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 1. SPLOŠNI OKVIR 

 

 
 
1.1 Kratek splošni okvir 
 
Licej s slovenskim učnim jezikom Antona Martina Slomška v Trstu deluje 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 razmišljanja, kritičnega pristopanja k stvarnosti ter poglobljenega 
razumevanja sebe in drugih kakor tudi vzgojnih procesov in širšega družbenega dogajanja.  
V teku petletnega študija opravijo dijaki preko 800 učnih ur specifičnega izobraževanja na področju 
psihologije, pedagogike, didaktike, sociologije in antropologije. V zadnjih treh letnikih sodelujejo pri 
dejavnostih, namenjenih poklicnemu in študijskemu usmerjanju ter pridobivanju prečnih 
kompetenc, prvotno v okviru t. i. Izmenjave šola-delo – Alternanza scuola-lavoro, naknadno pa po 
odloku 774/2019 Dejavnosti za pridobivanje prečnih kompetenc in za usmerjanje – 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 v vzgojno-izobraževalnih zavodih 
in javnih ustanovah ter 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 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 sklopa 
(slovenščina, italijanščina, angleščina, latinščina) in znanstvenega sklopa (matematika in 
naravoslovje v vseh petih letih, fizika v trieniju), motorična in športna vzgoja ter verouk. 
 
 
2. PODATKI O KURIKLU 

 
2.1 Profil kompetenc, pridobljenih ob koncu petletnega šolanja 
 
Ob zaključku petletnega šolanja na humanističnem liceju dosežejo dijaki 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 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; 

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

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

vidikov; 
− naj bi pridobili sposobnost logičnega razmišljanja, prepoznavali probleme in znali poiskati 

ustrezne rešitve na konstruktiven in ustvarjalen način; 
− naj bi znali brati in kritično interpretirati vsebine različnih vrst komunikacije; 
C) na jezikovnem in sporazumevalnem področju 
− naj bi v dovolj dobri meri obvladali slovenski in italijanski jezik, predvsem v pisnem sporočanju, 

od osnovnih (pravopis in oblikoslovje) do zahtevnejših vidikov (skladnja, besedišče) in naj bi bili 
sposobni uporabljati  pridobljene kompetence v raznovrstnih okoliščinah in v različne 
sporazumevalne namene; 

− naj bi bili zmožni razumeti različne vrste zahtevnejših besedil, prepoznati pomenske različice 
glede na tipologijo besedila in kulturno-zgodovinski kontekst; 

− naj bi znali primerno oblikovati in prilagoditi ustno sporočanje okoliščinam; 
− v tujem jeziku naj bi obvladali strukture, oblike in kompetence izražanja na nivoju B2 – SEJO; 
− naj bi 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; 
− naj bi usvojili primerno kulturno razgledanost, osnovano na znanstveno podkovani 

vedoželjnosti, radovednosti, odprtosti v mišljenju, aktivnem državljanstvu, poznavanju in 
spoštovanju človekovih in otrokovih pravic; 

− naj bi znali razumeti zgodovinske, kulturne in družbeno-ekonomske razsežnosti pojavov; 
− naj bi poznali spremembe in razlike zgodovinskih časov na diahronični ravni s primerjanjem 

različnih obdobij in na sinhronični ravni s primerjanjem zemljepisnih in kulturnih območij; 
− naj bi znali postavljati lastne izkušnje v sistem pravil, ki sloni na vzajemnem priznavanju 

ustavno zagotovljenih pravic za zaščito posameznika, skupnosti in okolja; 
− naj bi 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, logičnega sklepanja in 

grafične ponazoritve podatkov; 
− naj bi poznali osnovne principe znanstvenega dela oz. raziskovanja in bili ozaveščeni o 

prednostih/slabostih različnih metod in tehnik raziskovanja; 
− naj bi bili sposobni urejenega sporočanja v ustni in pisni obliki; 
− naj bi 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; 
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− naj bi bili sposobni analize in razlage podatkov z razvijanjem sklepov in razmišljanj tudi s 
pomočjo grafičnih prikazov ter zavestne uporabe računskih sredstev in potencialov, ki jih nudijo 
specifične računalniške aplikacije; 

− naj bi 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 sodobnikov 

in avtorjev preteklih stoletij obvladali vzgoje vzorce, medosebne in družbene modele, značilne 
za zahodno družbo, in razumeli njihovo vlogo pri 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 
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3. OPIS RAZREDA 
 
