
 

OŠ KOLEZIJA, Ljubljana        OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 7. – 9. RAZRED 

 

LITERARNI KLUB 

 

KOMU JE NAMENJEN: 7., 8. in 9. r 

V OBSEGU 35 UR 

UČITELJ: TANJA DOLINAR 

 

Ključne besede za predstavitev predmeta: literatura, branje, kreativno pisanje, domišljija, umetnost 

OPREDELITEV PREDMETA 

Literarni klub je enoleten predmet za učence 7., 8. in 9. razredov. Izvaja se enkrat tedensko, ob izrednih dogodkih pa 

več ur skupaj.  

V Literarnem klubu bomo spoznavali kakovostno slovensko in svetovno književnost, se o njej pogovarjali, 

predstavljali in utemeljevali svoja stališča ter hkrati poglabljali svoje literarnoteoretsko znanje. Poleg tega bomo 

preizkušali tudi svojo umetniško žilico ter s pisanjem različnih literarnih zvrsti in vrst razvijali domišljijo ter si tako 

pridobivali estetske izkušnje. Udeležili se bomo različnih kulturnih dogodkov in literarnih natečajev.  

OPERATIVNI CILJI PREDMETA 

Učenci in učenke: 

 razvijajo pozitiven odnos do književnosti; 

 spoznavajo kakovostne in raznovrstne leposlovne književnosti; 

 ustvarjalno se vključujejo v jezikovne igre; 

 se o prebranem pogovarjajo, predstavljajo in utemeljujejo svoja stališča ter vodijo dnevnik branja; 

 ustvarjajo doživljajska in domišljijska besedila (pesnjenje, pisanje različnih literarnih zvrsti in 

vrst, pisanje in risanje stripa …); 

 pretvarjajo literarna besedila ali del njih v scenarij/dramsko besedilo; 

 razvijajo zmožnosti izražanja z mimiko, kretnjami, gibanjem in govorom; 

UČNE VSEBINE 

 branje knjig po izboru mentorja in učencev (razprava, doživetje, pogovor) 

 mnenje o prebranem in argumentacija 

 poustvarjanje prebranega skozi literarni in/ali drug umetnostni medij 

 literarnoteoretski in literarnokritiški pojmi  

 obiski znane avtorice/avtorja, knjižnic, literarnih dogodkov 

 udeležba na literarnih natečajih 

NAČINI DELA 

 delo v učilnici in izven (obisk knjižnega sejma, kulturnih dogodkov, udeležba na natečajih) 

 delo z internetnimi viri in računalnikom 

 skupinsko in projektno delo 

Ocenjevanje je številčno (od 1 do 5). Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja so raznolike in poleg uveljavljenih 

ustnih in pisnih oblik vključujejo še ustvarjene izdelke (besedila, prispevki, stripi, članki …) ter proces dela samega. 


