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Osnovna šola Vojnik (šolsko leto 2018/19)

Izbira IZBIRNIH predmetov za 9. razred
učenec / učenka

Oddelek

8.
OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI:
V tabelo vpiši izbirne predmete, ki jih imaš med spodaj predlaganimi, na naslednji način:
1. 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 tujih jezikov, ki sta jim
namenjeni po dve uri (Španščina III.) V naboru ni naveden IP - Vzgoja za medije - tisk. Na list ga lahko zapišeš le, če si se
predhodno dogovoril z mentorico go. Barbara B. Ojsteršek.
2. 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 ali pa te zaradi načina izvajanja (po odhodu šolskih avtobusov) v skupino ne bo mogoče
vključiti.
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI:
Kot neobvezni izbirni predmet ponujamo učencem 7., 8. in 9. razreda drugi tuji jezik NEMŠČINA.
Obkroži, ali boš v naslednjem šolskem letu obiskoval/a pouk neobveznega drugega tujega jezika NEMŠČINA:
DA

NE

GLASBENA ŠOLA:
Namesto pouka obveznih izbirnih predmetov lahko uveljavljaš glasbeno šolo. V tem primeru obkroži, koliko ur glasbene šole
želiš uveljavljati.
1 ura

2 uri

Za uveljavljanje ur glasbene šole moraš pridobiti ustrezno potrdilo, da glasbeno šolo zares obiskuješ! Vlogo o tem podajo starši
ob začetku šolskega leta (http://194.249.2.6/urniki/00-Vloga-izbirni.pdf)

Starši soglasje s tvojo izbiro izrazijo s podpisom spodaj.
Podpisani vprašalnik vrneš razrednemu blagajniku do četrtka, 18. aprila 2019.

Opise ponujenih predmetov najdeš na šolski spletni strani v zavihku Organizacija pouka - Izbirni predmeti
(http://www.os-vojnik.si/izbirni-predmeti/).

OBVEZNI IZBIRNI predmeti
Vpiši želene in rezervne izbirne predmete izmed spodaj ponujenih:
Tabela izbirnih predmetov

Želeni predmeti

Rezervni predmeti

1.
2.
3.
dosedanji izbirni predmeti (7. razred - zapiši): ___________________________________________________________________________
dosedanji izbirni predmeti (8. razred) - zapiši):___________________________________________________________________________
Ponujeni izbirni predmeti:

IP - Jaz in drugi
IP - Likovno snovanje III
IP - Poskusi v kemiji
IP - Računalniška omrežja

Datum:

IP - Retorika
IP - Španščina III
IP - Šport za sprostitev

Podpis učenca:
Podpis starša:

