
9. RAZRED – OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
 
Predlagamo, da najprej obkrožiš 10 predmetov, ki so ti všeč. Teh 10 predmetov pa potem razvrstiš po stopnji 

zaželenosti od 1 do 10, pri čemer 1 pomeni najbolj zaželen, 10 pa najmanj zaželen predmet. Razvrstitev napiši v zadnji 

stolpec.  

 

Predmet Trajanje predmeta in pogoji za obiskovanje Razvrstitev po zaželenosti 

ŠOLSKO NOVINARSTVO Traja eno šolsko leto.   

POSKUSI V KEMIJI Traja eno šolsko leto.   

SODOBNA PRIPRAVA HRANE Traja eno šolsko leto.   

ORGANIZMI V NARAVI IN 
UMETNEM OKOLJU 

Traja eno šolsko leto.   

RASTLINE IN ČLOVEK Traja eno šolsko leto.   

GENETIKA Traja eno šolsko leto.   

RAČUNALNIŠTVO:  
UREJANJE BESEDIL 

Traja eno šolsko leto.  

RAČUNALNIŠTVO:  
MULTIMEDIJA 

Traja eno šolsko leto. Predhodno obiskovanje 
predmeta računalništvo (urejanje besedil) ni 
potrebno. 

 

RAČUNALNIŠTVO:  
RAČUNALNIŠKA OMREŽJA 

Traja eno šolsko leto. Predhodno obiskovanje 
predmeta računalništvo (urejanje besedil ali 
multimedija) ni potrebno. 

 

LIKOVNO SNOVANJE 3 Traja eno šolsko leto, dopolnjuje vsebine rednega 
predmeta likovne umetnosti in je namenjen vsem 
učencem 9. razreda, ki si želijo več likovnega 
ustvarjanja in oblikovanja, saj je delo praktično 
naravnano. Ocenjujejo se likovni izdelki, ki izkazujejo 
tudi osvojeno teoretično znanje učenca.  
Prehodno obiskovanje LS1 in LS2 ni potrebno. 

 

GLEDALIŠKI KLUB Traja eno šolsko leto.   

RUŠČINA 3 Traja eno šolsko leto. Pogoj je predhodno 

obiskovanje RI2. 
 

NEMŠČINA 3 Traja eno šolsko leto. Pogoj je predhodno 

obiskovanje NI2. 
 

LITERARNI KLUB Traja eno šolsko leto.  

RETORIKA Traja eno šolsko leto.  

ŠPORT ZA ZDRAVJE Traja eno šolsko leto.  

IZBRANI ŠPORT: NOGOMET Traja eno šolsko leto.  

MATEMATIČNA DELAVNICA 9 Traja eno šolsko leto.   

ŠAH-1 Traja eno šolsko leto.   

 

 

 

 

 

 



9. RAZRED – OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI – POJASNILA IN NAVODILA:  

 Vsak predmet se izvaja 1 uro tedensko. Izjema sta tuja jezika (nemščina, ruščina), ki se izvajata 2 uri tedensko. 

 Učenec/ka izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem pisno soglašajo starši. 

 Učenec/ka, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na pisni predlog staršev lahko oproščen/a 

sodelovanja pri izbirnih predmetih. 

 Na naslednji strani so navedeni izbirni predmeti, ki jih bo šola ponudila v šolskem letu 2019/2020. 

 Predlagamo, da najprej obkrožiš 10 predmetov, ki so ti všeč. Teh 10 predmetov potem razvrstiš po stopnji 

zaželenosti od 1 do 10, pri čemer 1 pomeni najbolj zaželen, 10 pa najmanj zaželen predmet. 

 Predmetov, ki si jih že obiskoval/a, ne smeš izbrati ponovno. 

 Označi, ali želiš imeti 2 uri izbirnih predmetov tedensko ali 3 ure. Če se odločiš za 3 ure, naj starši izpolnijo priloženo 

soglasje. 

 Označi tudi, ali boš v šolskem letu 2019/2020 obiskoval/a glasbeno šolo in zato v šoli ne boš obiskoval/a izbirnih 

predmetov. V tem primeru naj starši podajo pisni predlog, na podlagi katerega boš oproščen/a izbirnih predmetov. 

Pisnemu predlogu je obvezno priložiti potrdilo o vpisu v glasbeno šolo.  

 Izpolnjeno prijavnico s tabelo vrni razredniku do 1. 4. 2019. V nasprotnem primeru te bomo k izbirnim 
predmetom razvrstili mi. 

 

IZBRATI ŽELIM (obkroži A, B ali C): 

A – 2 uri izbirnih predmetov.   

B – 3 ure izbirnih predmetov.   

C – Ne bom obiskoval/a izbirnih predmetov, ker hodim v glasbeno šolo. 

 
Ime, priimek, razred učenca/ke: _______________________________________________        

Podpis učenca/ke: _______________________________________________        

Podpis staršev (oz. zakonitih zastopnikov): _______________________________________________        

Datum: _______________________________________________        

 

 

SOGLASJE O OBISKOVANJU 3 UR IZBIRNIH PREDMETOV – Starši izpolnijo samo v primeru, če je učenec/ka obkrožil/a 

izbiro B – Izbrati želim 3 ure izbirnih predmetov. 

 

Podpisani/a _______________________________________________________________ soglašam, da moj otrok oz.  
(ime in priimek staršev/zakonitih zastopnikov otroka) 

 
otrok, ki ga zastopam, ________________________________________________ v šolskem letu 2019/2020 obiskuje  

(ime in priimek otroka) 

3 ure izbirnih predmetov. 
 
Podpis staršev oz. zakonitih zastopnikov:_________________________________________ 
 
 

 


