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1. SPLOŠNI OKVIR 

 

1.1 Kratek splošni okvir 

Licej s slovenskim učnim jezikom Antona Martina Slomška deluje v Trstu s humanistično in 

družbeno-ekonomsko smerjo (zakon 133/2008, v veljavi od 1. 9. 2010) po državnih 

smernicah za kurikularne programe, ki jih določa italijansko Ministrstvo za šolstvo (odlok 

Pred.Rep. 89/2010).  

Humanistični licej razvija intelektualno, kulturno in medkulturno rast dijakov, sposobnosti 

medpredmetnega povezovanja, celostnega multidisciplinarnega razmišljanja, zmožnost 

kritičnega pristopa do stvarnosti in poglobljenega razumevanja samih sebe in drugih ter 

kompleksnosti in specifičnosti vzgojnih procesov in/ali širšega družbenega dogajanja.  

V teku petletnega študija opravijo dijaki in dijakinje preko 950 učnih ur specifičnega 

izobraževanja na področjih psihologije, sociologije, metodologije raziskovanja, 

antropologije, prava in ekonomije; v zadnjih treh letnikih sodelujejo pri dejavnostih, 

namenjenih poklicnemu in študijskemu usmerjanju in pridobivanju prečnih kompetenc, 

prvotno v okviru t.i. "izmenjave šola-delo"  (Alternanza scuola-lavoro ); sedaj pa v luči 

odloka 774/2019  (Percorsi trasversali per le competenze e l’orientamento). Slednji  

predvideva vsaj 90 ur v drugem bieniju in v petem letniku, da lahko tudi preko konkretnih 

izkušenj na terenu (v kulturnih ustanovah, krajevnih upravnih javnih  ustanovah ter v 

podjetjih storitvenega sektorja) in sprotnega ozaveščanja lastnih zanimanj in nagnjenj 

usvajajo in razvijajo osebne, medosebne in poklicne kompetence za uspešno nadaljevanje 

izobraževanja na višji stopnji ali vključitev v svet dela in družbo.  

 

1.2 Predstavitev smeri  

Specifični predmeti 

Kurikul predvideva nekatere predmete, ki so specifični za to smer: humanistične vede 

(psihologija in metodologija raziskovanja v prvem bieniju; antropologija v drugem bieniju; 

sociologija in metodologija raziskovanja v drugem bieniju in v petem letniku), pravo in 

ekonomija v vseh letnikih, filozofija in zgodovina umetnosti v trieniju. 

 

Splošnoizobraževalni predmeti 

Poleg značilnih predmetov so v predmetniku še splošnoizobraževalni predmeti 

jezikovnega (slovenščina, italijanščina, angleščina, latinščina) in znanstvenega sklopa 

(matematika v vseh petih letih, naravoslovje v bieniju, fizika v trieniju), pa še motorična in 

športna vzgoja ter verouk. 
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1.3 Predmetnik  

Predmet 

 

razredi in tedensko število ur 

1.  2.  3.  4.  5.  

slovenščina 4 4 4 4 4 

italijanščina 4 4 4 4 4 

1. tuji jezik (angleščina) 3 3 3 3 3 

2. tuji jezik (španščina) 3 3 3 3 3 

zgodovina - - 2 2 2 

zgodovina in zemljepis 3 3 - - - 

pravo in ekonomija 3 3 3 3 3 

humanistične vede* 3 3 3 3 3 

filozofija - - 2 2 2 

matematika 3 3 3 3 3 

fizika   2 2 2 

naravoslovje 2 2 - - - 

zgodovina umetnosti - - 2 2 2 

motorična in športna vzgoja 2 2 2 2 2 

verouk  1 1 1 1 1 

skupno tedensko število ur 31 31 34 34 34 

 
 psihologija v prvem bieniju, antropologija v drugem bieniju, sociologija v  prvem in drugem bieniju 

ter v petem letniku; metodologija raziskovanja v drugem letniku, drugem bieniju in v zadnjem letniku  

 

 

 

2. PODATKI O KURIKULU 

 

2.1 Profil kompetenc, pridobljenih ob koncu petletnega šolanja 

Ob zaključku petletnega šolanja na humanističnem liceju bodo dijaki in dijakinje dosegli specifične 
učne rezultate, kakor so opisani v Triletni Vzgojno-Izobraževalni Ponudbi in ki jih za vzgojni, 
kulturni in poklicni profil (PECUP - Profilo educativo, culturale e professionale) ob koncu 
izobraževalnega cikla na (humanističnem) liceju določa Odlok Predsednika Republike št. 89 z dne 
15. marca 2010.  

Dijaki in dijakinje naj bi na liceju razvijali temeljne kompetence na petih področjih, in sicer: 

A) na metodološkem področju 

 naj bi pridobili prilagodljivo osebno metodo učenja, ki jim bo omogočala samostojno delo, 
suvereno raziskovanje in poglabljanje vsebin, uspešno nadaljevanje na višji stopnji šolanja 
ter avtonomno vseživljenjsko izobraževanje; 

 spoznali raznolikost metod posameznih predmetnih področij in znanstvenega dela nasploh, 
metode dela znali kritično izbirati glede na njihovo uporabnost v danem kontekstu, 
vrednotiti zanesljivost podatkov in pridobljenjih rezultatov;  

 znali ustrezno in smiselno povezovati metode in vsebine posameznih disciplin; 
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B) na logično-argumentativnem področju 

 

 naj bi znali zagovarjati lastna stališča in posegati v razpravo; 

 bili sposobni poslušati in kritično presojati argumentacije drugih iz različnih možnih 
perspektiv; 

 pridobili sposobnost logičnega razmišljanja, prepoznavali probleme in znali poiskati 
ustrezne rešitve na konstruktiven in ustvarjalen način; 

 znali brati in kritično interpretirati vsebine različnih vrst komunikacije; 
 
C) na jezikovnem in sporazumevalnem področju 
 

 naj bi v dovolj dobri meri obvladovali slovenski in italijanski jezik, predvsem v pisnem 
sporočanju, od osnovnih (pravopis in oblikoslovje) do zahtevnejših vidikov (skladnja, 
besedišče - tudi književni in strokovni jezik) in naj bi bili sposobni uporabljati  pridobljene 
kompetence v raznovrstnih okoliščinah in v različne sporazumevalne namene; 

 zmožni razumevanja različnih vrst zahtevnejših besedil, prepoznati pomenske različice 
glede na tipologijo besedila in kulturno-zgodovinski kontekst; 

 znali naj bi primerno oblikovati in prilagoditi ustno sporočanje okoliščinam; 

 v tujem jeziku naj bi obvladali strukture, oblike in kompetence izražanja na nivoju B2 – 
SEJO; 

 prepoznali in znali primerjati slovenski in italijanski jezik z drugimi modernimi in antičnimi 
jeziki; 

 
Č) na zgodovinsko in družbeno-ekonomskem področju 
 

 naj bi ozavestili pomen identitete in kulturne dediščine; 

 usvojili primerno kulturno razgledanost, osnovano na znanstveno podkovani vedoželjnosti, 
radovednosti, odprtosti v mišljenju, aktivnem državljanstvu, poznavanju in spoštovanju 
človekovih in otrokovih pravic; 

 znali razumeti zgodovinske, kulturne in družbeno-ekonomske razsežnosti pojavov; 

 poznali spremembe in razlike zgodovinskih časov na diahronični ravni s primerjanjem 
različnih obdobij in na sinhronični ravni s primerjanjem zemljepisnih in kulturnih območij; 

 znali postavljati lastne izkušnej v sistem pravil, ki sloni na vzajemnem priznavanju ustavno 
zagotovljenih pravic za zaščito posameznika, skupnosti in okolja; 

 poznali glavne značilnosti družbeno-gospodarskega sistema za ustrezno prilaganjanje 
proizvodnim modelom lastnega prostora.  

 
D) na matematičnem, znanstvenem in tehnološkem področju  
 

 naj bi v letih usvojili sposobnost računanja, matematičnega mišljenja oz. grafične uprizoritve 
podatkov in logičnega sklepanja; 

 poznali osnovne principe znanstvenega dela oz. raziskovanja in bili ozaveščeni o 
prednostih/ slabostih različnih metod in tehnik raziskovanja; 

 bili sposobni urejenega formalnega podajanja sporočil v ustni in pisni obliki; 

 razvijali zmožnost opazovanja, opisovanja in razčlenjevanja besedil oz. pojmov, 
izpostavljanja glavnih tem, povzemanja, prepoznavanja in analize izhodišč, hipotez, 
interpretacij, kritične presoje podatkov in rezultatov, preoblikovanja vsebin, primerjave, 
iskanja novih vprašanj in odgovorov; 

 bili sposobni analize in razlage podatkov z razvijanjem sklepov in razmišljanj tudi s pomočjo 
grafičnih upodobitev ter zavestna uporaba računskih sredstev in potencialov, ki jih nudijo 
specifične računalniške aplikacije; 

 znali uporabljati informacijsko in komunikacijsko tehnologijo v študijske, raziskovalne in 
sporazumevalne namene. 
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Specifično naj bi ob koncu šolanja, poleg učnih dosežkov, skupnih vsem licejem, dijaki na 
družbeno-ekonomski smeri: 

- poznali pomene, metode in interpretacijske kategorije ekonomskih, pravnih in socioloških ved; 

- razumeli značaj ekonomije kot vede, ki odgovorno ravna z viri, ki jih ima človek na razpolago 

(naravne, časovne, krajevne in finančne), ter prava kot znanosti o normah in pravilih, ki urejujejo 

sožitje v družbi; 

- prepoznali in ustrezno uporabljali antropološke in družbene kategorije, ki služijo za razumevanje 

in razvrščanje kulturnih pojavov; 

- uporabljali matematične, statistične in informacijske pripomočke za merjenje ekonomskih in 

družbenih pojavov, kar omogoča empirično preverjanje teoretskih principov; 

- uporabljali filozofsko, zgodovinsko-zemljepisno in znanstveno perspektivo pri proučevanju 

soodvisnosti mednarodnih, državnih, lokalnih in subjektivnih pojavov; 

- prepoznali povezavo med kulturnimi, ekonomskimi in družbenimi pojavi in političnimi institucijami 

tako na državni in evropski kot tudi na globalni ravni; 

- usvojili v drugem tujem jeziku sporazumevalne kompetence na nivoju B1-SEJO. 

(https://www.miur.gov.it/web/guest/liceo-scienze-umane-opzione-economico-sociale) 

 

3. OPIS RAZREDA 

 

3.1 Sestava razrednega sveta v ožji zasedbi 

IME IN PRIIMEK VLOGA Predmet/a/i 

Eva Sancin Ravnateljica  

Patrizia Samar Predmetna profesorica Italijanščina 

Marija Kostnapfel Predmetna profesorica Slovenščina, Zgodovina  

Alessandra Foraus Predmetna profesorica Angleščina 

Maks Bandelj Predmetni profesor Španščina 

Marija Kristina Milič Razredničarka  Filozofija, Humanistične vede 

Jana Miot Predmetna profesorica Pravo in ekonomija  

Tamara Petaros Predmetna profesorica Matematika 

Danijel Simonettig Predmetni profesor Fizika 

Jasna Merkù Predmetna profesorica Zgodovina umetnosti 

Martina Milič Predmetna profesorica Motorična in športna vzgoja 

Janja Trebušak Predmetna profesorica Verouk 

V modrem tisku so zapisana imena članov maturitetne komisije. 
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3.2 Didaktična kontinuiteta profesorjev  

 

BIENIJ  TRIENIJ  

Verouk NE Verouk DA 

Slovenski jezik in književnost NE Slovenski jezik in književnost NE 

Italijanski jezik in književnost DA Italijanski jezik in književnost DA 

Angleščina DA Angleščina NE 

Španščina DA Španščina DA 

Zgodovina in zemljepis DA /  

/  Zgodovina NE 

/  Filozofija DA 

Humanistične vede DA Humanistične vede DA 

Pravo in politična ekonomija DA Pravo in politična ekonomija DA 

Matematika NE Matematika NE 

/  Fizika NE 

Naravoslovje DA /  

/  Zgodovina umetnosti DA 

Motorična in športna vzgoja DA Motorična in športna vzgoja NE 

 

 
  3.3 Sestava razreda in njegova zgodovina 

V teku šolanja se je razredna skupnost spremenila, prej skrčila, potem rahlo povečala, nato pa 

spet skrčila. Sedem dijakov je skupaj od prvega letnika.  

V prvem razredu je bilo dvanajst dijakov, en dijak ni izdelal razreda, ena dijakinja se je zaradi 

športnih obveznosti prepisala na drugo šolo;  

v drugem je bilo deset dijakov, ena dijakinja ni izdelala razreda;  

v tretjem je bilo deset dijakov, en dijak je ponavljal razred;  

v četrtem je bilo enajst dijakov, razredni skupnosti se je pridružil en dijak, dva dijaka nista izdelala 

razreda; v petem je devet dijakov. 

Razred, ki tvori povezano skupnost sedmih dijakinj in dveh dijakov, je po mnenju večine razrednih 

profesorjev dokaj uspešen, pri posameznih dijakih pa so pogrešali več rednosti pri šolskem in 

domačem delu. Pri pouku so bili dijaki večinoma aktivni. 

Večina dijakov je v letih šolanja dosegala dobre uspehe predvsem na jezikovno - izraznem 

področju in na družboslovnem področju, posamezni dijaki tudi na znanstveno - matematičnem 

področju. Razvili so predvsem komunikacijske kompetence in kompetence timskega dela, v 

obdobju pouka na daljavo pa tudi digitalne in samoizobraževalne veščine.  

Med sabo so dijaki vzpostavili dobre prijateljske odnose, saj se razumejo, si medsebojno pomagajo 

in sodelujejo.  

V trieniju so dijaki vestno in po mnenju zunanjih mentorjev uspešno opravili izmenično 

usposabljanje.  

Posamezni dijaki se uspešno udejstvujejo na športnem in kulturnem področju.  

S profesorji so v letih šolanja vzpostavili dobre odnose, udeleževali so se šolskih pobud (šolska 

izleta na Dunaj in v Prago, poučne ekskurzije, športni dogodki, projekt FAI, jezikovna tedna na 

Malti in v Španiji, izmenjave z gimnazijo R. Maistra iz Kamnika, projekt Promemoria Auschwitz) in 

zavzeto sodelovali pri dejavnostih za promocijo šole. Kot razred so organizirali več šolskih športnih 

dogodkov in biti aktivni pri šolskih kulturnih prireditvah.  Disciplinskih prekrškov ni bilo. 
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4. PODATKI O STRATEGIJAH IN METODAH INKLUZIJE 

 

V tem razredu ni bilo nobenega primera s tovrstnimi potrebami. 
 

5. SPLOŠNI PODATKI O DIDAKTIČNIH DEJAVNOSTIH 

 

5.1 Didaktične metodologije in strategije 

 

Glej posamezne predmetne analitične pole. 
 

5.2 Potek didaktike na daljavo 

 

Vsak profesor je zaradi izrednega stanja, vezanega na izbruh pandemije Covid-19, ustrezno 

prilagodil cilje in vsebine lastnega učnega načrta, učne metode in načine izvajanja pouka 

(nalaganje nalog, poprav in gradiva ali obvestil in navodil preko elektronskega dnevnika 

Spaggiari - Didaktika, Gradivo, Agenda; videopredavanja in videoklici za razlago učne snovi 

in zahtev nalog, preverjanja znanja, ohranjanje stika med šolo in dijaki/starši preko Google 

Meet G-Suite platforme; oddaja in poprava nalog na spletnih učilnic Google Classromm, 

TedEd, ipd.) in preverjanja znanja oz. kompetenc. Dijaki so se lahko na daljavo udeležili 

podpornega pouka in raznih dejavnosti za  utrjevanje usvojenega znanja in za krepitev 

kompetenc. 

Tedensko so od maja dalje imeli na razpolago okence za (skupinski ali individualni) pogovor 

z referentko za dobro počutje na šoli - psihologinjo.  

Prav tako so v maju stekle tudi virtualne govorilne ure s starši, že prej pa so družine 

lahko komunicirale  s posameznimi profesorji, tajništvom ali ravnateljstvom po  

telefonu in/ali elektronski pošti. 

 
5.3 CLIL: dejavnosti in način poučevanja 

 

V tekočem šolskem letu ni bil predviden pouk CLIL. 

V sklopu projekta Global Teaching Labs pa smo od 7. januarja 2020 do 29. januarja 2020 gostili 

študenta z univerze Massachussetts Institute of Technology. Smernice in načini dela so bili 

dorečeni v sodelovanju z zavodom, odgovornim za projekte na državni ravni, Istituto Pacioli 

(Crema) in z zavodom, odgovornim na deželni ravni, Educandato Statale Collegio Uccellis.   

Študent je v sklopu projekta predaval matematiko (3 ure) in fiziko (2 uri) v angleškem jeziku. Cilj 

projekta je bil seznaniti naše dijake z drugačno metodo poučevanja (problem solut ion in practice 

based) ter bogatenje in širjenje besednega zaklada v angleščini. 

Za vsebine se je študent sproti domenil s predmetnim profesorjem, tako da je bila zagotovljena 

didaktična kontinuiteta. 
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5.4 Dejavnosti za pridobivanje prečnih kompetenc in za usmerjanje v trieniju (PCTO 
- Percorsi trasversali per le competenze e l’orientamento od š.l. 2019/20, prej ASL – 
Alternanza scuola-lavoro)  

Za razvijanje prečnih kompetenc in (samo)usmerjanje so dijaki sodelovali pri številnih 
dejavnostih,  s pomočjo katerih so lahko spoznavali lastna osebna in poklicna zanimanja, močne in 
šibke točke osebnosti, značilnosti nekaterih poklicnih profilov, delovanja različnih vzgojno-
izobraževalnih zavodov in javnih ustanov, storitev in potreb teritorija.  
V okviru  konkretnih delovnih izkušenj v sklopu letnih projektov so s pomočjo dnevnikov opazovanj, 

samospoznavnih ali samoevalvacijskih anket in pogovorov s strokovnjaki v različnih šolskih in 

izvenšolskih ali delovnih okoljih imeli možnost ozaveščati in gojiti mehke veščine kot so 

samospoznavanje, učenje učenja, komunikacija in aktivno poslušanje za uspešne medosebne 

odnose, medkulturno in večjezikovno izražanje, reševanje problemov ali konfliktov, obvladovanje 

čustev in stresa, ustvarjalno in kritično mišljenje.  

Obenem so urili sposobnost vedno večjega samostojnega sprejemanja odločitev in samoiniciative, 

zrelega in odgovornega prilagajanja okoliščinam / novim situacijam ali navodilom / spremembam / 

različnim delovnim in učnim ali vodstvenim stilom, sposobnost sprejemanja odgovornosti in izzivov 

za delo pod pritiskom, organizacijske sposobnosti, zmožnost načrtovanja dela, usklajevanja 

znanja, timskega/ sodelovalnega dela, socialne in državljanske kompetence ter digitalne 

spretnosti. 

 

 

 

šolsko leto naslov  dejavnosti skupno število ur 

2017/18 

 
Spoznavanje kulturnih 
ustanov, krajevnih 
upravnih javnih  
ustanov ter podjetja 
storitvenega sektorja  
 

Dijaki so opravili delovno prakso v 
naslednjih ustanovah:  

 Dežela FJK 

 ZSKD an Francesco, 20 

 Občina Dolina 

 Občina Zgonik 

 Kosovelova knjižnica Sežana 

 Tržaško knjižno središče 

50 

2018/19 Tečaj retorike  

Teorija in praktični prikaz strategij ter 

tehnik javnega nastopanja in učinkovite 

komunikacije 

12 

 

Spoznavanje 

izobraževalnih ustanov 

v dvojezičnem okolju 

Hospitacija na dvojezični osnovni šoli v 

Lendavi (Slovenija) 
3 

2019/20 

 
Spoznavanje kulturnih 
ustanov, krajevnih 
upravnih javnih  
ustanov, podjetja 
storitvenega sektorja  
in socialnega podjetja 
 

Dijaki so opravili delovno prakso v 
naslednjih ustanovah:  

 Dežela FJK 

 ZSKD an  

 KRUT 

 SSGFrancesco, 20 

 Občina Zgonik 

 Kosovelova knjižnica Sežana 

 Tržaško knjižno središče 

 Socialna krojačnica Lister 

25 

skupno število ur: 90 
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 6. DEJAVNOSTI IN PROJEKTI V ŠOLSKEM LETU 2019 - 2020 

 

 

6.1 Projekti in pobude za okrepitev vzgojno-izobraževalnega procesa 

 

 

PREDAVANJA, PRIREDITVE, RAZSTAVE 

7.10.2019 N. Colja: predavanje o specifičnih učnih težavah 

WEB Mednarodna organizacija jezikovne kulturne izmenjave 

14.11.2019 Katja Kjuder: Predavanje o Kurdih 

20.12.2019 Predstavitev združenja “Lucchetta, Ota, D’Angelo”  

20.12.2019 Božičnica 

24. 1. 2020 Razstava knjig o holokavstu (na šoli) 

17. 2. 2020 Dan slovenske kulture z gostom Markom Kravosom 

18. 2. 2020 Dr. Neva Lupinc: kajenje, lahke droge 

11. 5. 2020 Virtualni ogled razstav Escherja in ilustratorjev "Na krilih Galeba" 

 

PREDSTAVE 

 
14.11. 2019  
28.11. 2019 
12.12. 2019 
 9.   1. 2020 
23.  1. 2020 
13.  2. 2020 

British Film Club (dve dijakinji) 

Stan & Ollie 
The White Crow 
The Man Who Invented Christmas 
Widows 
Yesterday 
Fighting With My Family 

30.10. 2019 

25.11. 2019 

11.12. 2019 

24.  1. 2020 

Nuovo cine Swarosky - La Contrada (ena dijakinja) 

Otto donne e un mistero - La Contrada (ena dijakinja) 

Alle cinque da me - La Contrada (ena dijakinja) 

Pensaci Giacomino - La Contrada (ena dijakinja) 

24.10. 2019 Gledališka predstava v KD: C. Goldoni, Krčmarica Mirandolina 

(posamezni dijaki) 

12. 12. Gledališka predstava v KD: Zois_it.si/Globalni razsvetljenci 

(posamezni dijaki) 

 

POUČNE EKSKURZIJE 

20. 9. 2019 SLOFEST – Vodeni ogled slovenskega Trsta 

 2. – 5. 10. 2019 Maturantski izlet v Slovenijo (izleta so se udeležile tri dijakinje) 

29. 11. 2019 Poučna ekskurzija v Ljubljano (Knjižni sejem; Plečnikova Ljubljana) 

27. 11. 2019 FAI – Univerza in Sodišče (arh. Nordio) 

27. 1. – 2. 2. 2020 Projekt Promemoria - potovanje na Poljsko (Auschwitz) 

 3.  2. 2020 Dan na snegu: izlet na Zoncolan (posamezni dijaki) 

 

POSEBNE POBUDE 

9. – 13. 9. 2020 Izmenično usposabljanje 

od 4. 10. 2019 EKO projekt 

21. 11. 2019 Matematična olimpijada (posamezni dijaki) 

7.1. - 29. 1. 2020 MIT Teaching Labs                
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6.2 Podporne dejavnosti in dejavnosti za okrepitev vzgojno-izobraževalnega procesa 

 

Podpornega pouka so bili deležni dijaki in dijakinje, ki so imeli težave pri posameznih predmetih, 

tudi v obdobju pouka na daljavo. 

 

6.3 Dejavnosti in projekti, povezani z “Državljansko vzgojo in ustavo”  

 

Državljanjska vzgoja in ustava 

 

V okviru letnega učnega načrta prava in politične ekonomije so dijaki predelali naslednje vsebine:  

 država kot politična organizacija in država kot oseba;  

 delitev oblasti (predpogoj za demokratični ustroj države); splošne značilnosti demokracije; 

 italijanska ustava: zgodovinski izvor;  struktura;  

 temeljne pravice in neodpovedljive dolžnosti; 

 formalna in vsebinska enakost (socialne pravice) ter politične pravice; 

 internacionalizem (EU); 

 javna uprava, s poudarkom na organizaciji in delovanju vlade. 

 

 

Projekt PROMEMORIA AUSCHWITZ (Projekta so se udeležili vsi dijaki razen enega) 

1. Glavni cilj projekta je spodbujanje aktivnega in odgovornega demokratičnega državljanstva. 

Poleg tega dijakinje in dijaki v okviru projekta:  

- razvijajo sposobnost za kritično razumevanje ključnih trenutkov zgodovine dvajsetega 

stoletja s posebnim poudarkom na obdobju fašizma, nacizma in odporniškega gibanja;  

- razvijajo sposobnost za razumevanje pomena ohranjanja spomina na tragične 

zgodovinske dogodke prejšnjega stoletja 

- razvijajo sposobnosti za kritično presojo lastnih in prepričanj drugih ter za razmislek o  

problemih sodobnega sveta. 

2. Potek projekta 

Tudi letos se je šola udeležila projekta “Promemoria Auschwitz”, ki ga organizira združenje za 

socialno promocijo Deina.  

Dijaki so sodelovali pri pripravljalnih delavnicah, in sicer  8.1., 15.1. in 22.1. 2020, potovanje v 

Krakov in Auschwitz pa je potekalo od 27. 1. do 2. 2. 2020.  

Dijaki so v Krakovu obiskali judovsko četrt, geto, Schindlerjev muzej, taborišči Auschwitz in 

Birkenau; vsak dan so se udeležili delavnic, ki so jih vodili operaterji združenja Deina.  

Na pripravljalnih delavnicah v Trstu  so dijaki poglobili zgodovino 20. stoletja, na delavnicah v 

Krakovu pa so, pod vodstvom mentorjev, v sodelovanju in v dialogu z dijaki drugih šol razmislili 

pomen kritičnega mišljenja za preprečitev širjenja nedemokratičnih teženj v sodobni družbi. 

 

 

Projekt Ekošola 

Cilji: 

- spodbujanje aktivnega in odgovornega državljana 

- ozaveščanje dijakov o podnebnih klimatskih spremembah 

- seznanjenje o pravilnem postopku ločevanja odpadkov (informativno srečanje s predstavniki 

podjetja HERA s.p.a) 

- razvijanje zavesti, da vsakdo s svojim obnašanjem lahko pripomore k zmanšanju CO2 

Dejavnosti: 
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- Predavanje predstavnikov podjetja Hera s.p.a o postopku pravilnega ločevanja odpadkov in o 

posledicah napačnega ločevanja. 

- Priprava, izdelava in namestitev zabojev za ločevanje odpadkov je potekala v petek 28. 9. 

2019 ob zaključku Youth Climate Summit 2019 med 6. učno uro. 

- Dijaki petih razredov so pripravili video delavnice, ki so potekale v posameznih razredih. 

- Zmanjševanje izpustov ogljikovega dioksida na šoli.  

Vsak dan polnimo telefone z energijo, ki znaša  40 Wh. Za proizvodnjo te energije 

uporabljamo v Italiji tudi neobnovljive vire, ki onesnažujejo za 0,28 g CO2 za 1Wh. Zamisel je 

bila, da bi dijaki prostovoljno pristopili k pobudi zmanjšanja porabe baterije. Vsak dan smo v 

šoli od 8.00 do 14.00 ugasnili telefone. To pomeni, da za eno četrtino dneva nismo 

onesnaževali. 

 

6.4 Druge dejavnosti za obogatitev vzgojno-izobraževalne ponudbe  

 

Zaradi proglasitve izrednega stanja ob izbruhu pandemije Covid-19 so odpadle nekatere 

načrtovane dejavnosti. 

