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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).  

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 800 učnih ur specifičnega izobraževanja 

na področjih psihologije, pedagogike, didaktike, sociologije, antropologije. 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 dijaki tudi s pomočjo konkretnih 

izkušenj na terenu (v vzgojno-izobraževalnih zavodih in javnih ustanovah) in sprotnega 

ozaveščanja lastnih zanimanj in nagnjenj usvajajo in razvijajo osebne, medosebne in poklicne 

kompetence za uspešno nadaljevanje izobraževanja na višji stopnji ali za vključitev v svet dela in v 

družbo. 

 

1.2 Predstavitev smeri 

 

Specifični predmeti 

Kurikul predvideva nekatere predmete, ki so značilni za to smer: humanistične vede (pedagogika in 

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

pedagogika, sociologija in antropologija v petem letniku), pravo in ekonomija v bieniju, filozofija in 

zgodovina umetnosti v trieniju. 

 

Splošnoizobraževalni predmeti 

Poleg značilnih predmetov so v predmetniku še tradicionalni predmeti jezikovnega (slovenščina, 

italijanščina, angleščina, latinščina) in znanstvenega sklopa (matematika in naravoslovje v vseh 

petih letih, fizika v trieniju), pa še motorična in športna vzgoja in verouk. 

 

 

2. PODATKI O KURIKLU 

 

2.1 Profil kompetenc, pridobljenih ob koncu petletnega šolanja 

Ob zaključku petletnega šolanja na humanističnem liceju bodo dijaki in dijakinje dosegli specifične 

učne rezultate, ki 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 
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− 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; 

B) na logično-argumentativnem področju 

− naj bi znali zagovarjati lastna stališča in posegati v razpravo; 

− bili sposobni poslušati in kritično presojati argumentacije drugih z različnih možnih vidikov; 

− 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; 
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− znali uporabljati informacijsko in komunikacijsko tehnologijo v študijske, raziskovalne in 

sporazumevalne namene. 

 

 

Specifično naj bi ob koncu šolanja, poleg učnih dosežkov, skupnih vsem licejem, dijaki na 

na humanistični smeri: 

− usvojili in kritično uporabljali znanja in orodja s področja humanističnih ved: antropologije, 

pedagogike, psihologije in sociologije preko disciplinarnega in interdisciplinarnega pristopa; 

− preko branja in direktnega študija, poglabljanja ter analize glavnih del pomembnih sodobnih in 

preteklih avtorjev obvladali vzgoje vzorce, medosebne in družbene modele, značilne za 

zahodno družbo in razumeli njihovo vlogo v oblikovanju evropske civilizacije; 

− znali prepoznati glavne teoretične in politične modele družbenega življenja, ki omogočajo 

kulturo sobivanja in razumeli njihov zgodovinski, filozofski in družbeni izvor; 

− bili sposobni primerjati različne teorije, ki omogočajo razumevanje raznolike in zapletene 

družbene stvarnosti, s posebnim poudarkom na vzgojnoizobraževalnih procesih, svetu dela in 

medkulturnosti; 

− znali kritično in zavestno uporabljati glavne sporazumevalne metodologije, vključno z media 

education. 

(https://www.miur.gov.it/liceo-scienze-umane) 

 

2.2 Predmetnik po letnikih 

 

Slovenski jezik in književnost 4 4 4 4 4 

Italijanski jezik in književnost 4 4 4 4 4 

Latinščina 3 3 2 2 2 

Zgodovina in zemljepis 3 3    

Zgodovina   2 2 2 

Filozofija   3 3 3 

Humanistične vede  4 4 5 5 5 

Pravo in ekonomija 2 2    

Tuji jezik (angleščina) 3 3 3 3 3 

Matematika  3 3 2 2 2 

Fizika   2 2 2 

Naravoslovje  2 2 2 2 2 

Zgodovina umetnosti   2 2 2 

Motorična in športna vzgoja 2 2 2 2 2 

Verouk ali alternativne dejavnosti 1 1 1 1 1 

 

 

3. OPIS RAZREDA 

 

3.1 Sestava razrednega sveta 

 

IME IN PRIIMEK VLOGA Predmet 

Eva Sancin Ravnateljica  

https://www.miur.gov.it/liceo-scienze-umane
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Patrizia Samar Razredničarka  

Janja Trebušak Predmetna profesorica Verouk 

Primož Sturman Predmetna profesorica Slovenski jezik in književnost 

Patrizia Samar Predmetna profesorica Italijanski jezik in književnost 

Martina Legiša Predmetna profesorica Latinščina 

Deana Neubauer Predmetna profesorica Angleščina 

Primož Sturman Predmetna profesorica Zgodovina 

Jadranka Blasina Predmetni profesorica Filozofija 

Martina Gantar Predmetna profesorica Humanistične vede 

Tamara Petaros Predmetna profesorica Matematika 

Tamara Petaros Predmetni profesorica Fizika 

Viviana Giuliani Predmetna profesorica Naravoslovje 

Jasna Merkù Predmetna profesorica Zgodovina umetnosti 

Martina Milič Predmetna profesorica Motorična in športna vzgoja 

Jarmila Kodrič Pomožna profesorica  

 Z modro barvo so napisana imena notranjih članov maturitetne komisije. 

 

3.2 Didaktična kontinuiteta profesoric/profesorjev 

 

BIENIJ  TRIENIJ  

Verouk DA Verouk DA 

Slovenski jezik in književnost DA Slovenski jezik in književnost NE 

Italijanski jezik in književnost DA Italijanski jezik in književnost NE 

Latinščina DA Latinščina NE 

Angleščina DA Angleščina NE 

Zgodovina in zemljepis NE Zgodovina NE 

Pravo in ekonomija NE /  

/  Filozofija NE 

Humanisične vede DA Humanistične vede NE 

Matematika NE Matematika DA 

/  Fizika DA 

Naravoslovje DA Naravoslovje DA 

/  Zgodovina umetnosti DA 

Motorična in športna vzgoja DA Motorična in športna vzgoja NE 

Podporni pouk DA Podporni pouk NE 

 

3.3 Sestava razreda in njegova zgodovina 

 

5. razred hum. smeri šteje osem dijakov in večina dijakov je skupaj od prvega razreda. 

V prvem razredu je bilo deset dijakov, dve dijakinji nista izdelali. 

V drugem razredu je bilo devet dijakov, razredni skupnosti se je pridružila ena dijakinja.  

V tretjem razredu je bilo sedem dijakov, ker dve dijakinji sta pustili šolo. 

V četrtem razredu je bilo osem dijakov, razredni skupnosti se je pridružil dijak. 

V petem razredu so ostali isti dijaki, ki so obiskovali 4. razred. 
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Razred šteje 6 dijakinj in 2 dijaka, ki so po osebnih interesih in motivaciji za šolsko delo 

precej heterogena skupnost. 

 V teku šolanja večina je resno in dosledno opravljala šolske in domače obveznosti, pri 

pouku pa so bili bolj zadržani in so aktivno sodelovali, le ko so jih profesorji spodbudili. Večina 

dijakinj in dijakov je dosegala dobre in prav dobre uspehe, predvsem na jezikovno-izraznem 

področju in pri humanističnih vedah. Razvili so kompetence samostojnega dela, kritičnega 

razmišljanja, reševanja problemov, sodelovanja in ustvarjalnosti ter jih podprli z digitalno 

pismenostjo. Večina izmed njih bo nadaljevala univerzitetno izobraževanje na pedagoškem 

področju. 

 Z učnim in neučnim osebjem ter s sošolci so v letih šolanja vzpostavili korektne in spoštljive 

odnose.  

Posamezniki so uspešno sodelovali pri številnih pobudah, ki jih je organizirala šola (poučne 

ekskurzije, šolske prireditve, promocija šole, sodelovanje s šolo v Sloveniji, športna tekmovanja, 

itd.), in projektih Disequality, Fai, Opera viva, »Spoznavajmo Evropsko unijo«, ki ga pripravlja 

Združenje deželnih svetovalcev, kar je omogočilo nekaterim dijakom obisk Evropskega parlamenta 

v Bruslju, likovni natečaji itd.).  

V sklopu razvijanja prečnih kompetenc in za usmerjanje so dijakinje in dijaki v tretjem 

razredu vestno opravili delovno prakso in tutorji so o njih izrazili pohvalno mnenje.  

Nekateri dijaki se uspešno udejstvujejo na športnem, glasbenem in na področju vizualne 

umetnosti. 

   

 

4. PODATKI O STRATEGIJAH IN METODAH INKLUZIJE 

 

Licej Slomšek v Trstu si prizadeva za integracijo in inkluzijo dijakov s posebnimi potrebami in s 

specifičnimi učnimi težavami. Razvija kulturo socialnega sprejemanja drugačnosti, ki se spreminja 

v obogatitev okolja in predstavlja možnost rasti in obogatitve vseh, ki so prisotni na šoli.  

Vsak dijak s posebnimi potrebami je deležen individualiziranega vzgojno-izobraževalnega načrta, v 

katerem se upoštevajo potrebe in želje dijaka samega. Smoter načrta je nuditi dijaku življenjska 

navodila, ki naj bi mu koristila tudi izven šolskega okolja. 

Vzgojni in učni posegi za dijake s posebnimi potrebami nujno potrebujejo sodelovanje vseh oseb, 

ki delajo na šoli (ravnatelj, pomožni profesorji, razredni profesorji, vzgojitelji, neučno osebje), družin 

in sošolcev. 

Kriterji in operativne smernice za integracijo in inkluzijo: 

● razredni svet ima didaktično in vzgojno odgovornost za dijaka s posebnimi potrebami. Med 

srečanji, ki jih predvideva zakon 104/92, bo seznanjen s težavami, ki jih ima dijak in določil 

splošne smotre v individualiziranem vzgojno-izobraževalnem načrtu; 

● načrtovanje vzgojnih in učnih posegov ter splošnih smotrov je določeno v INVINu, ki je 

sestavljen na začetku šolskega. Omenjeno načrtovanje je izdelano na podlagi natančne 

analize dijakovega začetnega stanja na posameznih področjih ter upoštevanja njegovih močnih 

področij; 

● pomožni in razredni profesorji sodelujejo pri načrtovanju učnega načrta, v katerem so določene 

oblike dela z dijakom na posameznih vzgojnih področjih, pri posameznih predmetih, pri 

organizaciji preverjanja in ocenjevanja znanja; 

● dijak s posebnimi potrebami mora biti deležen čim večjega števila ur pouka v razredu in se 

udeležiti vseh šolskih in izvenšolskih dejavnosti (ekskurzij, izletov, popoldanskih delavnic, itd.), 

ki so predvidene za razred, ki ga obiskuje, da mu omogočijo razvoj socialnih veščin, ki so 

podlaga šolske integracije; pomožni profesor je glede vzgojnih in učnih dejavnosti namenjenih 

razredu soodgovoren z razrednim profesorjem. 
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● Poleg učencev s posebnimi potrebami, ki so priznani na osnovi zakona 104/92, in tistimi, ki so 

vsekakor deležni potrdila Zdravstvene ustanove o SUT ali o deficitu pozornosti in 

hiperaktivnosti, je še kategorija učencev, ki je potrebna prilagojenega učnega načrta zaradi 

počasnejšega tempa dojemanja, slabšega socialnega statusa, drugačnega jezikovnega okolja. 

Vsem tem učencem, čeprav nimajo zdravstvenega potrdila, je potrebno individualizirati učni 

načrt, tako da se jim določa najbolj primeren didaktičen pristop, kognitivni stil in učni standard. 

Kultura inkluzije pomeni širjenje idej enakosti, enakopravnosti, in razumnih prilagoditev, ki jih 

potrebujejo ljudje v vsakdanjem življenju, na vseh področjih eksistence, ne le na šolskem. 

Zaradi tega inkluzija ne more biti le administrativni proces vključevanja otrok s posebnimi 

vzgojnimi in učnimi potrebami na podlagi zakonodaje. Nova kultura terja integracijo 

zdravstvenih, socialnih in šolskih storitev, ki omogoča kakovostno inkluzijo vseh učencev. 

 

● Na izpitu bo prisoten pomožni profesor. 

 

 

5. SPLOŠNI PODATKI O DIDAKTIČNI DEJAVNOSTI 

 

5.1 Didaktične metodologije in strategije 

Navedene so v posameznih predmetnih analitičnih polah. 

 

5.2 Potek izobraževanja na daljavo 

 

Vsak profesor je zaradi izrednega stanja, vezanega na pandemijo Covid–19, ustrezno prilagodil 

cilje in vsebine lastnega učnega načrta, učne metode ter 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 učilnicah 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. 

 

 

5.3 CLIL: dejavnosti in način poučevanja 

 

V letošnjem šolskem letu ni bil predviden projekt CLIL. 

 

 

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 



 

9 
 

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, 

organizacijske sposobnosti, zmožnost načrtovanja dela, usklajevanja znanja, timskega/ 

sodelovalnega dela, socialne in državljanske kompetence ter digitalne spretnosti. 

Zaradi izrednega stanja, vezanega na izbruh koronavirusa Covid-19, so v letošnjem šolskem 

letu 2020/21 dejavnosti za pridobivanje prečnih kompetenc in za usmerjanje v trieniju 

potekale na daljavo. S pomočjo programa Google Meet smo vzpostavili virtualno učilnico, v 

kateri so dijaki prišli v stik z vrstniki, s predavatelji in s profesorji.  

Tudi za pripravo na delovno prakso so se profesorji poslužili Google-ove Učilnice, na katero 

so naložili gradivo v obliki gradiva, člankov, predstavitev, videoposnetkov in bližnjic. 

 

šolsko 

leto 
naslov  dejavnosti 

skupno 

število ur 

2018/19 

Spoznajmo drugačnost: 

osebe s posebnimi potrebami 

 

(celot projekt v prilogi)  

Dijaki so opravili delovno prakso v 

naslednjih ustanovah:  

• Deželni Zavod Rittmeyer za slepe in 

slabovidne 

• Sklad Mitja Čuk 

• I Girasoli onlus 

• CEST onlus  

58 

Integracija in inkluzija  Predpriprava med poukom   10 

 

2019/20  
Zaradi izbruha pandemije Covid -19 se projekt ni izvajal. 

2020/21 

Obvladam jezik, razumem 

svet in se pravilno odločam 

 

(celoten projekt v prilogi)  

Predstaviter delovanja in ciljev ustanov ter 

dela zaposlenih 

   

22 

Predpriprava med poukom in s 

samostojnim delom dijakov (poglobitev in 

refleksija)  

10 

skupno število ur: 100 

 

 

6. DEJAVNOSTI IN PROJEKTI 

 

6.1. Dejavnosti in pobude za okrepitev vzgojno-izobraževalne ponudbe 

 

PREDAVANJA 

10. 9 Predavanje o varnosti Covid – inž. F. Coretti 

18. 9. Obisk zgodovinskega odseka in predavanje Š. Čoka o Narodnem domu ob stoletnici 

požiga 

29.10 Predavanje o Covidu dr. D. Medica 

25. 11. Obeležitev Mednarodnega dneva proti nasilju nad ženskami in Svetovnega dneva 

otrok 

17. 12. Predavanje dr. T. Smoleja o Desetem bratu in Walterju Scottu 
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25. 1. Predavanje o judovstvu prof. V. Marson 

22. 2. Predavanje dr. S. Kovačec o neplodnosti 

24. 3. Predavanje študentke H. Lupinc o manjšinah in o študiju v tujini 

31. 3. Predavanje D. Clodiga o dvojezičnem večstopenjskem zavodu Pavla Petričiča v 

Špetru 

23. 4. Predavanje o varnosti Covid – inž. F. Coretti 

18. 5. Predavanje o metodi Montessori vzgojitelja in strokovnjaka D. Vidmarja 

27. 5. Predavanje P. di Marcantonio o vesolju in teleskopih (INAF – observatorij v Trstu) 

 

PREDSTAVE, PRIREDITVE in RAZSTAVE 

26.11. Slomškova proslava 

22. 12. Božičnica 

27. 1. Obeležitev Dneva spomina 

25. 2. Prešernova proslava 

21. 5. Dramska skupina The Bear Group iz Prage - predstava preko spletne aplikacije Zoom 

Naslov Sherlock Holmes: Two Cases to Solve 

 

POUČNE EKSKURZIJE 

 Zaradi pandemije Covid-19 so v tekpčem šolskem letu odpadle poučne ekskurzije 

 

POSEBNE POBUDE 

Od 8. do 12.2. Projektni teden v sklopu Dejavnosti za pridobivanje prečnih kompetenc in za 

usmerjanje v trieniju 

INVALSI - Vsedržavno preverjanje znanja: 

14. 4. matematika 

16. 4. slovenščina 

21. 4. angleščina 

 

6.2 Podporne dejavnosti 

Podpornega pouka so bili deležni dijaki in dijakinje, ki so imeli v posameznih predmetih večje 

težave. Podporni pouk se je odvijal tudi v obdobju pouka na daljavo.  

 

6.3 Druge dejavnosti za obogatitev vzgojno-izobraževalne ponudbe  

 

6.3.1 PSIHOLOŠKO SVETOVANJE NA ŠOLI 

 

Dijaki so v šolskem letu 2020/21 bili deležni psihološkega svetovanja na šoli. 

Svetovanje je v letošnjem šolskem letu potekalo predvsem v obliki projekta “psihološko okence” 

katerega sta izvajali bodisi notranja psihologinja kot tudi zunanja sodelavka. 

Dijaki so imeli na razpolago skupinska oz. razredna srečanja, ki so potekala približno enkrat 

tedensko bodisi na daljavo preko videokonference kot tudi v prisotnosti. Prostor je bil namenjen 

skupinskemu pogovoru in povprečno je na srečanjih sodelovala celotna razredna skupnost. 

Glede na njihove potrebe so srečanja obravnavala najrazličnejše tematike. Pomenili so se o 

čustvenih stiskah izolacije, krepili samozavest in iskali najprimernejše načine za kljubovanje 

težavam, ki izvirajo iz izrednega stanja. 

Pobuda je bila izvedena predvsem zato, da bi dijaki imeli prostor kjer se lahko svobodno izrazijo, 

spoznajo in obvladujejo lastna čustva ter na ta način gojijo in razvijajo čustveno inteligenco. 

Psihološko okence je imelo predvsem preventivni namen, in sicer spoznati kakšno je vzdušje v 



 

11 
 

razredu, opazovati kako dijaki doživljajo zelo nenavadno obdobje pandemije, prepoznati morebitne 

težave in preprečiti duševne stiske.  

Okence je tudi pripomoglo k temu, da so dijaki od bliže spoznali figuro psihologa in njegovo delovanje 

ter nekateri tudi pridobili zaupanje in moč, da zaprosijo za individualne razgovore. Poleg razrednih 

srečanj so torej imeli vedno na razpolago tudi individualne razgovore na katere so se lahko vedno 

prostovoljno prijavili. 

Nazadnje je bil namen psihološkega okenca prav gotovo tudi ta, da je dijake povezoval tudi v 

nenavadnih razmerah in pomagal pri širjenju dobrega počutja. 

 

6.3.2 JEZIKOVNA ASISTENTKA KEIRA HORFALL  

 

V letošnjem šolskem letu je bila šoli dodeljena jezikovna asistentka za angleški jezik Keira Horsfall. 

Prihaja iz kraja Huddersfield (Yorkshire), kjer študira tuje jezike. Z dijaki je bila od oktobra do konca 

maja eno uro na teden. Pri učnih urah se je deloma navezovala na program, ki smo ga izvajali v 

razredu, tako da se je o določenih tematikah z dijaki pogovarjala z drugega zornega kota. Z dijaki je 

veliko vadila ustno sporočanje ter ponujala nasvete za izboljšavo izgovarjave in bogatenje 

besedišča. Veliko se je z njimi pogovarjala o angleški kulturi ter jih spodbujala, da primerjajo njihove 

navade z angleškimi. Z uporabo avtentičnega gradiva in predvsem lastnih izkušenj je dijake 

spodbujala k sprejemanju in spoštovanju različnosti. 

 

6.3.3 MEDVRSTNIŠKO NASILJE IN SPLETNO NADLEGOVANJE 

 

Projekt o medvrstniškem nasilju (bulizmu) in spletnemu nadlegovanju (cyberbulizmu) je 

imel naslednje vsebine in cilje: 

● promovirati zavest o tematikah bulizma - medvrstniškega nasilja in cyberbulizma - 

spletnega nadlegovanja (predavanja, pogovori, aktivnosti: problem solving, role-playing; 

srečanja z orožniki) 

● ozaveščati dijake glede tem bulizma in cyberbulizma, pomagati jim pri pridobivanju rešitev 

in soočanjem z problematiko 

● poučiti dijake glede nevarnostih spletnega nadlegovanja 

● poučiti dijake, kako se morajo obnašati, da se izognejo izpostavljenosti teh nevarnostih 

(empatija, čustvena samoregulacija, prosocialne veščine) 

● izvajati posege v sklopu državljanske vzgoje 

 

6.3.4 LIKOVNO IN VIZUALNO PODROČJE 

 

Letos je 5.H sodeloval pri projektih: 
● DEKD - Dnevi evropske kulturne dediščine: izdelali so plakat, ki je bil na razstavi v 

Narodnem domu; projekt je koordinirala Narodna in študijska knjižnica ob 100. letnici 
požiga Narodnega doma; 

● Caffè letterari, v koordinaciji združenja Operaviva in v mreži z drugimi tržaškimi višjimi 
šolami: izdelali so zgodbe za animirani film. 

V prejšnjih letih je dijak tega razreda sodeloval pri likovnem krožku, zmagal natečaj Operaviva, za 
sklad FAI vodil po muzeju Revoltella. 
 
6.3.5 OBMEJNI POGLEDI 
 
S skupino dijakov se je šola udeležila projekta “Obmejni pogledi”, v sklopu ovrednotenja 
zgodovinske in etnografske dediščine dežele Furlanije Julijske krajine. Odvijala so se tri srečanja 
na daljavo, med katerimi je zgodovinar Štefan Čok predstavil zgodovino naših krajev preko 
zgodovinskih podatkov in književnosti.  
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Zaradi pandemije Covid-19 so odpadle nekatere načrtovane dejavnosti. 

 

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

 

V tekočem šolskem letu je bil dijak 5. HUM razreda predstavnik v Zavodnem svetu in v Konzulti. 

 

6.5 Posebne dejavnosti za usmerjanje (orientacijo) 

 

Referentka prof. Martina Gantar 

Dejavnosti za izobraževalno, študijsko in poklicno usmerjanje v 5. letniku – š.l. 2020/21  

• Od 19. 10. 2020 do 23. 10 2020: predstavitev študijske ponudbe fakultet tržaške univerze -

Dnevi odprtih vrat (webinar na daljavo; dijaki so se prijavili na različna predavanja);  

• 22. in 23. januarja 2021 – vseslovenski predinformativni dvodnevni dogodek preko spleta 

Informativa – Predstavitev študija v Sloveniji (zanimani dijaki so se prijavili)  

• 29. 01. 2021 (2h) predstavitev študijskih poti v Sloveniji in vpisnega postopka – Klub zamejskih 

študentov 

• 08. 03. 2021 (2h) in 15.03.2021 (2h) 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 

• 30.03.2021 (2h) in 8.04.2021 (2h) delavnica v sklopu triletnega programa VISION, Modul 1 – z 

Deželnim centrom za usmerjanje (Centro per l'orientamento - COR, Valentina Smotlak, Elena 

Paviotti), deželne storitve za usmerjanje, prečne kompetence in soft skills 

• Marec 2021 - predstavitev tečajev PCTO (dejavnosti za pridobivanje prečnih kompetenc in za 

usmerjanje) na spletni strani univerze v Vidmu 

• 12. 5. 2021 (1:30h) Webinar – it’s my future (sistema UTS Fvg – predstavitev tečajev ITS) 

• V teku šolskega leta: posredovanje informacij o univerzah in predmetih, vpisnih postopkih, ipd.; 

individualni pogovori in izpolnjevanje vprašalnikov o zanimanjih in kompetencah z referentko za 

usmerjanje oziroma psihologinjo. 
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7. PREDMETNE POLE POSAMEZNIH UČNIH PREDMETOV 

 

 

PREDMET 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 dijakinjam, da so 

razvile 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. Dijakinje so v tem letu 

razumele, 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 

Krščanski simboli, človekove pravice, pravica do življenja, splav in posledice, kontracepcija, 

načrtovanje rojstev, umetna oploditev in vzroki neplodnosti, pomen praznovanja, vojna in mir, 

pomen družine, priprava na zakon, evtanazija, ekologija, soočenje s smrtjo, smisel trpljenja, 

krščanstvo in umetnost. 

Skupno število ur: 26 

 

Teme obravnavane po 15. maju 

globalizacija, pomoč bližnjemu, spoštovanje drugačnosti, poklicna pot 

Število ur: 4 

 

 

3. VEŠČINE 

 

Naučile so se osebnega razmišljanja in razumevanja različnih besedil. Dijakinje 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. Vsaka izmed njih je predstavila eno temo, ki si jo je izbrala 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 dijakinj. V času epidemije 
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sem dijakinjam pošiljala material po spletu in smo se srečevale na videokonferencah. Dijakinje so 

sodelovale in delale naloge. V teku leta smo imeli predavanje gospe V. Marson o judovstvu in 

zdravnice S. Kovačec o vzrokih neplodnosti. 

 

 

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.  

 

 

 

PREDMET SLOVENŠČINA 

PREDMETNI PROFESOR PRIMOŽ STURMAN 

 

 

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

 

Dijaki in dijakinje poznajo slovensko stvarnost ter njene družbene, politične in literarne značilnosti. 

Pridobljeno znanje znajo uporabljati pri analizi besedil (umetnostnih in neumetnostnih). O 

obravnavani snovi se znajo prosto pogovarjati, o njej znajo tudi debatirati. Razumejo in 

prepoznavajo različne literarne zvrsti, usvojili so osnove literarne teorije. Razumejo literarno 

besedilo in ga znajo analizirati ter obnoviti. Usvojili so novo strokovno izrazje in razvili delovne 

navade. 

 

 

2. OBRAVNAVANE VSEBINE 

 

Predelane teme 

 

KNJIŽEVNOST 

 

MODERNA 

Evropski in slovenski slovstveni okvir 

 

Predstavniki slovenske moderne: 

● Dragotin Kette 

I. Življenjepis 

II. pesem Na trgu 

 

● Josip Murn 

I. Življenjepis 
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II. pesmi: Pa ne pojdem prek poljan 

 

● Ivan Cankar 

I. Življenjepis 

II. Hiša Marije Pomočnice, Martin Kačur, Gospod Stotnik 

III. drama Hlapci 

 

● Oton Župančič 

I. Življenjepis 

II. pesmi: Manom Josipa Murna Aleksandrova, Duma 

 

SOPOTNIKA MODERNE 

 

● Alojz Gradnik 

I. Življenjepis 

II. pesmi: ciklus Pisma 

 

● Zofka Kveder 

I. Življenjepis 

II. Misterij žene 

 

KNJIŽEVNOST MED OBEMA VOJNAMA 

 

Evropski in slovenski slovstveni okvir. 

