
Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna 
 

VPRAŠALNIK O IZBIRI OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV - 9. razred 
 

Predstavitev izbirnih predmetov za šolsko leto 2016/17 se nahaja na spletni strani šole 
www.miroslav-vilhar.si. 
 
Navodilo:   
Učenec najprej izbere najmanj 2 URI POUKA izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 
ure, če s tem soglašajo starši in jih označi (z   X ). 
Nato označi (z   R)  še 2 »rezervna«  predmeta . V kolikor se za določen predmet ne bo 
odločilo dovolj učencev, bomo upoštevali rezervne izbire. Ne pozabite, da enoletnih 
predmetov, ki ste jih že obiskovali, ne morete ponovno izbrati. 
Če boste namesto izbirnih predmetov uveljavljali glasbeno šolo izpolnite rubriko II. 
 
Izpolnjen obrazec vrnite na šolo do 13. 4. 2016.  
 
I. 
Učenec / učenka: ………………………………………………, razred: ………… sem se odločil/-a za 
naslednje izbirne predmete: 
 

IZBIRNI PREDMET ur tedensko OZNAČI 
Ansambelska igra 1  
Astronomija – zvezde in vesolje 1  
Filozofija za otroke/kritično mišljenje 1  
Gledališki klub 1  
Italijanščina III 2  
Kemija v življenju 1  
Likovno snovanje III 1  
Literarni klub 1  
Nemščina III 2  
Računalništvo - računalniška omrežja 1  
Retorika 1  
Risanje v geometriji in tehniki 1  
Šport za zdravje 1  
Verstva in etika 1  
Vzgoja za medije-tisk 1  
 
II.   
Učenec / učenka: ………………………………………………, razred: …………  
obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom. Za naslednje šolsko leto bomo                                
vložili predlog za oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih. 
 
Obrazec za predlog je na voljo na šolski spletni strani. Starši  ga predložijo po 
vpisu otroka v naslednji letnik glasbene šole. 
 
 
 
 
V _________, dne ___________________  Podpis staršev: ___________________ 

http://www.miroslav-vilhar.si/
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