 

6.5 Izvenkurikularne pobude in izkušnje (poleg dejavnosti, povezanih z izmenjavo šola-delo) 

 

V letošnjem šolskem letu 2019/20 je bila ena dijakinja 5.DE razreda predstavnica liceja Slomšek v 

Zavodni svet. 

 

6.6 Dejavnosti za izobraževalno, študijsko in poklicno usmerjanje v 5. letniku  

- 17. 9. 2019 (1h ), učna ura o prečnih kompetencah in mehkih veščinah (soft skills); 

samospoznavni vprašalniki; postavljanje in doseganje ciljev, obvladovanje morebitnih ovir 

(referentka za usmerjanje, Marianna Kosic) 

- 24. 9. (3h) in 25. 9. (3h) delavnica v sklopu triletnega programa VISION, Modul 4 – z 

deželnim centrom za zaposlovanje (Centro per l'impiego - CPI, Lucia Toncich) zaposlitvene 

možnosti na teritoriju, življenjepis, razgovor za zaposlitev in selektivni intervjuji - simulacija 

- 3. 10. 2019 (1h) predstavitev študijske ponudbe fakultet tržaške univerze 

- 8. 10. 2019 (2h) delavnica v sklopu triletnega programa VISION, Modul 1 – z Deželnim 

centrom za usmerjanje (Centro per l'orientamento - COR, Ilaria Minisini, Elena Paviotti), 

deželne storitve za usmerjanje, prečne kompetence in soft skills 

- 21. 10. 2019 (1h) predstavitev fakultetnih smeri Univerze na Primorskem 

- 24. in 25. 10. 2019 dnevi odprtih vrat fakultet Univerze v Trstu 

- 30. 10. 2019 (7h) Laboratorij bodočnosti  

- 21. 1. 2020 (1h) predstavitev poklicne poti orožnikov 

- 7. 2. 2020 (2h) predstavitev študijskih poti v Sloveniji in vpisnega postopka – Klub 

Zamejskih Študentov 

- 10. 2. 2020 (2h) predstavitvena literarna delavnica o slovenski književnosti (o pesniku 

Danetu Zajcu) – predavatelj gost univ. prof. Marcello Potocco, Slovenistika - Univerza na 

Primorskem 

- 13. 2. 2020 (6h) 11. Salone delle professioni e delle competenze – Pomorska postaja v 

Trstu 

- 14. 2. 2020 predstavitev fakultet Univerze v Ljubljani in Novi Gorici 

- V teku šolskega leta: posredovanje informacij o univerzah in predmetih, vpisnih postopkih, 

ipd.; individualni pogovori in izpolnjevanje vprašalnikov zanimanj in kompetenc z referentko 

za usmerjanje/ psihologinjo (prof. Marianna Kosic) 
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 7. ANALITIČNE POLE PO POSAMEZNIH UČNIH PREDMETIH 

 

PREDMET 7. 1 KATOLIŠKI VEROUK 

PREDMETNI PROFESOR JANJA TREBUŠAK 

 
 

1. KOMPETENCE, KI SO JIH DIJAKI DOSEGLI OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 

 

V sodelovanju z drugimi predmeti je pouk verouka v petem razredu omogočil dijakom, da so razvili 
izostren čut odgovornosti v etičnih odločitvah, ko gre za vprašanja življenja in smrti in tudi odnosa 
do okolja in družbe. V njih so izostrili pogled na odgovorno pripravo na zakon in družinsko življenje 
ter čut odgovornosti do graditve miru med seboj in v širši družbi. Dijaki so v tem letu razumeli, da 
so etične odločitve na raznih področjih življenja tesno povezane z osebnim prepričanjem in da je 
krščanska vera s svojimi vrednotami za katoličana temelj teh odločitev. V demokratični družbi 
mora vsak posameznik razviti pozitiven odnos do človeka in življenja od rojstva do smrti. 
Pomembno je ustvarjati bolj pravično družbo in skrbeti za okolje, v katerem živimo. 
 
 

2.  OBRAVNAVANE VSEBINE 
 

Predelane teme 

Uvod v bioetiko, človekove pravice, pravica do življenja, splav, vest, vojna in mir, poklicno 
usposabljanje   evtanazija, globalizacija, pomoč bližnjemu, soočenje s smrtjo, pomen praznovanja, 
prosti čas, sreča, pomen družine, priprava na zakon, zvestoba, ekologija. 
 
 

3.  VEŠČINE 
 

Naučili so se osebnega razmišljanja in razumevanja različnih besedil. Dijaki znajo razbrati, kaj je 
dobro in kaj je slabo pri osebnih, pri etičnih in moralnih vprašanjih. Svoje odločitve za dobro znajo 
podkrepiti. Znajo razpravljati o aktualnih vprašanjih, ki so povezana z vsakdanjim življenjem, kakor 
tudi povezovati vsebine letošnjega učnega načrta z drugimi predmeti in se tako pripravljati na 
bodoči poklic. Vsak izmed njih je predstavil eno temo, ki si jo je izbral na začetku šolskega leta. 
 
 

4. METODE DELA 
 

Frontalni pouk (tudi s pomočjo sistema »Power point-a«) in razgovor, individualna poglobitev,  
ogled in komentiranje poučnih filmov ter člankov, individualni nastopi dijakov.V času epidemije 
sem dijakom pošiljala material po spletu in smo se videvali na videokonferencah. Dijaki so 
sodelovali in delali naloge. 
 
 

5. OCENJEVALNI KRITERIJI 
 

Pridobljeno znanje sem preverjala z opazovanjem dela v razredu, s pogovori, s spraševanjem in 
občasnimi testi. Pri ocenjevanju sem upoštevala aktivno sodelovanje pri učnih urah, sposobnost 
logičnega mišljenja, povezovanja in sklepanja pridobljenega znanja ter tudi osebno raziskovanje. 
 

 

6. UČBENIKI IN DIDAKTIČNO GRADIVO / UČNI PRIPOMOČKI 
 

Sveto pismo, članki, knjige, fotokopije, dokumentarni in poučni filmi ter »power point«, gradivo na 
spletu.  
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PREDMET 7.2 Slovenščina 

PREDMETNI PROFESOR Marija Kostnapfel 

 

 

 

1. KOMPETENCE, KI SO JIH DIJAKI DOSEGLI OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 

 

 

SPLOŠNE KOMPETENCE 

●   Oblikovanje osebne, narodne in državljanske identitete. 

●    Oblikovanje kulturne zavesti. Medkulturne in socialne kompetence. 

●    Estetske  kompetence. 

●    Osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji. 

●    Raba učinkovitih učnih strategij. 

●    Samoiniciativnost, kritičnost, ustvarjalnost. 

SPECIFIČNE KOMPETENCE 

Sporazumevalna zmožnost (zmožnost prepoznavanja in  kritičnega sprejemanja besedil raznih 

vrst ter zmožnost tvorjenja ustreznih, razumljivih in v glavnem pravilnih in učinkovitih besedil 

raznih vrst; književno znanje). 

Zastavljenih ciljev niso dosegli vsi dijaki v enaki meri. Nekateri se izražajo v glavnem tekoče in 

pravilno ter poznajo predelano učno snov, drugi pa imajo še težave pri pisnem in ustnem 

sporočanju. 

 

 

2. OBRAVNAVANE VSEBINE 

 

Predelane teme 

 

PRI POUKU SLOVENŠČINE JE BILO V OSPREDJU DELO Z BESEDILOM 

A. KNJIŽEVNA VZGOJA 

Evropski okvir moderne in nove romantike. 

Moderna na Slovenskem. 

Oznaka obdobja in literarne smeri, kratka predstavitev posameznih avtorjev. 

D.Kette: Jagned, Na trgu. 

J. Murn: Razpoloženjske in življenjsko izpovedne pesmi: Sneg. Kmečke pesmi: Vlahi. 

I. Cankar: Pripovedna dela: Epilog k Vinjetam, Na klancu, Hlapec Jernej in njegova pravica, Martin 

Kačur, Hiša Marije Pomočnice, Gospod stotnik. Dramatika: Kralj na Betajnovi. 

O. Župančič: Z vlakom. Zemljevid. 

 

Sopotniki moderne 

A.Gradnik: Mors victrix. Eros-Tanatos 

 

Književnost med vojnama 

Oznaka obdobja in literarne smeri, kratka predstavitev posameznih avtorjev 

Ekspresionizem, konstruktivizem 

Kosovel : Impresionistične pesmi: Balada, Slutnja. Ekspresionistične pesmi: Ekstaza smrti. 

Konstruktivistična pesem: Pesem  št. X. 
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Grum: Dogodek v mestu Gogi. 

 Socialni realizem 

 F. Bevk: Kaplan Martin Čedermac. 

C. Kosmač: Tantadruj 

 Pisatelj samohodec V. Bartol: Alamut. 

  

Književnost med drugo svetovno vojno 

F. Balantič  

Zasuta usta. 

Slovstvo v NOB 

Kajuh 

Bosa, pojdiva, dekle obsorej. 

 

Književnost po drugi svetovni vojni 

Oznaka obdobja in literarne smeri, kratka predstavitev posameznih avtorjev. 

Pripovedniki 

E. Kocbek - Blažena krivda (iz zbirke novel Strah in pogum). 

B. Pahor - Nekropola. 

D. Jančar - To noč sem jo videl. 

 Pesniki  

K. Kovič: Bela pravljica (Iz zbirke Pesmi štirih). 

D. Zajc - Veliki črni bik 

Pesmi štirih (na kratko)  

 

 B. JEZIKOVNA VZGOJA 

a)    Priprava in izvedba govornih nastopov. Jezikovna in slogovna analiza umetnostnih in 
neumetnostnih besedil, tvorjenje neumetnostnih pisnih besedil. Esej, časopisni članek. 

b)    Odpravljanje najpogostejših napak. 
 

 

3.  VEŠČINE 

 

Dijaki 

 ● so v glavnem zmožni povzeti, analizirati, primerjati, argumentirano in kritično 

vrednotiti besedila iz učnega načrta in  jih uvrščati v širše sobesedilo ali v 

literarnozgodovinske okoliščine; 

● znajo aktualizirati obravnavano snov; 

● so v glavnem zmožni izrekati in utemeljevati svoje mnenje v govornem nastopu ter 

      večinoma znajo uporabljati strokovno izrazje pri pisnem in ustnem izražanju; 

●    so v glavnem zmožni tvoriti ustrezna, razumljiva,  utemeljena, kritična  in jezikovno 

pravilna pisna neumetnostna besedila (esej, članek); 

●    znajo večinoma uporabljati svoje znanje v povezavi z drugimi predmeti in v novih 

situacijah; 

 

4. METODE DELA 

 

Pri svojem delu sem upoštevala sledeče smernice, ki so bile v skladu z zastavljenimi cilji, 

recepcijsko sposobnostjo dijakov in z njihovim psihofizičnim razvojem: 

●    izhodišče pouka je bilo besedilo (učbenik oz.drugi viri); 
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●  metode poučevanja so bile raznolike. Uporabljala sem metode delne in celovite 

interpretacije, problemskega pouka, komunikacijskega pouka (razvijanja  neke vrste 

»pogovora« najprej z literaturo in nato o literaturi s sošolci in s profesorjem), metode 

prikazovanja, primer, frontalne metode itd. 

 

V času izrednega stanja, ko smo primorani ostati doma, sta prednostni nalogi pouka na daljavo 

kakovostno vzgojno-izobraževalno delo in skrb za dobre medosebne odnose. Delo na daljavo v 

glavnem (z izjemo občasnih težav z omrežno povezavo) uspešno poteka s pomočjo  

videokonferenc, elektronske pošte, elektronskega dnevnika, interaktivnih vaj, aplikacije za 

takojšnje sporočanje WhatsApp itd., kar pripomore h krepitvi komunikacije in k samostojnejšemu 

pristopu do izobraževanja. Dijakom je omogočen dostop do navodil za delo, učnih listov, 

različnega gradiva in e-virov. Po drugi strani pa je treba upoštevati, da se soočajo z novo situacijo 

in da prekomerna raba digitalnih medijev lahko ogroža njihovo zdravje in dobro počutje.  

 

 

5. OCENJEVALNI KRITERIJI 

 

OBLIKE                                                                 ČAS 

Ustno preverjanje (sprotno, globalno in 
končno). 

Ob zaključku vsebinskega sklopa ali smiselne 
enote. 

Pisno preverjanje, razgovor, eseji, domače 
naloge. 
Tri pisne naloge na štirimesečje*,  med njimi 
tudi  simulacija maturitetne naloge. 
*zadnji dve v času pouka na daljavo  

Čas izvedbe: 2 učni uri (več učnih ur pa za 
simulacijo maturitetne naloge). 

SESTAVINE OCENJEVANJA 

●  Sposobnost učinkovitega pisnega 

in ustnega sporočanja v knjižnem 

jeziku. 

●    Sposobnost prepoznavanja, 

razumevanja, vrednotenja 

umetnostnih in neumetnostnih 

besedil ter sposobnost 

sestavljanja neumetnostnih 

sporočil. 

●   Samostojen pristop in 

utemeljevanje trditev. 

●  Poznavanje zakonitosti in izraznih 

možnosti sistema knjižnega 

jezika. 

● Poznavanje učnih vsebin, njihova 

nadgradnja (za odličnost). 

● Zanimanje, sodelovanje in redno 

opravljanje šolskih obveznosti 
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6. UČBENIKI IN DIDAKTIČNO GRADIVO / UČNI PRIPOMOČKI 

 

 
Razni avtorji: Berilo. Umetnost besede 2 in 3.  

Razni avtorji: Branja 3 in 4. 

N.Pertot: Od antike do danes. 

L.Bratuž, M.Pirjevec: Od realizma do moderne. 

M.Cenda:  Besede naših dni.    

Razni avtorji:  Književnost na maturi. 

Razni avtorji:  Jezikovni pouk - Kaj znam za maturo? 

M. Kmecl: Mala literarna teorija. 

Priročniki za učitelje slovenščine, ki so izšli pri Zavodu RS za šolstvo. 

Časopisni članki, filmi in drugo gradivo. 

