
Vabim te k izbirnemu predmetu SODOBNE PRIPRAVE HRANE.  

To ne pomeni, da boš postal novi Jamie Oliwer, pač pa boš skupaj z učenci  

v šoli poskušal ugotoviti               kako lahko v šolskih prostorih prijetno  

zadiši, kako lahko s                                  sošolci na prijeten način osvojite                         

                                                                   določeno znanje preko praktičnega  

                                                                   pouka.  Osvajal boš kuharske                                           

                                                           spretnosti, spoznal delovanje kuharskih  

                                                                        pripomočkov , »kuhla« se ti ne bo 

več zdela                                                  tako grozna zadeva. . Pri praktičnem 

delu                                        spoznavamo pripravo hrane tako, da koristi 

zdravju ter izboljšuje telesne in umske sposobnosti posameznika, 
nadgrajujemo vsebine, ki so jih pridobili pri rednem predmetu 
gospodinjstvo, razvijajo individualno ustvarjalnost,  poglabljajo znanja v 
smislu usmerjanja v nadaljnje šolanje na agroživilski, gostinsko-turistični 
in zdravstveni šoli, poglabljajo znanja v smislu zdravega načina življenja 
in ohranjanja zdravja.  

Dobivamo se 1x po 2 šolski uri vsak teden, le eno polletje. 

PRIJAVILI SE BOMO NA TEKMOVANJE O PRIPRAVI HRANE 
IN SE NANJ PRIPRAVLJALI SKOZI LETO. Ocenjujemo 
seminarsko nalogo o določeni temi, 1x ali 2x praktično delo v naprej 
dogovorjenem terminu- dežurstvo učenca,1x ustna ocena.  

 

 

  

 



 

                                

                                 Dragi učenci, spoštovani starši! 

                        Če sodite med tiste, ki imajo radi hišne ljubljenčke in če 

                              radi raziskujete o življenju živali ste na pravi poti, da 

učenec izbere izbirni predmet, ki ga bo z veseljem obiskoval. 

Postal bo član skupine učencev, ki skrbijo za živali, ki jih imamo na naši 

šoli. To so morski prašički, skakači, želve, ribe, papige… 

Posebej so dobrodošli učenci, ki doma nimajo možnosti imeti hišnega 

ljubljenčka.  

Med počitnicami pa lahko v dogovoru z učiteljico živalco odnese za kratek 

čas tudi domov. 

Srečujemo se 1x tedensko, vsak teden pa je nekdo med nami dežuren in 

ima posebne zadolžitve pri živalih. To skrb za živali ocenjujemo. Prav tako 

je ocenjena raziskovalna naloga o izbrani živali in poročilo o ekskurziji v 

park z živalmi v  Avstriji, kamor gremo vsako leto v mesecu maju, skupaj s 

člani izbirnega predmeta nemščine. 

 

 

 

 

 

Vsi učenci, ki so zvedavi, 

klepetavi, radi potujejo in jih 

zanimajo ljudje in običaji se nam 

naj pridružijo pri izbirnem 

predmetu TURISTIČNA VZGOJA! 

Že štiri leta zapored smo člani turističnega izbirnega predmeta uspešno 

zastopali šolo na festivalu Turizmu pomaga lastna glava, 

se udeležili turistične stojnice, raznih prireditev (kostanjev piknik) ali pa si 

sami organizirali izlet,(v Avstrijo – park z živalmi) oziroma prireditev za 

celo šolo (V naravo na zabavo) 

Tako bo tudi  bodoče, seveda v okviru interesov v tekočem šolskem letu. 

Učenci, ki ste polni idej, ki vam veliko pomeni sodelovanje s krajem, ki ste 

spremljali delo skupin prejšnjih let in bi želeli biti del njih tudi vi- 

PRIDRUŽITE SE NAM! 

Delo pri izbirnem predmetu ni točno vezano na eno šolsko uro tedensko, 

temveč glede na dejavnost, ki jo izvajamo. Občasno več ur skupaj - po 

predhodnem dogovoru. 

Ocenjujemo pa inovativnost, prispevke, odnos do dela, izvedbo 

dogovorjenega, nastope…. 