3.1 Sestava razrednega sveta 
 

IME IN PRIIMEK VLOGA Predmet 

Eva Sancin Ravnateljica  

Martina Legiša Razredničarka  

Janja Trebušak Predmetna profesorica Verouk 

Primož Sturman Predmetni profesor Slovenski jezik in književnost 

Lara Gulich Predmetna profesorica Italijanski jezik in književnost 

Martina Legiša Predmetna profesorica Latinščina 

Nastja Colja Predmetna profesorica Angleščina 

Primož Sturman Predmetni profesor Zgodovina 

Jurij Verč Predmetni profesor Filozofija 

Sonia Gregori Predmetna profesorica Humanistične vede 

Tamara Petaros Predmetna profesorica Matematika 

Tamara Petaros Predmetni profesorica Fizika 

Viviana Giuliani Predmetna profesorica Naravoslovje 

Neža Kravos Predmetna profesorica Zgodovina umetnosti 

Martina Milič Predmetna profesorica Motorična in športna vzgoja 

Matteo Vascotto Pomožni profesor  

  
Z modro barvo so označena imena notranjih članov maturitetne komisije. 
 
3.2 Didaktična kontinuiteta profesorjev 
 
BIENIJ  TRIENIJ  
Verouk DA Verouk DA 
Slovenski jezik in književnost NE Slovenski jezik in književnost NE 
Italijanski jezik in književnost DA Italijanski jezik in književnost DA 
Latinščina NE Latinščina DA 
Angleščina NE Angleščina DA 
Zgodovina in zemljepis NE Zgodovina NE 
Pravo in ekonomija DA /  
/  Filozofija NE 
Humanisične vede DA Humanistične vede DA 
Matematika NE Matematika NE 
/  Fizika NE 
Naravoslovje DA Naravoslovje DA 
/  Zgodovina umetnosti NE 
Motorična in športna vzgoja DA Motorična in športna vzgoja DA 
Podporni pouk NE Podporni pouk NE 
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3.3 Sestava razreda in njegova zgodovina 
 
Peti razred humanistične smeri šteje osem dijakov in večina je skupaj od prvega letnika. 
V prvem razredu je bilo enajst dijakov, dve dijakinji nista izdelali. 
V drugem razredu se je ena dijakinja prepisala na drugo šolo, razredni skupnosti pa sta se 
pridružila dijakinja in dijak, ki ni izdelal. 
Tretji in četrti razred je obiskovalo devet dijakov, ena dijakinja ni bila pripuščena v peti letnik. 
V petem razredu je ostalo osem dijakov. 

Razred šteje sedem dijakinj in enega dijaka, ki so po osebnih interesih in motivaciji za 
šolsko delo precej homogena skupnost. 
 V petih letih šolanja je večina pridobila dovolj dobre delovne navade in pokazala odgovoren 
pristop k šolskemu delu. Pri pouku pa so bili dijaki zadržani in jih je bilo treba spodbujati, da so 
aktivno sodelovali. Dosegali so dober učni uspeh zlasti v humanističnih predmetih, razvili so 
kompetence samostojnega dela in razmišljanja, reševanja problemov, sodelovanja in digitalne 
pismenosti. Vsi so se odlikovali po doslednem spoštovanju pravil, spoštljivem odnosu do učnega in 
neučnega osebja ter po socialni občutljivosti do oseb z drugačnimi potrebami in sprejemanju le-
teh. 
Dijaki so se radi udeleževali poučnih ekskurzij in drugih pobud, ki jih je organizirala šola. V 
letošnjem šolskem letu so uspešno opravili delovno prakso na Večstopenjski šoli Opčine.  
Osnovnošolske učiteljice so izrazile pozitivno in tudi pohvalno mnenje o njihoven vedenju in delu. 
Že od drugega letnika so se zanimali za konkretne izkušnje z otroki in sodelovali na prostovoljni 
ravni kot vzgojitelji v raznih poletnih centrih, ki so jih organizirala lokalna društva in ustanove. 
Večina dijakov bo nadaljevala univerzitetno izobraževanje na pedagoškem področju. 
 