 

● Srečko Kosovel 

I. Življenjepis 

II. impresionistične pesmi: Slutnja 

III. ekspresionistične pesmi: Ekstaza smrti 

IV. konstruktivistične pesmi: Kons. 5 

 

● Slavko Grum 

I. Življenjepis 

II. drama Dogodek v mestu Gogi 

 

● Vladimir Bartol 

I. Življenjepis 

II. Alamut 

 

● Edvard Kocbek 

I. Življenjepis 

II. pesmi iz zbirk Zemlja in Groza 

 

● Prežihov Voranc 

I. Življenjepis 

II. Samorastniki 

 

● Ciril Kosmač 

I. Življenjepis 
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II. Sreča 

 

SLOVSTVO MED NOB 

 

Slovenski slovstveni okvir. 

● Karel Destovnik - Kajuh 

I. Življenjepis 

II. pesem Bosa pojdiva, dekle, obsorej 

 

● Matej Bor 

I. Življenjepis 

II. Srečanje 

 

● France Balantič 

I. Življenjepis 

II. Zasuta usta 

 

● Ivan Hribovšek 

I. Življenjepis 

II. Jabolko na mizi 

 

KNJIŽEVNOST PO LETU 1945 

 

Slovenski slovstveni okvir. Intimizem, modernizem, postmodernizem, avantgarda. 

● Janez Menart 

I. Življenjepis 

II. Celuloidni pajac, Croquis 

 

● Lojze Krakar 

I. Življenjepis 

II. Med iskalci biserov 

 

● Ciril Zlobec 

I. Življenjepis 

II. Pobeglo otroštvo 

 

● Dane Zajc 

I. Življenjepis 

II. Veliki črni bik, Črni deček 

 

● Gregor Strniša 

I. Življenjepis 

II. Večerna pravljica 

 

● Svetlana Makarovič 

I. Življenjepis 

II. Odštevanka, Porola 

 

● Tomaž Šalamun 
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I. Življenjepis 

II. Mrk, Gobice, Stvari 

 

● Marko Kravos 

I. Življenjepis 

II. Zamejska žalostna 

 

● Edvard Kocbek 

I. Življenjepis 

II. Strah in pogum 

 

● Vitomil Zupan 

I. Življenjepis 

II. Menuet za kitaro 

 

● Dominik Smole 

I. Življenjepis 

II. Antigona 

 

JEZIK 

 

Slovenski jezik v vsakdanjem življenju - vaje na neumetnostnih besedilih (s spletne strani RIC), 

slovnica (S-struktura), najpogostejše napake v rabi. 

 

Število ur: 105 

 

Teme obravnavane po 15. maju 

 

● Andrej Hieng 

I. Življenjepis 

II. Čudežni Feliks 

 

● Drago Jančar 

I. Življenjepis 

II. Smrt pri Mariji Snežni 

 

● Berta Bojetu 

I. Življenjepis 

II. Filio ni doma 

 

Število ur: 12 

 

 

3. VEŠČINE 

 

Dijaki in dijakinje imajo solidno znanje književnosti in njenega zgodovinskega pregleda (po 

obdobjih oziroma literarnih smereh). Literarna besedila povezujejo s točno določenimi 

zgodovinskimi dogodki. Poleg tega obravnavano snov povezujejo tudi z drugimi humanističnimi 
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predmeti. Dijaki in dijakinje so razvili solidno in pravilno izražanje tako pri pisnih izdelkih kot pri 

verbalni komunikaciji. 

 

 

4. METODE DELA 

 

Pri podajanju snovi sem se posluževal ustne razlage in skupnega branja iz dodeljenih učbenikov. 

Z dijaki in dijakinjami smo redno pregledovali spletne vsebine in jih pestrili s pogovorom in z 

uporabo shem. Določene vsebine so dijaki spoznavali tako, da so podatke o snovi poiskali sami 

med asihronim delom ure (na daljavo). 

 

 

5. OCENJEVALNI KRITERIJI 

 

Preverjanja (tako pisna kot ustna) so bila vedno najavljena. 

Pri preverjanju znanja (ustno spraševanje, pisno preverjanje, šolska naloga) so morali dijaki ob 

spoznavanju vsebin dokazati sposobnost povezovanja in primerjave, uporabljati ustrezno 

terminologijo in razumeti njen pomen ter se slovnično pravilno izražati. 

Končna ocena je sestavljena iz več delnih ocen, to so: 

1. ocene pisnih izdelkov (testi, domače naloge, predstavitve) 

2. ocene ustnega preverjanja (individualno spraševanje) 

 

 

6. UČBENIKI IN DIDAKTIČNO GRADIVO / UČNI PRIPOMOČKI 

 

 M. Pezdirc Bartol, T. Smolej, K. Lah, D. Pavlič, B. Rovtar, J. Perko: BERILO 3 – UMETNOST 

BESEDE 

D. Pavlič, M. Pezdirc Bartol, K. Lah, B. Lenaršič, J. Perko: BERILO 4 – UMETNOST BESEDE 

Gradivo s spletne strani RIC.si 

Fran.si 

 

 

 

PREDMET 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 za izobraževanje na daljavo. 
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2. OBRAVNAVANE VSEBINE 

 

Predelane teme 

 

ALESSANDRO MANZONI 
PREROMANTICISMO E ROMANTICISMO 
Vita e opere 
Promessi Sposi: genesi, trama, analisi  
Capitolo 31: La peste a Milano; epidemie di ieri e oggi 
  
TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 
L’Italia dopo l’Unità 
Quadro storico-culturale 
Positivismo, Darwinismo, Marx 
 
NATURALISMO E VERISMO 
Visione del mondo e tecniche narrative 
Aspetti in comune e differenze 
 
GIOVANNI VERGA 
Vita, ideologia e tecniche narrative 
Vita dei campi: Rosso Malpelo, La Lupa 
Novelle rusticane: La roba, Libertà 
Ciclo i Vinti  
I Malavoglia: La famiglia Malavoglia 
Mastro don Gesualdo 
La morte di Gesualdo 
 
DECADENTISMO e SIMBOLISMO FRANCESE 
Poetica del Simbolismo 
Baudelaire, vita e opere 
I fiori del male: L’albatro, Corrispondenze 
Rimbaud: Vocali, La mia bohème 
 
ESTETISMO 
Oscar Wilde: Il ritratto di Dorian Gray 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
Vita e opere: una vita vissuta come un’opera d’arte 
Romanzo Il piacere: Andrea Sperelli 
Laudi del cielo, del mare della terra e degli eroi 
Alcyone: La pioggia nel pineto 
 
ITALO SVEVO 
Vita e opere di Italo Svevo 
Visita virtuale al museo sveviano (video) 
La coscienza di Zeno: cornice, struttura, novità 
Zeno Cosini 
Lettura dei capitoli: Prefazione, Preambolo, Il fumo 
Il fidanzamento di Zeno 
Il funerale sbagliato 
Italo Svevo, la poetica dell’antieroe (video Rai). 
 
UMBERTO SABA 
Biografia e Autobiografia (2 sonetti) 
Canzoniere: Amai, Caffè Tergeste, Trieste; Contovello, Ulisse 
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Documentario Rai su Umberto Saba 
 
IL LINGUAGGIO POETICO E LE FIGURE del suono, del significato e dell’ordine. 
 
GIOVANNI PASCOLI 
Vita e visione del mondo 
Il Fanciullino 
Myricae, 
Lavandare 
X agosto 
L’assiuolo 
Temporale, Il lampo 
Canti di Castelvecchio 
Il gelsomino notturno 
La mia sera 
 
RELATIVISMO e IL ROMANZO DELLA CRISI 
Disagio della civiltà nel pensiero di filosofi e scienziati: L’età del Relativismo 
I grandi narratori di inizio '900: 
Proust, Alla ricerca del tempo perduto: La madeleine 
Kafka, La metamorfosi: Il risveglio di Gregor 
Kafka, Lettera al padre 
Joyce, Ulisse: Il monologo di Molly 
James Joyce a Trieste (video) 
 
LUIGI PIRANDELLO 
Vita e opere 
L'Umorismo 
Novelle per un anno 
Il treno ha fischiato 
La patente: novella e video 
La giara: novella e video 
Il fu Mattia Pascal: La nascita di Adriano Meis 
Il teatro: Così è (si vi pare), Sei personaggi in cerca d’autore, Enrico IV 
Pirandello-web 
 
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 
 

Skupno število ur: Skupno število ur: 57 na daljavo in 38 v prisotnosti (vključene so tudi ure 

preverjanj in državljanske vzgoje, niso vključene druge dejavnosti): 95 ure 

 

Teme obravnavane po 15. maju 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Vita e opere 

Il porto sepolto 

I fiumi 

Fratelli, Veglia, Mattina, Soldati  
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EUGENIO MONTALE 

Vita e opere 

Video Eugenio Montale (1896-1981) 

Ossi di seppia: I limoni, Meriggiare pallido e assorto 

Le occasioni: La casa dei doganieri 

Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 

CORRENTI LETTERARIE DEL NOVECENTO 

La narrativa: dagli realisti degli anni Trenta al Postmoderno 

Lettura individuale 

 

Število ur: 14 

 

 

3. VEŠČINE 

 

 

Dijaki naj bi bili sposobni:  

- globalno in analitično razumeti sporočila in namene govorca; 

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

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

- poznati in uporabljati specifično literarno terminologijo; 

- poznati in prepoznaiti 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 (primerjali, razvrščali, vrednotili...) literarna besedila; 

- primerjati obdobja, zvrsti, avtorje in dela; 

- zgodovinsko in kulturno kontestualizirati 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; 

- samostojno segati po branju literarnih del. 

 

 

 

4. METODE DELA 

 

 

Metode dela glede na didaktično situacijo - večina ur je potekala na daljavo:  

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

- metoda razgovora; metoda kazanja: filmov in dokumentarjev, 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 majhnih skupinah. 

Med poukom na daljavo komunikacija je potekala po različnih kanalih: preko e-pošte, videoklicev, 

telefona, whatsappa, elektronskega dnevnika, spletne učilnice. 
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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. Ker pouk je 

potekal skoraj v celoti na daljavo, so prišli v poštev kriteriji kot prisotnost na videoklicih, 

sodelovanje, skrbno in temeljito opravljanje nalog in spoštovanje terminov za oddajo nalog. 

Ocenila sem domače 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. 

 

 

 

6. UČBENIKI IN DIDAKTIČNO GRADIVO / UČNI PRIPOMOČKI 

 

 

A. Roncoroni, M.M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato, LE PORTE DELLA 

LETTERATURA - Dalla fine dell’Ottocento a oggi; vol.III – edizione Mondadori, Milano, 2020  

Fotokopije iz raznih učbenikov, knjige, slovarji, računalnik, AV pripomočki 

 

 

 

 

PREDMET LATINŠČINA 

PREDMETNI PROFESOR MARTINA LEGIŠA 

 

 

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

 

Dijaki znajo odkrivati pomen antične dediščine v sodobnem življenju, kulturi in literaturi. Razvili so 

sposobnost interpretacije in osebnega presojanja obravnavanih besedil ter kritičnega razmišljanja. 

Zaradi majhnega števila tedenskih ur latinščine smo večino avtorjev brali v prevodu. 

 

 

2. OBRAVNAVANE VSEBINE 

 

Predelane teme 

POKLASIČNA DOBA 

Oris družbeno-političnih in literarnih razmer 

Obravnavani avtorji: Feder (basen), Marcial (epigram), Juvenal (satira), Petronij in Apulej (antični 

roman), Seneka (filozofska proza), Plinij Mlajši (epistolografija),Tacit (zgodovinopisje), Svetonij 

(biografija) 

Branje v latinščini 

Feder: Lupus et agnus, De vulpe et uva, Canis per fluvium carnem ferens 

Marcial, Epigrami: V, 43; VIII, 35; X, 8; VIII, 74; XI, 44; VII, 3; VI, 60 

Branje v prevodu 
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Juvenal, odlomka iz 3. satire: Pritoževanje nad priseljevanje Grkov (58-61, 74-78), Hrup v mestu 

in neurejenost mestnih ulic (232-259, 268-270); odlomka iz 7. satire: Trpljenje in revščina 

učiteljskega poklica (150-177, 229-243) 

Petronij, odlomka iz Satirikona: Na pojedini pri Trimalhionu, Efeška vdova 

Apulej, odlomek iz Metamorfoz: Amor in Psiha 

Seneka, Pisma prijatelju Luciliju: V, 47 (o sužnjih); O Previdnosti (Zakaj dobre ljudi doletijo 

nesreče, čeprav obstaja Previdnost) 

Plinij Mlajši, Pisma: VI, 16 (smrt Plinija Starejšega) in 20 (izbruh Vezuva) 

Tacit, odlomki iz Germanije: 16 (bivališča), 19 (ženske), 20 (vzgoja otrok), 21 (gostoljubnost), 23 

(hrana), 25 (sužnji); odlomek iz Analov: XV, 62-64 (Senekova smrt) 

Svetonij, odlomek iz dela Dvanajst rimskih cesarjev: Julij Cezar 81-82 (zadnji dnevi in smrt) 

Skupno število ur: 45 

 

Teme, obravnavane po 15. maju 

DOBA POZNEGA CESARSTVA 

Oris družbeno-političnih in literarnih razmer 

Hieronim (prevod Svetega pisma), Avguštin (avtobiografija) 

Število ur: 7 

 

 

3. VEŠČINE 

 

Dijaki poznajo obravnavane avtorje in značilnosti navedenih besedil ter jih znajo uokviriti v 

literarno obdobje. Prevajati znajo lažja latinska besedila; v glavnem se izražajo slovnično pravilno 

in ustrezno. 

 

 

4. METODE DELA 

 

Uporabljala sem frontalno učno obliko ter obliko skupinskega in individualnega dela, med 

metodami pa  razlago, vodeni razgovor in delo z besedilom. Pri pouku na daljavo so lekcije in 

preverjanja potekali preko video povezave. 