 

 

 

 

 

PREDMET 7.3 ITALIJANṦČINA 

PREDMETNI PROFESOR PATRIZIA SAMAR 

 

1. KOMPETENCE, KI SO JIH DIJAKI DOSEGLI OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 

 

1. Prečne kompetence: učenje učenja, načrtovanje, sporočanje, sodelovanje in udeležba, 

samostojno in odgovorno ravnanje, reševanje problemov, ugotavljanje povezav in razmerij, 

pridobivanje in razlaga informacij. 

2. Jezikovne kompetence: obvladanje sredstev izražanja in argumentiranja, ki so potrebna za 

jezikovno medsebojno delovanje v različnih okoliščinah; sposobnost branja, razumevanja in 

razlage različnih vrst pisnih besedil.  

3. Razvijanje tekstualnih kompetenc in poznavanje značilnosti in razvoja italijanske literarne 

tradicije, tudi primerjalno z evropsko. 

4. Digitalne kompetence potrebne predvsem za izobraževanje na daljavo v izrednih razmerah. 

 

 

2.  OBRAVNAVANE VSEBINE 

 

Predelane teme  

GIACOMO LEOPARDI 
Romanticismo 
Vita e opere 
Un poeta filosofo: le tre fasi del suo pensiero 
Zibaldone 
Operette morali 
Dialogo della Natura e di un Islandese 

Canti 
Infinito 
Alla Luna 

Film: Il giovane favoloso 
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SECONDA METÀ OTTOCENTO 
NATURALISMO E VERISMO 
Quadro srorico e culturale 
Dal liberismo all'imperialismo 
Positivismo, darwinismo 
Naturalismo e Verismo 
Arti figurative 
E. Zola, L’ammazzatoio 

 

GIOVANNI VERGA 
Vita e ideologia 
Vita dei campi 
Rosso Malpelo 
La Lupa 

Novelle rusticane 
La roba 
Libertà 
Cavalleria rusticana 

I Vinti  
I Malavoglia 
L’inizio dei Malavoglia 

SIMBOLISMO FRANCESE 
Baudelaire 
I fiori del male 
L’albatro 
Corrispondenze 
Poetica dei simbolisti francesi  
Rimbaud 
Vocali 

 

GIOVANNI PASCOLI 
Vita e visione del mondo 
Il Fanciullino 
Impressionismo e Simbolismo in Pascoli 
Il fanciullino 
Myricae, 
Lavandare 
X agosto 
L’assiuolo 
Il lampo 
Il tuono 

Canti di Castelvecchio 
Il gelsomino notturno 

Il linguaggio poetico: le figure del suono, del sigificato e dell'ordine  

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 
Una vita vissuta come un’opera d’arte 
Il piacere 
Laudi del cielo, del mare della terra e degli eroi 
Alcyone  
La pioggia nel pineto 

 

RELATIVISMO e IL ROMANZO DELLA CRISI 
Disagio della civiltà nel pensiero di filosofi e scienziati: il relativismo 
Dissoluzione delle categorie narrative tradizionali: relativizzazione del tempo, primato 
dell'interiorità, inettitudine e malattia 
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I grandi narratori di inizio '900 
Proust, Alla ricerca del tempo perduto 
La madeleine 

Joyce, Ulisse 
Il monologo di Molly 

James Joyce a Trieste (video) 
 

LE AVANGUARDIE STORICHE 
Le avanguardie: caratteri comuni 
Espressionismo 
Scipio Slataper, Il mio Carso 

Futurismo 
Aldo Palazzeschi, Lasciatemi divertire 
Futurismo: la poetica del progresso (video) 
Surrealismo 
 

ITALO SVEVO 
Vita e opere di Italo Svevo. 
La coscienza di Zeno: cornice, struttura, novità 
Lettura dei capitoli: Prefazione, Preambolo, Il fumo 
Un brano dell’8°capitolo 

LUIGI PIRANDELLO 
Vita e opere 
L'Umorismo 
Novelle per un anno 
La carriola 
La patente: novella e video 
La giara: video 
Il fu Mattia Pascal 
Pascal porta i fiori alla sua ombra 
Il teatro: Sei personaggi in cerca d’autore, Enrico IV 
 

 

3.  VEŠČINE 

 

Dijaki naj bi bili sposobni:  

- globalno in analitično razumeti sporočila in namene sporočnika; 

- jasno in vezano sporočati in poročati o učni snovi v čimveč pravilnem jeziku; 

- tekoče in interpretativno glasno brati ter tiho brati glede na razne cilje branja; 

- poznati in uporabljati specifično literarno terminologijo; 

- poznati in prepoznaii značilnosti pripovedniškega, dramatičnega in pesniškega jezika ter 

poznati in prepoznati literarne zvrsti;  

- povzemati bistvene značilnosti literarno-zgodovinskih obdobij in smeri; 

- predstaviti posamezne avtorje in lit. dela;   

- analizirati (primerjati, razvrščati, vrednotiti...) literarna besedila; 

- primerjati obdobja, zvrsti, avtorje in dela; 

- zgodovinsko in kulturno kontekstualizirati določen literarni pojav; 

- po možnosti izdelati osebno, prepričljivo in prikupno poročanje o snovi;  

- pisati sinteze, izvlečke, miselne vzorce, parafraze, obnove in poročila; 

- pisati v jezikovno pravilnem jeziku (predvsem glede na pravopis, morfologijo, ločila, zgradbo 

povedi in odstavka); 

- samostojno segati po branju literarnih del. 
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4. METODE DELA 

 

Metode dela glede na didaktično situacijo in obravnavano vsebino do 21. 2. 2020:  

 frontalna metoda: pripovedovanje, opisovanje, razlaganje, poročanje, pojasnjevanje...;  

 metoda razgovora; metoda kazanja: filmov, slik in drugih sredstev;  

 metoda dela z teksti: vse oblike branja in dela s teksti, razumevanje, analiza, sinteza,  itd.;  

 metoda pisanja različnih vrst tekstov 

 delo v dvojicah ali majnih skupinah 

Metode in načini dela v izrednih okoliščinah zaradi koronavirusa po 27. 2. 2020: 

 trenutno komunikacija poteka po različnih kanalih: preko e-pošte, videoklicev, telefona, 

whatsappa, elektronskega dnevnika, spletne učilnice; 

 cilji takega izobraževanje na daljavo so: ohranjati stik z dijaki, spodbuditi dijake k doseganju 

ciljev v skladu z učnim načrtom, posredovanje nalog, ki so najbolj ustrezna in z jasnimi 

navodili; 

 priprava in posredovanje vsega ustreznega gradiva; 

 upoštevanje tehnoloških možnosti, ki jih imajo doma dijaki (slabša povezava, strojna 

oprema); 

 usmerjanje tudi v druge dejavnosti, ki so posredno povezane s šolskim delom, predvsem 

branje literarnih del. 

 

 

5. OCENJEVALNI KRITERIJI 

 

Pri ocenjevanju sem upoštevala kriterije, ki jih je določil profesorski zbor in ki so navedeni v VIP-u 

šole  

Preverjanje je bilo najavljeno in je potekalo po obravnavanih zaključenih celotah. V prvem 

štirimesečju so dijaki pisali tri šolske naloge. Ocenila sem šolske naloge in ustno spraševanje. Pri 

ocenjevanju pisnih nalog sem upoštevala razumevanje teksta oz. navodil, pravilnost izražanja, 

razgledanost in sposobnost povezovanja, izčrpnost odgovorov in osebno vrednotenje. Pri ustnem 

preverjanju in ocenjevanju sem upoštevala pravilnost izražanja, znanje, sposobnost povezovanja in 

osebnega vrednotenja. 

 

V izrednih okoliščinah zaradi koronavirusa, po 27. 2. 2020, so prišli v poštev še drugi kriteriji kot 

prisotnost na videoklicih, sodelovanje, skrbno in temeljito opravljanje nalog in spoštovanje terminov 

za oddajo nalog. 

 

 

6. UČBENIKI IN DIDAKTIČNO GRADIVO / UČNI PRIPOMOČKI 
 

R. Saviano, E. Angioloni, L. Giustolisi, M.A. Mariani, G. Muller Poyyebon, S. Panichi Marchiani, 

LIBERAmente; vol.III  – edizione Palumbo, Palermo  

Fotokopije iz raznih učbenikov, knjige, slovarji, računalnik, AV pripomočki 
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PREDMET 7.4 Angleščina 

PREDMETNI PROFESOR Alessandra Foraus 

 

 

1. KOMPETENCE, KI SO JIH DIJAKI DOSEGLI OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 

 

Na tej stopnji naj bi bilo jezikovno znanje sredstvo za pisno in ustno sporočanje ter komunikacijo v 
tujem jeziku in bralno ter slušno razumevanje na nivoju B2. Dijaki so vsekakor še utrjevali jezikovne 
strukture, predvsem na začetku šolskega leta.  
 
Pouk je slonel predvsem na utrjevanju jezikovnih sposobnosti ter usvajanju poznavanja 
književnosti, družbenih in ekonomskih tematik, ki so omogočila medpredmetno povezovanje, 
povezovanje z dogajanjem na svetovnem prizorišču, razmišljanje o perečih vprašanjih današnje 
družbe (pravice, izobraževanje, delovni trg, umetna inteligenca idr.), tudi v povezavi s pravnimi in 
ekonomskimi temami. Glede na število ur in na začetno situacijo, so dijaki razvili splošno sliko teh 
tematik in usvojili osnovno specifično terminologijo. 
 
Cilj okvirnega pregleda literarnozgodovinskega razvoja je bila  predvsem orientacija po obdobjih in 
vodilnih avtorjih. Pri poznavanju književnosti so se dijaki v glavnih obrisih seznanili z nekaterimi 
bistvenimi obdobji v angleški literaturi, za vsako spoznali zgodovinsko obdobje, avtorjevo življenje, 
literarno zvrst, kritično razčlenili krajše besedilo, osebno podoživljali in razmišljali o obravnavanem 
besedilu. 
 

 

 

2.  OBRAVNAVANE VSEBINE 

 

Predelane teme 

 

1. LITERATURE: 

The Age of Shakespeare  

The Renaissance, Humanism 
Historical context 
Renaissance drama before Shakespeare 
Elizabethan theatre 
William Shakespeare's Life 
Shakespeare's Plays (classification and main features) 
Hamlet (Ways of the World, p.41, To be or not to be?) 
Sonnets (form and structure, Shakespeare’s sonnets compared to Petrarchan sonnets, Ways of the 
World, p.41, Shall I Compare Thee to a Summer’s Day) 

 

The Rise of the Novel 

The Restoration and the Augustan age (historical context) 
The literary scene (a new genre) 
Daniel Defoe, life and work 
Robinson Crusoe, the main themes and style 
Ways of the World, p.58, Start in Life and on photocopy Friday 
 
Pre-romanticism 

Blake, life and work 
The Tyger 
The Lamb 
Ways of the World, p.71, A Poison Tree 
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Romanticism 
Wordsworth, life and work 
Ways of the World, p.78, My Heart Leaps Up 
I Wonder Lonely as a Cloud 
Mary Shelley, Frankenstein 
 
The 19th-century novel 

Victorian age (historical context) 
The literary scene (the novel) 
Charles Dickens, life and work 
Ways of the World, p.88, Hard Times, Coketown 
 
Modern literature 

Historical context, cultural, philosophical and scientific changes in the early 20th century 
The literary scene 
James Joyce, life and work 
The Dubliners, themes and style 
Ways of the World, p.110, The Dead, It had begun to snow again 
 
Postmodernism (Učenje na daljavo) 

Historical context, cultural changes in the early 20th century 
The literary scene 
Drama after World War II, The Theatre of the Absurd 
Samuel Beckett, life and work 
Waiting for Godot, themes and style 
Ways of the World, p.121, Nothing to be done 

George Orwell, life and work (Učenje na daljavo) 
Nineteen Eighty-Four, themes and style 
Animal Farm, themes and style 

 
Contemporary literature 
Ian Mc Ewan, Machines like me 
 

2. STUDYING SOCIETY 
 
Human Rights 

The protection of Human Rights, Universal Declaration of Human Rights  
Women’s rights – Suffragettes  
Chimamanda Ngozi Adichie, We Should All be Feminists 
 
Economic and social challenges 

Globalisation  
The main factors for globalisation, The World Bank, The IMF, The WTO, global trade 

 
3. DRUGO 

 
Predavanje Zoe Spanghero o Avstraliji. 
Work-related experience (poročilo) and Job interview (simulacija) 
Listening and reading comprehension exercises (Invalsi test) 
Project “Global Lab”, Študent iz univerze MIT (Massachusetts) je poučeval matematiko in fiziko, 

dve uri tedensko za tri tedne. 
British Film Club (dve dijakinji sta se vpisali v angleški kino in si ogledali nekaj filmov v angleškem 
jeziku (do prekinitve zaradi epidemije Koronevirusa). 
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3.  VEŠČINE 
 

 

Dijaki obvladajo vse štiri veščine (poslušanje, branje, pisno in ustno sporazumevanje) na nivoju 

SEJO B2 in se znajo sporazumevati v preprostih situacijah o splošnih vsakodnevnih zadevah, 

rutinskih zadevah ter o zgoraj omenjenih vsebinah. Znajo povedati informacije in svoje mnenje o 

predelani književnosti, kritično razmišljati o predelanih socialnih in ekonomskih temah. 

 
 

4. METODE DELA 
 

 

Učne ure so bile vedno kombinirane in so potekale pri podajanju literature večkrat v frontalni obliki 
(uvajanje snovi preko ustne razlage, branja, razgovora, spraševnja, kazanja slik, posnetkov 
itd.), kateri je potem sledilo praktično delo na tekstu in reševanje učnih listov. Za ostale vsebine so 
dijaki delno delali v skupinski obliki (sodelovalno učenje), občasno tudi individualno (samostojno 
delo z besedili, uporaba avdiovizuelnih pripomočkov, računa lnikov ter interaktivne table). 

