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Učenci: 7., 8., 9. razred
Število ur: 1 ura na teden
Mentorica: Jasna Banjac

Verstva in etika je obvezni izbirni predmet, kar pomeni, da ga je šola dolžna ponuditi v
izbiro in ga izvaja, če je prijavljenih učencev dovolj.

Izbirni predmet verstva in etika ni konfesionalen predmet, ne usmerja in ne vzgaja
učencev določene verske usmeritve, temveč seznanja učence z različnimi verstvi,
njihovim učenjem in sporočilom, vplivom na življenje ljudi in njihovo ustvarjalnost
(dosežki arhitekture, slikarstva, kiparstva, glasba, književnost…)
Izbirni predmet verstva in etika učenca seznanja z osnovami različnih verstev, s
katerimi se v današnjem sodobnem času srečujejo, prispeva k spoštljivemu odnosu do
drugačnosti, razume sporočilo in izročilo različnih verstev, ki so imela v preteklosti in
imajo tudi danes velik vpliv na življenje ljudi.

Ime izbirnega predmeta: VERSTVA IN ETIKA I

Snov pri pouku je razdeljena po sklopih oziroma temah, med katerimi so 
nekatere obvezne, nekatere pa izbirne (izbere jih učitelj ob upoštevanju 
interesov učencev).



Osnovna šola Franceta Bevka Ljubljana   Ulica Pohorskega bataljona 1   1113 Ljubljana

Učenci: 9. razred
Število ur: 1 ura na teden
Mentorica: Mojca Hrastar

Retorika je obvezni izbirni predmet, kar pomeni, da ga je šola dolžna ponuditi v izbiro
in ga izvaja, če je prijavljenih učencev dovolj.

Predstavlja nadgradnjo govornih nastopov, s katerimi se učenci srečajo že pri pouku
slovenščine. Retorika ali govorništvo je veda, ki vključuje veščino javnega nastopanja,
prepričevanja in utemeljevanja. Biti dober govorec je za vsakogar privlačno. Toda
govor niso le izrečene besede in skrbno pripravljen nastop, to je predvsem dobro
poznavanje teme, raziskovanje, premišljevanje, iskanje dokazov za in proti in jasno
izraženo stališče do določenega problema. Učenci spoznajo prvine in postopke
priprave govornega nastopa, načine vplivanja na poslušalce, v pripravljenih razgovorih
oblikujejo svoja stališča, se seznanijo s tehniko jasnega izgovora in za poslušalstvo
privlačne in jasne predstavitve vsebine. Vsekakor je ta izbirni predmet primeren za
učence, ki radi razmišljajo, pišejo in se preizkušajo v moči izgovorjene besede.

Ime izbirnega predmeta: RETORIKA
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Učenci: Francoščina I – 7. razred, Francoščina II – 8. razred, Francoščina III – 9. razred

Število ur: 2 uri na teden
Mentorica: Jelka Perne

ZAKAJ FRANCOŠČINA (FRANÇAIS)?

Ker ta jezik govorijo  ljudje po celem svetu, kot materni ali uradni jezik.
Ker je uradni in administrativni jezik v številnih organizacijah (institucije Evropske unije, Svet Evrope, Združeni narodi, 
Mednarodni olimpijski komite, OECD ...).
Ker je Francija pomembna partnerka Slovenije na področju trgovine.
Ker veliko podjetij v Sloveniji, ki so v lasti Francozov, pričakuje od svojih zaposlenih aktivno znanje francoščine.
Ker znanje tega jezika omogoča zaposlitev v institucijah Evropske unije v Bruslju, Strasbourgu in Luksemburgu.
Ker pri pouku usvojimo osnovno besedišče in jezikovne strukture, ki omogočajo sporazumevanje v vsakdanjih situacijah.
Ker razvijamo vse štiri sporazumevalne zmožnosti - govorno in pisno sporočanje ter slušno in bralno razumevanje.
Ker spoznavamo francosko in frankofonsko kulturo ter civilizacijo.
Ker spoznavamo specialitete francoske kuhinje.
Ker se odpeljemo na jezikovno ekskurzijo v Francijo ali drugo frankofonsko državo.
Ker v pouk vključujemo tudi dramsko igro, pesmi, interaktivne vsebine ipd.
Ker sodelujemo pri projektu Vivre avec le livre (Francoska bralna značka).
Ker spoznavamo francoske šansone in popularno francosko glasbo.
Ker si ogledamo kakšen dober francoski film.
Ker obiščemo Francoski inštitut Charles Nodier v Ljubljani.
Ker pouk temelji na komunikacijskem pristopu s poudarkom na t.i. tâches, nalogah, pri katerih učenci uporabijo vsa čutila in 
pokažejo znanje različnih veščin, kot so govorjenje, pisanje, risanje, petje, iskanje podatkov ipd.
Ker pravijo, da je to jezik ljubezni.