 

 

5. OCENJEVALNI KRITERIJI 

 

Po sklepu profesorskega zbora je v drugem bieniju in zadnjem letniku ocena iz latinščine le ustna. 

Preverjala sem na podlagi ustnih spraševanj. Dijaki so morali dokazati usvojitev predelanih vsebin, 

sposobnost povezovanja in kritičnega presojanja ter se izražati jezikovno pravilno in ustrezno. Pri 

končni oceni upoštevam tudi sodelovanje in domače delo. Ocenjevala sem po kriterijih, ki so 

navedeni v VIP-u. 

 

 

6. UČBENIKI IN DIDAKTIČNO GRADIVO / UČNI PRIPOMOČKI 

 

Predpisani učbenik: Benedetto Riposati, Zgodovina latinske književnosti, Deželni šolski urad, Trst 

1983 

Dijakom sem pripravljala izročke, obravnavana  besedila so dobivali na fotokopijah in v digitalni 

obliki. 
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PREDMET ANGLEṦČINA 

PREDMETNI PROFESOR DEANA NEUBAUER 

 

 

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

 

 

Ob koncu šolanja so dijaki razvili  celostno zmožnost za medkulturno in medjezikovno 

sporazumevanje v tujem jeziku in za kritično - analitično razmišljanje o družbi. Med poukom 

angleščine so dijaki razvijali sledeče kompetence: 

 

Jezikovno znanje: Dijaki so razvili zmožnosti za razumevanje-analizo, tvorjenje in posredovanje 

besedil v tujem jeziku, za razmišljanje o ključnih vprašanjih današnje družbe, kot so 

enakopravnost med spoli, pravice žensk in otrok itd., ter o temah, ki so vezane na humanistično 

smer: različne metode poučevanja in pristopi. Poleg tega so razvili zmožnosti samostojnega 

povezovanja vsebin z različnimi predmetnimi področji (npr. zgodovino, filozofijo, slovensko in 

italijansko književnostjo idr.) in aktualnimi dogodki in o teh tudi poročati. 

 

Spoznavanje in razumevanje književnosti: Dijaki so preko zgodovinskega, socialnega in 

kulturnega obdobja spoznavali življenja različnih avtorjev in literarni zvrsti. Preko učne strategije 

za kritično razčlenitev besedila, ter analize in aktualizacije, so dijaki zmožni prepoznati pomenske 

različice glede na tipologijo besedila in o tem poročati. 

 

Digitalna pismenost: Dijaki kritično uporabljajo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za 

pridobivanje, vrednotenje, shranjevanje informacij in za njihovo tvorjenje, predstavitev in 

izmenjavo ter za sporazumevanje in sodelovanje v mrežah prek svetovnega spleta. Dijaki 

suvereno uporabljajo računalniško okolje Classroom za pošiljanje nalog, vnašanje popravkov, 

uporabo popravljalca besedila, uporabo okolja Meet za e-predavanja. 

 

Druge prečne kompetence: Dijaki so utrdili sledeče prečne kompetence: učenje učenja, kritično 

mišljenje, ustvarjalnost, dajanje pobud, reševanje problemov, ocena tveganj, sprejemanje 

odločitev, konstruktivno obvladovanje čustev, odgovornost do znanja in ravnanja v družbi. 

Medosebno, medkulturno, družbeno-državljansko kompetenco so krepili s  spoznavanjem pravil 

ravnanja v različnih družbah in drugih medkulturnih razsežnosti, še predvsem preko metod debate 

na prebranem besedilu ali pa videoposnetku. 

 

 

 

2. OBRAVNAVANE VSEBINE 

 

Predelane teme 

 

1. Revision 

Early Childhood Education 

Total Body Response 

Parenting 

 

2. Approaches to childhood Education 

Introduction to 5 Key Child Educators: Montessori, Steiner, Froebel, Malaguzzi, Vygotsky 
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Medpredmetne povezave: Zgodovina, Humanistične vede, Psihologija, Didaktika 

 

3. Introduction to Romanticism 

The Historical, cultural and philosophical context of British Romanticims 

-        The Age or Reason vs Romanticism 

-        S.T. Colerdige/ W. Wordsworth view on poetry: extracts on preface to the Lyrical Ballads 

-        William Wordsworth: My heart Leaps up, I wandered Lonely as a Cloud 

-        John Keats: To Autumn 

-        William Blake: Songs of Innocence and Songs of Experience , The Tyger, The Lamb 

 

Medpredmetne povezave:Zgodovina, Filozofija, Humanistične vede, Slovenščina 

 

4. The Victorian age  – A new world 

-        Introduction to the Victorian Era 

-        From Urban to rural: the Industrial revolution 

-        Child Labour and working conditions in England; Women's conditions and rights in Victorian 

England 

-        J.S. Mill, Utilitarianism 

-        C. Darwin , The evolution of species and the impact on religious views 

-        The religious shift 

-        Novelists 

-        Charles Dickens  Hard Times 

-        Thomas Hardy: Tess of the d'Urberville (social Rights) 

-        George Eliot: Middlemarch (extract) 

 Medpredmetne povezave: Zgodovina, Slovenščina, Italijanščina, Pravo in ekonomija, Filozofija 

 

5. Human Rights 

-        Declaration of Human rights 

-        Child labour 

-        Ethnic Equality 

-        Women's rights, The Suffragettes movement 

-‘Video: Parliament and the Suffragettes 

- Maya Angelou: Still I rise 

Medpredmetne povezave: Zgodovina, Pravo, Filozofija, Humanistične vede 

 

Dodatne  ponudbe: letos smo imeli jezikovnega asistenta 1 uro na teden. Med uro z jezikovnim 

asistentom so dijaki obravnavali sledeče teme: 

1. British Culture and society: Lifestyle, traditions, school system and teaching approaches 

2. Multicultural societies: British vs American culture 

3. Accents vs Regional accents: British, American and Australian:  

4. Slang words: common words in BrE and AmE 

5. Cultural and Human rights - gender equality 

 

2. Gledališče: interaktivna spletna predstava Sherlock Holmes 

 

Skupno število ur:74 

 

Teme obravnavane po 15. maju 
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6. The Modernist Movement - Introduction to the historiacal, political and social context 

James Joyce – Dubliners (Eveline) 

 

Medpredmetne povezave: Zgodovina, Književnost, Psihologija (Freud) 

 

Število ur:12 

 

 

3. VEŠČINE 

 

 

Dijaki naj bi obvladali vse štiri veščine (poslušanje, branje, pisno in ustno sporazumevanje) na 

nivoju SEJO B2 in se znali sporazumevati v različnih situacijah o splošnih vsakodnevnih zadevah, 

aktualnih temah ter o zgoraj navedenih vsebinah. Znali naj bi debatirati, zagovarjati stališča, 

kritično razmišljati, povedati svoje mnenje ter medpredmetno povezovati predelane tematike. 

 

 

 

4. METODE DELA 

 

 

Med poukom angleščine sem se posluževala bodisi komunikacijskega pristopa, ki je vključeval: 

interaktivno učenje, sodelovalno učenje, učenje, ki vključuje poučevanje predmetnih vsebin/stroke 

v tujem jeziku (content-based language learning) ter učenje skozi dejavnosti (task-based 

language learning). Pri tem pa sem se tudi posluževala funkcionalno-situacijske metode, to je 

metode, pri kateri dijaki spoznavajo in aktivno uporabljajo komunikativne funkcije v različnih 

situacijah. Oblike pouka so bile torej kombinirane: frontalno podajanje (uvajanje snovi preko ustne 

razlage, branja, razgovora, spraševanja, kazanja slik, posnetkov itd), frontalna debata, delo v 

dvojicah ali po skupinah in samostojno delo z besedili, uporaba avdiovizualnih pripomočkov (video 

posnetki, filmi, cd-ji, slike, spletne strani), računalnikov ter interaktivne table. Med poukom na 

daljavo sem se posluževala digitalne knjige, ter metod debate, pogovora in samostojnega dela. 

 

 

 

5. OCENJEVALNI KRITERIJI 

 

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

Ustno preverjanje:  Ustno preverjanje je bilo sprotno, saj so vsako učno uro sodelovali vsi dijaki 

preko: utrjevalnih vaj, poprav nalog, spraševanj, ponavljanje snovi iz prejšnje ure, razlage 

neznanih besed, poročil o raziskavah, debate, razlage oz. obnove usvojene snovi, odgovori na 

dana vprašanje. Pri tem sem upoštevala sledeče kriterije poznavanje snovi, sposobnost analize in 

sinteze, kritično razmišljanje in povezovanje, tekoče in jezikovno pravilno izražanje ter učinkovitost 

pri uporabi IKT. 

 

Pisno preverjanje: dijaki so pisali 2 pisni preverjanji v 1. polletju, ter 2 pisni in 2 ustni preverjanji v 

2. polletju (učenje na daljavo do Aprila). Upoštevala sem poznavanje snovi, sposobnost analize in 

sinteze, kritično razmišljanje in povezovanje, jezikovno pravilnost, besedišče. 
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Glede na to, da smo večji del pouka letos imeli na daljavo, sem pri ocenjevanju upoštevala tudi 

prisotnost in sodelovanje na Meet-u, samostojno delo doma, rednost pri pošiljanju nalog na 

Classroom, upoštevanje roka oddaje. 

 

 

 

6. UČBENIKI IN DIDAKTIČNO GRADIVO / UČNI PRIPOMOČKI 

 

 

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

Sciences, Ed. San Marco, 2018 

Spletne strani, posnetki, video, preslikave – gradivo je naloženo na računalniškem okolju 

Classroom  

Za pripravo gradiva - PPT (naložene na okolju Classroom) 

Chaplin, Susan, and Joel Faflak, eds., The Romanticism Handbook (London: Continuum, 2011) 

Hobsbawm, E. J., The Age of Revolution: Europe 1789-1848 (London: Phoenix, 2000) 

Selected works from Blake, William, Songs of Innocence and of Experience, 1999 < 

http://www.gutenberg.org/ebooks/1934 

Blades, John, John Keats: The Poems (Basingstoke: Palgrave, 2002) 

Extracts from Coleridge, Samuel Taylor, Biographia Literaria, ed. by Nigel Leask (London: 

Everyman, 1997) 

Henry, Nancy, The Cambridge Introduction to George Eliot (Cambridge: Cambridge University 

Press, 2008) 

Harvey, Geoffrey, The Complete Critical Guide to Thomas Hardy, The Complete Critical Guide to 

English Literature (London: Routledge, 2003) 

 

 

 

 

PREDMET ZGODOVINA 

PREDMETNI PROFESOR PRIMOŽ STURMAN 

 

 

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

 

Dijaki in dijakinje znajo samostojno uporabljati pridobljeno znanje pri obravnavi zgodovinskih 

procesov in povezujejo znanje posameznih disciplin. Znajo ustrezno uporabljati strokovno 

terminologijo tudi v novih kontekstih. Pri pouku zgodovine so spoznali predvsem vzročno 

posledično razmerje zgodovinskih dogodkov, ki so se v Evropi in svetu zvrstili v 20. in začetku 21. 

stoletja. 

 

 

2. OBRAVNAVANE VSEBINE 

 

Predelane teme 

Versajska mirovna pogodba 

Nove države v Evropi in Društvo narodov 

Kraljevina SHS in Slovenci 

Slovenci v zamejstvu 
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Obdobje med obema vojnama 

Fašizem 

Nacizem 

Stalinizem 

Druga svetovna vojna 

Bliskovita vojna 

Preobrat in konec vojne 

Odporništvo 

Kolaboracija 

Druga svetovna vojna v Sloveniji in Jugoslaviji 

Svet po drugi svetovni vojni 

Pariška mirovna pogodba 

Hladna vojna in oblikovanje novih zavezništev (NATO in Varšavski pakt) 

Neuvrščenost 

Konec hladne vojne 

Osamosvojitev Slovenije in razpad Jugoslavije 

Svet v 21. stoletju 

Terorizem 

Migracije 

Znanost in tehnika 

Tržaško vprašanje in slovenska narodna skupnost v Italiji 

Skupno število ur: 55 

 

Teme obravnavane po 15. maju 

Utrjevanje predelane snovi 

Število ur: 10 

 

 

3. VEŠČINE 

 

Dijaki in dijakinje so dosegli relativno dobro znanje o zgodovinskih dogodkih, predvsem glede 

vzrokov, poteka in posledic vseh obravnavanih tem. Spoznali so bolj podrobno življenje slovenske 

narodne skupnosti v Italiji po drugi svetovni vojni. V dobri meri znajo uporabljati strokovno 

zgodovinsko terminologijo. 

 

 

4. METODE DELA 

 

Frontalna, razgovor in ogled filmov. 

 

 

5. OCENJEVALNI KRITERIJI 

 

Pri ustnem preverjanju veljajo isti kriteriji kot pri pisnem, razlika je le v večji pozornosti pri izražanju 

v dobri slovenščini. 
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6. UČBENIKI IN DIDAKTIČNO GRADIVO / UČNI PRIPOMOČKI 

 

Med poukom sem uporabljal audiovizualne pripomočke za ogled filmov ter dokumentarcev. 

Učbenik: Alenka Gabrič: Zgodovina 4, DZS 2011 

 

 

 

PREDMET FILOZOFIJA  

PREDMETNI PROFESOR JADRANKA BLASINA 

 

 

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

 

Pouk filozofije uvaja dijake:  

- v filozofsko raziskovanje lastnega življenja; 

- usmerja jih v samostojno, ustvarjalno mišljenje in presojanje; 

- spodbuja razmislek o njih samih in svetu, družbi in naravi; 

- spodbuja kritično refleksijo vsakdanjega izkustva, vednosti, vrednot in delovanja; 

- omogoča razumeti pomen različnih discipliniranih usmeritev v filozofiji ter vlogo posameznih 

filozofskih ved; 

- prispeva k razvijanju jezikovnega izražanja; 

- vodi k strpnemu dialogu racionalnih argumentov; 

- omogoča razumeti, kako so temeljni filozofski pojmi osnova humanistike, družboslovja, 

naravoslovja, religije in umetnosti; 

- pomaga pri orientaciji v življenju. 

