PONUDBA IZBIRNIH PREDMETOV ZA 8. RAZRED V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 NA OŠ MENGEŠ
Izbrati moraš dve uri izbirnih predmetov na teden, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši. Vsi predmeti so enourni, razen tujega jezika (nemščina, španščina), ki je dvourni.
Na seznamu so v stolpcih izbirni predmeti, ki jih šola ponuja za učence 8. razreda. Obvezno moraš izpolniti obe vrstici:
V vrstici »glavni izbor« s križcem (X) označi dve ali tri ure izbirnih predmetov, ki si jih najbolj želiš obiskovati v naslednjem šolskem letu.
V vrstici »rezerva« s križcem (X) označi dve ali tri ure izbirnih predmetov za rezervo, to je za primer, če tvoje želje iz glavnega izbora ne bodo mogoče (npr. zaradi premajhnega zanimanja za predmet);
Vsebina in način dela pri izbirnih predmetih so natančno predstavljeni v posebni knjižici, ki si jo lahko pogledaš na šolski spletni strani www.osmenges.si.

matematična delavnica 8

risanje v geometriji in tehniki

poskusi v kemiji

šport za zdravje

sodobna priprava hrane

šport – izbrani šport (košarka ali nogomet
ali odbojka (obkroži, kateri šport si
želiš!!!)

računalništvo 2: multimedija (če si že
obiskoval-a UBE)

računalništvo 1: urejanje besedil

obdelava gradiv - kovine

obdelava gradiv – umetne mase

obdelava gradiv - les

vezenje 1 – osnovni vbodi in tehnike
vezenja
biologija: raziskovanje organizmov domače
okolice

glasba: ansambelska igra

turistična vzgoja

informacijsko opismenjevanje

geografija: življenje človeka na Zemlji

filmska vzgoja

slovenščina: šolsko novinarstvo

slovenščina: literarni klub

slovenščina: gledališki klub

plesne dejavnosti - ples

likovno snovanje II

likovno snovanje I

verstva in etika I

španščina II

nemščina II

PREDMET

V kolikor pa bi želel o tem izvedeti še kaj več, dobiš informacije pri razredničarki oz. razredniku in pri učiteljih, ki poučujejo predmete s posameznih predmetnih področij.

glavni izbor
rezerva

Prosimo, da skupaj starši preberete spodnje trditve in obkrožite črko pred tisto trditvijo, s katero se strinjate:
a) v šolskem letu 2019/20 bom obiskoval-a tri ure izbirnih predmetov tedensko,
b) v šolskem letu 2019/20 bom obiskoval-a dve uri izbirnih predmetov tedensko,
c) ker bom v šolskem letu 2019/20 obiskoval-a glasbeno šolo z javno veljavnim programom, nameravajo starši uveljavljati pravico do oprostitve obiskovanja izbirnih predmetov v celoti. V zvezi s tem bodo
pravočasno vložili pisno vlogo s potrdilom o vpisu v glasbeno šolo.
č) ker bom v šolskem letu 2019/20 obiskoval-a glasbeno šolo z javno veljavnim programom, nameravajo starši uveljavljati pravico do oprostitve obiskovanja izbirnih predmetov ene ure tedensko. V zvezi s tem
bodo pravočasno vložili vlogo s potrdilom o vpisu v glasbeno šolo.
Ime in priimek učenca/učenke (tiskano)_________________________________________________,

Razred v letošnjem šolskem letu 2018/19: ___________________

Podpis učenca/učenke____________________________________

Podpis staršev: ________________________________________

Izpolnjene vprašalnike obvezno vrni razredniku/razredničarki najkasneje do torka 23. 4. 2019. V kolikor prijavnice ne bomo pravočasno prejeli, te bomo razporedili k
predmetom, kjer bodo še prosta mesta.