Pri razvijanju bralne spretnosti so uporabljanli vse tri vrste tehnik (skimming, scanning, intensive 
reading). Pisno spretnost pa so dijaki razvijali s pisanjem vodenih  nalog, npr. po ogledu posnetka, 
prebranega odlomka ali z uporabo miselnega vzorca. Ustne sposobnosti so urili s pogovorom na 
temo ali s krajšimi raziskavami. Posebno pozornost smo namenili urjenju ustnega razumevanja, kot 
priprava za test Invlasi, ki pa je bilo zaradi sila razmer prekinjeno. 

Poleg tega so imeli na razpolago spletno stran, na kateri so imeli na razpolago dodatno gradivo 
za nadgraditev znanja bodisi za šibkejše kot pa tudi za bolj nadarjene dijake v samostojni 
obliki. Tu so tudi dobili vse gradivo dijaki s potrdilom SUT. 
 
 

5. OCENJEVALNI KRITERIJI 
 

 

Dijaki so pisali tri pisna preverjanja v prvem polletju, dva v drugem. Pri ocenjevanju sem upoštevala 
poznavanje snovi, sposobnost analize in sinteze, kritično razmišljanje in povezovanje, jezikovno 
pravilnost, specifično terminologijo. 
 
Ustno preverjanje je potekalo sprotno skoraj vsako učno uro v teh oblikah: poprava nalog, odgovori 
na dana vprašanja, diskusije, ponovitev snovi iz prejšnje ure, predstavitev dogovorjene snovi, 
spraševanje, govorni nastopi. Pri ocenjevanju sem upoštevala poznavanje snovi, sposobnost 
analize in sinteze, kritično razmišljanje in povezovanje, jezikovno pravilnost, specifično 
terminologijo, učinkovitost ustnih predstavitev in nastopov. 
 

 

6. UČBENIKI IN DIDAKTIČNO GRADIVO / UČNI PRIPOMOČKI 

 

 

 I. Piccioli, Ways of the World, Understanding Society through Literature and Social 

Sciences, San Marco, 2014 

 Duckworth M., Venture into First B2, Oxford University Press, Oxford, 2017 

 Interaktivna tabla za ogled spletnih strani pri dodatnem poglabljanju snovi, iskanju informacij 

itd. ter naslov na google drive, kjer smo delili gradivo ter spletne naslove za samostojno 

poglabljanje snovi. 
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PREDMET 7.5 Španščina 

PREDMETNI PROFESOR Maks Bandelj 
 

 

1. KOMPETENCE, KI SO JIH DIJAKI DOSEGLI OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 

 

 

V prvem polletju so dijaki znanje jezika nadgrajevali s kompleksnimi strukturami. V drugem polletju 
so posvetili več časa bogatenju besedišča na družbenem in literarnem področju. Dijaki so bogatili 
besedišče, spoznavali jezikovna pravila, razvijali zmožnost razumevanja in oblikovanja sporočil v 
okviru družbenega življenja, razmišljali o zgodovinskih, političnih, literarnih in aktualnih dogodkih in 
kritično presojali le-te. 
 

 

2.  OBRAVNAVANE VSEBINE 

 

Predelane teme 

Reglas de acentuación. Acentuación de palabras agudas, llanas, esdrújulas. Acentuación de 
palabras con vocales en contacto y de monosílabos. 
Imperfecto y pluscuamperfecto de subjuntivo. Las oraciones sustantivas. Las oraciones 
condicionales introducidas con si. 
La sociología. ¿Qué estudia la sociología? ¿Cuándo y dónde apareció? ¿Para que surgió? 

La comunicación. El Método Gordon. Dos dinámicas de grupo: la mesa redonda y el torbellino de 
ideas. Modalidades de contestación ante un conflicto. Los efectos de las redes sociales en los 
jóvenes. Psicología de los medios de comunicación. Telerrealidad. 
Marketing. ¿Qué es? Las 4 p del marketing. Estrategias de la publicidad. Tipología de anuncios. 
Colombia. Aracataca, emblema de Colombia. Colombia, un país en conflicto. Colombia hacia la 
paz. 
Gábriel García Márquez. Infancia. Vida de Familia. Estudios. Periodista y escritor. La fama. La 
obra. Nuevas técnicas narrativas. El realismo mágico. 
Cien años de soledad. Claves de lectura. Macondo. La maravilla del hielo. Remedios, la bella. La 
Masacre de las bananeras. 
España. La guerra civil española. Hacia el conflicto. El país en guerra. El 26 abril de 1937. Casi 
cuarenta años de dictadura. 
Federico García Lorca. La Andalucía de la época. Madrid y la educación libre. Intelectuales al 
poder. Federico García Lorca. Vida. Infancia. Vida en Madrid. La celebridad. Viaje a Nueva York. 
La Barraca. Últimos años. La poesía. Canciones. Poema del cante jondo. El teatro. La casa de 
Bernarda Alba. 
 

 

3.  VEŠČINE 

 

Dijaki obvladajo vse štiri veščine (poslušanje, branje, pisno in ustno sporazumevanje) na nivoju 
SEJO B1 in se znajo sporazumevati v preprostih situacijah o splošnih vsakodnevnih zadevah, 
rutinskih zadevah ter o zgoraj omenjenih vsebinah. Znajo povedati informacije in svoje mnenje o 
predelanih vsebinah, kritično razmišljati o predelanih socialnih, literarnih temah. 
 

 

4. METODE DELA 

 

 
Videokonference na daljavo. Individualno delo. Diskusija in izmenjava mnenj, sklepanje in 
utemeljevanje. Praktično delo na tekstu. 

5. OCENJEVALNI KRITERIJI 
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Pisne naloge: odgovori na vprašanja, krajši sestavki. Kriteriji: razumevanje in celovitost vsebine, 
bogatost in ustreznost, jezikovna pravilnost. Sposobnost analize in sinteze. 
Ustno preverjanje: besedišče, gladkost izgovorjave in jezikovna pravilnost. 
Prisotnost na videolekcijah. Sodelovanje na videolekcijah. Oddaja domačih nalog. Pisanje izpiskov. 
Šolske naloge. 
 

 

6. UČBENIKI IN DIDAKTIČNO GRADIVO / UČNI PRIPOMOČKI 
 

 
Učbeniki: 
L. Pierozzi, Una vuelta por la cultura hispana 

M. d’Ascanio, A. Fasoli, Mundo social 
C. Polettini, J. P. Navarro, Adelante 

 

Zapiski, interaktivna tabla, računalnik. 
 

 
 
 
 

PREDMET  7.6 Zgodovina  

PREDMETNI PROFESOR Marija Kostnapfel  

 

 

 

1. KOMPETENCE, KI SO JIH DIJAKI DOSEGLI OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 

 

SPLOŠNE KOMPETENCE 

●   Oblikovanje osebne, narodne in državljanske identitete. 

●    Oblikovanje kulturne zavesti. 

●     Medkulturne, socialne kompetence. 

●     Osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji. 

●     Raba učinkovitih učnih strategij. 

●     Samoiniciativnost, kritičnost. 

SPECIFIČNE KOMPETENCE 

 Pri pouku zgodovine so dijaki v glavnem razvili (nekateri dobro, drugi v še zadostni meri): 

●   zmožnost časovnih in prostorskih predstav; 

●   spretnosti zbiranja in izbiranja, analize, sinteze, kritične presoje vrednosti in 

uporabnosti določenih informacij in zgodovinskih virov; 

●   sporazumevalno zmožnost: zmožnost  različnih oblik komunikacije (pisne, ustne, 

multimedijske, debatne tehnike..); 

●    sposobnost zavedanja relativnosti informacij; 

● sposobnost oblikovanja samostojnih  zaključkov, mnenj, stališč in interpretacije 

zgodovinskih dogodkov, pojavov in procesov. 

 

 

 

 



 26 

2. OBRAVNAVANE VSEBINE 

 

Predelane teme 

OBDOBJE IMPERIJEV: Evropa in svet pred 1. svetovno vojno. 

 

PRVA SVETOVNA VOJNA: Vzroki in  povod. Zavezništva. Potek vojne zelo na kratko: 

pozicijska vojna na Balkanu, na zahodu, na vzhodu in na morju, soška fronta, leto 1917 – 

kritično leto, revolucija v Rusiji, poraz centralnih sil. 

 

SVET MED VOJNAMA: Mirovne pogodbe. Nastanek novih držav. Problem novih meja: 

rapalska meja, koroški plebiscit, nastanek Države in nato Kraljevine SHS ter Kraljevine 

Jugoslavije. 

Ekonomska kriza demokracij (1929) in uveljavljanje totalitarnih sistemov. Fašizem, nacizem 

in stalinizem. 

Slovenci v Italiji v času fašizma. 

Španska državljanska vojna. Korenine druge svetovne vojne (podrobno). Priključitev Avstrije 

Reichu. Münchenski sporazum. Zasedba Češkoslovaške. Pakt med Sovjetsko zvezo in 

Nemčijo.  

2. svetovna vojna (koncentracijska taborišča). 

 

2. UČNA ENOTA O SLOVENSKI ZAHODNI MEJI (od leta 1848 do danes). 

 

3. UČNA ENOTA O TERORIZMU.   

 
3. VEŠČINE 

 

Pri pouku zgodovine dijaki v glavnem (nekateri dobro, drugi v še zadostni meri) 

●    znajo pojasniti in primerjati načine življenja in miselnosti ter znanstvene dosežke. 

●  poznajo in razumejo zgodovinske dogodke, pojave in procese in njihov vpliv na 

gospodarske procese, socialne odnose in okolje v različnih zgodovinskih obdobjih. 

●   znajo razlikovati vzroke, povod in posledice ter ugotavljati soodvisnost različnih pojavov 

in procesov, kontinuitete in sprememb v razvoju. 

●   razumejo zgodovinske pojave in procese s perspektive dobe, v kateri so se pojavili oz. 

odvijali, ter z današnje perspektive. 

●    uporabljajo temeljno zgodovinsko terminologijo. 

 

 

4. METODE DELA 

 

Pri svojem delu sem upoštevala smernice, ki so bile v skladu z zastavljenimi cilji, recepcijsko 

sposobnostjo dijakov in z njihovim psihofizičnim razvojem. 

Metode poučevanja so bile raznolike (metode problemskega pouka, komunikacijskega pouka, 

metode prikazovanja, metode primer, frontalne metode, metode dela z viri itd.). 

V času izrednega stanja, ko smo primorani ostati doma, sta prednostni nalogi pouka na daljavo 

kakovostno vzgojno-izobraževalno delo in skrb za dobre medosebne odnose. Delo na daljavo v 

glavnem (z izjemo občasnih težav z omrežno povezavo) uspešno poteka s pomočjo 
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videokonferenc, elektronske pošte, elektronskega dnevnika, interaktivnih vaj, aplikacije za 

takojšnje sporočanje  WhatsApp itd., kar pripomore h krepitvi komunikacije in k samostojnejšemu 

pristopu do izobraževanja. Dijakom je omogočen dostop do navodil za delo, učnih listov, 

različnega gradiva in e-virov. Po drugi strani pa je treba v okviru izrednih razmer tudi  upoštevati, 

da se soočajo z novo situacijo in da prekomerna raba digitalnih medijev lahko ogroža njihovo 

zdravje in dobro počutje.  

 

 

 

5. OCENJEVALNI KRITERIJI 

 

OBLIKE 

Ustno preverjanje, testi, domače 

delo. 

ČAS 

Med izvajanjem  učnih sklopov kot sprotno preverjanje; ob 

koncu posameznega učnega sklopa v obliki ustnega 

preverjanja in/ali testa ali eseja. 

 

SESTAVINE OCENJEVANJA 

Ustreznost odgovora. 

Znanje in uporaba ustrezne zgodovinske terminologije. 

Razčlenjevanje, povezovanje in 

utemeljevanje. 

Zanimanje in sodelovanje. 

Samostojno raziskovalno delo. 

  

6. UČBENIKI IN DIDAKTIČNO GRADIVO / UČNI PRIPOMOČKI 

 

Gabrič, Režek: Zgodovina 4, DZS 2011.  

Profesorjevi zapiski. 

B. Repe: Sodobna zgodovina, Modrijan 1998. 

Razni avtorji, Slovenska novejša zgodovina 1 in 2, Mladinska knjiga 1992. 

Razni avtorji: Zgodovina na maturi, Zavod RS za šolstvo. 

Globočnik, Segalla: Zgodovina na maturi, Gyrus d.o.o. 2002. 

Časopisni članki, spletni viri, slike, ogled filmov (samostojno). 
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PREDMET 7.7 PRAVO IN EKONOMIJA 

PREDMETNI PROFESOR JANA MIOT 

 

 

 

1. KOMPETENCE, KI SO JIH DIJAKI DOSEGLI OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 

 

Pri pouku prava in ekonomije so dijaki usvojili naslednje spretnosti in kompetence: 
EKONOMIJA 

 Dijak zna prikazati osnove ekonomije in jih uporabljati pri presojanju sodobnega 
družbenega dogajanja; 

 Dijak razume vpliv ekonomije na družbeno dogajanje in na kakovost življenja posameznikov 
ter družbe; 

 Dijak razume rast tretjega sektorja v sodobnem svetu; 

 Dijak pozna in zna uporabljati ustrezno strokovno terminologijo; 
PRAVO 

 Dijak zna primerjati pravne norme s socialnimi in etičnimi normami; 

 Dijak pozna in uporablja načela italijanske ustave; 

 Dijak pozna državni ustroj in razvoj ter dolovanje Evropske unije; 

 Dijak pozna in ustrezno uporablja strokovno terminologijo. 
 

 

 

2.  OBRAVNAVANE VSEBINE 

 

Predelane teme 

Mikroekonomski pojmi: povpraševanje, ponudba in tržno ravnovesje; popolna konkurenca, 

monopol, oligopol. 

Fiskalna politika in primankljaj: gospodarski ciklus, javno poseganje v gospodarstvo; javni 

stabilizatorji. 

Globalno gopodarstvo: globalizacija in neenakost; multinacionalke. 

Krajši pregled zgodovine ekonomske misli: od Adama Smitha do Keynesa. 