 

 

2. OBRAVNAVANE VSEBINE 

 

Predelane teme 

Doba romantike - od Kantovega kriticizma do idealizma: 

• Kant: življenjepis; Kantov filozofski načrt; premostitev empirizma; Kritika čistega uma; 

Kopernikanska revolucija; Stopnje spoznavanja; Trascendelntalna estetika, analitika in 

dialektika) 

Estetični idealizem: 

• J.G.Fichte: Fichtejeva kritika “kriticizma”; antitetična dialektika “jaza” 

• F.W.Schelling: Schellingova filozofija narave; trascendentalni idealizem; idealistična 

dialektika 

Logični idealizem: 

• G.W.Hegel:razvoj Heglove filozofije;  dialektični monizem; filozofski sitem; Heglova 

dialektika; Fenomenologija duha 

• L. Feuerbach: Feuerbachova razlaga religije; antropološki materializem 

Voluntaristični pesimizem: 

• A. Schopenhauer: preobrazba kantizma; svet kot predstava; svet kot volja; 

Schopenhauerjev pesimizem; morala 

Eksistencializem: S. Kierkegaard: nauk, estetično in etično življenje 

Filozofska misel Marxa - utopični socializem 
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• K. Marx: temelj marksisitične dialektike; glavni teoretični viri marksistične filozofije;  praksa; 

historični materializem; človekova narava in odtujeno delo; Kapital - sinteza marxovega 

dela 

Pozitivizem: 

• A. Comte: osnove pozitivizma; reorganizacija družbe; zgodovinske razvojne stopnje; nauk 

o znanosti; klasifikacija znanstvenih ved; sociologija in vera 

Voluntariustični iracionalizem: 

• F. Nietzsche: odnos do zgodovine in znanosti; oddaljitev od Schopenhauerja in Wagnerja; 

kritika morale; nihilizem; smrt Boga; večno vračanje enakega; volja do moči; nadčlovek 

Intuicionizem: 

• H. Bergson: trajanje in čas; intuicija; odnos med telesno in duhovno substancoustvarjalni 

razvoj Pragmatizem: 

Pragmatizem: 

• W. James: pragmatični nauk o resnici; filozofski pluralizem 

• J. Dewey: instrumentalizem; problem verovanja in kriterij koristnosti 

 

Skupno število ur: 72 

. 

Teme obravnavane po 15. maju 

Fenomenološka filozofija: 

• E. Husserl: psihologizem, trascendentalno spoznanje; fenomenološka metoda 

Eksistencializem:  

• M. Heidegger: smisel biti; eksistenca človeka in stvari 

• P. Sartre: eksistencialistično izhodišče; o vprašanju in pojmu “biti” 

• Utrjevanje snovi 

 

Število ur: 9  

 

 

 3. VEŠČINE 

 

Dijaki/inje: poznajo ustrezno terminologijo pridobljenega znanja v filozofiji; uporabljajo specifično 

strokovno terminologijo; v dobri meri znajo pridobljeno znanje argumentirati. 

 

 

4. METODE DELA 

 

Pri uvajanju nove snovi sem se posluževala v glavnem metode ustne razlage, metode branja in 

pisnih izdelkov. ko je bilo mogoče, sem se pri uvajanju nove snovi posluževala metode kazanja. 

Snov sem utrjevala s skupinskim razgovorom in z individualnim spraševanjem. Spodbujala sem 

raziskovalno dejavnost in kritično analizo pri dijakih predvsem s stalnim povezovanjem snovi z 

ostalimi predmeti, še posebej z zgodovino, književnostjo in trdo-znanstvenimi predmeti. 

 

 

5. OCENJEVALNI KRITERIJI 

 

Končna ocena je sestavljena iz več delnih ocen, to so: 

1. ocene pisnih izdelkov (tihe vaje, domače naloge, predstavitve s ppt); 
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2. ocene ustnega preverjanja (individualno spraševanje) in ustnih oblik sporočanja (predstavi 

učno enoto); 

3. ocene samoizobraževalnih kompetenc:dijak sledi problematikam družbe v tisku; dijak 

dopolnjuje šolsko znanje z individualnim učenjem, z branjem pedagoških, socioloških, 

antropoloških in filozofskih člankov in knjig; 

4. ocene socialnih kompetenc: kvaliteta prisotnosti in 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. 

 

 

6. UČBENIKI IN DIDAKTIČNO GRADIVO / UČNI PRIPOMOČKI 

 

Izročki; učno gradivo iz M. Simenc, Posodobitve pouka v gimnazijski praksi; Filozofija. S. Brajša, 

B. Tomažič, Zgodovina filozofije, tretja knjiga; italijanske knjige; M. Furst, Filozofija, Leksikon 

Cankarjeve založbe, Filozofija; Nigel Warburton, Filozofija, temeljna spoznanja  

 

 

 

PREDMET HUMANISTIČNE VEDE 

PREDMETNI PROFESOR MARTINA GANTAR 

 

 

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

 

 

● občutljivost za zaznavanje družbenih problemov, procesov in pojavov 

● razumevanje interaktivnega odnosa med vzgojo in družbo ter vrednotenja vzgoje kot 

procesa posameznikovega in obenem družbenega razvoja 

● razumevanje kompleksnosti družbenega in osebnega življenja posameznika  

● sposobnost kritičnega odnosa do družbenega delovanja in oblikovanja stališč 

● sposobnost za analizo in kritično vrednotenje različnih podatkov 

● samostojno razmišljanje, avtorefleksija in jezikovno izražanje 

● spretnost odločanja (reševanje problemov in načrtovanje) 

● medosebne spretnosti (sodelovanje in skupinsko delo) 

● samoiniciativnost in interes za pridobivanje znanja 

● samostojnost pri opravljanju nalog 

● prevzemanje odgovornosti (spoštovanje formalnih pravil, odgovorno delovanje v 

načrtovanih dejavnostih) 

 

2. OBRAVNAVANE VSEBINE 

 

Predelane teme 

 

DIDAKTIKA: pojem izobraževanja in pouka: viri in vrste znanj, vrste sposobnosti, dejavniki in 

naloge pouka, učenje in poučevanje; elementi učnega procesa: vzgojno - izobraževalni cilji, učna 

načela, učne metode in oblike;  
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SODELOVALNO UČENJE: razredna interakcija; sodelovalne skupine, načela za uspešno 

sodelovanje; sodelovalne veščine; znanje kot socialni produkt; primeri sodelovalnih učnih metod; 

 

UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI: motnje v duševnem razvoju; motnje zaznavanja, gibanja in 

govora; specifične učne težave; čustveno in vedenjsko moteni učenci; integracija in inkluzija; 

 

PEDAGOGIKA KOT ZNANOST: 20. stoletje - razvoj pedagogike kot znanstvene vede, nov 

pogled na otroka in vzgojo; začetki specialne pedagogike; 

 

JOHN DEWEY: aktivna šola; pedagoški nauki in dela; 

 

M. MONTESSORI: življenje in dela; Hiša otrok (organizacija okolja in didaktični material); 

pedagoški nauk; vloga in pomen učitelja; 

 

E. CLAPAREDÉ: otrokove potrebe in interesi; princip individualizacije; pomen razvojnih stopenj; 

pomen igre; vloga učitelja »šola po meri«; 

 

C. FREINET: pedagogika za ljudstvo in pedagoške tehnike; družbeni pomen jezika; jezikovna 

vzgoja; kooperativna vzgoja; 

 

M.LODI: načela in principi vzgoje in poučevanja; 

 

G. GENTILE: šolska reforma iz leta1923; šolska politika fašističnega režima; rane na otroških 

dušah; Diplomsko delo (Šolstvo pod fašizmom skozi prizmo spomina Italijanov in Slovencev); 

 

KULTURA: sestavine in vidiki; Morgan in hierarhično pojmovanje; Boas in kulturni relativizem; 

model ledene gore; globalna kultura;  

 

MULTIKULTURNA DRUŽBA in MEDKULTURNA VZGOJA: različnost kot vrednota; interkulturna 

učljivost; model razvoja interkulturne občutljivosti po Bennettu (etnocentrične in etnorelativistične 

faze); sestavljena identiteta; pravičnost v šoli in medkulturna zmožnost; 

 

KLJUČNE KOMPETENCE ZA VSEŽIVLJENJSKO UČENJE: Evropski referenčni okvir - Osem 

temeljnih kompetenc; Opredelitev, bistveno znanje, spretnosti in odnosi povezani s posameznimi 

kompetencami; 

UČENJE UČENJA: značilnosti in sestavine kompetence; temeljna področja; trije koraki učenja; 

učne strategije; 

 

MNOŽIČNI MEDIJI IN KOMUNIKACIJA: vrste medijev; množična komunikacija in novi mediji; 

moč, funkcije in učinki medijev; medijska vzgoja; 

 

OSEBNOST IN TEORIJE OSEBNOSTI: socialno zaznavanje; C.G. Jung in analitična psihologija; 

A. Maslow in samoaktualizacija;  

 

Skupno število ur: 100 

 

Teme obravnavane po 15. maju 
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OSEBNOST IN TEORIJE OSEBNOSTI: C. Rogers in k osebi usmerjena terapija; teorije 

atribucije; 

 

PONAVLJANJE 

Število ur: 15 

 

 

3. VEŠČINE 

 

Dijaki obvladajo veščine poslušanja, branja, pisnega in ustnega izražanja.  

Dijaki zmorejo ustrezno in pravilno predstaviti in argumentirati pridobljeno znanje. 

Dijaki prepoznajo in večji del ustrezno uporabljajo strokovno terminologijo. 

Dijaki so sposobni umestiti in uporabiti pridobljeno znanje tudi izven njihovega zgodovinskega 

okvira.  

Posebni poudarek je bil namenjen veščini razumevanja in povezovanja pridobljenega znanja z 

drugimi področji vednosti. 

 

 

4. METODE DELA 

 

Pri poučevanju humanističnih ved sem se posluževala v glavnem metode ustne razlage, metode 

branja in razgovora ter sodelovalnega učenja. Pri pouku sem uporabljala tako frontalno metodo, 

kot tudi interaktivno metodo in skupinsko delo. Snov smo utrjevali s skupinskim razgovorom in z 

individualnim spraševanjem. 

 

 

5. OCENJEVALNI KRITERIJI 

 

Preverjanje doseženega znanja in pridobljenih veščin je potekalo stalno in sproti, tako v pisni kot 

ustni obliki (interaktivno ponavljanje predelane snovi ob začetku učnih ur, vprašanja med 

dejavnostjo, individualno in skupinsko spraševanje, vprašalniki, ocene pisnih izdelkov, raziskave in 

delo po skupinah). 

Pri preverjanju znanja sem upoštevala: poznavanje vsebin, jezikovno ustreznost (slovnica, 

terminologija), sposobnost argumentiranja in logično povezovanje. 

Pri končnem vrednotenju sem poleg stopnje znanja upoštevala tudi sposobnost, aktivnost in 

sodelovanje pri pouku, zanimanje, vestnost in odnos do šolskega in domačega dela. 

 

 

6. UČBENIKI IN DIDAKTIČNO GRADIVO / UČNI PRIPOMOČKI 

 

Scripta za zgodovino pedagogike. (prof. M.K.Milič) 

A.Tomič, Izbrana poglavja iz didaktike. 

Fotokopije člankov in različnih strokovnih vsebin humanističnih ved. 

Učni listi o izzivih sodobnega sveta. 

Kompare, Stražišar, Dogša, Vec in Curk, Psihologija: spoznanja in dileme. 
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PREDMET 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, tudi pri vsakdanjih in bolj praktičnih problemih, 

urili so se v risanju grafov (prostoročno in s pomočjo matematičnih programov) in 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 in razvijali sposobnost izražanja z uporabo 

znanstvene terminologije, 

spoznavali in uporabljali so različne računalniške aplikacije pri učenju, 

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

delu. 

 

 

2. OBRAVNAVANE VSEBINE 

 

Predelane teme 

Lastnosti funkcij, realne funkcije, grafi, transformacije grafov 

Eksponentna funkcija - definicija, lastnosti eksponentne funkcije, grafi eksponentnih funkcij 

Eksponentna enačba in neenačba 

Uporaba eksponentne funkcije (eksponentna rast, rast virusov - primer širjenja Covida-19, rast 

populacije, obrestno obrestni račun, razpad radioaktivne snovi - določanje starosti arheoloških 

ostankov ) 

Logaritemska funkcija - definicija, lastnosti logaritemske funkcije, grafi logaritemskih funkcij 

Logaritemska funkcija kot inverzna funkcija eksponentni funkcij 

Logaritmi in računanje z logaritmi 

Pravila za računanje z logaritmi 

Logaritemski sestavi 

Desetiški in naravni logaritmi 

Logaritmovnik - Jurij Vega in njegov Logaritmovnik 

Prehod k novi logaritemski osnovi 

Logaritemske enačbe 

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

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

Polinomi - definicija, primeri, operacije s polinomi 

Osnovni izrek deljenja 

Hornerjev algoritem (postopek, uporaba) 

Ničle polinomskih funkcij, stopnja ničel 

Osnovni izrek algebre 

Iskanje ničel polinomskih funkcij: različne metode 

Obnašanje polinomskih funkcij v okolici ničel 

Obnašanje polinomskih funkcij v neskončnosti 
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Grafi polinomskih funkcij 

Racionalne funkcije 

Poli, stopnja polov, obnašanje funkcije v okolici polov 

Navpične asimptote 

Ničle racionalnih funkcij in obnašanje v okolici ničel 

Obnašanje racionalnih funkcij v neskončnosti 

Vodoravne in poševne asimptote 

Grafi racionalnih funkcij 

Racionalne enačbe 

 

Skupno število ur: 54 

 

Teme obravnavane po 15. maju 

Limite funkcij in zveznost funkcij 

Odvodi funkcij in uporaba odvodov 

Število ur: 7 

 

 

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 preučenih funkcij, znajo rešiti različne vrste enačb in analizirati 

rešitve le-teh. 

