
Izbirni predmeti za 7. razred 
 

 

IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2021/22 

 

Učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3, če s tem soglašajo njegovi starši. 

Učenec ima možnost naslednje izbire in kombinacije: 

•  v primeru, da se učenec odloči za dve uri tedensko, ima možnost, da izbere dva enourna 

predmeta ali enega, ki traja 2 uri (tuji jezik je edini izbirni predmet, ki traja dve uri 

tedensko); 

•  v primeru, da se v soglasju s starši odloči za tri ure tedensko, pa ima možnost izbire v 

naslednjih kombinacijah – 3 predmete, če so enourni, oz. 2 predmeta, če je eden izmed 

predmetov dvourni in en enourni. 

 

Potek pouka izbirnih predmetov in ocenjevanje 

Pouk izbirnega predmeta je na urniku eno uro na teden, razen izbirnega tujega jezika, ki je na 

urniku dve uri na teden. Nekatere vsebine lahko tečejo izjemoma tudi strnjeno izven rednega 

urnika (ogledi, izleti ...). Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen, predmeti se ocenjujejo s 

številčnimi ocenami od 1 do 5. 

Če je učenec izbral dva izbirna predmeta, bosta ocenjena oba in obe oceni vpisani v spričevalo. 

Če je učenec izbral tri predmete, bodo prav tako ocenjeni vsi trije, vse tri ocene bodo vpisane v 

spričevalo. Učenec napreduje v naslednji razred le v primeru, da ima vse predmete, torej tudi 

izbirne, ocenjene s pozitivno oceno. 

 

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih 

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na 

predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj. 

Starši posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. V vlogi se zapiše, 

ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le v eni uri tedensko. V 

primeru naknadnega vpisa v glasbeno šolo starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta. 

 

 

 



Izbirni predmeti za 7. razred 
 

LIKOVNO SNOVANJE I 

LIKOVNO SNOVANJE I (LS I) je izbirni predmet, namenjen sedmošolcem. Pri predmetu na 

sproščen način raziskujemo in nadgrajujemo ustvarjalnost učenca. Poudarek predmeta je na 

razvijanju ustvarjalnosti, obvladovanju likovne tehnike in spoznavanju svetovne in domače 

umetnosti. Ob poglobljenem ustvarjalnem procesu učenec razvija boljšo likovno ustvarjalno 

razmišljanje, krepi vizualni spomin in domišljijo. Spoznali bomo:  

• Linerane elemente in površine 

• Risbo in kompozicijo 

• Pisavo in risbo 

• Komponiranje barvnih ploskev 

• Modo 

• Kompozicijo in kip 

 

Risali bomo na prostem, organizirali skupno razstavo v prostorih šole, pripravljali in izdelovali 

izdelke za likovne natečaje. 

 

 

GLASBENA DELA 

 

Temeljni namen glasbenega izbirnega predmeta GLASBENA DELA je, da učenci uresničijo svoje 

interese za glasbeno umetnost in kulturo. Učencem omogoča ustvarjalnost in raziskovanje, kar 

spodbuja in navaja na trajno sodelovanje v glasbeni kulturi. 

Učenci spoznajo značilnosti različnih glasbenih slogov, zvrsti in žanrov; 

učenci poglobijo sposobnosti doživljajske in analitične recepcije; 

navajajo se na sprejemanje obsežnejših glasbenih del (npr. opera, balet, musical, ...); 

razlikujejo zvočne barve; 

orientirajo se v temeljnih oblikovnih značilnostih; 

poglobijo odnos do ljudske glasbene zapuščine; 

svoja glasbena doživetja in predstave izražajo v drugih oblikah umetniške komunikacije: s 

pomočjo glasbene, besedne, likovne in gibno-plesne komunikacije; 

razvijajo sposobnost presoje in vrednotenja glasbenih dosežkov; 

selektivno izbirajo medijske glasbene programe in oblikujejo osebno zbirko zvočnih posnetkov; 

v okviru možnosti obiskujejo glasbene prireditve in o njih poročajo; 

znajo uporabljati glasbene informacije v priročni literaturi in na spletnih straneh. 
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ŠAH 1 

Pri izbirnem predmetu ŠAH 1 bomo spoznavali, razumevali, uporabljali in vrednotili temelje 

šahovske igre in teorije. Šah spodbuja problemsko razmišljanje in kreativno reševanje situacij, 

znanje, ki je uporabno v vseh pogledih življenja. Dokazano je, da so učenci, ki trenirajo šah, 

sposobnejši daljše koncentracije, ki pomaga pri šolskem delu. Spoznali bomo pravila vedenja 

šahista, osnove igre klasičnega šaha, šaha preko spleta, reševali bomo šahovske teorije ter 

seveda igrali šah. 