Ime izbirnega predmeta: Drugi tuji jezik - FRANCOŠČINA I, II, III
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Učenci: Nemščina I – 7. razred, Nemščina II – 8. razred, Nemščina III – 9. razred

Število ur: 2 uri na teden
Mentor/ica: …….

Cilji predmeta:
V današnjem času svetovnega povezovanja ima tuji jezik vedno večji pomen v vzgoji in
izobraževanju. Še posebej to velja za nemščino, jezik naših sosedov Avstrijcev in ne tako zelo
oddaljenih Nemcev ter Švicarjev.
Pri pouku učenci skladno razvijajo vse jezikovne sposobnosti (slušno in bralno razumevanje ter
govorno in pisno sporočanje, predvsem v vsakdanjih situacijah). Z učenjem nemščine učenci
izvedo več tudi o ljudeh in družbenih razmerah v deželah nemškega govornega območja.

Ime izbirnega predmeta: Drugi tuji jezik - NEMŠČINA I, II, III

Učne vsebine v 7. razredu - Učbenik zajema vse osnovne teme našega življenja: osebni podatki,
hrana, pijača, šola, stanovanje, družina, dopisovanje s prijatelji, prosti čas, deli telesa, bolezni,
izleti in potovanja, nakupovanje in moda, živali, počitnice in prazniki.
Učne vsebine v 8. razredu - Učbenik zajema naslednje teme: osebni podatki, hrana, pijača, šola,
stanovanje, družina, dopisovanje s prijatelji, prosti čas, živali.
Učne vsebine v 9. razredu - Učbenik zajema naslednje teme: orientacija v mestu, opremljanje
stanovanja , poklici, načrti v prihodnosti, življenjepis, obleke in moda.
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Učenci: 7., 8., 9. razred
Število ur: 2 uri na teden
Mentorica: Jelka Perne

ZAKAJ LATINŠČINA (LINGUA LATINA) ?
Ker ni mrtev jezik. Živi v modernih jezikih in knjigah.
Ker je prisotna na različnih področjih vsakdanjega življenja.
Ker znanje latinščine pripomore k lažjemu učenju drugih jezikov.
Ker zaradi znanja latinščine bolje razumemo tujke in jih pravilno uporabljamo.
Ker to ni le učenje jezika, ampak tudi spoznavanje kulture in civilizacije.
Ker znanje tega jezika širi splošno razgledanost in spodbuja vedoželjnost.
Ker odpira nove svetove ter razvija jezikovno samozavest in kritično mišljenje.
Ker predstavlja potovanje skozi zgodovino in mitologijo.
Ker nas uči o modrostih starih Grkov in Rimljanov.
Ker pouk poteka tudi preko igre in učenja izven šole.
Ker je pomemben del naše skupne evropske dediščine.

Ime izbirnega predmeta: LATINŠČINA I

Non tam praeclarum est scire Latine 
quam turpe nescire. (Cicero)

Ni tako imenitno znati latinščino, kakor 
je sramotno, če je ne znaš. (Cicero)
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Učenci: 7., 8., 9. razred
Število ur: 1 ura na teden
Mentor: Bojan Maričič

Šolsko novinarstvo je izbirni predmet, ki nadgrajuje predmet slovenščina. Združuje raziskovanje 
neumetnostnih jezikovnih zvrsti, posebej publicističnih. 

Pri pouku šolskega novinarstva učenci:
– prebirajo in razčlenjujejo časopisni in revijalni tisk, sledijo radijskemu in televizijskemu
programu ter si oblikujejo kritičen odnos do medijev (vzgoja za medije);
– tvorijo raznolika informativna in interpretativna publicistična besedila;
– objavljajo svoje prispevke v mladinskem tisku, njim namenjenih rubrikah v časopisih… ;
– s prispevki se odzivajo na razne slovstvene razpise;
– se uvajajo v raziskovanje jezika in književnosti;
– uporabljajo priročnike, leksikone, slovarje;
– tvorijo raznolika informativna in interpretativna publicistična besedila;
– opazujejo jezik in slog teh besedil;
– ustvarjajo šolski časopis.