Dijaki poznajo ustrezno matematično terminologijo in jo pravilno uporabljajo. 

Dijaki si znajo organizirati svoje delo in se znajo prilagajati spremembam. 

 

 

 

4. METODE DELA 

 

 Pouk je letos potekal v razredu le za krajši čas v prvem polletju, delno v razredu in delno na 

daljavo v drugem polletju, predvsem od aprila dalje. Dijaki so se prilagajali različnim metodam 

dela, ki jih je bilo treba zaradi tega uvajati. Vse leto smo uporabljali spletno učilnico za gradivo in 

naloge, ki so jih dijaki vračali na spletno učilnico, da sem jih sproti popravljala. Večje in pogostejše 

napake smo obravnavali pri naslednji uri.  

Nove vsebine sem podajala frontalno ali smo jih dograjevali skupaj na spletni tabli, ki sem jo delno 

že pripravljala pred uro, dopolnjevali smo jo skupaj med uro, po učni uri pa sem jo še uredila, da bi 

jo lahko uporabljali dijaki kot gradivo za učenje. Dijakom sem nudila še powerpoint predstavitve, 

videolekcije, povzetke, učne liste, primere rešenih vaj, linke za vsebine na spletu, razlage iz i-

učbenika ter svoje dodatne razlage. 

Pri uvajanju novih vsebin sem izhajala iz praktičnih primerov ali problemov, iz znanja, ki so ga 

dijaki predhodno že usvojili. Snov smo nato utrjevali s primeri in vajami, ki so jih dijaki reševali 

tako vodeno kot samostojno. Usvojeno znanje pa so dijaki utrjevali še z domačim delom, ki so ga 

dobili po koncu vsake učne ure. Dijaki so doma reševali naloge, pripravljali videoposnetke, power-

point predstavitve in avdioposnetke razlag. 

Dijakom sem nudila tudi podporni pouk, ko so to potrebovali. 
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Pouk po spletu poteka počasneje, odzivi dijakov in profesorja so počasnejši, ni direktne 

interakcije. Poleg tega so ure na daljavo po predpisih krajše. Za pouk matematike pa sta 

predvideni le dve “uri” tedensko. 

Delo po skupinah po spletu je skoraj nemogoče, saj je ustvarjanje skupin, vklapljanje in 

izklapljanje zelo zamudno, če imaš samo pol ure na razpolago za pouk predmeta pa skoraj 

nemogoče. Kljub temu nam je občasno to uspelo med poukom ali po pouku, saj je pri 

izobraževanju učenje peer-to-peer zelo koristno.  

 

 

 

5. OCENJEVALNI KRITERIJI 

 

Dijaki so pisali krajše teste v razredu in tudi med poukom na daljavo. Imeli pa so tudi ustna 

spraševanja. 

Pri ustni oceni sem upoštevala ocene daljših ustnih spraševanj, sprotnega ustnega preverjanja 

znanja in sodelovanja pri pouku ter domače delo: naloge, videoposnetke, krajše povzetke. 

 

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

ustrezne terminologije, pravilnost postopkov, logično povezovanje, sposobnost uporabe 

usvojenega znanja v novih primerih, sposobnost analize in kritičnega razmišljanja. 

 

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

Vip-u 2020/21 in na podlagi zgoraj navedenega. 

 

 

 

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 

Gradivo na spletni učilnici: zapiski, spletne table, učni listi, primeri vaj 

i-učbenik Vega 3 

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

Računalniški program za matematiko - Geogebra 

Različne računalniške aplikacije 

 

 

 

 

PREDMET FIZIKA 

PREDMETNI PROFESOR TAMARA PETAROS 

 

 

1. KOMPETENCE, KI SO JIH DIJAKI DOSEGLI OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
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Dijaki poznajo osnovne pojme in osnovne fizikalne zakone predelanih vsebin, 

spoznali so zgodovinski razvoj znanosti in znanstvenega raziskovanja, 

spoznali so nekaj znanstvenih ustanov v naši okolici, 

razvijali so sposobnosti spoznavanja, opisovanja in analize naravnih pojavov, 

povezovali so usvojeno učno snov s pojavi iz vsakdanjega življenja, 

krepili so sposobnosti opazovanja, preizkušanja in dokazovanja tudi v laboratoriju, 

razvijali so sposobnosti reševanja enostavnejših problemov s pomočjo poznanih matematičnih 

modelov, 

razvijali so sposobnost logičnega sklepanja in kritične analize rezultatov, 

razvijali so ustno, pisno in digitalno komunikacijo z uporabo ustrezne strokovne terminologije, 

razvijali so sposobnost za učenje, koncentracijo, natančnost in organizacijo dela, krepili so 

sposobnost samostojnega in skupinskega dela. 

 

 

2. OBRAVNAVANE VSEBINE 

 

Predelane teme 

GIBANJE:  

opazovalni sistem, relativnost gibanja 

enakomerno gibanje 

hitrost, trenutna in povprečna hitrost, premik 

neenakomerno gibanje 

pospešek in pojemek 

enakomerno pospešeno/pojemajoče gibanje 

pot pri enakomerno pospešenem gibanju 

grafi gibanja 

prosti pad 

navpični met 

ravninsko gibanje 

vodoravni met 

poševni met 

 

KROŽENJE: 

kot in lok, radiani 

obhodni čas in frekvenca 

obodna hitrost 

kotna hitrost 

radialni pospešek 

enakomerno kroženje 

neenakomerno kroženje 

tangentni pospešek 

kotni pospešek 

sile pri kroženju: centripetalna in centrifugalna sila 

 

DELO IN MOČ: 

delo sile, definicija, primeri in vaje 

merska enota joule, J.P.Joule 

moč 
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merska enota watt, J.Watt 

delo z orodij: klanec, vzvod, škripec in škripčevje 

 

ZGRADBA SNOVI: 

mehanične lastnosti snovi 

molekularna zgradba snovi  

trdnine in tekočine 

medatomske sile 

agregatna stanja in spremembe 

 

ENERGIJA: 

energija, oblike energije, pretvarjanje energije 

zakon o ohranitvi energije 

viri energije: obnovljivi in neobnovljivi viri, pridobivanje energije 

Plinska vojna: plinski terminali in plinovodi v naši okolici 

kinetična energija, izrek o kinetični energiji 

potencialna energija, izrek o potencialni energiji 

izrek o kinetični in potencialni energiji 

prožnostna energija 

notranja energija 

toplota, mehanski ekvivalent toplote, 

temperatura, temperaturne lestvice 

 

FIZIKA IN NAŠE OKOLJE: 

Znanstvene ustanove pri nas: Elettra, OGS, Astronomski observatorij 

Nobelova nagrada za fiziko 2020 

misija Apollo 11 

Plinska partija na evropski šahovnici  - plinovodi, plinski terminali ter politika 

  
Skupno število ur: 48 

 

Teme obravnavane po 15. maju 

TOPLOTA 

Energijski zakon termodinamike 

specifična toplota, toplotna kapaciteta 

prehajanje toplote: sevanje, konvekcija, prevodnost, toplotni tok  
Število ur: 7 

 

 

3. VEŠČINE 

 

Dijaki poznajo definicije predelanih fizikalnih količin, merske enote le teh, kako jih merimo, poznajo 

temeljne fizikalne zakonitosti, znajo z njimi razložiti naravne pojave.  

Dijaki poznajo ustrezno terminologijo in jo v glavnem pravilno uporabljajo. 

Dijaki so razvili digitalne kompetence. 

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

 

Pouk je tudi v letošnjem šolskem letu večinoma potekal na daljavo, le občasno smo  

imeli pouk v razredu ob upoštevanju vseh omejevalnih predpisov za preprečevanje širjenja 

pandemije. Vse to je korenito spremenilo metodologijo dela pri pouku fizike in pomenljivo skrčilo 

ure pouka fizike, predvsem pa skoraj onemogočilo uporabo laboratorija fizike. Le delno smo lahko 

to nadomestili z ogledom preizkusov na spletu.  

 

Od začetka šolskega leta smo uporabljali spletno učilnico, da so imeli dijaki naloženo gradivo, za 

povezave na zanimive spletne strani, i-učbenik, animacije in posnetke eksperimentov ter 

dokumentarce. Na spletno učilnico so dijaki sproti nalagali svoje naloge, ki sem jih nato 

popravljala. Spletno učilnico smo uporabljali tudi, ko smo imeli pouk v šolski učilnici, saj je tudi 

takrat pouk večinoma potekal izmenično - eno uro v šolski učilnici, naslednjo uro pa na daljavo. 

 

Pri uvajanju novih vsebin smo izhajali iz vsakodnevnih izkušenj in povezovali učno snov z 

življenjem, praktičnimi primeri uporabe in praktičnimi vajami. Snov so nato dijaki utrjevali še z 

domačim delom, ki so ga dobili po koncu vsake učne ure. Dijaki so doma reševali vaje, gledali 

vidoeponetke in kratke predstavitve, pripravljali videoposnetke, power-point predstavitve in 

povzetke ogledov. To so dijaki delali tako vodeno kot samostojno. 

 

Uporabljali smo spletne table, ki sem jih delno že pripravljala pred učnimi urami, nato smo jih 

skupaj dopolnjevali s primeri in vajami, ki smo jih med poukom reševali, po učni uri pa sem spletne 

table še urejala, da so jih lahko dijaki uporabljali kot gradivo za učenje. 

Dijakom sem nudila še powerpoint predstavitve, videolekcije, povzetke, učne liste, primere rešenih 

vaj, linke za vsebine na spletu, razlage iz i-učbenika ter svoje dodatne razlage. 

 

 

 

5. OCENJEVALNI KRITERIJI 

 

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

Vip-u 2020/21 in na podlagi spodaj navedenega. 

 

Pri oceni sem upoštevala ocene pisnih preverjanj, daljših ustnih spraševanj, sprotnega ustnega 

preverjanja znanja v razredu in sodelovanja pri pouku, ocene domačega dela - rešenih vaj, 

powerpoint predstavitev, povzetkov videoposnetkov ter prebranih člankov. 

 

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

terminologije, zmožnost sinteze, sposobnost uporabe usvojenega znanja, sposobnost analize 

podatkov in rezultatov, kritično razmišljanje, ustvarjalnost, vložen trud in resnost pri delu. 

 

 

6. UČBENIKI IN DIDAKTIČNO GRADIVO / UČNI PRIPOMOČKI 
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PREDMET NARAVOSLOVJE 

PREDMETNI PROFESOR VIVIANA GIULIANI 

 

 

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

 

Prečne kompetence: ugotavljanje povezav in razmerij, samostojno pridobivanje in razlaga 

informacij, učenje učenja, reševanje problemov, odgovorno ravnanje. 

Predmetne kompetence: opazovanje, opisovanje in analiza naravnih pojavov; 

reševanje enostavnejših znanstvenih problemov; razumevanje  besedil z znanstveno vsebino in 

pravilna uporaba strokovne terminologije; postavljanja hipotez ter oblikovanje smiselnih 

zaključkov; razumevanje katastrofalnih procesov, ki se ponavljajo na našem planetu; razumevanje 

novejših znanstvenih raziskav na področju novejših disciplin biologije in pomen le-teh  za  

izboljšanje kakovosti življenja. 

Digitalne kompetence:  komunikacija in sodelovanje na daljavo, ustvarjanje digitalnih vsebin; 

varna uporaba interneta. 

 

 

2. OBRAVNAVANE VSEBINE 

 

Predelane teme 

BIOMOLEKULE - Definicija monomeri in polimeri. Ogljikovi hidrati: razdelitev v monosaharide, 

disaharide in polisaharide, bioločke naloge. Lipidi: poglavitne naloge fosfolipidov, trigliceridov, 

voskov in steroidov.  Beljakovine: aminokisline (definicija esencialne in neesencialne, splošna 

kemijska zgradba, peptidna vez), biološke naloge, strukturni nivoji in denaturacija.   

UVOD V GENETIKO - Genetika: definicija in področja preučevanja. Klasična genetika (pojem 

dedovanja lastnosti, Gregor Mendel in osnovne zakonitost dedovanja, prenašanja lastnosti iz 

generacije v generacijo: križanje živali in rastlin – kmetovalci, odvisnost lastnost od okolja: npr. 

regrad - modifikacija) in molekularna novejša genetika (odkritje zgradbe molekule DNA in hitri 

razvoj tehnologije genov). 

NOVEJŠE DISCIPLINE BIOLOGIJE: biotehnologija (proizvodnja zdravil in hranil), genski inžiniring 

in gensko spremenjeni organizmi, kloniranje (primer ovce Dolly), gensko zdravljenje (primer 

hemofilije). 

NUKLEINSKE KISLINE - Uvod v nukleinske kisline in nukleotide. Značilnosti in vloge DNA v živih 

bitjih. Zgradba DNA. Dvojna vijačnica DNA in komplementarnost nukleotidov. Zgradba in 

pomembnost RNA. Poglavitne  razlike med DNA in RNA.   

Izolacija DNA iz paradižnika (samo teorija). 

KROMOSOMI, GENI in GENOM - Kondenzacija kromatina in oblikovanje kromosoma pri 

evkariontih.  Oblika in zgradba kromosomov pri človeku: kariogram. Prenatalna diagnostika: 

amniocenteza. Pojma: gen in genom.  