 
4. PODATKI O STRATEGIJAH IN METODAH INKLUZIJE 

 
Licej A. M. Slomška si prizadeva za integracijo in inkluzijo dijakov s posebnimi potrebami in  
specifičnimi učnimi težavami. Razvija kulturo socialnega sprejemanja drugačnosti, ki 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 predvidevajo sodelovanje vsega osebja 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, je seznanjen s težavami, ki jih ima dijak, in določi 
splošne smotre v individualiziranem vzgojno-izobraževalnem načrtu; 

● načrtovanje vzgojnih in učnih posegov ter splošnih smotrov je določeno v INVIN-u, ki je 
sestavljen na začetku šolskega leta in je izdelan na podlagi natančne analize dijakovega 
začetnega stanja na posameznih področjih ter upoštevanja njegovih močnih področij; 

● pomožni in razredni profesorji sodelujejo pri izdelavi učnega načrta, v katerem so določene 
oblike dela z dijakom na posameznih vzgojnih področjih in pri posameznih predmetih, ter pri 
organizaciji preverjanja in ocenjevanja znanja; 

● dijak s posebnimi potrebami mora biti deležen čim večjega števila ur pouka v razredu in se 
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mora udeleževati 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 z razrednim profesorjem 
soodgovoren za vzgojne in učne dejavnosti, namenjene razredu.  

● Poleg učencev s posebnimi potrebami, ki so priznani na osnovi zakona 104/92, in tistih, ki 
imajo potrdilo 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 ali drugačnega jezikovnega okolja. Vsem tem 
učencem, ki nimajo zdravstvenega potrdila, je potrebno individualizirati učni načrt, tako da se 
jim določi najprimernejši didaktični 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. Zato 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. 
 

 
5. SPLOŠNI PODATKI O DIDAKTIČNI DEJAVNOSTI 

 
5.1 Didaktične metodologije in strategije 
 
Navedene so v posameznih predmetnih analitičnih polah. 
 
5.2 Izobraževanje na daljavo 
 
Posamezni dijaki so zaradi zdravstvenih predpisov v zvezi s pandemijo covida-19 za omejen čas 
sledili pouku na daljavo preko platforme Google Meet. Profesorji so se posluževali elektronskega 
dnevnika Spaggiari in spletnih učilnic Google Classrom.  
Preko video povezave so delno potekali tudi podporni pouk, dejavnosti za utrjevanje 
usvojenega znanja in priprava na delovno prakso ter večina predavanj za okrepitev vzgojno-
izobraževalne ponudbe. 
 
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 ter delovanje različnih vzgojno-
izobraževalnih zavodov in javnih ustanov.  
Delovne izkušnje, ki se izvajajo v šolskem in izvenšolskem okolju v sklopu letnih projektov, so 
dijakom nudile možnost, da so ozaveščali in gojili mehke veščine, kot so samospoznavanje, učenje 
učenja, komunikacija in aktivno poslušanje za uspešne medosebne odnose, medkulturno in 
večjezikovno izražanje, reševanje problemov ali konfliktov, obvladovanje čustev in stresa, 
ustvarjalno in kritično mišljenje.  
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Obenem so urili sposobnost samostojnega sprejemanja odločitev, zrelega in odgovornega 
prilagajanja okoliščinam in navodilom ter različnim delovnim, učnim ali vodstvenim stilom, 
sposobnost sprejemanja odgovornosti, organizacijske sposobnosti, zmožnost načrtovanja dela, 
usklajevanja znanja, timskega dela, socialne in državljanske kompetence ter digitalne spretnosti. 
Zaradi izrednega stanja so v šolskem letu 2020/21 dejavnosti za pridobivanje prečnih kompetenc 
in za usmerjanje 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.  
 
 

šolsko leto dejavnosti skupno število ur 
 

2019/20 
 

Zaradi izbruha pandemije covida-19 se projekt ni izvajal. 
 

