IGRA

Razred,
7., 8., 9.

:

:
1
Vsebina oziroma cilji predmeta
poskusite, kako je igrati v skupini bendu! Tisti ki ne igrajo prav tako!
Potrebujemo tako pevce kot bobnarje in tudi osnove igranja na glasbila niso tako zahtevna, da jih ne bi
osvojili na predmetu v tej meri, da lahko nastopate.
Igrali bomo razne zvrsti
Ocenjevanje predmeta:
do 5.
:

Jaka Hawlina

2

Izbir

GLASBENI PROJEKT

:
7., 8., 9.
:
1
Vsebina oziroma cilji predmeta

plesalci kot tudi taki, ki imajo glasbo in nastope samo radi. Projekt, s katerim se bomo najbolj ukvarjali,

Ocenjevanje predmeta:

:
Odvisno od zastavljenega projekta.
Jaka Hawlina
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razredu.

1 ura pouka na teden.
Vsebina oziroma cilji predmeta

 Navajati na medsebojne odnose.

 Spozna

 Razumeti vpliv odbojke na organizem.


OCENJEVANJE PREDMETA
aktivnost med poukom.
1. polletje


 napredovanje
 samostojnost
2. polletje
 teorija zvrsti
 pravila igre

Op
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7., 8. in 9.

1 ura na teden.
Vsebina oziroma cilji predmeta:

 risanje vzorcev
 izdelovanje izdelkov (poliedrov, zgibank...)



 razvijanje prostorske predstavljivosti


Ocenjevanje predmeta

Oce

/

Monika Zupanc
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Multimedija

7., 8., 9.

35 ur letno/ 1 ura tedensko
Vsebina oziroma cilji predmeta















kaj je multimedija,
iskanje informacij po različnih medijih (internet, Cobiss ...),
delo z optičnim bralnikom, digitalnim fotoaparatom in mikrofonom,
medij slike (število barv, model prikazovanja barv, tiskanje slik, točkovno in
predmetno obravnavanje slike, slike in slikarski programi na internetu),
obdelave fotografij s slikarskimi programi (Paint.NET, GIMP ...),
medij zvok (zapisi zvoka - midi, mp3, zvočne datoteke na internetu),
zakaj je multimedijsko predavanje bolj kakovostno od monomedijskega,
delo s programom za izdelavo računalniških predstavitev Microdoft PowerPoint
2016 (strani, učinki in animacije na predmetih, prehodi med stranmi, zvočni učinki
in posnetki, videoposnetki, hiperpovezave, oblikovne predloge, barvne sheme ...),
elemente računalniške predstavitve (ključna in vodilna stran, stran z vsebino),
pravila dobrega oblikovanja računalniških predstavitev (oblikovanje besedila, slik in
animacij),
uporabljati grafikone, diagrame in različne oblike strani,
pripraviti slikovne iz zvočne podatke in jih učinkovito združiti z besedilom v
računalniško predstavitev,
pripraviti računalniško predstavitev in kviz.

Ocenjevanje predmeta
.
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1 ura pouka na teden oziroma 2 uri na 14 dni.

Vsebina oziroma cilji predmeta
Z načini prehranjevanja označujemo različne vrste prehrane ljudi.
Spoznali bomo vegetarijanstvo, makrobiotiko, eko- prehrano in posebej bomo črpali iz
bogate zakladnice naših slovenskih narodnih jedi.
bohinjskih jedi .
Večino časa je namenjeno praktičnemu delu v skupini in posamezno.

