POJASNILA O OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH
ZA ŠOLSKO LETO 2021-2022
(prosim, berite na obeh straneh)

Predmeti, ki so vezani na razred:


















Likovno snovanje 1 – za učence 7. razreda
Likovno snovanje 2 – za učence 8. razreda
Likovno snovanje 3 – za učence 9. razreda
Šport za zdravje – za učence 7. razreda
Izbrani šport (odbojka ali nogomet) – za učence 8. razreda
Šport za sprostitev – za učence 9. razreda
Matematične delavnice 7 – za učence 7. razreda
Matematične delavnice 8 – za učence 8. razreda
Matematične delavnice 9 – za učence 9. razreda
Robotika v tehniki – za učence 8. razreda
Gledališki klub – za učence 7. ali 8. razreda (lahko ga obiskuješ samo 1 leto)
Sodobna priprava hrane – za učence 9. razreda
Poskusi v kemiji - obiskujejo učenci samo v 8. razredu ali samo v 9. razredu
Retorika – za učence 9. razreda
Življenje človeka na Zemlji – za učence 8. razreda
Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja – za učence 9. razreda
Sonce, Luna in Zemlja – obiskujejo učenci samo v 7. razredu ali samo v 8. razredu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predmeti, ki se navezujejo:
Učenci k tem predmetom lahko pristopijo prvič, ne glede na to, v katerem razredu so. Npr.
lahko si bodoči devetošolec, pa si kot izbirni predmet vzameš nemščino 1. In še: če nisi
obiskoval nemščine 1, ne moreš na nemščino 3, čeprav si bodoči 9.razred.
 NEMŠČINA 1 (izbereš v kateremkoli razredu)
 NEMŠČINA 2 (izbereš le v primeru, da letos obiskuješ NEMŠČINO 1)
 NEMŠČINA 3 (izbereš le v primeru, da letos obiskuješ NEMŠČINO 2)
 FRANCOŠČINA 1 (velja enako kot za nemščino)
 FRANCOŠČINA 2
 FRANCOŠČINA 3
 ŠPANŠČINA 1 (velja enako kot za nemščino)
 ŠPANŠČINA 2
 ŠPANŠČINA 3 P.S. Naslednje leto španščine 3 ne bo, ker letos ni španščine 2
 RAČUNALNIŠTVO – UREJANJE BESEDIL (začetna stopnja)
 RAČUNALNIŠTVO – MULTIMEDIJA (nadaljevalna stopnja)
 RAČUNALNIŠTVO – RAČUNALNIŠKA OMREŽJA (zaključna stopnja)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enoletni predmeti:
Učenci te predmete v času treh let obiskujejo samo 1x oz. eno šolsko leto.








Šolsko novinarstvo
Ansambelska igra
Verstva in etika
Risanje v geometriji in tehniki
Obdelava gradiv – les
Filmska vzgoja
Gledališki klub – za učence 7. ali 8. razreda