Ime izbirnega predmeta: ŠOLSKO NOVINARSTVO
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Učenci: 7., 8., 9. razred
Število ur: 1 ura na teden
Mentorica: Marija Zupan

Namen glasbenih izbirnih predmetov je, da učenci uresničujejo svoje interese za
glasbeno umetnost in kulturo. Omogočajo ustvarjalnost in raziskovanje. Učni načrt
poudarja odprtost za različne glasbene in z glasbo povezane vsebine, skladno z interesi
učencev in širšega kulturnega okolja šole.

Za izbiro predmeta ansambelska igra ni potrebno nobeno glasbeno predznanje, le
veselje za druženje ob glasbi in želja po igranju na glasbila.

Učenci se preko različnih glasbenih dejavnosti sproščajo, spoznavajo glasbena dela,
utrjujejo samozavest, pridobivajo spretnost igranja na glasbila in osebnostno bogatijo.
Program bo prilagojen željam in sposobnostim učencev, glavne dejavnosti pa bodo:
igranje na Orffova glasbila in poslušanje glasbenih del – v razredu in v živo, na
koncertu.

Ime izbirnega predmeta: ANSAMBELSKA IGRA
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Učenci: 7., 8., 9. razred
Število ur: 1 ura na teden
Mentorica: Petra Novak Trobentar

Predmet likovno snovanje se dopolnjuje z vsebinami rednega predmeta likovna
umetnost. Učenci razvijajo ročne spretnosti, izhodišče za izrazno delo pa je likovno
teoretični problem. Vsebina je oblikovana in prilagojena posamezni starostni stopnji
učencev. Likovni pedagog ob tem učence spodbuja in skrbi za uspešno motivacijo ter
dopušča, da na ustvarjalen način izrazijo svoje likovne zamisli.

Ime izbirnega predmeta: LIKOVNO SNOVANJE 1

V učnem načrtu pri likovnem snovanju I je poudarek na
likovnih področjih iz risanja, slikanja in kiparstva: linearni
elementi in kompozicijska načela; linearni elementi in
prikazovanje materialnosti površin; pisana, tiskana pisava
in risba; komponiranje barvnih ploskev in njihovo mehko
in trdo učinkovanje; moda; kiparski elementi.
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Učenci: 8., 9. razred
Število ur: 1 ura na teden
Mentorica: Petra Novak Trobentar

Predmet likovno snovanje se dopolnjuje z vsebinami rednega predmeta likovna
umetnost. Učenci razvijajo ročne spretnosti, izhodišče za izrazno delo pa je likovno
teoretični problem. Vsebina je oblikovana in prilagojena posamezni starostni stopnji
učencev. Likovni pedagog ob tem učence spodbuja in skrbi za uspešno motivacijo ter
dopušča, da na ustvarjalen način izrazijo svoje likovne zamisli.

Ime izbirnega predmeta: LIKOVNO SNOVANJE 2

Pri likovnem snovanju II obravnavamo likovne naloge s
področja risanja, slikanja, grafike, prostorskega oblikovanja ter
kombiniranih likovnih področij: likovni prostor; vidno, vizualno
ravnovesje na risbi; črta, ki nastane z gibanjem točke; glasba
kot likovni motiv; umetnost oblikovanja prostora; uporabna,
industrijska grafika; umetniška grafika; od pojma do znaka.
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Učenci: 9. razred
Število ur: 1 ura na teden
Mentorica: Petra Novak Trobentar

Predmet likovno snovanje se dopolnjuje z vsebinami rednega predmeta likovna
umetnost. Učenci razvijajo ročne spretnosti, izhodišče za izrazno delo pa je likovno
teoretični problem. Vsebina je oblikovana in prilagojena posamezni starostni stopnji
učencev. Likovni pedagog ob tem učence spodbuja in skrbi za uspešno motivacijo ter
dopušča, da na ustvarjalen način izrazijo svoje likovne zamisli.

