
TURISTIČNA VZGOJA (Č) 

Predmetno področje: geografija 
Enoletni predmet, ki ga učenci izberejo v 7., 8. 
ali 9. razredu. 
 Učenci se bodo seznanjali s pomenom 
turizma za razvoj gospodarstva, poglabljali in 
razširjali bodo spoznavanje turističnih panog 
ter spoznavali možnosti poklicev v turizmu. 
 Spoznavati možnosti razvoja turizma v 
Sloveniji in domačem kraju v prihodnosti ter 
kritično ocenjevati napake v turizmu ter kako 
jih popraviti. 
 Samostojna predstavitev projekta Turizem 
smo ljudje – kako privabiti turista ponovno v 
Slovenijo? 
 Analiza individualnega dela učencev ter 
izdelava turističnega spominka. 
 35 ur/leto 
 Učilnica geografije 
 
 
 
 
 

LIKOVNO SNOVANJE 1, 2, 3 (C) 

Predmetno področje: likovna vzgoja 
Enoletni izbirni predmet, ki ga učenci izberejo 
v 7., 8. in 9. razredu. 
 Likovno snovanje dopolnjuje in nadgrajuje 
predmet likovna vzgoja. Učenci bodo ob 
praktičnem delu spoznavali različne likovne 
tehnike s področja risanja, slikanja, grafike in 
kiparstva. Spoznali bodo njihovo uporabo in 
pridobili osnovno znanje zgodovine likovne 
umetnosti. 
 Učenci se bodo naučili kritičnega 
opazovanja in mišljenja. Pridobivali motorične 
spretnosti, čut za estetiko in spoznavali 
pomen umetnosti v širšem družbenem okolju. 
 35 ur/leto 
 Učilnica likovne umetnosti 

KLEKLJANJE 1 (B) 

Triletni izbirni predmet po eno uro tedensko 
v 7., 8. in 9. razredu. 
 Učenci pri predmetu spoznajo zgodovino 
čipkarstva s poudarkom na slovenski čipki 
 Težišče dela predstavlja praktično delo. 
 Učenci osvojijo osnovne tehnike klekljanja.  
 Ena od značilnosti pouka je tudi 
individualno delo z učenci. 
 35 ur/leto 
 
 
 
 

KLEKLJANJE 3 (B) 

Triletni izbirni predmet po eno uro tedensko 
v  8. in 9. razredu 
 učenci ga lahko izberejo, če so obiskovali 
kljekljanje 2 
 Učenci, ki so znanje že osvojili kje drugje, 
ga nadgradijo z zahtevnejšimi tehnikami 
klekljanja. 
 35 ur/leto 
 
 
 
 

VERSTVA IN ETIKA 1 (B) 

Predmet je trileten (7., 8. in 9. razred), učni 
načrt pa omogoča, da učenci smiselno 
izberejo predmet za leto ali dve. 
 Učne vsebine: svetovna verstva: 
krščanstvo, islam, budizem, judovstvo, 
tradicionalne religije, nova religiozna gibanja. 
 Učenci bodo pridobili objektivna znanja in 
razgledanost iz obravnavanega področja. 
 Učenci se bodo naučili: razumevati druge 
ljudi, z njimi sodelovati, biti solidaren, 
razvijati zmožnosti etične presoje in 

pripravljenosti za odgovornost zase, druge 
ljudi in naravo. 
 Pridobivanje kritičnega odnosa do 
religijskih tradicij in ponudb. 
 Priprava učencev na kritičen vstop v 
pluralno družbo. 
 35 ur/leto 
 Učilnica zgodovine 
 
 
 
 

RETORIKA (C) 

Enoletni izbirni predmet, ki ga učenci 
izberejo v 9. razredu. 
 Namen retorike kot izbirnega 
predmeta je učence in učenke seznaniti 
ne le s pojmi prepričevanja in 
argumentiranja, temveč, po eni strani, 
tudi s tehnikami prepričevanja, elementi 
prepričevalnega postopka, dejavniki 
uspešnega prepričevanja, oblikami 
prepričevanja, strukturacijo 
(prepričevalnega) govora in vsestranskim 
obvladovanjem govorne situacije, po 
drugi strani pa z razliko med 
prepričevanjem in argumentiranjem, 
razlikovanjem med dobrimi in slabimi 
argumenti, elementi dobre 
argumentacije in (če čas in zanimanje to 
dopuščata) nepravilnimi oz. 
nedovoljenimi argumentativnimi 
postopki. 
 35 ur/leto 
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ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI (C) 