GENSKI KOD IN SINTEZA BELJAKOVIN - Vrste RNA (m-RNA, t-RNA in r-RNA) in vloge 

posameznih RNA. Genski kod: sestava, degeneriranost in univerzalnost  genskega koda, triplete – 

kodoni). Sinteza beljakovin. Sinteza m-RNA na podlagi odsekov na molekuli DNA (genov): 

prepisovanje oz.transkripcija . Sinteza polipeptida oziroma beljakovine s sodelovanjem ribosomov 

(r-RNA), t-RNA in m-RNA ali prevajanje oz. translacija.  

MUTACIJE: spontane in inducirane mutacije. Mutageni dejavniki: fizikalni, kemijski in biološki. 

Glavne genske mutacije: insercija, delecija in substitucija. Genomske mutacije: inverzija, 

traslokacija, duplikacija in delecija. Kromosomske mutacije: monosomija, trisomija in poliploidija. 
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DEDOVANJE: geni in aleli, homologni kromosomi, diploidni in haploidni organizmi; genotipski 

profil: homozigoti in heterozigoti , genotip in fenotip ; Mendlovi poskusi križanja in razlaga le teh v 

luči današnjih poznanj; dominantne in recesivne lastnosti;  dedovanje spola; multipli aleli in  

dedovanje krvnih skupin.  

ZGRADBA ZEMLJE IN PREMIKANJE KONTINENTOV: notranja zgradba Zemlje; pojma 

astenosfera in litosfera; Wegenerjeva teorija  o premikanju kontinentov. 

AKTUALNE TEME: cepiva proti Covid-19; trajnostni razvoj in Agenda 2030. 

LABORATORIJ: Izolacija DNA iz paradižnikovega soka. 

 

Skupno število ur: 54 

 

Teme obravnavane po 15. maju 

TEKTONIKA: Oceanska in kontinentalna skorja. Oceanski hrbti in jarki. 

Tektonske plošče. Teorija o tektoniki plošč. Orogeneza. Vzroki vulkanskih izbruhov in potresov. 

Vroče točke. Hipoteze o mehanizmih, ki so odgovorni za tektoniko plošč. 

 

 

Število ur: 5 

 

 

3. VEŠČINE 

 

Odgovorno , avtonomno in kritično delovanje v družbi. 

Argumentirano presojanje in podpiranje lastnega stališča. 

Odgovoren odnos do narave in skrb za okolje. 

Razumevanje znanstvenih tekstov  in kritični odnos do njihove vsebine. 

Analiza in interpretacija znanstvenih podatkov. 

Učinkovito in sistematično reševanje problemov.  

Samostojno pridobivanje znanstvene kulture s pomočjo različnih virov. 

Samozavestna in kritična raba digitalne tehnologije za pridobivanje in izmenjavo informacij ter 

komunikacijo in sodelovanje. 

 

 

4. METODE DELA 

 

Učne metode: metode razlage, prikazovanja, opazovanja in razgovora. 

Učne oblike: frontalna in individualna 

Didaktika na daljavo v času pandemije in integrirana digitalna didaktika v času pouka v prisotnosti.  

Posluževali smo se šolske elektronske pošte in  spletne učilnice z vsemi orodji, ki jih nudi 

GoogleSuite.  

 

 

 

5. OCENJEVALNI KRITERIJI 

 

Ustno in pisno preverjanje s testi: kriteriji so zapisani v VIP-u. 

Z didaktiko na razdaljo so se načini in kriteriji preverjanja in ocenjevanja prilagodili situaciji. 

Ocenila sem tudi domače naloge, delovne liste, sodelovanje med učnimi urami ter  redno in 

vestno opravljanje šolskega in domačega dela. 
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6. UČBENIKI IN DIDAKTIČNO GRADIVO / UČNI PRIPOMOČKI 

 

Campbell et Al. – BIOLOGIJA 1 – Mohorjeva Založba, Celovec, 2011 - učbenik 

ZAPISKI in SKRIPTA predmetne profesorice; VIRI: različni učbeniki(*) in spletne povezave 

(*)S.Kreft, S.Krapež - SPOZNAJMO GENE IN DEDOVANJE, Modrijan, 2011 

(*)S.Kreft, S.Krapež GENETIKA IN EVOLUCIJA, Modrijan, Lj, 2008 

(*)B.Brajkovič GENETIKA,  DZS, Lj, 2006 

Omrežje internet: videoposnetki, animacije, fotografije, slike, članki,itd. 

Delovni zvezek Biologija za gimnazije - Založba Modrijan 

 

 

 

 

PREDMET ZGODOVINA UMETNOSTI 

PREDMETNI PROFESOR JASNA MERKÙ 

 

 

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

 

zavestno opazovanje likovnega dela 

razlikovanje kompozicije, motivike, tehnike 

sposobnost razbiranja vsebine likovnega dela     

prepoznavanje tehničnih značilnosti likovnega dela               

spoznavanje vloge umetnosti v času 

zgodovinska umestitev obdobij 

analiza likovnih del po obdobjih 

prepoznavanje stilnih značilnosti 

opisovanje likovnega dela 

uporaba strokovnega izrazoslovja 

 

sposobnost medpredmetne povezave vsebin pri naslednjih predmetih: 

slovenščina 

italijanščina 

zgodovina 

humanistične vede 

 

 

 

2. OBRAVNAVANE VSEBINE 

 

Predelane teme 

Konec 19. stol. 

Impresionizem - C. Monet: Impresija ob vzhajajočem soncu 

Postimpresionizem 

Simbolizem 

Secesija (Klimt) 

 

Avantgarda: kontekst, izhodišča, značilnosti, predstavniki 

fauvizem 



 

43 
 

ekspresionizem - M. Ernst: Oblačenje neveste 

kubizem - P. Picasso: Avignonske gospodične, Guernica 

futurizem 

nadrealizem 

abstraktizem 

dadaizem 

konstruktivizem - A. Černigoj 

 

Tematske obravnave 

umetnost in psihoanaliza - A. Nathan, C. Sofianopulo, V.Timmel 

ženska in umetnost - I. Kobilica, F. Kahlo, M. Abramović, P. Guggenheim 

kič 

avantgarda in film - Metropolis, Andaluzijski pes 

 

Umetnost od druge polovice 20. stol. 

umetnost po vojni 

neorealizem v Evropi 

abstraktni ekspresionizem v ZDA 

pop art, optical art 

sodobna umetnost 

 

Projekt Operaviva - literarne kavarne 

priprava zgodb in scenarija za animacijo v mreži z drugimi tržaškimi višjimi šolami. 

 

Skupno število ur: 63 

 

Teme obravnavane po 15. maju 

Bienale likovne umetnosti v Benetkah 

Število ur: 6 

 

 

3. VEŠČINE 

 

Dijaki znajo oblikovati poročila in primerno uskladiti tekste s podobami po standardno sprejemljivih 

kriterijih. 

Znajo časovno umestiti obravnavana likovna dela in njihove avtorje, prepoznati likovne tehnike, 

opisati kompozicijo ter obravnavati vsebino. 

Tematske obravnave znajo tudi avtonomno kritično obravnavati ob danih slikovnih primerih ter 

povezati z vsebinami drugih predmetov. 

 

 

4. METODE DELA 

 

Pri pouku sem uporabljala frontalno in individualno učno obliko, med metodami pa predvsem 

vodeni razgovor in demonstracijo slikovnega gradiva. Dijake sem uvajala v samostojno 

raziskovalno delo. 

 

 

 



 

44 
 

5. OCENJEVALNI KRITERIJI 

 

Pri preverjanju znanja sem upoštevala poznavanje vsebin, urejeno podajanje v strokovnem jeziku, 

sposobnost smiselnega povezovanja in kritičnega presojanja. Znanje sem preverjala ustno in s 

pomočjo pisnih testov. Občasno so dijaki raziskovali delo posameznih likovnih umetnikov ter se 

nato vadili v ustnem podajanju vsebin. 

 

 

6. UČBENIKI IN DIDAKTIČNO GRADIVO / UČNI PRIPOMOČKI 

 

Dijakom sem sproti posredovala fotokopije iz različnih učbenikov in knjig ter digitalizirano gradivo s 

spletnimi povezavami na spletno učilnico. Posluževali smo se svetovnega spleta, si ogledovali 

filme, dvd-je, interaktivne cd-je na mojstre moderne ter uporabni material iz šolske likovne zbirke. 

Dijakom sem pripravila slikovne predstavitve in vsebinske izvlečke tudi v digitalni obliki, ločeno po 

tematskih sklopih. 

Posluževali smo se tudi e-učbenikov na spletnih straneh: 

http://eucbeniki.sio.si/lum/index.html 

www.didatticarte.it 

 

 

 

 

PREDMET MOTORIČNA IN ŠPORTNA VZGOJA 

PREDMETNI PROFESOR MARTINA MILIČ 

 

 

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

 

 

● splošna organizacija učne ure pri telovadbi 

● ustvarjanje/izvedba lažjega treninga (krepilne vaje) za ohranjanje zdravega sloga življenja 

● ustvarjanje/izvedba lažjega treninga (raztezne vaje) za ohranjanje zdravega sloga življenja 

● oblikovanje različnih vrst predstavitev 

  

 

 

2. OBRAVNAVANE VSEBINE 

 

Predelane teme 

 

● ogrevanje in gimnastične vaje, elementarne igre 

● telesna vzgoja v šolskem sistemu; cilji telesne vzgoje, načrtovanje in potek ure 

● motorične sposobnosti 

● anatomija (okostje in mišičevje) 

● poškodbe v športu 

● antične in moderne Olimpijske igre 

● delitev športov ter različnih športnih panog (individualni/skupinski športi, letni/zimski 

športi…) 

 

http://eucbeniki.sio.si/lum/index.html
http://www.didatticarte.it/


 

45 
 

Skupno število ur: 62 (32 na daljavo, 30 v prisotnosti) 

 

Teme obravnavane po 15. maju 

 

● trajnostni razvoj 

● zdrava prehrana 

 

Število ur: 6  

 

 

3. VEŠČINE 

 

  

● splošna fiziološka krepitev za razvijanje in ohranjanje zdravja 

● 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 

 

 

 

4. METODE DELA 

 

  

● analitična in sintetična metoda podajanja novih vsebin 

● individualno delo ter delo po parih in skupinah 

● metoda ponavljanja in utrjevanja 

● aktivne metode učenja  

 

 

 

5. OCENJEVALNI KRITERIJI 

 

 

Znanje sem preverjala z opazovanjem izvedenih vaj v razredu/telovadnici, s spraševanji/testi. Pri 

ocenjevanju sem tudi upoštevala aktivno sodelovanje pri pouku. 

 

 

6. UČBENIKI IN DIDAKTIČNO GRADIVO / UČNI PRIPOMOČKI 

 

 
● profesorjevi zapiski 
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PREDMET DRŽAVLJANSKA VZGOJA 

RAZREDNI SVET 5.HUM REFERENT: JANA MIOT 

 

 

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

 

Dijaki poznajo Ustavo in se po načelih, ki jih narekuje, vedejo. Poznajo in upoštevajo temeljne 

pravice in dolžnosti državljana. Poznajo temeljne državne organe, njihovo delovanje in 

organizacijo (poleg države poznajo tudi dežele, pokrajine, občine, Evropsko unijo, Organizacijo 

združenih narodov in njene agencije). Razumejo, da je vzgoja k legalnosti in upoštevanje ter 

spoštovanje norm bistvenega pomena. Dijaki poznajo konvenciji OZN za človekove in otrokove 

pravice. 

Dijaki poznajo pomen trajnostnega razvoja. Poznajo cilje Agende 2030, ki predvidevajo, poleg 

ohranjanja okolja in naravnih virov, tudi ustvarjanje trajnostnih mest, skrb za psihofizično zdravje 

človeka, ohranjanje živalskih vrst, odpravo lakote in neenakosti, skrb za izobrazbo ter mirno 

sodelovanje med državami. 

Dijaki znajo zavestno in odgovorno uporabljati družbene medije. Suvereno uporabljajo elektronsko 

pošto in aplikacije, ki jih nudi digitalna platforma GSuite (spletna učilnica, drive, Meet, koledar in 

druge).  

 

 

2. OBRAVNAVANE VSEBINE 

 

Predelane teme 

SLOVENŠČINA 

Predavanje Helene Lupinc o evropskih manjšinah 

Predavanje Davida Clodiga o dvojezični šoli v Špetru 

 

ITALIJANŠČINA 

Temi del passato e dell’attualità messi a confronto: 

la guerra (art. 11 della Costituzione), le donne (art.3), la libertà (art. 13). 