Ustava: nastanek, temeljna načela, ureditev republike. 

Država: država kot oseba, država kot politična organizacija, demokracija in pravice državljanov, 

internacionalizem. 

Javna uprava: posredno in neposredno vodenje uprave, vlada. 

Evropska unija: ureditev, pomen in cilji. 

 

 

3.  VEŠČINE 

 

Dijak razume tekst s strokovnimi izrazi. Pridobljeno znanje uporablja pri medpredmetni povezavi. 

 

4. METODE DELA 

 

Metode dela: pri uvajanju nove snovi sem se posluževala v glavnem metode ustne razlage, 

metode branja (članki, berila) in pisnih izdelkov. Snov smo utrjevali s skupinskim razgovorom in z 
individualnim spraševanjem.  
Oblike dela: Uporabljala sem v glavnem frontalno učno obliko.  
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Zaradi izrednih razmer in z uvedbo učenja na daljavo so lekcije, od meseca marca, potekale preko 
socialnih omrežij. Z dijaki sem se povezovala največ z aplikacijami Hangouts Meet, WhatsApp in 
Classroom.   
Učna sredstva in učni pripomočki: učbeniki, skripta, filmi, računalnik, fotokopije, priročniki, slikovno 
gradivo, časopisni članki. 
 

 

5. OCENJEVALNI KRITERIJI 

 

Končna ocena bo sestavljena iz več delnih ocen:  
1. ocene pisnih izdelkov (šolske naloge in domače naloge); 
2. ocene ustnega preverjanja; 
3. ocene socialnih kompetenc: kvaliteta prisotnosti, dela na šoli ter v razredu: dijak konstruktivno 
sodeluje za razvoj svoje šole; v razredu dokaže, da je sposoben premostiti medosebna trenja za 
skupno dobrobit razreda; pozna in upošteva pravila učinkovite komunikacije; vzdržuje, razvija in 
krepi delovno naravnanost razreda; soustvarja pozitivno učno klimo.  
Pri ocenjevanju dijakov se upošteva tudi redno in aktivno sodelovanje pri pouku na daljavo.  
 

 

 

6. UČBENIKI IN DIDAKTIČNO GRADIVO / UČNI PRIPOMOČKI 

 

Pri pouku smo se posluževali naslednjih učbenikov in pripomočkov: 
Mabry, Ulbrich: Osnove politične ekonomije 
Niccolai: Javno pravo: državljan in država 
Ronchetti: Diritto ed economia politica 
Ustava 
Zapiski profesorice 
Članki iz časopisov 
 

 

 
 
 

PREDMET 7.8 HUMANISTIČNE VEDE 

PREDMETNI PROFESOR MARIJA KRISTINA MILIČ 

 

 

1. KOMPETENCE, KI SO JIH DIJAKI DOSEGLI OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 

 

 

 občutljivost za zaznavanje družbenih problemov, procesov in pojavov  

 razumevanje družbenih in individualnih problemov v kontekstu širše družbene in kulturne 
perspektive 

 sposobnost refleksije lastnega socialnega položaja in oblikovanja stališč, prepričanj in 
delovanj kot temelja za vključevanje v družbeno življenje ter za strpno in odgovorno 
ravnanje  

 sposobnost razumevanje večplastnosti in kompleksnosti družbenega in osebnega življenja 
posameznika/posameznice  
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2.  OBRAVNAVANE VSEBINE 

 

Predelane teme 

SOCIOLOGIJA 

 Geopolitika: Geopolitični dejavniki. 
 

 Družbena slojevitost: družbena mobilnost: Oblike družbene slojevitosti, razlage družbene 

slojevitosti; družbene neenakosti; etnična slojevitost; spol in družbene neenakosti; starost, 

družbena mobilnost; družbeni razredi; Revščina: absolutna in relativna revščina, teorije 

(razlage) revščine. 
 

 Modernizacija in globalizacija: Značilnosti modernizacije; urbanizacija; Vidiki globalizacije: 

ekonomski, politični, informacijski, ekološki, kulturni vidik. Ekološki problemi (ekološka kriza, 

nekateri globalni ekološki problemi). 
 

 Delo in prosti čas: Koncept dela in zaposlitve v industrijskih in predindustrijskih družbah 

(Delo kot zaposlitev in zunajdelovni čas; Formalno in neformalno delo; Pomen zaposlitve; 

Delo in odtujitev – K. Marx). Delo in tehnološke spremembe: vrste tehnologije; 

Organiziranost zaposlenih (Sindikati; Profesionalna združenja in profesionalna etika); 

Brezposelnost (Ugotavljanje in vrste brezposelnosti; Posledice brezposelnosti). 
 

 Nastanek in razvoj zahodnega modela socialne države – (Welfare state): Rojstvo in razvoj 

zahodnega modela socialne države, socialne politike: socialno skrbstvo, socialno varstvo, 

zdravstveno varstvo. 
 

 Družbeno-politični ter gospodarski pomen t.i. tretjega sektorja: Opredelitev tretjega sektorja. 

Združenja prostovoljcev, Onlusi. Delovanje tretjega sektorja. Primer socialnih zadrug. 
 

 Teoretični pristopi v sociologiji: strukturalno - funkcionalni pristop, socialno -konfliktni pristop, 

simbolno - interakcionistični pristop. 

 

 KLASIKI ANTROPOLOGIJE: Claude Lévi-Strauss: kultura; divja misel; hladne in vroče 

družbe. 

 

METODOLOGIJE RAZISKOVANJA:  

načela/ principi znanstvenega raziskovanja, empirizem, stopnje /potek znanstvenega 

spoznavanja, prednosti in pomanjkljivosti raziskovalnih metod (intervju, skupinska razprava 

/ fokusna skupina, anketni vprašalnik, opazovanje, študija primera, eksperiment, 

kvantitativna in kvalitativna analiza podatkov / dokumentov, evalvacijsko poročilo), primarni 

in sekundarni viri podatkov, načrtovanje in sestavine znanstvene publikacije. 

 
 

3.  VEŠČINE 
 

Dijaki: 

 znajo samostojno uporabljati pridobljeno znanje pri obravnavi aktualnih problemov 

 povezujejo sociološka znanja s spoznanji z drugih področij humanistike 

 razumejo razliko med vsakdanjim obravnavanjem družbenih problemov in znanstvenim 

pristopom 
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4. METODE DELA 
 

 
Uporabljala sem metodo razlage, metodo razgovora, metodo kazanja in metodo pisnih izdelkov. 
Dijake sem spodbujala k samostojnemu poglabljanju vsebin in k branju knjig z aktualno družbeno 
vsebino. Nekateri dijaki so pred razredom predstavili predelano temo in/ali knjigo. 
 
 

5. OCENJEVALNI KRITERIJI 
 

 

Pri pisnem preverjanju oz. domačih nalogah sem upoštevala: poznavanje vsebin, jezikovno 
ustreznost (slovnica, terminologija), logično povezovanje povedi v esejskih odgovorih ali v eseju. 
 
Pri ustnem preverjanju sem upoštevala naslednje kriterije vrednotenja: poznavanje vsebin, 
jezikovno ustreznost (slovnico, terminologijo), sposobnost argumentacije/utemeljevanja trditev, 
suverenost nastopa. 
 

 

6. UČBENIKI IN DIDAKTIČNO GRADIVO / UČNI PRIPOMOČKI 
 

 
sociologija: 

skripta, ppt 
M. Počkar idr., Uvod v sociologijo, DZS, Lj, 2011 
M. Počkar idr., Sociologija, DZS, Lj, 2011 
M. Haralambos, Sociologija Teme in pogledi, DZS, 2001 
antropologija: 
skripta 
T. Hylland Eriksen, Majhni kraji, velike teme, Aristej, Mb, 2009 
 

 elektronski dnevnik Spaggiari, digitalna učilnica Classroom, aplikacija WhatsApp in 

elektronska pošta, digitalno gradivo(po razglasitvi pandemije Covid-19) 

 

 

 

PREDMET 7.9 FILOZOFIJA  

PREDMETNI PROFESOR MARIJA KRISTINA MILIČ 

 

 

 

1. KOMPETENCE, KI SO JIH DIJAKI DOSEGLI OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 

 

Pouk filozofije pri dijakih: 

 spodbuja razmislek o njih samih in svetu, družbi in naravi 

 spodbuja kritično refleksijo vsakdanjega izkustva, vednosti, vrednot in delovanja 

 prispeva k razvijanju jezikovnega izražanja 

 vodi k strpnemu dialogu na podlagi racionalnih argumentov 

 omogoča razumeti, kako so temeljni filozofski pojmi osnova humanistike, družboslovja, 
naravoslovja, religije in umetnosti 
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2.  OBRAVNAVANE VSEBINE 

 

Predelane teme 

Romantika: splošne značilnosti romantike (oznaka obdobja; pojmovanje narave, hrepenenje, 
historicizem, pojmovanje svobode). 
 
G. W. F. Hegel: izhodišča Heglovega idealizma: končno in neskončno, racionalnost realnosti, 
naloga filozofa, abstraktno in konkretno mišljenje. Dialektika kot zakonitost mišljenja, narave in 
zgodovine. Heglova politična filozofija. 
 
Socialna teorija - L. Feuerbach: materializem, humanizem, religiozna alienacija. 
K. Marx: družbeno – ekonomska in politična alienacija. 

 
 
Filozofi  v času pandemije Koronevirusa: S. Žižek (članek); R. Salecl, Pater Pavel Geržan, 

Srećko Horvat (radijski intervjuji na Valu 202) 
 
Iracionalizem: splošne značilnosti in izhodišča 
 
A Schopenhauer: svet kot predstava; svet kot volja;  človek in trpljenje, izhodi iz trpljenja: estetska 

izkušnja, morala, asheza (zanikanje volje). 

 

S. Kierkegaard: eksistencializem – splošne značilnosti; stadiji eksistence: estetsko, etično in 

religiozno življenje; eksistenca kot možnost; vera kot izhod iz obupa. 

 

F. Nietzsche: apolinično in dionizično, kritika krščanske morale, prevrednotenje vrednot, konec 

metafizičnih iluzij (»bog je mrtev«), nadčlovek, večno vračanje istega. 

 

 

 

3.  VEŠČINE 

 

 

Dijaki znajo/razumejo 

 ustrezno obnoviti izhodišča in izvajanja predelanih filozofskih naukov ter jih 
povezujejo z drugimi področji humanistike 

 uporabljati filozofsko terminologijo 

 pomen različnih disciplinarnih usmeritev v filozofiji ter vlogo posameznih filozofskih 
šol 

 

 

4. METODE DELA 

 

 

Pri pouku filozofije je pouk potekal pretežno frontalno (metoda razlage) in preko razgovora.  

Pri analizi filozofskih besedil sem uporabljala metodo dela z besedili. 
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5. OCENJEVALNI KRITERIJI 

 

 

Pri ustnem preverjanju sem upoštevala naslednje kriterije: poznavanje vsebin, ustrezno rabo 

strokovne terminologije, logično povezovanje in utemeljevanje trditev, slovnično pravilnost  in 

suverenost nastopa. 

 

Pri pisnih nalogah sem upoštevala naslednje kriterije: poznavanje vsebin, jezik (slovnična 

pravilnost, ustrezna raba strokovne terminologije) ter logično povezovanje in utemeljevanje trditev. 

 

Pri končem ocenjevanju sem upoštevala tudi: zanimanje za predmet, aktivnost med poukom, 

rednost oddaje domačih nalog ter prisotnost pri rednem in virtualnem pouku. 

 

 

6. UČBENIKI IN DIDAKTIČNO GRADIVO / UČNI PRIPOMOČKI 

 

 

 skripta 
 

 V. Sruk, Filozofski leksikon, CZ 

 M. Fürst, Filozofija, DZS 

 D. Palmer, Ali središče drži? DZS 

 odlomki filozofskih besedil 
 

 digitalno gradivo, elektronski dnevnik Spaggiari, digitalna učilnica Classroom, aplikacija 

WhatsApp in elektronska pošta (po razglasitvi pandemije Covid-19) 

 

 

 
 
 
 

PREDMET 7.10 ZGODOVINA UMETNOSTI 

PREDMETNI PROFESOR Jasna Merkù 

 

 

 

1. KOMPETENCE, KI SO JIH DIJAKI DOSEGLI OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 

 

 

Sposobnost prepoznavanja različnih likovnih pristopov 

Prepoznavanje in poznanje značilnosti različnih likovnih tehnik 

Poznanje in raba ustreznega strokovnega izrazoslovja 

Opredelitev stilnih obdobij in konteksta 

Prepoznavanje kulturnega in umetniškega bogastva 

Značilnosti likovnega procesa 

Poznavanje likovnih mojstrov in njihovih del 

Sposobnost analize izbranih likovnih del: podatki o delu, oblikovni in vsebinski opis 

Poznavanje krajevnih likovnih ustanov in pomembnejših likovnih ustvarjalcev 
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2.  OBRAVNAVANE VSEBINE 

 

Predelane teme 

 

Stilna obdobja (vzorniki, izhodišča, značilnosti, predstavniki): 

 

impresionizem 

impresionizem na Slovenskem 

postimpresionizem 

secesija 

 

avantgarda: 

ekspresionizem, kubizem, futurizem, abstraktizem, dadaizem, nadrealizem, konstruktivizem 

umetnost med obema vojnama 

umetnost po vojni 

šestdeseta leta: optical in pop art; skupina OHO – Marko Pogačnik 

 

Dan spomina: Zoran Mušič, ciklus Nismo poslednji in risbe iz Dachaua 

 

Tematike: 

umetnost in psihoanaliza – Arturo Nathan, Vito Timmel, Cesare Sofianopulo, Stendhalov 

sondrom 

Paolo Crepet: esej o melanholiji 

 

ženska in umetnost: družbeno zgodovinski kontekst, primeri: 

Guerilla girls, Ivana Kobilca, Frida Kahlo, Marina Abramović, Peggy Guggenheim 

 

Film in avantgarda: ogled krajših filmov 

 

arhitektura XX. stol. Jože Plečnik, vodeni ogled Plečnikove Ljubljane 

 

Analize slik (oblikovni in vsebinski opis): 

Claude Monet - Impresija ob vzhajajočem soncu 

Ivana Kobilca - Poletje 

Max Ernst - Oblačenje neveste 

 

Posebej obravnavan umetnik: 

Avgust Černigoj 

 

Optične prevare, M. C. Escher 

Sodobna umetnost: različni izrazi in pristopi, konceptualna umetnost 

Tržaški likovni umetniki 

Razvoj designa 
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3.  VEŠČINE 

 

 

Izostrili so estetski čut 

Znajo prepoznavati motiv, kompozicijsko strukturo, zvrst in pristop likovnega dela ter ga 

ikonografsko opredeliti. 

