
 
 

                                                                                  
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

PONUJENI OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI za 8. razred 

 

predmet izvajalec tedensko št. ur 
NEMŠČINA 2* Karin B. HAMERŠAK/ 

Tanja FAJMUT 

2 

KAJ JE FILM? Nataša N. MULEJ 1 

LOGIKA Marjana VUK/ 

Sandra ŽMAUC 

1 

RAČUNALNIŠTVO – 

MULTIMEDIJA 

Gregor AMBROŽ 1 

ŠOLSKO NOVINARSTVO Mojca CEKIĆ 1 

ANSAMBERSKA IGRA Milena RATAJ 1 

LIKOVNO SNOVANJE 2 Marko ŠEBREK 1 

POSKUSI V KEMIJI Suzana Č. DIVČIĆ 1 

ROBOTIKA V TEHNIKI Marko ŠEBREK 1 

TURISTIČNA VZGOJA Karin B. HAMERŠAK 1 

ŠPORT ZA SPROSTITEV Franci KOLARIČ 1 

VERSTVO IN ETIKA Karin B. HAMERŠAK 1 

RISANJE V GEOMETRIJI 

IN TEHNIKI 

Marko Šebrek 1 

OBDELAVA GRADIV – 

LES 

Marko Šebrek 1 

 

 

 

 

 

*Učni načrti tujih jezikov so pripravljeni kot triletni predmeti. Učenec lahko po 
enem ali dveh letih izstopi. Z učenjem tujega jezika lahko začne tudi kasneje, 
če dokaže ustrezno predznanje. Če se učenec želi vključiti k nemščini 2, čeprav 
ni obiskoval nemščine, naj se pisno prošnjo obrne na  pomočnico ravnateljice. 
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Predstavitev izbirnih predmetov si oglejte 
na spletni strani šole. 

 

Pomembno: 
 Izbirni predmeti so del učenčevega tedenskega urnika in se ocenjujejo s 

številčnimi ocenami. 
 

 V spričevalo se vpišejo zaključne ocene predmetov oz. "opravičen", če je 
uveljavljal glasbeno šolo. 

 

 Če je pri izbirnem predmetu učenec ob koncu šolskega leta ocenjen 
negativno, mora opravljati popravni izpit. 

 

 Učenec je dolžan redno obiskovati izbrane izbirne predmete. Odsotnost pri 
izbirnih predmetih se obravnava enako kot ostale odsotnosti od pouka.  

 

 Učne načrte izbirnih predmetov si lahko ogledate na spletni strani MIZŠ. 

 

 Na osnovi prijav učencev šola pripravi nabor predmetov, ki se bodo 

izvajali naslednje šolsko leto. Starši boste do konca pouka seznanjeni z 
izbirnimi predmeti, ki jih bo v naslednjem šolskem letu obiskoval vaš 
otrok. 

 

 

Učenci! Vzemite si čas, preglejte ponujene izbirne predmete 
in se posvetujte s starši. Pri izbiri upoštevajte predvsem 
lastne interese, saj bodo izbirni predmeti pripomogli k 
boljšim učnim dosežkom in boljšemu počutju. 
 

Več informacij dobite pri učiteljih, ki bodo predmet izvajali, 
informacije glede prijave k izbirnemu predmetu pa poiščete 
pri svetovalni delavki, Petri Baukman. 
 
 

 

 

 

 



 
 

                                                                                  
 

IZBIRA OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 
za šolsko leto 2021/22 

 

Izpolnjen obrazec vrni razredniku do 26. 5. 2021. 
 
Ime in priimek učenca: __________________ Datum: _________ 

Razred: ___________(za naslednje leto) 

 

Odločil sem se za: 
1. dve uri izbirnih predmetov tedensko: 

a) dva enourna predmeta: 

____________________, _______________________ 

b)  tuj jezik (dveurni predmet) 

_____________________ 

 

2. tri ure izbirnih predmetov tedensko: 

a) tri enourne predmete: 

________________, _________________, _____________ 

b) tuj jezik in en enourni predmet: 

________________, _______________________ 

 

 

3. uveljavljanje glasbene šole z javno veljavnim programom. Obrazec 

je na spletni strani šole. Vloge oddajte pomočnici ravnateljice, najkasneje 
do 31. 5. 2021. O oprostitvi odloča ravnateljica. 

 

Ker se lahko zgodi, da se kateri od izbranih predmetov ne bo izvajal, 

vpiši še tri nadomestne predmete: 
______________, _____________________, _______________ 

 

 

 
 

 

Podpis učenca: ________________                                    Podpis starša: ________________ 
 

 

 

 

 

 
 


