IZBIRNI PREDMETI
2022/2023
Spoštovani starši!
Poleg obveznih predmetov osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razredov izvaja
tudi pouk iz izbirnih predmetov. Naša šola v prihodnjem šolskem letu ponuja
veliko različnih izbirnih predmetov.
1. ŠTEVILO IN VRSTA IZBIRNIH PREDMETOV
Otrok izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če
s tem soglašajo njegovi starši.
Vsak izbirni predmet se izvaja eno šolsko uro tedensko; izjema je drugi tuji jezik
(italijanščina, nemščina, španščina), ki potekata dve uri tedensko.
Učenec je iz izbirnih predmetov ocenjen.
2. GLASBENA ŠOLA Z JAVNOVELJAVNIM PROGRAMOM IN IZBIRNI PREDMETI
Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javnoveljavnim programom, je
na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je
lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri
tedensko. Lahko pa se odloči in kljub obiskovanju glasbene šole v šoli obiskuje
izbirne predmete.
Če starši uveljavljate pravico do oprostitve, morate po junijskem roku za vpis v
glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredovati pisno vlogo (dobite jo
na naši spletni stran, pod zavihkom starši - obrazci), ki ji priložite potrdilo o vpisu
otroka v glasbeno šolo. V vlogi mora biti navedeno, ali želite, da je otrok v celoti
oproščen izbirnih predmetov ali le ene ure tedensko.

Izbirne predmete, ki jih naša šola ponuja učencem, bo vsak otrok po svojih željah
razvrstil na obrazec o izbiri.
Vse izb. predmete imate opisane na naši spletni strani, pod zavihkom » učenci ».

.

Obrazec IZBIRNIH predmetov za 7. razred
šolsko leto 2022/23
Učenec: _____________________________

razred: ________ in

starši/skrbniki smo izbrali naslednje izbirne predmete:
1. IZBIRNI predmet

2. IZBIRNI predmet

3. IZBIRNI predmet

Osnovni izbor

REZERVA
Prosimo: Pišite čitljivo in z velikimi tiskanimi črkami!

Neobvezni izbirni predmet: NEMŠČINA
ITALIJANŠČINA

DA
DA

Uveljavljam GLASBENO ŠOLO:

DA

NE
NE

1 URA

2 URI

NE
Podpis učenca:
_____________________________

Podpis staršev:
________________________

Predlagani IZBIRNI predmeti
Italijanščina I
Računalništvo: UREJANJE BESEDIL
Nemščina I
Šport: ŠPORT ZA SPROSTITEV
Turistična vzgoja
Obdelava gradiv: UMETNE MASE
Likovno snovanje I
Filozofija za otroke: KRITIČNO RAZMIŠLJANJE
Verstva in etika I
Ansambelska igra
Vzgoja za medije - TV
Kmetijska dela
Več informacij o izbirnih predmetih najdete na spletni strani Ministrstva za šolstvo ALI na
spletni strani naše šole pod zavihkom « učenci »
Izpolnjeno prijavnico vrnite svetovalni delavki Nataši Čuk do 15.4.2022

Obrazec IZBIRNIH predmetov za 8. razred
šolsko leto 2021/22
Učenec:___________________________

1. IZBIRNI predmet

razred:__________

2. IZBIRNI predmet

3. IZBIRNI predmet

Osnovni izbor

REZERVA
Prosimo: Pišite čitljivo in z velikimi tiskanimi črkami!

Neobvezni izbirni predmet: NEMŠČINA
ITALIJANŠČINA

DA
DA

Uveljavljam GLASBENO ŠOLO:

DA

NE
NE

1 URA

2 URI

NE
Podpis učenca:

Podpis staršev:

_____________________________

Italijanščina II
Nemščina I
Nemščina II
Likovno snovanje II
Glasbena dela
Verstva in etika
Turistična vzgoja

________________________

Predlagani IZBIRNI predmeti
Filozofija: ETIČNA RAZISKOVANJA
Računalništvo: MULTIMEDIJA
Kemija: POSKUSI V KEMIJI
Izbrani šport: - ODBOJKA
- ROKOMET
Obdelava gradiv: LES
Robotika v tehniki
Kmetijska dela

Več informacij o izbirnih predmetih najdete na spletni strani Ministrstva za šolstvo
ALI na spletni strani naše šole pod zavihkom »učenci«
Izpolnjeno prijavnico vrnite svetovalni delavki Nataši Čuk do 15.4.2022

Obrazec IZBIRNIH predmetov za 9. razred

šolsko leto 2022/23

Učenec:______________________________________

razred:__________

1. IZBIRNI predmet 2. IZBIRNI predmet 3. IZBIRNI predmet
Osnovni izbor

REZERVA
Prosimo: Pišite čitljivo in z velikimi tiskanimi črkami

Neobvezni izbirni predmet: NEMŠČINA
ITALIJANŠČINA

DA
DA

Uveljavljam GLASBENO ŠOLO:

DA

NE
NE

1 URA

2 URI

NE
Podpis učenca:
_____________________________

Predlagani IZBIRNI predmeti
Italijanščina III
Nemščina III
Likovno snovanje III
Filozofija: Jaz in drugi
Retorika
Glasbeni projekt
Turistična vzgoja

Podpis staršev:
________________________

Računalništvo: RAČUNALNIŠKO OMREŽJE
Kemija: POSKUSI V KEMIJI
Šport: ŠPORT ZA ZDRAVJE
Obdelava gradiv: LES
Astronomija: Zvezde in vesolje
Verstva in etika
Kmetijska dela

Več informacij o izbirnih predmetih najdete na spletni strani Ministrstva za šolstvo
ALI na spletni strani naše šole pod zavihkom »učenci«.
Izpolnjeno prijavnico vrnite svetovalni delavki Nataši Čuk do 15.4.2021.

