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Spoštovani starši! 
 
V naslednjem šolskem letu bodo učenci, ki letos obiskujejo 6. razred, začeli z izvajanjem izbirnih predmetov. Informacije o 
izbirnih predmetih lahko preberete tudi v publikaciji, ki je objavljena na šolski spletni strani http://www.oscg.si/ v zavihku 
O šoli → Oganizacija pouka – obvezni program → Izbirni predmeti. 
Za šolsko leto 2019/2020 lahko učenci 6. razreda izbirajo med  predmeti, ki so navedeni v tabeli.  

DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI PREDMETI NARAVOSLOVNO-TEHNIČNI PREDMETI 

Francoščina I Astronomija: Sonce, Zemlja, Luna 

Likovno snovanje I Biologija: Organizmi v naravi in umetnem okolju 

Nemščina I Obdelava gradiv: Les 

Plesne dejavnosti: Ples Prehrana: Sodobna priprava hrane 

Verstva in etika: Verstva in etika I Računalništvo: Urejanje besedil 

 Šport: Šport za sprostitev 

 

Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen. Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če 
s tem soglašajo njegovi starši. Izbirni predmeti so lahko iz istega sklopa. Pouku izbirnega predmeta je namenjena ena ura 
na teden. Izjema je pouk drugega tujega jezika, ki je na urniku dve uri na teden. 
Učenec 7., 8. ali 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na pisni predlog staršev lahko 
oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Pisni predlog vložite ob izbiri izbirnih predmetov na obrazcu, ki ga dobite na 
spletni strani šole. Ustrezna dokazila vložite v tajništvu šole, najpozneje do 28. junija 2019. O oprostitvi pri izbirnih 
predmetih odloči ravnateljica. Ocena iz glasbene šole se učencu ne vpiše v šolsko spričevalo. 
 
 
 
 
 
 
Pričeli smo s pripravami za naslednje šolsko leto, zato vam že sedaj pošiljamo anketo. 
Določite 2 ali 3 izbirne predmete, ki bi jih vaš otrok najraje obiskoval. Vpišite jih v prvo vrstico tabele. Lahko se zgodi, da 
se kakšen izbirni predmet, za katerega se boste odločili, zaradi premajhnega števila prijav, ne bo izvajal. Zato vas prosimo, 
da izberete za vsakega še prvi in drugi nadomestni predmet, ki bi ju učenec obiskoval v primeru, da se predmet, ki bi ga 
najraje obiskoval, ne bo izvajal. Nadomestne predmete prav tako vpišite v  tabelo. 

 
Prosimo, da učenci izpolnjen obrazec vrnejo razredniku najkasneje do ponedeljka, 11. 2. 2019. 

 
Škofja Loka, 5. 2. 2019                                                                ravnateljica 
                                              mag. Karla Krajnik, l. r. 

 
Moj sin/hči _______________________, učenec/ka _______ razreda, želi v 7. razredu obiskovati izbirne 
predmete, označene v tabeli. 
 
 1. izbirni predmet  2. izbirni predmet  3. izbirni predmet  

najbolj zaželen    

prvi nadomestni    

drugi nadomestni    

 
Datum: _________________       Podpis učenca: _______________________ 
    

Podpis staršev ali skrbnikov: ___________________________ 
 
 

 

http://www.oscg.si/

