
Učenec/ka  ___________________________________, 8. A razreda (šol. l. 2019/20) 

 

 V prvi stolpec »Izbrani predmeti« napiši najbolj zaželene predmete. Izberi dve uri 

pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo tvoji starši. 

Vsi izbirni predmeti se izvajajo po eno uro na teden, razen nemščine, ki sta ji namenjeni 

po dve uri. 

 

 V stolpec »Rezervni predmeti vpiši predmete, ki bodo zamenjava v primeru, če za 

katerega izmed želenih predmetov ne bo dovolj interesa in se ne bo izvajal. 

 

 Starši soglasje s tvojo izbiro izrazijo s podpisom spodaj. 

 

 

         Ponujeni IZBIRNI predmeti 

Astronomija Obdelava gradiv (les) 

Ansambelska igra Okoljska vzgoja 

Čebelarstvo Organizmi v naravnem in umetnem okolju 

Glasbena dela Računalništvo – multimedija 

Etnologija – srečanje s kulturami Rastline in človek 

Informacijsko opismenjevanje Sodobna priprava hrane 

Likovno snovanje I,II Šolsko novinarstvo 

Matematična delavnica Šport za zdravje 

Načini prehranjevanja Turistična vzgoja 

Nemščina I, II 
 

 

          

 Izbrani predmeti Rezervni predmeti 

1.   

2.   

3.   

 

 

 

 

        Datum:_________________                    Podpis učenca: __________________________ 

                                                                          Podpis staršev: __________________________ 

 



Učenec/ka  ___________________________________, 8. B razreda  (šol. l. 2019/20) 

 

 V prvi stolpec »Izbrani predmeti« napiši najbolj zaželene predmete. Izberi dve uri 

pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo tvoji starši. 

Vsi izbirni predmeti se izvajajo po eno uro na teden, razen nemščine, ki sta ji namenjeni 

po dve uri. 

 

 V stolpec »Rezervni predmeti vpiši predmete, ki bodo zamenjava v primeru, če za 

katerega izmed želenih predmetov ne bo dovolj interesa in se ne bo izvajal. 

 

 Starši soglasje s tvojo izbiro izrazijo s podpisom spodaj. 

 

 

         Ponujeni IZBIRNI predmeti 

Astronomija Obdelava gradiv (les) 

Ansambelska igra Okoljska vzgoja 

Čebelarstvo Organizmi v naravnem in umetnem okolju 

Glasbena dela Računalništvo – multimedija 

Etnologija – srečanje s kulturami Rastline in človek 

Informacijsko opismenjevanje Sodobna priprava hrane 

Likovno snovanje I,II Šolsko novinarstvo 

Matematična delavnica Šport za zdravje 

Načini prehranjevanja Turistična vzgoja 

Nemščina I, II 
 

 

          

 Izbrani predmeti Rezervni predmeti 

1.   

2.   

3.   

 

       

 

  Datum:_________________                          Podpis učenca: __________________________ 

                                                                          Podpis staršev: __________________________ 

 

 