Ocenjevanje predmeta

Pavlina Zorman
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1

2 uri na teden, skupaj 70 ur

Znanje in jezikovne sposobnosti, ki jih učenci usvajajo in razvijajo pri pouku tujega jezika, so
najprej pomembne zaradi neposredne uporabnosti za učence (potovanja v tujino,
sporazumevanje z vrstniki, pridobivanje podatkov iz tujih virov, spremljanje televizijskih in
radijskih programov, spremljanje tujih medijev, poglabljanje novih nejezikovnih učnih vsebin),
kasneje pa jim to znanje pomaga pri nadaljnem šolanju in pri iskanju zaposlitve. Poleg uporabnih
značilnosti pouk nemščine neposredno prispeva tudi k spoznavnemu razvoju učencev s širjenjem
njihove vednosti o možnostih jezikovnega sporazumevanja, o jezikovnih sistemih in o njihovi
kulturi s perspektive tujega jezika in tujih kultur.
Vsebine, ki jih učenci slušno, bralno in govorno ter pisno obdelajo pri nemščini 1, so: šola, prosti
čas, družina in prijatelji, prostori v hiši in pohištvo, letni časi, meseci, dnevi v tednu, barve,
živali, države in jeziki, nemško govoreče dežele. Pri tem se naučijo nekoga pozdraviti, opravičiti
se, predstaviti sebe in člane družine, opisati prostor, predmet, žival, postavljati vprašanja in
nanje smiselno odgovarjati.
V to skupino se lahko vključijo učenci 7., 8. in 9. razreda, ki še niso obiskovali tega predmeta.
Izbirni premeti so ocenjeni, vendar ta ocena ne vpliva na vpis v srednje šole.
Predvidena je ekskurzija v nemško govoreče dežele.

Najmanj ena pisna in ena ustna ocena na ocenjevalno obdobje

Martina Kalita
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2

2 uri na teden, skupaj 70 ur

Znanje in jezikovne sposobnosti, ki jih učenci usvajajo in razvijajo pri pouku tujega jezika, so
najprej pomembne zaradi neposredne uporabnosti za učence (potovanja v tujino,
sporazumevanje z vrstniki, pridobivanje podatkov iz tujih virov, spremljanje televizijskih in
radijskih programov, spremljanje tujih medijev, poglabljanje novih nejezikovnih učnih vsebin),
kasneje pa jim to znanje pomaga pri nadaljnem šolanju in pri iskanju zaposlitve. Poleg uporabnih
značilnosti pouk nemščine neposredno prispeva tudi k spoznavnemu razvoju učencev s širjenjem
njihove vednosti o možnostih jezikovnega sporazumevanja, o jezikovnih sistemih in o njihovi
kulturi s perspektive tujega jezika in tujih kultur.
Vsebine, ki jih učenci slušno, bralno in govorno ter pisno obdelajo pri nemščini 2: nakupovanje,
hrana, predstaviti se in povedati nekaj o sebi vključno s prostim časom, športi, deli telesa,
izražanje počutja, spraševanje po počutju, oblačila, počitnice. Učenci znajo opisati potek svojega
vsakdanjika, predstaviti svoje hobije, urnik, opisati predmete.
V to skupino se lahko vključijo učenci 8. in 9. razreda, ki so eno leto že obiskovali ta izbirni
predmet.
Izbirni premeti so ocenjeni, vendar ta ocena ne vpliva na vpis v srednje šole.
Predvidena je ekskurzija v nemško govoreče dežele.

Najmanj ena pisna in ena ustna ocena na ocenjevalno obdobje

Martina Kalita
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3

2 uri na teden, skupaj 70 ur

Znanje in jezikovne sposobnosti, ki jih učenci usvajajo in razvijajo pri pouku tujega jezika, so
najprej pomembne zaradi neposredne uporabnosti za učence (potovanja v tujino,
sporazumevanje z vrstniki, pridobivanje podatkov iz tujih virov, spremljanje televizijskih in
radijskih programov, spremljanje tujih medijev, poglabljanje novih nejezikovnih učnih vsebin),
kasneje pa jim to znanje pomaga pri nadaljnem šolanju in pri iskanju zaposlitve. Poleg uporabnih
značilnosti pouk nemščine neposredno prispeva tudi k spoznavnemu razvoju učencev s širjenjem
njihove vednosti o možnostih jezikovnega sporazumevanja, o jezikovnih sistemih in o njihovi
kulturi s perspektive tujega jezika in tujih kultur.
Vsebine, ki jih učenci slušno, bralno in govorno ter pisno obdelajo pri nemščini 3, so: orientacija
v mestu, stavbe, prosti čas, poklici, načrti za prihodnost, izražati predvidevanja za prihodnost. Pri
slovnici se ponavljajo ter utrjujejo časi, predlogi, odvisni stavki, skloni, vprašalnice, stopnjevanje
pridevnika. Učenci utrjujejo in bogatijo besedišče in poznavanje ostalih slovničnih struktur.
Izbirni premeti so ocenjeni, vendar ta ocena ne vpliva na vpis v srednje šole.
V to skupino se lahko vključijo učenci 9. razreda, ki so že dve leti obiskovali ta predmet.