Ime izbirnega predmeta: LIKOVNO SNOVANJE 3

Učni načrt za likovno snovanje III poudarja sodobno umetnost
na različnih likovnih področjih iz naslednjih vsebin: zlati rez;
obrnjena perspektiva, aspektiva, anamorfoza; kip in ambient;
načrtovanje prostorskih sprememb v domačem okolju;
vizualna sporočila in likovna vsebina; vizualni mediji.
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Učenci: 9. razred
Število ur: 1 ura na teden
Mentorica: Violeta Stefanovik

Ime izbirnega predmeta: POSKUSI V KEMIJI 

Jedro izbirnega predmeta Poskusi v kemiji predstavlja EKSPERIMENT v vsej svoji celovitosti. Učenci
razvijajo spretnosti in veščine za varno, učinkovito in raznoliko delo v kemijskem laboratoriju.
Utrjujejo sposobnosti načrtovanja, izvajanja in opazovanja eksperimentalnega dela, ki je nadgradnja
kemijskih in naravoslovnih vsebin. Zbirajo in analizirajo podatke. Vrednotijo rezultate in oblikujejo
zaključke. Preverjanje in vrednotenje njihovega dela poleg znanja vključuje tudi obvladovanje veščin
in spretnosti eksperimentalnega dela, procesiranje podatkov in praktične izdelke.

Posebnosti pouka POK:
- v prvem redovalnem obdobju se izvaja po 2 šolski uri na 14 dni;
- vključuje ogled Kemijskega inštituta ali Inštituta Jožef Štefan ali 
fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in udeležbo učencev 
na Festivalu znanosti ter popoldneva na Noči raziskovalcev;
- v  drugem redovalnem obdobju se izvaja  kot tridnevni 
raziskovalni tabor v CŠOD Burja v  Seči pri Portorožu.
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Učenci: 7., 8., 9. razred
Število ur: 2 uri na 14 dni
Mentorica: Saša Mulec Troha

Bi se radi naučili pripravljati zdravo hrano, jo pravilno servirati? Bi radi izvedeli kaj več
o prehranskih navadah doma in po svetu? Bi radi spoznali prehrano v različnih
starostnih obdobjih? Bi radi znali hrano ponuditi kot darilo? Bi se radi naučili nekaj res
pomembnega za življenje? Potem je ta izbirni predmet namenjen prav vam.
Potrebujete samo predpasnik, veliko dobre volje in veselja do kuhanja.

Ime izbirnega predmeta: SODOBNA PRIPRAVA HRANE
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Učenci: 9. razred
Število ur: 2 uri na 14 dni
Mentorica: Saša Mulec Troha

Izbirni predmet načini prehranjevanja je nadaljevanje sodobne priprave hrane.
Glavne teme so: prehranjenost v povezavi z zdravjem, tradicionalni in drugačni načini
prehranjevanja, prehrana v posebnih razmerah, hrana in prazniki.
Večina dela je praktičnega, zato tudi pri tem predmetu potrebujete le predpasnik in
kuharsko navdušenje.

Ime izbirnega predmeta: NAČINI PREHRANJEVANJA
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Učenci: 7., 8., 9. razred
Število ur: 1 ura na teden
Mentor: Petra Novak Trobentar

Učenci spoznajo vse faze izdelave izdelka: priprava tehnične dokumentacije, branje tehničnih risb,
izbira in priprava gradiv, izdelava. Pri delu uporabljajo različne obdelovalne postopke (rezanje,
žaganje, vrtanje, brušenje …). Za izdelke preizkušajo in oblikujejo izboljšave ter estetska dopolnila.

Delo pri predmetu je prilagojeno učenčevim sposobnostim. Delo je individualno ali v manjših
skupinah in poteka pod vodstvom učitelja.

Osnovno vodilo pri delu je spoznanje, da se učenec največ nauči, če naredi izdelek sam.
Zadovoljstvo okrepi s tem, da lahko izdelek odnese domov in ga uporabi.

Ime izbirnega predmeta: OBDELAVA GRADIV - LES

Znanje, ki ga bo učenec pridobil pri predmetu, mu bo koristilo v
življenju. Iz osnovne šole sicer ne bo odšel kot mizar, imel pa bo
dovolj široka znanja in sposobnosti, na katerih bo gradil nova
znanja v srednji šoli in v vsakdanjem življenju.
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Učenci: 8. in 9. razred
Število ur: 1 ura na teden
Mentor: Marko Bešlič

Ime izbirnega predmeta: ELEKTROTEHNIKA

Pri izbirnem predmetu elektrotehnika bodo učenci spoznavali elektrotehnično teorijo in
praktično izdelavo elektronskih naprav. Predmet je prvenstveno namenjen učencem, ki
razmišljajo o vpisu v srednješolske programe s področja elektrotehnike, mehatronike in
računalništva. Spoznali bodo varno delo z električnimi napravami in se naučili prepoznati
ključne tehnične podatke.

