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Izbirni predmeti za 7. - 9. razred

Kmetijsko gospodarstvo 9 (KIG), 32 ur
Kmetijstvo je temeljna gospodarska dejavnost, ki nam zagotavlja hrano. Kmetovanje pa
tudi ohranja značilno pokrajino. Brez obdelave kmetijskih zemljišč bi se le ta v našem
okolju v nekaj letih spremenila v gozd.
Predmet je eden izmed treh izbirnih predmetov s področja kmetijstva in nekako dopolni
znanje IP KID7 (Kmetijska dela) in IP KIK8 (Sodobno kmetijstvo). Obiskovanje
predmeta v nižjih razredih pa ni pogoj za obiskovanje v 9. razredu.
Predmet je zasnovan tako, da povezuje področja različnih naravoslovnih predmetov.
Ob lepem vremenu bo pouk potekal na prostem. T.i. blok ure so predvidene 6. in 7. uro,
ali v 1., ali v 2. polletju; ali pa na 14 dni. Delo bo potekalo bolj ali manj po principu: več
ročnega dela, manj teorije (deževni dnevi) oz. teorija na prostem in na praktičnih
primerih. Skupina je omejena na 15 učencev. Ocene oz. oceni boste pridobili iz
praktičnega dela po kriterijih Aktiva učiteljev BIGOKENA na podlagi min. in temeljnih
standardov iz UN Kmetijstvo.
Predvidoma bomo spoznavali:
• eko cilje šolskih projektov (Ekošola),
• osnovne drevesne vrste in osnove gozdarstva,
• pomen gozda za kmetijo, družbo in okolje, spremembe v kmetijstvu v zadnjem
stoletju in pomen urejenega in poseljenega podeželja za državo,
• primerjali raznolikost in gospodarnost kmetijske proizvodnje (kmetije, ki se
ukvarjajo z živinorejo, poljedelstvom, sadjarstvom …),
• druge dejavnosti povezane s kmetijstvom – dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
kmetijsko svetovalno službo, šolske programe in poklice povezane s kmetijstvom,
raznolikost kmetijskih zemljišč v Sloveniji …
• Hodili bomo na teren, obiskali lokalne kmete, sadili rastline in podobno, zato je
zaželeno, da imate pri sebi opravljen kolesarski izpit in lastno kolo (lahko tudi
sposojeno kolo za terenski dan) velja zgolj v primeru, da naše destinacije niso
blizu in peš hoda. Zaželena je tudi primerna terenska oprema za delo na prostem
(vrtnarske rokavice, delovna halja, škornji ali podobno). * Izjemoma pri predmetu
lahko nastanejo dodatni stroški zaradi kritja prevoza in zaradi stroškov
materiala za izdelke, ki jih učenci odnesejo domov.
• Slogan KIG9: več dela, manj govora.
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