/ 

 
2020/21 

 

Projektni teden: 
Obvladam jezik, razumem svet in se pravilno odločam 
• Predstavitev delovanja in ciljev nekaterih ustanov ter dela 
zaposlenih (SLORI Jezik, Centralni urad za slovenski jezik) 
• Predstavitev ustanov, ki se ukvarjajo z osebami s 
posebnimi potrebami (Sklad M. Čuk, I Girasoli) 
• Predavanje prof. M. Gantar o osebah s posebnimi 
potrebami 
• Predavanje M. Ukmar, vzgojiteljice v jaslih Dijaškega 
doma S. Kosovel 
• Predavanje E. Derganc, vzgojiteljice na VŠ Opčine 
• Priprava in navodila, evalvacija, pisanje poročila 
 

50 

 
22. 2. 2022 
 

Srečanje z ravnateljico E. Sancin in učiteljico K. Verginella: 
Predstavitev VŠ Opčine in dela učiteljev 

 
2 

marec 
Priprava na delovno prakso, načrtovanje učne ure, pisanje 
poročila 
 

 
10 

7.–11. 3. Delovna praksa na Večstopenjski šoli Opčine 
 

25 

13. 5. Hospitacija v Otroškem vrtcu Bled 
 

3 

 
 
6. DEJAVNOSTI IN PROJEKTI 
 
6.1 Dejavnosti in pobude za okrepitev vzgojno-izobraževalne ponudbe 
 
PREDAVANJA 
24. 9. Spletno predavanje v okviru pobude Next 2021: Guardiamo i numeri, leggiamo la 

realtà e costruiamo un mondo più sostenibile 
24. 9. Spletno predavanje v okviru pobude Next 2021: I Vaccini 
8. 10. Spletni tečaj varnosti z inž. F. Corettijem 
20. 10. Spletna videokonferenca z novinarjem portala N1 info M. Orešnikom o protestih proti 

pogoju PCT v Sloveniji 
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4. 11. Srečanje z novinarjem S. Luso o italijanski narodni skupnosti v Istri 
10. 11. Projekt Povabimo besedo, srečanje z O. Uršičem 
10. 11. Predavanje orožnikov o medvrstniškem nasilju 

16. 2. Spletna predstavitev organizacije Linea d’Ombra 

13. 3. Spletno predavanje arheologinje K. Kjuder o rimskem imperializmu 

23. 3. Spletno predavanje novinarke M. Gergolet o vojni v Ukrajini 

23. 5. Spletno predavanje arheologinje K. Kjuder o islamu in ženskah 

 
 
PREDSTAVE, PRIREDITVE in RAZSTAVE 
29. 11. Slomškova proslava, spletno predavanje škofa M. Turnška o Slomškovih potovanjih 
23. 12. Božičnica 
26. 1. Ogled razstave fotografij S. Kubricka 
21. 2. Dan slovenske kulture, spletna predstavitev Založbe Mladika in srečanje s pisatel-

jem M. Čukom 
27. 1. Obeležitev dneva spomina 
18. 3. Ogled slikarske razstave Monet in impresionisti 
25. 3. Ogled razstave o Fridi Kahlo 
6. 4. Gledališka predstava SSG, Bidovec – Tomažič: Tovarištvo 
14. 5. Ogled Bienala likovne umetnosti v Benetkah 
celo š. l. British Film Club (posamezni dijaki) 

 
 
POUČNE EKSKURZIJE 
16. 9. Sprehod po Napoleonski cesti do Vejne 
8. 4. Po poteh pisatelja J. Joyca v Trstu 
20.–23. 4. Poučna ekskurzija v Toskano 
12.–13. 5. Strokovna ekskurzija na Gorenjsko 

 
 
POSEBNE POBUDE 
10. 1. Tečaj prve pomoči in oživljanja z uporabo defibrilatorja (teoretični del) 
12. 1. Tečaj prve pomoči in oživljanja z uporabo defibrilatorja (praktični del) 
celo š. l. Likovna delavnica s prof. N. Kravos (posamezni dijaki) 

 
 
INVALSI - Vsedržavno preverjanje znanja: 
23. 3. slovenščina 
24. 3. matematika 
30. 3. angleščina 

 
6.2 Podporne dejavnosti 
 
Podpornega pouka so bili deležni dijaki, ki so imeli večje težave pri posameznih predmetih. Potekal 
je v prisotnosti in na daljavo.  
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6.3 Druge dejavnosti za obogatitev vzgojno-izobraževalne ponudbe  
 
