
          

 

IZBIRA IZBIRNEGA PREDMETA ZA 7. RAZRED 
OŠ A. M. SLOMŠKA VRHNIKA V ŠOL. L. 2017/2018 

          

Družboslovno-humanistični  predmeti: 
- Nemščina 1  
- Španščina 1 
- Odkrivajmo preteklost mojega 

kraja  
- Likovno snovanje 1  
- Verstva in etika 1 
- Literarni klub 

Naravoslovno-tehnični  predmeti: 
- Risanje v tehniki in geometriji  
- Astronomija – Sonce, Luna in 

Zemlja 
- Logika 1 
- Sodobno kmetijstvo 
- Sodobna priprava hrane 
- Šport za sprostitev 

 
Na črto zapiši izbirni predmet, ki si ga izbral/-a. Prazne črte prečrtaj. Izbereš 
lahko dve ali največ tri ure izbirnih predmetov. V primeru popravkov se 
morajo starši podpisati ob popravljenem besedilu.  
 
Učenec/-ka 6. __ razreda, __________________ , rojen/-a ______________, 
se odločam za naslednje izbirne predmete:  
 

1. IZBIRNI PREDMET:________________________________________ 
 
2. IZBIRNI PREDMET:________________________________________ 

 
3. IZBIRNI PREDMET:________________________________________ 

 
Nadomestni izbirni predmet (obvezno vpiši):__________________________ 
  
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET: Hrvaščina      DA  NE 
(obkroži ustrezen odgovor) 
        
Starši in učenec/-ka s svojim podpisom potrjujemo odločitev za izbirne 
predmete. V primeru, da si je učenec/-ka izbral/-a tri ure izbirnih predmetov, 
starši s svojim podpisom dovoljujete povečan obseg števila ur pouka. 
 
Ime in priimek staršev:___________________________________________ 
 
Naslov prebivališča:_____________________________________________
             
Podpis staršev: _____________  Podpis učenca/-ke: _________________
         
Kraj in datum: ____________________       
  
             



 
IZBIRA IZBIRNEGA PREDMETA ZA 8. RAZRED 

OŠ A. M. SLOMŠKA VRHNIKA V ŠOL. L. 2017/2018 
 

Družboslovno-humanistični  predmeti: 
- Nemščina 2 
- Španščina 2 
- Verstva in etika 2 
- Etnologija - Kulturna dediščina 

in načini življenja 
- Turistična vzgoja  
- Likovno snovanje 2  
- Literarni klub 

Naravoslovno-tehnični  predmeti: 
- Logika 1 
- Risanje v tehniki in geometriji  
- Poskusi v kemiji 
- Astronomija – Zvezde in vesolje 
- Multimedija  
- Sodobno kmetijstvo 
- Sodobna priprava hrane 
- Šport za zdravje 

 
Na črto zapiši izbirni predmet, ki si ga izbral/-a. Prazne črte prečrtaj. Izbereš 
lahko dve ali največ tri ure izbirnih predmetov. V primeru popravkov se 
morajo starši podpisati ob popravljenem besedilu.  
 
Učenec/-ka 7. __ razreda, __________________ , rojen/-a ______________, 
se odločam za naslednje izbirne predmete:  
 

1. IZBIRNI PREDMET:________________________________________ 
 
2. IZBIRNI PREDMET:________________________________________ 

 
3. IZBIRNI PREDMET:________________________________________ 

 
Nadomestni izbirni predmet (obvezno vpiši):__________________________ 
           
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET: Hrvaščina      DA  NE 
(obkroži ustrezen odgovor) 
 
Starši in učenec/-ka s svojim podpisom potrjujemo odločitev za izbirne 
predmete. V primeru, da si je učenec/-ka izbral/-a tri ure izbirnih predmetov, 
starši s svojim podpisom dovoljujete povečan obseg števila ur pouka. 
 
Ime in priimek staršev:___________________________________________ 
 
Naslov prebivališča:_____________________________________________
             
Podpis staršev: _____________  Podpis učenca/-ke: _________________
         
Kraj in datum: ____________________       
  



 

IZBIRA IZBIRNEGA PREDMETA ZA 9. RAZRED 

OŠ A. M. SLOMŠKA VRHNIKA V ŠOL. L. 2017/2018 

Na črto zapiši izbirni predmet, ki si ga izbral/-a. Prazne črte prečrtaj. Izbereš 
lahko dve ali največ tri ure izbirnih predmetov. V primeru popravkov se 
morajo starši podpisati ob popravljenem besedilu.  
 
Učenec/-ka 8. __ razreda, __________________ , rojen/-a ______________, 
se odločam za naslednje izbirne predmete:  
 

1. IZBIRNI PREDMET:________________________________________ 
 
2. IZBIRNI PREDMET:________________________________________ 

 
3. IZBIRNI PREDMET:________________________________________ 

 
Nadomestni izbirni predmet (obvezno vpiši):________________________ 
 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET: Hrvaščina      DA  NE 
(obkroži ustrezen odgovor)       

Starši in učenec/-ka s svojim podpisom potrjujemo odločitev za izbirne 
predmete. V primeru, da si je učenec/-ka izbral/-a tri ure izbirnih predmetov, 
starši s svojim podpisom dovoljujete povečan obseg števila ur pouka. 
 
Ime in priimek staršev:___________________________________________ 
 
Naslov prebivališča:_____________________________________________
             
Podpis staršev: _____________  Podpis učenca/-ke: _________________
         
Kraj in datum: ____________________       
    

Družboslovno-humanistični  predmeti: 
- Nemščina 3 
- Španščina 3 
- Etnologija - Kulturna dediščina in 

načini življenja 
- Turistična vzgoja 
- Verstva in etika 3 
- Likovno snovanje 3 
- Literarni klub 
- Retorika 

 
 

Naravoslovno-tehnični  predmeti: 
- Računalniška omrežja 
- Projekti iz fizike in ekologije 
- Poskusi v kemiji 
- Astronomija – Daljnogledi in 

planeti 
- Elektronika z robotiko 
- Logika 2 
- Risanje v  tehniki in geometriji  
- Načini prehranjevanja  
- Izbrani šport (izbereš lahko 

samo enega):  - odbojka  
                 - atletika 
                            - košarka 