Predmetno področje: geografija 
Enoletni predmet v 8. razredu. 
 Učenci bodo poglobili problematiko, 
nadgradili in razširili znanje ter izkušnje, 
pridobljene pri spoznavanju ledeniške 
pokrajine v Bohinju. 
 Analitični pogled na posege človeka v 
izredno občutljive ekosisteme na Zemlji kot 
so tropski deževni gozd, gore, tečaji mraza, 
puščave in polpuščave, Sredozemlje, 
monsunska Azija. 
 Raziskovanje prehrambenih navad ljudi in 
kako pomagati lačnim. 
 35 ur/leto 
 Učilnica geografije 
 
 
 

NEMŠČINA 1, 2, 3 (A) 

Predmetno področje: drugi tuji jezik 
Je nadaljevalni (triletni) izbirni predmet, ki ga 
učenci lahko izberejo v 7.,8. ali 9. razredu. 
 Učenci bodo spoznali in ponovili osnovno 
besedišče in jezikovne strukture 
obravnavanih tem. 
 Med urami bomo veliko časa namenili 
komunikaciji v nemščini, izdelovali plakate na 
določene teme in učenje popestrili z moderno 
računalniško tehnologijo. 
 Na svetovnem spletu bodo učenci 
spoznavali in utrjevali besedišče ter dostopali 
do različnih virov informacij v nemškem 
jeziku. 
 V okviru predmeta bo organizirana tudi 
fakultativna ekskurzija v nemško govoreče 
dežele. 
 70 ur/leto 
 Učilnica za tuje jezike, računalniška učilnica 
 
 

VEZENJE - OSNOVNI VBODI IN TEHNIKA 

VEZENJA (B) 

Triletni izbirni predmet predvideva eno uro 
tedensko v 7., 8. in 9. razredu.  
 Pouk bo potekal eno uro tedensko. Izbirni 
predmet je namenjen predvsem deklicam, ki 
izražajo željo, da bi šivale in vezle kot njihove 
babice.  
 Veliko slovenskih domov še vedno krasijo 
vezenine, ki so jih včasih same ročno 
izdelovale ženske. Verjetno se je kdo že 
spraševal, kako se to naredi… Sedaj imate 
priložnost, da se naučite te lepe starodavne 
obrti. 
 Skupaj se bomo naučili ustvarjati s 
šivanko, oblikami in lepimi barvami. Gobelini 
in prtički vam bodo krasili sobe, lahko pa 
bodo tudi kot darilo ljubljeni osebi. 
 35 ur/leto 
 
 
 
 

GLEDALIŠKI KLUB (Č) 

Predmetno področje: slovenščina 
Enoletni izbirni predmet, ki ga učenci izberejo 
v 7., 8. ali 9. razredu. 
 Učenci pridobivajo bralno in gledališko 
kulturo. 
 Oblikujejo si stališča za prepoznavanje 
kvalitetne predstave. 
 Cenijo gledališko ustvarjalnost našega in 
drugih narodov. 
 Razvijajo zanimanje za sprejemanje 
različnih gledaliških predstav. 
 Sprejemajo besedila in predstave ter jih s 
pomočjo učitelja vrednotijo. 
 Spoznavajo prvine gledališkega dogodka. 
 Razvijajo možnosti izražanja z mimiko, 
gibanjem, govorom, s kretnjami v odrskem 
prostoru. 

 S pomočjo učitelja pripravljajo šolsko 
gledališko uprizoritev. 
 Pridobivajo temeljne gledališko-
teoretične pojme, poglabljajo in usvajajo 
literarnovedno znanje, povezano z 
dramatiko. 
 35 ur/leto, 9. razred 32 ur/leto 
 Učilnica za slovenščino 
 
 
 
 
 
 

GLASBENI PROJEKT (Č) 

Enoletni izbirni predmet, ki ga učenci 

izberejo v 7., 8. ali 9. razredu. 

Bi rad sodeloval pri izvedbi šolskega 

tekmovanja Aljažek ima talent,  se 

preizkusil kot voditelj šolskih prireditev? Si 

želiš nastopiti v šolskem muzikalu, igrati na 

instrumente, si ogledati kakšno odlično 

glasbeno prireditev (koncert, muzikal)? Te 

mika udeležba na ekskurziji v tujino? Če si 

želiš karkoli izmed naštetega, si ustvarjalen 

in imaš IDEJE, kako bi z glasbo popestrili 

dogajanje na šoli, zagnanost za njihovo 

izvedbo in veselje do aktivnih glasbenih 

dejavnosti…. potem se nam pridruži pri 

glasbenem projektu! 

 35 ur/leto 

 Učilnica za glasbeno umetnost 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

INFORMACIJE 

 

 
 
 
 
 

Več informacij se nahaja na 
spletnem naslovu: 

 
Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport: 
http://www.mizs.gov.si/ 

 
OŠ Jakoba Aljaža Kranj: 

http://www.os-jakobaaljaza.si 

http://www.mizs.gov.si/
http://www.os-jakobaaljaza.si/