6.3.1 PSIHOLOŠKO SVETOVANJE NA ŠOLI 
 
Referentka prof. Jadranka Blasina 
 
Dijaki so bili v šolskem letu 2021/22 deležni psihološkega svetovanja na šoli, ki je potekalo v obliki 
projekta Psihološko okence, izvajala pa ga je notranja psihologinja. Projekt je imel predvsem 
preventivni namen, in sicer prepoznati morebitne težave, preprečiti duševne stiske in pripomoči k 
dobremu počutju. Dijaki so imeli razredna srečanja, ki so bila namenjena pogovoru o čustvenih 
stiskah, do katerih je prišlo zaradi izolacije v času pandemije, krepili so samozavest in iskali načine 
za premoščanje težav. Na srečanjih so imeli možnost, da izražajo, spoznavajo in obvladujejo 
lastna čustva in tako razvijajo čustveno ineligenco, obenem pa so pobliže spoznali figuro psihologa 
in njegovo delovanje. 
Psihološko okence je predvidevalo tudi možnost individualnih razgovorov, na katere so se dijaki 
lahko prijavili prostovoljno. 
 
6.3.2 MEDVRSTNIŠKO NASILJE IN SPLETNO NADLEGOVANJE 

Projekt o medvrstniškem nasilju in spletnem nadlegovanju je imel naslednje vsebine in cilje: 

● ozaveščati dijake o oblikah medvrstniškega nasilja in spletnega nadlegovanja (predavanja, 
pogovori, aktivnosti: problem solving, role-playing; srečanja z orožniki) 

● pomagati dijakom pri soočanju s problematiko in pri iskanju rešitev 
● poučiti dijake o nevarnostih spletnega nadlegovanja 
● poučiti dijake, kako se morajo obnašati, da se izognejo izpostavljenosti in nevarnosti 

(empatija, čustvena samoregulacija, prosocialne veščine) 
● izvajati posege v sklopu državljanske vzgoje 

 
6.4 Posebne dejavnosti za usmerjanje  
 
Dejavnosti za izobraževalno, študijsko in poklicno usmerjanje v 5. letniku 
 
Referentka prof. Ester Gomisel 
 

 4. 2. 2022 – Dan odprtih vrat, namenjen maturantom slovenskih višjih šol v Italiji, ki jih zanima 
univerzitetni ali visokošolski študij v Sloveniji (Klub zamejskih študentov – KZŠ) (dijaki so se 
samostojno prijavili) 
  

 10. 2. – Predstavitev Pedagoške fakultete v Kopru 
 

 11. 2. – Spletna predstavitev Univerze v Ljubljani 
 

 28. 3. 2022 – Strumenti per la ricerca attiva di lavoro (1. del) (Stalna služba za usmerjanje in 
usposabljanje za območje Julijske krajine – sedež v Trstu, Lucia Toncich) 

 
 3. 5. 2022 – Informativni sklop 1; predstavitev službe za usmerjanje in usposabljanje, po-

nudbe za mlade, ki jih nudi Dežela FJK, pogovor z dijaki o podiplomski delovni ali študijski 
poti (Stalna služba za usmerjanje in usposabljanje za območje Julijske krajine – sedež v 
Trstu, Valentina Smotlak) (dijaki so se samostojno prijavili) 
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 16. 5. 2022 – Strumenti per la ricerca attiva di lavoro (2. del) (Stalna služba za usmerjanje in 

usposabljanje za območje Julijske krajine – sedež v Trstu, Lucia Toncich) 
 

 17. 5. 2022 – Informativni sklop 2; predstavitev italijanskega univerzitetnega sistema, pred-
stavitev službe ARDIS, predstavitev tečajev ITS in tečajev IFTS (Stalna služba za usmerjanje 
in usposabljanje za območje Julijske krajine – sedež v Trstu, Valentina Smotlak) (dijaki so se 
samostojno prijavili) 

 
 V teku šolskega leta: posredovanje informacij o fakultetah, vpisnih postopkih, študijskih pro-

gramih. Dve srečanji za pomoč pri vpisu na fakultete v Republiki Sloveniji: 11. 3. 2022 in 14. 
3. 2022 (samo nekateri dijaki) 

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

 
 
2. OBRAVNAVANE VSEBINE 
 
Predelane teme 
Morala in etika, vest, človeško življenje je dar, značilnosti postmoderne, splav, posledice splava, 
božični simboli, vrednota življenja, družina v današnji družbi, odnos mladih do Cerkve, vprašanje 
vojne in miru, pomen družine, priprava na zakon, pravila za srečen zakon 
Skupno število ur: 20 
 
Teme, obravnavane po 15. maju 
Etična vprašanja globalizacije, ekologije, evtanazija, izkušnja bolezni, poklicna pot 
Število ur: 4 

 
 
3. VEŠČINE 
 
Naučili so se osebnega razmišljanja in razumevanja različnih besedil. Dijaki znajo razbrati, kaj je 
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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. 
 