Predvidena je ekskurzija v nemško govoreče dežele.

Najmanj ena pisna in ena ustna ocena na ocenjevalno obdobje

Martina Kalita
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OBDELAVA GRADIV - KOVINE

7., 8. in 9.

1 ura na teden.
Vsebina oziroma cilji predmeta:

 izdelovanje uporabnih izdelkov iz kovin
 spoznavanje in uporaba
 ob delu utrjujejo spoznanja o lastnostih in uporabnostih gradiv

Ocenjevanje predmeta

/
e: Monika Zupanc
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OBDELAVA GRADIV - LES

7., 8. in 9.

1 ura na teden.
Vsebina oziroma cilji predmeta:


 spoznavanje obdelovalnih postopkov
 spoznavanje delovanja orodij in strojev za obdelavo lesa
Ocenjevanje predmeta

/

Monika Zupanc
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Organizmi v naravi in
umetnem okolju

Vsebina oziroma cilji predmeta:


 Gojenje okrasnih in uporabnih kulturnih rastlin od semena do sadike;


 Priprava gradiva z vsebino tekmovanja za proteusovo priznanje.

anizmov;

Ocenjevanje predmeta:


raziskovalnem delu.
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7., 8., 9.

35 ur letno/ 1 ura tedensko
Vsebina oziroma cilji predmeta




plet - WWW),



 storitve v ARNES AAI,
 spletne naslove, protokol HTTP,
 spletni sestavek in jezik HTML5 z najpogosteje uporabljenimi oznakami,
 stilne predloge na spletni strani, v kateri je zapisana oblika spletne strani (CSS),
 urejevalnike HTML (KompoZer, Google Sites, ARNES Splet ...),
 spletno stran, brskalnike (Chrome, Firefox, Safari, IE, Edge, Opera ...) in iskalnike,
 slike v svetovnem spletu (jpg, gif, animirani gif, png),
 pripraviti sliko
 omejitve svetovnega spleta pri izdelavi spletnih sestavkov,
 urediti spletni sestavek in ga objaviti v svetovnem spletu (v besedilnem urejevalniku TextPad po
standardih HTML5 in CSS).
Ocenjevanje predmeta
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KRAJA

9. razred
1
Vsebina oziroma cilji predmeta



stereotipe,
 Urijo se v uporabi preprostih terenskih raziskovalnih metod (orientacija, kartografija, opazovanje, merjenje)
 Urijo se v uporabi sodobnih informacijskih sredstev za spoznavanje oddaljenih pokrajin (GPS, Google Earth, Sally

Cilje dosegamo z naslednjimi dejavnostmi:
 terensko opazovanje,
 ogled video prispevkov,


 ustvarjanje p
Ocenjevanje predmeta
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RISANJE V GEOMETRIJI
IN TEHNIKI

7., 8. in 9.

1 ura na teden.
Vsebina oziroma cilji predmeta:



Google Sketchup


predmetov in oblikovanje

Ocenjevanje predmeta

/

Monika Zupanc
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SODOBNA PRIPRAVA HRANE

Tedensk
1 ura pouka na teden oziroma 2 uri na 14 dni.
Vsebina oziroma cilji predmeta

Spo
Ocenjevanje predmeta
znanja.

rebujejo predpasnik in pokrivala.
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a lahko izberejo v 7., 8. ali 9. razredu.

