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Maj 2017

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI – 7.r
Družboslovno-humanistični predmeti
Nemščina
Likovno snovanje I
Verstva in etika I
Glasba: Glasbeni projekt
Slovenščina: Gledališki klub
Slovenščina: Literarni klub

Naravoslovni-tehnični predmeti
Logika I
Astronomija: Sonce, Luna, Zemlja
Biologija: Organizmi v naravi in umetnem okolju
Obdelava gradiv: Les
Okoljska vzgoja I
Računalništvo I: Urejanje besedil (MS Word)
Šport: Šport za sprostitev
Prehrana: Sodobna priprava hrane

Spoštovani učenci in starši
Zakaj obvezni izbirni predmeti?
Obvezni izbirni predmeti so namenjeni poglabljanju in širjenju znanja nekega področja, pridobivanju izkušenj,
povezovanju teorije in prakse, pridobivanju uporabnega znanja, pa tudi odkrivanju interesov za poklice.
Izbira
Učenci in učenke v 7., 8. in 9. razredu izberejo dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi
tri ure, če s tem soglašajo njihovi starši. Vsi predmeti se izvajajo po 1 uro, razen drugega tujega jezika (nemščina)
2 uri.
Učenci in učenke, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so na predlog staršev lahko oproščeni
sodelovanja pri obveznih izbirnih premetih. O oprostitvi odloči ravnatelj.
Učenci in učenke lahko izberejo predmete tudi samo iz enega sklopa.
Obvezni izbirni predmeti se ocenjujejo in imajo vsak svoj strokovno potrjen učni načrt.
Več na spodnjem naslovu in na šolski spletni strani.

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/
osnovno_solstvo/program/izbirni_predmeti_v_osnovni_soli/#c17861
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- odreži

________________________________________________ , učenec/ka _____ razreda je za šol. leto

2017/2018 izbral/a:

2.ura _________________________

2. IZBOR (izberi predmete, ki bi jih izbral/a, če na šoli
predmetov, ki si jih izbral/a v prvem izboru, ne bomo
izvajali)
1.ura _________________________________

3.ura _________________________ *s soglasjem

2.ura _________________________________

1. IZBOR
1.ura _________________________

3.ura _________________________________ *s soglasjem

*Soglašam, da moj otrok obiskuje tri ure izbirnih predmetov.

Podpis staršev:

Učenec/ka bo izbral/a izbirne predmete.
Učenec/ka obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim
programom.

Učenec/ka ne bo izbral/a izbirnih predmetov.

Datum:

Podpis staršev:
Podpis učenca:

ustrezno
podčrtaj!