 
 
4. METODE DELA 
 
Frontalni pouk (tudi s pomočjo sistema »Power point-a«) in razgovor, individualna poglobitev,  ogled 
in komentiranje poučnih filmov ter člankov. V okviru projekta “Verski Trst” smo si ogledali cerkev na 
Vejni. 

 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14 
 

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 

II. pesmi: Pa ne pojdem prek poljan 

 

●Ivan Cankar 

I. Življenjepis 

II. Hiša Marije Pomočnice, Martin Kačur, Gospod Stotnik, Skodelica kave 

III. drama Pohujšanje v dolini šentflorjanski 

 

●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 
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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 

 

●Prežihov Voranc 

I. Življenjepis 

II. Samorastniki 

 

●Ciril Kosmač 

I. Življenjepis 

II. Sreča 

 

SLOVSTVO MED NOB 

 

Slovenski slovstveni okvir. 

●Karel Destovnik - Kajuh 

I. Življenjepis 

II. pesem Bosa pojdiva, dekle, obsorej 

 

●Matej Bor 

I. Življenjepis 

II. pesem Srečanje 
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●France Balantič 

I. Življenjepis 

II. pesem Zasuta usta 

 

●Ivan Hribovšek 

I. Življenjepis 

II. sonet Jabolko na mizi 

 

KNJIŽEVNOST PO LETU 1945 

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

●Janez Menart 

I. Življenjepis 

II. Celuloidni pajac, Croquis 

 

●Ciril Zlobec 

I. Življenjepis 

II. Pobeglo otroštvo 

 

●Dane Zajc 

I. Življenjepis 

II. Veliki črni bik 

 

●Gregor Strniša 

I. Življenjepis 

II. Večerna pravljica 

 

●Edvard Kocbek 

I. Življenjepis 

II. pesem Kdo sem i iz zbirke Zemlja in Mikrofon v zidu 

III. noveli Blažena krivda in Črna orhideja iz zbirke Strah in pogum 

 

●Tomaž Šalamun 

I. Življenjepis 

II. Mrk 

 

●Svetlana Makarovič 
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I. Življenjepis 

II. Odštevanka, Poroka 

 

JEZIK 

 

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

zadnje poglavje iz Male vadnice slovenskega jezika (Besedilne vrste), najpogostejše napake v 

rabi. 

Skupno število ur: 90 

 

Teme, obravnavane po 15. maju 

 

KNIŽEVNOST 

 

●Vitomil Zupan 

I. Življenjepis 

II. Menuet za kitaro 

 

●Dominik Smole 

I. Življenjepis 

II. Antigona 

 

●Drago Jančar 

I. Življenjepis 

II. Smrt pri Mariji Snežni 

 

●Marko Kravos 

I. Življenjepis 

II. Zamejska žalostna 

 

●Milan Jesih 

I. Življenjepis 

II. Grizljal sem svinčnik 

 

Število ur: 12 

 
 
3. VEŠČINE 
 

Dijaki in dijakinje imajo solidno znanje književnosti in njenega zgodovinskega pregleda (po 
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obdobjih oziroma literarnih smereh). Literarna besedila povezujejo s točno določenimi 

zgodovinskimi dogodki. Poleg tega obravnavano snov povezujejo tudi z drugimi humanističnimi 

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. 

 
 
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 

M. Gomboc, MALA VADNICA SLOVENSKEGA JEZIKA 

Gradivo s spletne strani RIC.si 

Fran.si 

 
 

PREDMET ITALIJANṦČINA 
PREDMETNI PROFESOR LARA GULICH 

 
 
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 
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razlage različnih vrst pisnih besedil. 
3. Razvijanje tekstualnih kompetenc in poznavanje značilnosti in razvoja italijanske literarne 
tradicije. 
4. Digitalne kompetence potrebne za izobraževanje na daljavo. 

 
 
2. OBRAVNAVANE VSEBINE 
 
Predelane teme 
 
Giacomo Leopardi 
Vita, opere poetiche e in prosa, l'evoluzione del pensiero. 
Letture: 
Alla luna 
La sera del dì di festa 
A Silvia 
A se stesso 
Il passero solitario. 
 