Znajo smiselno povezati obravnavane vsebine s sorodnimi (filozofija, slovenščina, italijanščina) 

Obvladajo specifično strokovno izrazoslovje. 

 

 

4. METODE DELA 

 

 

Frontalna razlaga z diskusijo 

Samostojno in skupinsko delo 

Demonstracija slikovnega gradiva 

Vodeno raziskovanje v računalniškem laboratoriju 

Vodeni ogled muzejev in razstav 

Medpredmetna obravnava ter občasne soprisotnosti 

Vsako učno enoto uvede teoretska razlaga ob ogledu slikovnega gradiva (knjige, slikovne 

predstavitve, povezava na spletne strani). Zaradi nepopolnosti slovenskih učbenikov na razpolago, 

pripravljam avtonomno gradivo (tekste in slikovne predstavitve), ki so ga prejeli dijaki v obliki 

fotokopije ali/in v digitalni obliki, med učenjem na daljavo pa sem gradivo naložila na portal spletne 

učilnice. Občasne domače naloge so pomagale dijakom utrjevanje snovi. Uvajala sem jih v 

avtonomno raziskovalno delo in v podajanje izsledkov na različne načine (ustno, pisno, s pomočjo 

samostojno pripravljenih slikovnih predstavitev) 

 

 

5. OCENJEVALNI KRITERIJI 

 

 

Znanje sem preverjala: 
 

 ustno spraševanje 

 test z vprašanji odprtega tipa 

 priprava raziskave 

 sprotno preverjanje domačih nalog 

 aktivno sodelovanje med poukom 
 

Dijaki so bili ocenjeni na osnovi skupnih kriterijev, ki jih je odobril profesorski zbor za šolsko leto 

2019/2020 
 

zadostno 6 
dijak dosega minimalno znanje 
 
dobro 7 
dijak obvlada snov in jo dovolj jasno podaja 
 
prav dobro 8 
popolno obvladanje vsebin, jasno podajanje in osebna obdelava podatkozelo dobro 9/10: izčrpno 
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obvladanje učnih vsebin na sistematičen način, sposobnost kritične obravnave in oseben pristop v 
podajanju 
 
pet 5 
fragmentarno poznavanje vsebin in površno 
 
štiri 4 
velike vrzeli v znanju in neustreznost izrazoslovja 
 
tri 3 
povsem nezadostno poznavanje vsebin ali odklanjanje preverjanja 
 

 

6. UČBENIKI IN DIDAKTIČNO GRADIVO / UČNI PRIPOMOČKI 

 

 

Pri pouku umetnostne zgodovine sem uporabila: 

 

 Fotokopije iz različnih knjig, monografij, člankov 

 Teksti za analize slik iz knjig in/ali spleta: 

Berta Golob: Umetnostna zgodovina na maturi, DZS 

Susie Hodge, Art, Vse kar morate vedeti o največjih umetnikih in njihovih delih, Založba Narava 

Zapiske in preglednice, ki jih sama sestavljam 

e-ucbenik: https://eucbeniki.sio.si/lum/index.html Likovna umetnost v gimnazijskem programu 

spletna stran: http://www.pojmovnik.si/ Pojmovnih slovenske umetnosti 1945-2005 

spletna stran: www.didatticarte.it 

 

Občasno smo si ogledali odlomke dokumentarcev in krajše filme. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eucbeniki.sio.si/lum/index.html
http://www.pojmovnik.si/
http://www.didatticarte.it/
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PREDMET 7.11 MATEMATIKA 

PREDMETNI PROFESOR Tamara Petaros 

 

 

 

1. KOMPETENCE, KI SO JIH DIJAKI DOSEGLI OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 

 

Dijaki so spoznali nekaj pomembnih funkcij pri matematiki in njihove lastnosti ter njihovo uporabo 

na različnih področjih, 

urili so se v risanju grafov (prostoročno in s pomočjo matematičnih programov) in v analizi grafov, 

spoznali so osnovne transformacije grafov v ravnini, 

utrjevali so računske spretnosti in razvijali sposobnost uporabe usvojenih metod pri reševanju 

novih problemov, 

razvijali so sposobnosti logičnega sklepanja in analize, 

razvijali so sposobnosti razčlenjevanja problemov, 

spoznali so slovensko matematično terminologijo (tudi nekaj italijanske in nekaj angleške 

matematične terminologije) in razvijali sposobnost izražanja z uporabo znanstvene terminologije, 

spoznavali in uporabljali so različne računalniške aplikacije za učenje, 

razvijali so sposobnost za učenje, koncentracijo, natančnost, organizacijo dela, avtonomijo pri 

delu, 

razvijali so svoje sposobnosti sodelovanja pri skupinskem delu. 

 

 

 

2.  OBRAVNAVANE VSEBINE 

 

Predelane teme 

Lastnosti funkcij 

Eksponentna funkcija - definicija,  lastnosti, graf 

Eksponentna enačba in neenačba 

Uporaba eksponentne funkcije (eksponentna rast populacije, obrestno obrestni račun, razpad 

radioaktivne snovi, funkcije pomnjenja ) 

Logaritemska funkcija - definicija, lastnosti, graf 

Logaritemska funkcija kot inverzna funkcija eksponentni funkcij 

Logaritmi 

Pravila za računanje z logaritmi 

Desetiški in naravni logaritmi 

Logaritmovnik - Jurij Vega 

Prehod k novi osnovi 

Logaritemske enačbe in neenačbe 

Uporaba logaritemske funkcije (reševanje eksponentnih enačb, logaritemska skala, potresne 

lestvice, jakost zvoka - decibel, obrestno obrestni račun, pH lestvica) 

Polinomi - definicije, operacije s polinomi, generating polynomials 

Osnovni izrek deljenja 

Hornerjev algoritem (postopek, uporaba) 

Ničle polinomov 

Metode za iskanje ničel 

Obnašanje polinomov v okolici ničel 
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Obnašanje polinomov v neskončnosti 

Grafi polinomov 

Racionalne funkcije 

Poli 

Navpične asimptote 

Obnašanje polinomov v okolici polov 

Ničle racionalnih funkcij in obnašanje v okolici ničel 

Obnašanje racionalnih funkcij v neskončnosti 

Vodoravne in poševne asimptote 

Grafi racionalnih funkcij 

Racionalne enačbe in neenačbe  

Limite funkcij in zveznost 

 

3.  VEŠČINE 

 

Dijaki poznajo osnovne realne funkcije in njihove lastnosti, znajo analizirati funkcije, dijaki znajo 

narisati graf funkcije prostoročno in z Geogebro, znajo prepoznati osnovne transformacije grafov, 

dijaki poznajo praktično uporabo analiziranih funkcij, znajo rešiti različne vrste enačb in neenačb in 

analizirati rešitve le-teh. 

Dijaki poznajo ustrezno matematično terminologijo in jo v glavnem pravilno uporabljajo. 

Dijaki si znajo organizirati svoje delo, znajo sodelovati v skupini in se prilagajati spremembam. 

 

 

4. METODE DELA 

 

Do 20.2.2020 je pouk potekal v razredu: nove vsebine sem podajala frontalno in s pomočjo IKT 

sredstev, izhajala sem iz praktičnih primerov ali že usvojenega znanja in s sodelovanjem dijakov 

gradila novo znanje, snov smo utrjevali z velikim številom primerov in vaj, ki so jih dijaki reševali 

tako vodeno kot samostojno, individualno ali skupinsko. Usvojeno znanje so dijaki utrjevali z 

domačim delom.  

Od marca 2020 do konca šolskega leta je pouk potekal na daljavo preko spleta v nekoliko okrnjeni 

obliki (krajše šolske ure in manj ur, težave pri organizacij in posredovanju snovi matematike po 

spletu, in težave, ki smo jih občasno imeli vsi - dijaki in profesor - s povezavo na splet). 

Dijakom sem pripravljala na računalniku lekcije in učne liste ter naloge, nudila sem jim podporni 

material (power point predstavitve, videolekcije, povzetke, učne liste, primere rešenih vaj, linke za 

vsebine na spletu, razlage iz i-učbenika, svoje dodatne razlage). 

Usvojeno znanje so dijaki utrjevali z domačim delom. Reševali so naloge, pripravljali 

videoposnetke svojih vaj z razlagami. 

 

V obeh obdobjih so bili dijaki deležni podpornega pouka (tako skupinskega kot individualnega). 

 

 

5. OCENJEVALNI KRITERIJI 

 

V 1.polletju so dijaki pisali tri šolske naloge in krajše teste.  

Pri ustni oceni sem upoštevala ocene daljših ustnih spraševanj, sprotno ustno preverjanja znanja 

v razredu in sodelovanja pri pouku ter domače delo. 

 



 39 

V obdobju pouka na daljavo (po spletu) pa so dijaki pisali eno šolsko nalogo, imeli so eno ustno 

spraševanje, ocenila sem tudi videoposnetke, predstavitve, domače naloge, popravne naloge in 

sodelovanje pri pouku. 

 

Ocenjevala sem predvsem: poznavanje vsebin, pravilno in natančno podajanje, uporabo ustrezne 

terminologije, pravilnost postopkov, logično povezovanje, uporabo usvojenega znanja, sposobnost 

analize in kritičnega razmišljanja. 

 

Dijake sem ocenjevala v skladu s skupnimi ocenjevalnimi kriteriji našega liceja, ki so objavljeni v 

Vip-u 2019/20 in na podlagi zgoraj navedenega. 

Pri končni oceni ob zaključku šolskega leta bom upoštevala tudi oceno iz prvega polletja. 

 

 

 

6. UČBENIKI IN DIDAKTIČNO GRADIVO / UČNI PRIPOMOČKI 

 

Predpisane zbirke vaj:  

Brilej R., Ivanec D., Ostruh D., Purg D.: Omega 2 - Elementarne funkcije, kompleksna 

števila, Zbirka nalog za matematiko, ATAJA, LJ 

Brilej R., Ostruh D., Rojs Z.: Omega 2 - Vektorji, potence in koreni, funkcija in njene 

lastnosti - Zbirka nalog za matematiko, ATAJA, LJ 

Brilej R., Nikič B.: Omega 3 - Polinomi in racionalne funkcije, stožnice - Zbirka nalog za 

matematiko, ATAJA, LJ 

Zapiski in učni listi profesorice 

i-učbenik Vega 3 

Gradivo na spletu (videoposnetki, spletne strani za matematiko, idg.) 

Računalniški program za matematiko - Geogebra 

Različne računalniške aplikacije 
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PREDMET 7. 12 FIZIKA 

PREDMETNI PROFESOR DANIJEL SIMONETTIG 

 

 

 

1. KOMPETENCE, KI SO JIH DIJAKI DOSEGLI OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 

 

 

 osvojitev vsebin, metodologij analize in razlage naravnih fizikalnih pojavov 

 razvijanje intelektualnih procesov in sklepanj, ki so koristni tudi pri drugih disciplinah 
 razumevanje vpliva fizike na vsakdanje življenje in na tehnološki razvoj civilizacije in razvoj 

novih idej 

 zavedanje potenciala a tudi omejitev znanstveno-tehnoloških dosežkov 

 

 

 

2.  OBRAVNAVANE VSEBINE 

 

Predelane teme 

Energija 

 
Delo sile, Delo teže, Moč, Zakon o ohranitvi 
energije, Kinetična energija, Potencialna 
energija, Prožnostna energija, Ohranitveni zakon 
mehanske energije 

Toplota Kalorija, Temperatura, Absolunta ničla, 
Temperaturne lestvice (Celzijeva, Kelvinova, 
Fahrenheitova, Réaumurova), Kalorimeter, 
Zakoni termidinamike, Mehanski ekvivalent 
toplote, Notranja energija in toplota, Termično 
ravnovesje, Temperatura zmesi, Specifična 
toplota snovi 

Prehajanje toplote 

 

Prestopnost, Prevodnost, Sevanje, toplotni tok, 
gradient temperature 

 

3.  VEŠČINE 

 

 

V trieniju so se dijaki prvič spopadli s fiziko; spoznavali so različne fizikalne teorije in razvoj le 
teh ter posamezne fizikalne zakone, povezovali so teorijo s primeri iz vsakdanjega življenja in s 
svojimi izskušnjami, ogledali so si nekaj preizkusov, reševali so lažje vaje. 
Dijaki pri pouku fizike razvili: 

 Spoznavanje, opisovanje in analiza naravnih pojavov. 

 Spoznavanje osnov znanstvenega raziskovanja in dokazovanja. 

 Krepitev sposobnosti opazovanja, dokazovanja, postavljanja hipotez, kritične analize 
rezultatov in oblikovanja smiselnih zaključkov. 

 Kritično razmišljanje in reševanje enostavnejših problemov. 

 Razvijanje sposobnosti pisanja strukturiranih poročil. 

 Spoznavanje temeljnih fizikalnih zakonitosti, 

 Opazovanje, opisovanje in analiza naravnih pojavov. 

 Opazovanje, razumevanje in poročanje o preizkusih izvedenih v laboratoriju. 

 Spoznavanje nekaterih laboratorijskih merilnih naprav in uporabe le teh. 

 Pridobitev in pravilna uporaba novih strokovnih izrazov. 
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 Razvijanje zanimanja za poznavanje razvoja fizike. 