Naučili se bodo osnovno računanje (porabljena moč in energija,
Ohmov zakon ipd.). Spoznali bodo osnovne delovne postopke pri
izdelavi elektronskih naprav in enostavno napravo tudi izdelali.
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Učenci: 7. in 8. razred
Število ur: 1 ura na teden
Mentor: Marko Bešlič

Ime izbirnega predmeta: RAČUNALNIŠTVO – UREJANJE BESEDIL

Pri izbirnem predmetu računalništvo - urejanje besedil se bodo učenci naučili zbirati
podatke, jih ovrednotiti in primerno predstaviti. Spoznavali bodo pojem intelektualne
lastnine in razloge, zakaj je nujno navesti avtorja oz. vir. Naučili se bodo ovrednotiti
zanesljivost vira, vključno s spletnimi viri.

Zbrane besedilne in slikovne podatke bodo oblikovali v 
urejevalniku besedil. Naučili se bodo risati lastne 
grafike, npr. diagram poteka.
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Učenci: 8. in 9. razred
Število ur: 1 ura na teden
Mentor: Marko Bešlič

Ime izbirnega predmeta: 

RAČUNALNIŠTVO – RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

Pri izbirnem predmetu računalništvo - računalniška omrežja bodo učenci spoznali zgradbo
računalniških omrežij in se naučili vzpostaviti manjše žično in brezžično omrežje, npr. za
domačo rabo. Predmet je prvenstveno namenjen učencem, ki razmišljajo o vpisu v
srednješolske programe s področja računalništva, elektrotehnike, strojništva in
mehatronike.

Učenci bodo omrežje izdelali in konfigurirali tudi praktično. 
Spoznali bodo lokalno računalniško omrežje in načine za 
njegovo povezavo v internet (svetovno omrežje).
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Učenci: 8. in  9. razred
Število ur: 1 ura na teden
Mentor: Marko Bešlič

Ime izbirnega predmeta: RAČUNALNIŠTVO – MULTIMEDIJA

Pri izbirnem predmetu računalništvo bodo učenci izdelovali multimedijske vsebine
(izdelke, ki povezujejo sliko, zvok in besedilo). Predmet je prvenstveno namenjen
učencem, ki razmišljajo o nadaljnjem šolanju na medijskem področju. Izdelali bodo vlog
na temo navodila za delo in ga objavili na YouTubu. Spoznavali bodo pojem intelektualne
lastnine.

Spoznali bodo nevarnosti pri objavi zasebnih podatkov, še 
posebej slikovnih. Izdelali bodo predstavitev delovnega področja 
in opravili nastop pred občinstvom. Delali bodo z mobilnimi 
telefoni in spoznali, da so tudi orodje in ne zgolj igrače.
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Učenci: 7., 8., 9. razred
Število ur: 1 ura na teden
Mentorica: Jana Kebler Zaletel

Pri programu šport za sprostitev bomo učencem ponudili sodobne športno-
rekreativne vsebine glede na različnost v zmožnostih in interesih učencev. Namen
programa je približati šport učenčevim potrebam, interesom in željam, omogočiti
spoznavanje novih športov in poudariti razvedrilni in sprostilni značaj športa. Program
vključuje zvrsti iz osnovnega programa (splošno kondicijska priprava, tek, aerobika,
ples, pohodništvo ...), lahko pa tudi druge športe (namizni tenis, badminton, rolanje,
plezanje, hokej, orientacija ...)

Ime izbirnega predmeta: ŠPORT ZA SPROSTITEV
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Učenci: 7., 8., 9. razred
Število ur: 1 ura na teden
Mentor: Gregor Jeras

Program šport za zdravje je namenjen nadgradnji tistih vsebin redne športne vzgoje, s
katerimi lahko vplivamo na zdravje in dobro počutje (splošna kondicijska priprava,
ples, košarka, športne igre, atletika, odbojka, plavanje). Pri predmetu spoznavamo tudi
nove športe, ki jih v obveznem športnem programu ni mogoče izvajati, so pa z vidika
športno-rekreativnih učinkov pomembni za kakovostno preživljanje prostega časa v
vseh življenjskih obdobij.

Ime izbirnega predmeta: ŠPORT ZA ZDRAVJE 
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Učenci: 7., 8., 9. razred
Število ur: 1 ura na teden
Mentorica: Jana Kebler Zaletel

Pri programu izbrani šport učenci poglabljajo odbojkarsko znanje, tako da spoznavajo
prvine športa, ki jih pri obveznem predmetu ne uspemo obdelati.

Ime izbirnega predmeta: IZBRANI ŠPORT - ODBOJKA