Il Verismo e Giovanni Verga 
Vita e ideologia, le opere preveriste e veriste, le novelle e i romanzi. 
Letture: 
La Lupa 
La famiglia Malavoglia 
L’addio di Ntoni 
La morte di Gesualdo. 
 
 
La seconda metà dell'Ottocento e la crisi di fine secolo, Carducci (cenni) 
Naturalismo, Positivismo, Simbolismo, Decadentismo. 
Letture: 
Pianto antico 
 
G. Pascoli e il poeta fanciullino 
La vita e l'ideologia, il pensiero e la poetica, la poetica del fanciullino, il fonosimbolismo in Pascoli. 
Letture: 
X agosto 
Il lampo 
Il tuono 
Lavandare 
 
Estetismo e G. D'Annunzio 
Poetica dell’Estetismo, l’esteta e il dandy. 
Vita, ideologia e opere. 
Letture: 
Ritratto di un esteta 
 
Italo Svevo e la figura dell'inetto 
Vita e opere, i romanzi, il tema della malattia. 
Letture: 
Lo schiaffo del padre 
Una catastrofe inaudita 
La storia del mio matrimonio 
La coscienza di Zeno - scene dal film di Sandro Bolchi - 
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Luigi Pirandello: la »forma« e la »vita« 
La formazione, le varie fasi dell'attività artistica, le opere maggiori 
La visione del mondo e la poetica, i romanzi, le novelle, gli scritti teatrali. 
Letture: 
La carriola 
La nascita di Adriano Meis 
Personaggi contro attori 
Un paradossale lieto fine 
 
 
 
Skupno število ur: 85 (vključene so tudi ure preverjanj in državljanske vzgoje, niso vključene druge 
dejavnosti) 
 
Teme, obravnavane po 15. maju 
La poesia italiana tra gli anni Venti e Cinquanta 
Ermetismo, Crepuscolarismo, Futurismo, Ungaretti, Saba, Montale, Quasimodo 
Letture: 
Veglia 
Soldati 
Fratelli 
Amai 
Ulisse 
Non recidere, forbice, quel volto 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
Ed è subito sera 
Število ur: 15 

 
 
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 
 
- frontalna metoda: pripovedovanje, opisovanje, razlaganje, poročanje, pojasnjevanje...; 
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- metoda razgovora; metoda kazanja: filmov in dokumentarjev, slik in drugih sredstev; 
- metoda dela s teksti: vse oblike branja in dela s teksti, razumevanje, analiza, sinteza, itd.; 
- metoda pisanja različnih vrst tekstov; 
Med poukom na daljavo je komunikacija potekala po različnih kanalih: preko e-pošte, videoklicev, 
elektronskega dnevnika, spletne učilnice. 

 
 
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 učnih sklopih. 
Ocenila sem domače naloge in ustno spraševanje, sodelovanje, skrbno in temeljito opravljanje 
nalog in spoštovanje terminov za njihovo oddajo.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 – Dal Seicento all’Ottocento; vol. II 
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 razmišljanja ob njih. 
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) 
Branje v latinščini 
Feder: Lupus et agnus, De vulpe et uva 
Marcial, Epigrami: V, 43; VIII, 35; X, 8; VIII, 74; XI, 44; VII, 3; VI, 60 
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Branje v prevodu 
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) 
 
Skupno število ur: 51 
 
Teme, obravnavane po 15. maju 
DOBA POZNEGA CESARSTVA 
Oris družbeno-političnih in literarnih razmer 
Ponavljanje 
Število ur: 8 

 
 
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. 

 
 
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 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 
F. Bradač: Latinsko-slovenski sovar 
Dijakom sem pripravljala izročke, obravnavana  besedila so dobivali na fotokopijah in v digitalni 
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obliki. 
 

PREDMET ANGLEṦČINA 
PREDMETNI PROFESOR NASTJA COLJA 

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

 
Jezikovno znanje naj bi bilo ob koncu šolanja le sredstvo za pisno/ustno sporočanje ter komunikacijo 
v tujem jeziku in bralno/slušno razumevanje. Končni cilj naj bi bil še kar sproščeno ustno in pisno 
izražanje ter samostojno bralno in slušno razumevanje na nivoju B2 ter razmišljanje o ključnih 
vprašanjih današnje družbe (človekove pravice, pravice žensk, otrok, aktualna dogajanja idr.), ter o 
temah, ki so vezane na humanistično smer in izkušnjo dijakov pri delovni praksi: šolski sistem, 
vzgoja, različne metode poučevanja in pristopi. Dijaki naj bi samostojno povezovali vsebine z 
različnimi predmetnimi področji (npr. zgodovino, umetnostno zgodovino, slovensko in italijansko 
književnostjo, humanističnimi vedami, didaktiko, psihologijo). 
 