 Spoznavanje in razvijanje informatskih kompetenc pri uporabi multimedijskih platform 

 

 

4. METODE DELA 

 

 

Pri pouku sem se posluževal različnih metod poučevanja: 
raziskovalne metode, frontalne razlage, povezovanja učne snovi s primeri iz vsakdanjega življenja, 
utrjevanja snovi s pomočjo različnih primerov in vaj, uporabe primerov s spletnih strani, 
laboratorijskih preizkusov, ogleda posnetkov, individualnega reševanja dodatnih nalog, oblikovanja 
poročil izvedenih preizkusov, sklopov vaj za domače delo in poprave domačega dela. 
 
Dijaki so imeli med 7.1.2020 do 28.1.2020 pouk s študentom iz ameriške univerze MIT. Karthik Nair 

je dijakom prikazal vaje na osnovi Energy, Kinetic, potential and elastic energy. 

 

V drugem polletju so dijaki spoznali metodologijo didaktike na razdaljo. Pri pouku na domu sem se 

posluževal šolskih elektronskih naslovov g-suite, platforme Classroom in portala You tube. 

 

 

 

5. OCENJEVALNI KRITERIJI 

 

 

Dijake sem ocenenil v skladu s skupnimi kriteriji, ki jih je profesorski zbor potrdil za šolsko leto 

2019/2020. Pri določanju končne ocene sem upošteval: 

 Ocene ustnih spraševanj in kontrolnih nalog 

 Redno pisanje domačih nalog 

 Sodelovanje pri pouku in zanimanje do predmeta. 

Preverjanje je potekalo ob zaključku učne enote v obliki pisnega preverjanja z reševanjem 
enostavnih problemov vezanih na naravne in fizikalne pojave. 
Pri ocenjevanju sem upošteval dijakovo poznavanje predelanih vsebin, sposobnost analize 

podatkov in razumevanja ter sinteze dobljenih rezultatov. Upošteval sem tudi teminološko 

ustreznost ter jezikovno pravilnost in jasnost. Upošteval sem tudi dijakov trud in pristop do dela v 

razredu in predvsem doma. 

 

 

6. UČBENIKI IN DIDAKTIČNO GRADIVO / UČNI PRIPOMOČKI 

 

 

Učbenik Energija, Toplota, Nihanje in Valovanje (Učbenik za fiziko za gimnazije in srednje šole 2) 

Rudolf Kladnik, Stane Kodba 2016, Geogebra, predstavitve na računalniku, videoposnetki na 

spletu, eksperimenti v laboratoriju ter interaktivni eksperimenti na spletu. 
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PREDMET 7.13 TELESNA VZGOJA  

PREDMETNI PROFESOR MARTINA MILIČ 

 

1. KOMPETENCE, KI SO JIH DIJAKI DOSEGLI OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 

 

 

 splošna fiziološka krepitev za razvijanje in ohranjanje zdravja 
 poznavanje nekaterih individualnih in skupinskih športov (razvijanje psihosocialnih 

kompetenc - spoštovanje pravil, fair-play, spoštovanje drugih in drugačnosti, povečanje 
samozavesti…) 

 poznavanje terminologije v zvezi s predelanimi športnimi vsebinami ter poznavanje splošne 
telesne anatomije 

 zdravstvena vzgoja - obveščanje dijakov o pomembnosti telesne vzgoje kot sredstvo za 
celovit razvoj mladostnika in zdrav način življenja 

 

  2.  OBRAVNAVANE VSEBINE 

 

Predelane teme 

 

 ogrevanje in gimnastične vaje  
 osnove športne gimnastike  
 odbojka  
 športne igre (kot sredstvo psihosocialnega razvoja) 
 telesna vzgoja v šolskem sistemu  
 motorične sposobnosti 
 anatomija (okostje in mišičevje)  
 delitev športov ter različnih športnih panog (individualni/skupinski športi, letni/zimski 

športi…) 
 poškodbe pri pouku telesne vzgoje in pomen varnosti 
 od antičnih do modernih Olimpijskih iger 

 

 

3.  VEŠČINE 

 

 vaje v teku, šprinterska abeceda, dinamične raztezne vaje, elementarne igre 
 preval naprej/nazaj, stoja na glavi, stoja na rokah 
 zgornji in spodnji odboj, zgornji in spodnji servis, napadalni udarec, block in obramba pri 

odbojki 
 osnovni elementi nogometa in košarke znotraj igre 
 krepilne vaje 

 

 

4. METODE DELA 

 

 

 analitična in sintetična metoda podajanja novih vsebin 
 individualno delo ter delo po parih in skupinah 
 uporaba vaj v olajšanih/oteženih okoliščinah 
 dodatne in dopolnilne naloge kot sredstvo za delitev dela glede na nivo usvojenega znanja 

posameznih dijakov 
 metoda ponavljanja in utrjevanja 
 aktivne metode učenja  
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 v času prisiljene karantene se z dijaki tedensko srečujemo preko videokonferenc. Med 
srečanji predelujemo snov, ki jo nato dijaki utrjujejo s ciljnimi domačimi nalogami. 

 

 

5. OCENJEVALNI KRITERIJI 
 

 

 izvajanje gimnastičnih vaj in ogrevanja nasploh 
 tehnika obravnavanih športnih disciplin 
 poznavanje tehničnega izrazoslovja 
 tehnično in taktično izražanje v športnih igrah 
 sodelovanje 
 v času prisiljene karantene bo na oceno v večji meri vplivalo sodelovanje (prisotnost na 

videolekcijah, pravočasna oddaja nalog…). Poleg tega dobivajo dijaki domače naloge; 
nekatere izmed teh so ocenjene. 

 

 

6. UČBENIKI IN DIDAKTIČNO GRADIVO / UČNI PRIPOMOČKI 
 

 

 profesorjevi zapiski/predstavitve 
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8. OCENJEVANJE ZNANJA 

 
8.1 Kriteriji ocenjevanja 

 
OCENJEVANJE DO 21. FEBRUARJA 2020 (PRED RAZGLASITVIJO IZREDNEGA STANJA) 
 
Kriteriji ocenjevanja so v prvem štirimesečju sledili smernicam, ki jih je vsak posamezen profesor 
zapisal v osebne učne načrte in smernicam, ki so zapisane v triletni vzgojno-izobraževalni 
ponudbi.  
 

ENOTNI KRITERIJI OCENJEVANJA ZNANJA (veljajo za vse predmete) 

10 (deset) Dijak pozna vse predelane vsebine, zna usvojeno snov podati jezikovno 

brezhibno in uporablja ustrezno strokovno terminologijo, svoje znanje zna 

uporabiti v različnih situacijah in pri reševanju različnih neznanih nalog, 

samostojno poglablja usvojeno snov, je sposoben samostojnega 

raziskovanja, povezovanj in kritičnega presojanja, opravlja odlično vse 

svoje naloge. 

9 (devet) Dijak pozna predelane vsebine, zna uporabiti znanje v različnih situacijah 

in pri reševanju različnih problemov, zna povezovati in kritično presojati, 

izraža se jezikovno pravilno in uporablja strokovno terminologijo, je 

samostojen, reden in vesten pri opravljanju vseh obveznosti. 

8 (osem) Dijak pozna predelane vsebine, zna uporabiti svoje znanje v že znanih 

situacijah, vsebine vodeno povezuje, terminologija je ustrezna, jezik je 

pravilen, dijak je v glavnem sposoben sam izvesti določeno nalogo, dijak 

redno opravlja svoje obveznosti 

7 (sedem) Dijak zadovoljivo pozna in poda učno snov/obravnavane vsebine, jezik je 

v glavnem pravilen in ustrezen, obveznosti opravlja precej redno, ni 

povsem samostojen 

6 (šest) Dijak pozna snov do take mere, da lahko sledi pouku in napreduje pri 

vodenem spraševanju ali reševanju dodeljene naloge in ob pomoči 

utegne posredovati svoje znanje dovolj urejeno s skopim, nekoliko 

pomnjkljivim besediščem, obveznosti ne opravlja povsem redno oz. so 

pomanjkljive 

5 (pet) Dijak sicer delno obvlada snov, vendar je znanje pomanjkljivo, površno in 

neurejeno, dijak ne pozna bistva obravnavanih vsebin, izraža se 

nesproščeno z napačnimi jezikovnimi strukturami in pomanjkljivim 

besediščem, obveznosti opravlja površno oz. neredno. 

4 (štiri) Dijak ne obvlada snovi tako, da bi lahko sledil pouku in nadgrajeval 

usvojeno znanje, veliko je vrzeli, besedišče je neustrezno, obveznosti 

opravlja le občasno 

3 (tri) Dijak ne obvlada snovi, ne kaže nobenega napredka, njegovi izdelki so 

zelo pomanjkljivi, obveznosti ne opravlja. 

2 (dve) Dijak ne obvlada snovi, njegovi izdelki so popolnoma nerazumljivi (in tako 

pomanjkljivi, da jih ni mogoče popraviti), obveznosti ne opravlja 

1 (ena) Dijak odda bel list ali odklanja vsako obliko preverjanja snovi, ne opravlja 

svojih obveznosti ali je zasačen pri prepisovanju. 
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OCENJEVANJE MED POUKOM NA DALJAVO (27. februar – 6. junij 2020) 
 
Z ozirom na opombe Ministrstva za šolstvo št. 279 z dne 8. 3. 2020 in št. 388, objavljene 17. 3. 

2020, državnega dekreta 8. 4. 2020 št. 22 in člena št. 87 (Valutazione degli apprendimenti / 

Preverjanje naučenega) zakona "Cura Italia" je profesorski zbor dne 5. 5. 2020 soglasno sklenil, da 

glede na izredne razmere: 

 dijak lahko pisno oceno popravi z ustnim preverjanjem 

 morebitne odsotnosti ne bodo vplivale na oceno iz vedenja 

 ocene od 3 do 1 letos ne pridejo v poštev. 

Profesorski zbor je tudi sklenil, da v letošnjem drugem štirimesečju zaključne ocene ne določimo le 

na osnovi srednje vrednosti vseh ocen, temveč upoštevamo tudi: 

1. prisotnost in sodelovanje pri pouku/videolekcijah preko Google Meet platforme (rednost, 

aktivnost, odzivnost) 

2. domače delo (rednost, preglednost, samostojnost, intelektualna poštenost pri opravljanju nalog) 

3. digitalne veščine (uporaba digitalnih orodij in upoštevanje pravil spletnega bontona) 

 

 

 
 

8.2 Kriteriji in tabele za dodelitev kredita 

 

Glede na izredne razmere zaradi pandemije Covid-19 je bil spremenjen potek drżavnega izpita, ki 

se bo odvijal samo s kolokvijem kot izhaja iz Ministrskega odloka št. 10 z dne 16. maja 2020. 

Spremenjeno je bilo tudi točkovanje na kolokviju kot tudi krediti za 3., 4. in 5. razred, kot izhaja iz 

navedenih lestvic. 

 

 
TABELA  A – Pretvorba kredita, ki so ga dijaki dobili v 3. razredu  

 
Kredit v šolskem letu 

2017/18 

Sprememba kredita 
 glede na  

Min. dekret 62/2017 

Nov kredit za 3. razred 
 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 
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TABELA B - Pretvorba kredita, ki so ga dijaki dobili v 4. razredu 

Kredit v šolskem letu 
2017/18 

Nov kredit za 4. razred 
 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

TABELA C – Dodelitev kredita za 5. razred ob prepustitvi na državni izpit 

Srednja ocena Točkovni pas 

S < 5 9-10 

5 ≤ S < 6 11-12 

S = 6 13-14 

6 < S ≤ 7 15-16 

7 < S ≤ 8 17-18 

8 < S ≤ 9 19-20 

9 < S ≤ 10 21-22 

 

OPOMBA 

S predstavlja srednjo oceno, ki jo je dijak oziroma dijakinja dosegel/la na ocenjevalni seji ob koncu 

šolskega leta. Pri računanju srednje ocene S štejemo tudi oceno iz vedenja.  

Na osnovi veljavne tabele pri določanju kredita se razredni svet ravna po nas lednji prednostni 

lestvici:  

- srednja ocena S  

- rednost obiskovanja pouka (tudi tistega na daljavo) 

- trud in zanimanje pri pouku in drugih šolskih dejavnostih, ki jih organizira šola 

- obiskovanje verouka oz. alternativne dejavnosti ali individualno izobraževanje   upoštevajoč 

zakonske predpise in sicer M.O. št. 26 z dne 15. 3. 2007 (prot. 2578) 

- izvenšolske dejavnosti oziroma formativni kredit. 

  

Pri zaključnem ocenjevanju bo razredni svet upošteval Zakonski dekret 33/2020 (zaključek 

šolskega leta, zaključni državni izpit 2020 in začetek šolskega leta 2020/2021). 

 

8.3 Tabela s kriteriji ocenjevanja ustnega izpita (Ministrstvo za šolstvo) 

V prilogi 

8.4. Simulacije pisnih nalog 

Ni bilo simulacij pisnih nalog. 

 

8.5. Simulacije kolokvija 

16. 12. 2020: simulacija kolokvija iz slovenščine, italijanščine, prava in ekonomije ter matematike. 
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	v smislu 2. odst. 5. čl. OPR št. 323/23.7.1998
	M.O. št.13/24.4.2013
	M.O. št.11/16.5. 2020
	1.3 Predmetnik
	Specifično naj bi ob koncu šolanja, poleg učnih dosežkov, skupnih vsem licejem, dijaki na družbeno-ekonomski smeri:
	- poznali pomene, metode in interpretacijske kategorije ekonomskih, pravnih in socioloških ved;
	- razumeli značaj ekonomije kot vede, ki odgovorno ravna z viri, ki jih ima človek na razpolago (naravne, časovne, krajevne in finančne), ter prava kot znanosti o normah in pravilih, ki urejujejo sožitje v družbi;
	- prepoznali in ustrezno uporabljali antropološke in družbene kategorije, ki služijo za razumevanje in razvrščanje kulturnih pojavov;
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