ŠAH 1 je namenjen učencem 7. razreda in se nato nadgrajuje s ŠAHOM 2 in 3. 

 

 

ŠPORT ZA ZDRAVJE 

Namen enoletnega predmeta Šport za zdravje je spoznavanje novih športov, ki jih v obveznem 

šolskem programu ni mogoče izvajati, so pa z vidika zdravstvenih in športnorekreativnih 

učinkov pomembni za kakovostno preživljanje prostega časa. 

Program je namenjen tudi nadgradnji tistih vsebin redne športne vzgoje, s katerimi lahko 

vplivamo na zdravje in dobro počutje.   

Vsebine izbirnega predmeta omogočajo spoznavanje različnih vplivov gibalnih dejavnosti na 

zdravje, razumevanje pomena telesne in duševne sprostitve, ter pridobitve znanj, ki učencem 

omogočajo, da si bodo v prostem času znali izbrati primerne športne vsebine in obremenitve.  

 

Cilji predmeta:   

  

• spoznati pomen redne športne vadbe in primerne 

prehrane za zdravje ter dobro počutje;  

• izpopolnjevati športna znanja tistih športov, ki so 

najbolj primerni za kasnejše prostočasne dejavnosti;  

• spoznati primerno prehrano ob določenih športnih dejavnostih, pomen nadomeščanja 

izgubljene tekočine ter škodljivost dopinga;  

• razumeti odzivanje organizma na napor;  

• oblikovati odgovoren odnos do lastnega zdravja;   

• spodbujati medsebojno sodelovanje, zdravo tekmovalnost.  
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NEMŠČINA 

Najbrž vsi izmed vas poznate že veliko besed iz narečja, germanizmov (špegli, štenge, fuzbal, 

zajtng, firtuh, šraufnciger…). Če se boste odločili za nemščino boste spoznali nemško govoreče 

dežele (Avstrija, Nemčija, Švica, Belgija) in kulturo.  V treh letih se boste naučili dovolj za 

sporazumevanje v tem jeziku, spoznali boste, da je to najbolj razširjen jezik v Evropi, saj ga 

govori kar 100 000 000 ljudi, udeležili se boste lahko tudi ekskurzije v nemško govorečo državo.  

Pouk nemščine bo potekal 2 šolski uri na teden. Z učenjem nemščine boste po koncu 7. razreda 

lahko nadaljevali v 8. in 9. razredu ter znanje s pridom uporabil v srednji šoli. Med šolskim letom 

boste pridobil dve  oceni iz ustnega in dve iz pisnega ocenjevanja znanja. 

V 7. razredu se bomo učili: o nemško govorečih deželah, o družini 

in družinskih članih, o številkah in pozdravih, o tem, kako 

sprejmeš obisk, o naročanju pijače, o domačih živalih, o šolskih 

potrebščinah. 

Za pouk boste potrebovali učbenik Wir (dobiš v učbeniškem skladu) in delovni zvezek Wir (kupiš 

sam) založbe Rokus, črtasti zvezek A4 (lahko debelejši, da bo isti skozi vsa tri leta in bo tako vsa 

snov zbrana na istrem mestu) in majhen črtasti zvezek( eden za vsa tri leta), ki bo služil kot 

slovar besed.  

 

VERSTVA IN ETIKA 

Predmet verstva in etika učenkam in učencem pomaga razumeti pomen, razsežnost in resnost 

verskih in etičnih vprašanj. Predmet seznanja s temeljnimi vsebinskimi, obrednimi, simbolnimi, 

organizacijskimi in etičnimi značilnostmi svetovnih verstev. Navaja na izoblikovan in premišljen 

osebni odnos do teh vprašanj in ne navaja na prevzemanje določenih verskih nazorov.  

 