1 ura pouka na teden.
Vsebina oziroma cilji predmeta







em projektnem delu (npr. festival Turizmu pomaga lastna glava);

e, tujih jezikov, zgodovine,

Ocenjevanje predmeta

is).

Ime in
Marija Helena Logar
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IZBIRNI PREDMETSPROSTITEV

9. razredu.

1 ura pouka na teden.
Vsebina oziroma cilji predmeta






nih znanj.




Ocenjevanje predmeta
aktivnost med poukom.
1. polletje


 Plavanje
2. polletje
 Badminton
 Namizni tenis
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IZBIRNI PREDMETZDRAVJE

1 ura pouka na teden.
Vsebina oziroma cilji predmeta
 Skrb za skladen telesni razvo





Oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev (spodbujanje k meds



Ocenjevanje predmeta
aktivnost med poukom.
1. polletje

 napredovanje
 seminarska naloga
2. polletje


 samostojnost
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., 9. razredu.

1 ura pouka na teden oziroma 2 uri na 14 dni.
Vsebina oziroma cilji predmeta





d
sti naravno

tudi njih same.
Ocenjevanje predmeta
1. polletje
 Seminarsko delo Predstavitev starega predmeta
2. polletje
 Seminarsko delo- moj kraj
Pregled znanja- ustno ocenjevanje
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Urejanje besedil

7., 8., 9.

35 ur letno/ 1 ura tedensko
Vsebina oziroma cilji predmeta














pozna temeljne e
kakovost,
razlikuje strojno opremo od programske,
am in ga zna zagnati,
razume naloge operacijskega sistema,

zna z urejevalnikom napisati besedilo, ga urediti in natisniti,
zna v besedilo vriniti sliko, izdelati tabelo in pripraviti kazalo vsebin.

Ocenjevanje predmeta

e
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VERSTVA IN ETIKA 1

1 ura
Vsebina oziroma cilji predmeta:
VE 1: obvezne teme:
Izbirne teme: judovstvo, azijska v
Predmet ni verska vzgoja (lepristop. V okviru omenjenega predmeta je predvideno tudi delo na terenu, obiski raznih ustanov ter

Ocenjevanje predmeta

o
o seminarsko nalogo o i
o izdelava plakata na izbrano temo in predstavitev vsebine, ki smo jo s plakatom obravnavali

Mapa z listi
Lucija Markelj Jensko
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VERSTVA IN ETIKA 2

Raz

VE1

1 ura
Vsebina oziroma cilji predmeta:
VE 2: obvezne teme:
Izbirne teme: skupnosti, magija,
Predmet ni verska vzgoja (lepristop. V okviru omenjenega predmeta je predvideno tudi delo na terenu, obiski raznih ustanov ter

Ocenjevanje predmeta

o
o seminarsko nalogo o izb
o izdelava plakata na izbrano temo in predstavitev vsebine, ki smo jo s plakatom obravnavali

Mapa z listi
Lucija Markelj Jensko
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VERSTVA IN ETIKA 3

Razr

VE2

1 ura
Vsebina oziroma cilji predmeta:
VE 3: obvezne teme
Izbirne teme: verske vojne, znanost in
Predmet ni verska vzgoja (lepristop. V okviru omenjenega predmeta je predvideno tudi delo na terenu, obiski raznih ustanov ter
ekskurzija.
Ocenjevanje predmeta

o
o seminarsko nalogo o izbranem vzo
o izdelava plakata na izbrano temo in predstavitev vsebine, ki smo jo s plakatom obravnavali

Mapa z listi
Lucija Markelj Jensko
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ASTRONOMIJA
Zvezde in vesolje

7., 8. in 9. razred

1 ura
Vsebina oziroma cilji predmeta





preprosta opazovanja

elektronskih revij in enciklopedij
Cilje dosegamo s spoznavanjem naslednjih tem:
 vrste objektov v vesolju
 orientacija na nebu
 opazovanja s teleskopom
 astronomska opazovanja Lune, Sonca in planetov
 raziskovanje vesolja

Ocenjevanje predmeta
).

26