 

ANGLEŠČINA 

Labour rights - Victorian times vs contemporary working rights  

Racism and ethnic equality 

Human rights and Women’s rights- Suffragettes 

 

LATINŠČINA 

Položaj sužnjev v antičnem Rimu 

Ohranjanje kulturne dediščine: ljudski običaji 

Ustava: osnovne človekove pravice 

ZGODOVINA 

Tržaško vprašanje in slovenska narodna skupnost v Italiji 

 

HUMANISTIČNE VEDE 

Dan spomina 

Razmišljanje o dnevu spomina 

Psihološki dejavniki, ki vplivajo na razvoj odgovornega državljana. 
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Dan Zemlje 

Čustvena inteligenca in empatija 

 

MATEMATIKA 

Obrestno obrestni račun 

Covid 19 in eksponentna rast virusov 

Richterjeva potresna lestvica, OGS pri Briščikih 

 

FIZIKA 

Nobelova nagrada za fiziko 2020 

Noč raziskovalcev 2020 - Spoznavajmo znanstvene ustanove v naši okolici - Elettra 

Energija 

Plinska vojna 

 

NARAVOSLOVJE 

Cepiva proti COVID-u 19 

Trajnostni razvoj - definicija in področja aplikacije; okoljski problemi 

 

MOTORIČNA IN ŠPORTNA VZGOJA 

Olimpijske igre - ženske na OI ter paralimpijske OI  

Šport za osebe s posebnimi potrebami 

 

VEROUK 

Pravica do življenja 

Pravica do miru 

Dan spomina - pričevanje 

 

Skupno število ur: 44 

 

 

3. VEŠČINE 

 

  Dijaki naj bi bili sposobni: 

- slediti novicam o dogajanju doma in po svetu, jih razumeti ter komentirati;  

- kritično presoditi, če so bile v različnih situacijah kršene človekove pravice; 

- spodbujati enakost, socialno kohezijo in aktivno državljanstvo; 

- aktivno sodelovati v družbenem in političnem življenju; 

- ustrezno razmisliti o trajnostni uporabi naravnih virov; 

- pridobiti občutek pripadnosti družbi na različnih ravneh; 

- spoštovati demokratične vrednote; 

- spoštovati različnosti; 

- podpirati trajnostni razvoj iz socialnega, ekonomskega in okoljskega vidika; 

- odgovorno uporabljajo družbene medije; 

- poznajo bonton pisanja elektronskih sporočil. 

 

4. METODE DELA 

 

Profesorji so se posluževali različnih metod dela: frantalne razlage, vodeni razgovor, skupinsko in 

individualno delo. 
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5. OCENJEVALNI KRITERIJI 

 

Vrednotenje državljanske vzgoje sledi kriterijem ocenjevanja, ki so navedeni v VIP-u za triletje 

2018 - 2021. 

 

 

6. UČBENIKI IN DIDAKTIČNO GRADIVO / UČNI PRIPOMOČKI 

 

Ustava, gradivo na fotokopijah, članki iz časopisov, splet. 

 

 

 

8.  OCENJEVANJE ZNANJA in ELABORAT 

 

8.1. Kriteriji ocenjevanja 

 

ENOTNI KRITERIJI OCENJEVANJA ZNANJA 

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

obveznosti ali je zasačen pri prepisovanju. 

 

Profesorski zbor je na seji dne 27.10.2020 sklenil, da v spričevalu tudi ob koncu prvega 

polletja bo za vse predmete samo ena ocena (torej ne ločimo pisno in ustno). 

 

 

OCENJEVANJE MED IZOBRAŽEVANJEM NA DALJAVO 

 

Profesorski zbor je sklenil na ocenjevalnih sejah ob koncu prvega polletja, da zaradi izrednega 

stanja in poukom na daljavo 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 lestvice 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 M.O. št.53/3.3. 2021. 

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

navedenih ocenjevalnih lestvic. 

 

OCENJEVALNA LESTVICA A – Pretvorba kredita za 3. razred 

 

Srednja ocena 

Kredit dodeljen 

 v šolskem letu 2018/19 

 

 

Nov kredit za 3. razred 

S = 6 7-8 11-12 

6˂ S ≤ 7 8-9 13-14 

7˂ S ≤ 8 9-10 15-16 

8˂ S ≤ 9 10-11 16-17 

9˂ S ≤ 10 11-12 17-18 

 

OCENJEVALNA LESTVICA B - Pretvorba kredita, ki so ga dijaki dobili v 4. razredu 

 

Srednja ocena 

Kredit dodeljen 

 v šolskem letu 2019/20 

 

 

Nov kredit za 3. razred 

S ˂6 * 6-7 10-11 

S = 6 8-9 12-13 

6˂ S ≤ 7 9-10 14-15 

7˂ S ≤ 8 10-11 16-17 

8˂ S ≤ 9 11-12 18-19 

9˂ S ≤ 10 12-13 19-20 
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                ˂6 * Z ozirom na M.O. št.11/16.5. 2020 in upoštevajoč opombo ministrstva za šolstvo 

                8464, v šolskem letu 2019/2020 so bili pripuščeni v naslednji razred tudi dijaki, ki so imeli  

                negativne ocene; v primeru, da dijaki so imeli srednjo oceno nižjo od 6, se jim dodeli 6 točk  

                kredita, ki pa se lahko viša za eno točko na zaključni ocenjevalni seji, če dijak je nadoknadil šolski 

dolg. 

 

 

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

 

Srednja ocena Točkovni pas 

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 naslednji 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 15.03.2007 (prot. 2578) 

- izvenšolske dejavnosti oziroma formativni kredit. 

  

8.3. Ocenjevalna lestvica za državni ustni izpit, ki jo je določilo Ministrstvo za šolstvo:  

v prilogi 

 

8.4. Priprava na državni izpit 

 

Ni bilo simulacij pisnih nalog. 

5. 5. 2021 je potekala simulacija kolokvija iz humanističnih ved, slovenščine, italijanščine, 

latinščine, angleščine in motorične in športne vzgoje. 

 

 

8.5. ELABORAT: TEME in NAVODILA 

 

8.5.1. Teme 

 

Upoštevajoč 18. člen MO 53/2021, je razredni svet 5.hum dodelil posameznim dijakom in 

dijakinjam temo elaborata za državni izpit in imenoval referenčnega profesorja poleg profesorja, ki 

poučuje predmet, ki je značilen za smer. V primeru humanistične smeri so to humanistične vede. 

Naloga postavlja v ospredje sposobnost dijakovega samostojnega raziskovalnega dela, torej 
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postavi v ospredje sposobnosti posameznega kandidata, da se teme loti z metodo, ki je značilna 

za ta predmet. 

 

Seznam tem dodeljenih dijakom in dijakinjam: 

 

Dijak/dijakinja Naslov  Profesor referent 

1.  Pet-therapy Gantar 

2.  
Šolski sistem v Sovjetski zvezi od revolucije do 

smrti Stalina 
Sturman 

3.  Hiša lutk – stereotipi ženske v družini Neubauer 

4.  Otrokove pravice: izkoriščanje delovne sile Legiša 

5.  
Vpliv glasbe na družbo v tridesetih in 

šestedesetih letih 
Gantar 

6.  Kulturni šok: vzroki, posledice in rešitve Gantar 

7.  Total psyhical response method Milič 

8.  
Kršenje človekovih pravic v Argentini v obdobju 

diktature 
Samar  

 

 

8.5.2. Navodila 

 

NAVODILA PRI IZDELAVI ELABORATA 

 

KORAKI PRI IZDELAVI NALOGE: 

 

1. Izbor in opredelitev teme/argumenta (ki mora biti specifična) 

 

2. Zbiranje strokovnega gradiva o izbrani temi in študij zbranega gradiva 

Pomemben del priprave je zbiranje strokovnega gradiva (literature, virov). To so različne strokovne 

knjige, strokovne revije, učbeniki, priročniki, enciklopedije, zgodovinski viri, internetni viri in podobno. 

Naloga mora temeljiti na več različnih virih (ne samo na virih s spleta, ne samo na enem ali dveh 

virih). Uporaba različnih virov namreč omogoča poglobljeno predstavitev izbranega 

argumenta/problema. 

 

3. Pisanje naloge 

Naloga mora imeti tri vsebinske sklope: uvodni del (uvod), glavni ali osrednji del, ki je razdeljen na 

poglavja, in zaključek. 

 

Struktura elaborata: 

• naslovna stran 

• kazalo  

• uvod 

• glavno besedilo (obravnava teme) 

• zaključek/sklep 

• literatura in viri 
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• priloge (če obstajajo). 

 

4. Oddaja in predstavitev 

Dijak/dijakinja mora poslati elaborat bodisi profesorju referentu kot v tajništvo do 31. maja 2021. 

Predstavitev elaborata na maturi bo trajala približno 10 minut. Dijak/dijakinja bo predstavil/a 

argument na jedrnat, razumljiv in zanimiv način, z upoštevanjem spretnosti javnega nastopanja, 

lahko si bo pomagal/a z elektronskimi prosojnicami (Power Point). 

 

TEHNIČNA NAVODILA 

 

Pisava: 

• Times New Roman ali Arial 

• velikost znakov v besedilu 12 točk pokončno 

• razmik med vrsticami ena in pol 

• pisanje na eni strani lista in ne obojestransko. 

Oštevilčenje: 

• besedilo mora biti zaporedno oštevilčeno od prve do zadnje strani (spodaj na sredini, z 

arabskimi številkami) 

• na naslovni strani oštevilčenje ni zapisano, velja pa kot prva stran 

Obseg besedila: 

• od 5 do 6 strani brez naslovne strani, kazala, bibliografije in eventualnih prilog. 

 

STRUKTURA ELABORATA 

 

Na naslovni strani naloge je:  

- zgoraj, sredinsko poravnano, napisano (velikost znakov 14 točk pokončno, velike črke) ŠOLA; 

- Na sredini strani je zapisano (velikost znakov 14 točk pokončno, velike črke, krepko), NASLOV 

TEME ELABORATA 

- V spodnjem delu naslovne strani je na levi strani ime in priimek dijaka/inje ter, na desni strani, razred 

in smer. V spodnji vrsti so zapisani kraj, mesec in leto. Velikost znakov je 12 točk, male črke. 

 

Dijaki/nje v uvodu čim bolj natančno opredelijo temo/argument/problem, ki jo bodo obravnavali. Na 

kratko razložijo razloge za izbiro teme in v skladu z naslovom jasno opredelijo področje obravnave. 

Napišejo cilj oziroma namen naloge. Dijaki/nje v uvodu lahko zapišejo tudi svoja razmišljanja o 

obravnavani temi ter predstavijo strukturo naloge. 

 

Osrednji/glavni del naloge je namenjen obravnavi izbrane tematike. Ob tem je obvezna uporaba 

virov, saj bodo prav skozi povzemanje in citiranje literature/avtorjev predstavili vsebino izbrane 

tematike. Prepisovanje ali povzemanje iz virov brez navedbe avtorstva je plagiat. 

Bistvene so lastne interpretacije tistega, kar je povzeto, pri čemer se pričakuje, da bodo oblikovali 

odnos do stališč različnih avtorjev; naj bodo kritični, toda kritika mora temeljiti na dejstvih in 

strokovnih argumentacijah. 

 

V zaključku/sklepu ponovijo bistvene ugotovitve, do katerih so prišli v osrednjem delu naloge. 

Lahko zapišejo svoje poglede na obravnavano temo.  

 

Sklicevanje na vire: 

Viri v besedilu se navajajo sproti, t.j. takoj za povzetkom ali citatom. 
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Dobesedne navedbe moramo označiti z narekovaji in z navedbo avtorja citata. V okroglem oklepaju 

za citatom tako navedemo priimek avtorja, letnico dela in stran (primer: Novak, 2000, str. 10). 

Če gre za splošen povzetek misli nekega avtorja ali za tezo, ki je predmet obravnave v daljšem 

besedilu, lahko izpustimo navedbo strani: (Novak, 2000). 

Pri besedilih z več kot dvema avtorjema navedemo le ime prvega avtorja in mu dodamo »idr.« (in 

drugi), npr. (Novak idr., 2000). 

Če povzemamo spletne vire, potem točen naslov spletne strani z datumom dostopa napišemo kot 

opombo pod črto na dnu strani. 

Preglednice in slike: 

Preglednice in slike morajo biti čim bliže mestu, kjer jih prvič omenimo. Naslov preglednic pišemo 

nad njimi, naslov slik pa pod njimi. 

Priloge: 

Vsako prilogo označimo z veliko tiskano črko in dodamo naslov. V besedilu moramo nanje 

opozoriti. 

 

NAVAJANJE LITERATURE IN VIROV - BIBLIOGRAFIJA 

Pri navajanju virov velja, da je treba vključiti vsa dela, ki so bila kakor koli uporabljena pri pisanju 

elaborata. Seznam je oblikovan glede na abecedni vrstni red priimkov avtorjev. Če ima posamezno 

delo več avtorjev, so v seznamu literature navedeni vsi avtorji, za abecedni vrstni red upoštevamo 

tistega, ki je napisan na prvem mestu. Če je bilo v nalogi uporabljenih več del istega avtorja, se 

dela navajajo po kronološkem zaporedju, od starejših k novejšim objavam.  

 

PRIMERI: 

SKYNNER, R. in J. Cleese: Družine in kako v njih preživeti. Ljubljana: Tangram, 1994. 

ELLEY, W.B., A. Gradišar, Z. Lapajne: Kako berejo učenci po svetu in pri nas?: mednarodna 

raziskava o bralni pismenosti. Nova Gorica: Educa, 1995. (Pedagoška zbirka Založbe Educa).  

LEKSIKON Cankarjeve založbe. 3 izd. Ljubljana: Cankrajeva založba, 1994. 

MOSBRUKER, M.: Mladinsko raziskovalno delo v šoli. V: Didakta. 7(1997)36/37. Str. 3-6. 

Če gre za internetne objave tiskanih virov (npr. članki iz tujih revij, do katerih dostopamo prek 

internetnih baz podatkov), jih v seznamu literature navedemo kot tiskane vire po zgornjih pravilih. 

Če gre pa za vire, objavljene zgolj na internetu, uporabimo npr.obrazec: Mooney, C. in Sokal, A. 

(2007). Taking the spin out of science; dostopno na www.physics.nyu.edu/faculty/sokal/mooney-

sokal.html (sneto: 14. 2. 2008). Če elektronski vir ne vsebuje letnice, v oklepaju napišemo »brez 

letnice«, če ne vsebuje navedbe avtorja, navedemo le naslov, datum snemanja s spleta in 

dostopnost na spletu. 

 

 

 

http://www.physics.nyu.edu/faculty/sokal/mooney-sokal.html
http://www.physics.nyu.edu/faculty/sokal/mooney-sokal.html