Poznavanje književnosti zaobjema: poznavanje zgodovinskega obdobja, avtorjevega življenja, 
literarne zvrsti, usvajanje učnih strategij za kritično razčlenitev besedila in njegovo osebno 
podoživljanje, aktualizacija, medpredmetno povezovanje, diskusija in kritično razmišljanje. 
 
Digitalna pismenost:uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) za samostojno 
pridobivanje informacij, njihovo predelavo in shranjevanje v različnih oblikah (Power Point, Word, 
Prezi itd.), uporaba platforme Classroom za pošiljanje nalog, vnašanje popravkov, uporaba 
popravljalca besedila, uporaba platforme Meet za e-predavanja. 
 
Druge prečne kompetence: dijaki so utrjevali učenje učenja, kritično razmišljanje, ustvarjalnost, 
medpredmetno povezovanje itd. 
Urili so medosebne, medkulturne in družbeno-državljanske kompetence s spoznavanjem pravil 
obnašanja v različnih okoljih in družbah, predvsem s pogovorom, debatami, diskusijami po ogledu 
posnetka in/ali na podlagi prebranega besedila. 

 
 
2. OBRAVNAVANE VSEBINE 
 
Predelane teme 
 
1. My work experience 

Dijaki so pripravili pisno in ustno poročilo v angleščini o opravljeni delovni praksi v osnovnih šolah 

in o njej kritično razmišljali  z vidika  različnih metod poučevanja. 

 

2.Studying society: Approaches to Childhood Education 

 J. Dewey 

 The Montessori Method 

 The Reggio-Emilia Approach 

 TPR 

 

Medpredmetna povezava: 



 

24 
 

Humanistične vede, Didaktika, Psihologija 
 

3. Pre-Romanticism and Romanticism 

Children in the Romantic Era 

 William Blake: Songs of Innocence and Songs of Experience (The Chimney Sweeper) 

 William Wordsworth: Lyrical Ballads (My Heart Leaps up) 

 Working conditions during the Industrial Revolution; Child Labour 

 
Medpredmetna povezava: 
 
Slovenska in italijanska književnost 
Umetnost: Blake’s engravings 
Glasba: The Doors 
Zgodovina:The Industrial Revolution 
Državljanska vzgoja 
 
4. The 19th-Century Novel, Education in Victorian England 

 Charles Dickens: Hard Times (Coketown andMr. Gradgrind-Man of Facts) 

 Charlotte Bronte: Jane Eyre (Lowood School) 

 Ragged Schools 

 John Pounds: the Philantropic Cobbler 

 
Medpredmetna povezava: 

Slovenska in italijanska književnost 
Humanistične vede: vzgoja, metode poučevanja; Industrijski pedagogi 
Zgodovina 
Državljanska vzgoja 
 
 
5. Human Rights 
 

 The Protection of Human Rights 

 Women’s Rights: Christabel Pankhurst: Queen of the Mob 

 Right to Education: Iqbal Masih, Malala Yousafzai, Anju Verma 

 Children’s Rights 

 

Medpredmetna povezava: 

Humanistične vede 
Zgodovina: Child Labour Today 
Filmi: The Suffragettes 
Umetnost: Frida Kahlo 
Državljanska vzgoja 
 

6. Dodatne pobude, projekti 

 Dijaki so pripravili voden ogled v angleščini po poteh pisatelja J. Joyca po Trstu 
 English Theatre 
 British Film Club 
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Skupno število ur: 70 

 
Teme, obravnavane po 15. maju 

 

 The History of Kindergartens, F. Frobe, R. Owen 
 Ponavljanje, poglabljanje, utrjevanje predelanih vsebin, mepredmetno povezovanje 

 
 

Število ur: 10 

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

 
 
4. METODE DELA 
 
Podpisana sem se posluževala komunikacijskega pristopa, ki predvideva: interaktivno učenje, 
sodelovalno učenje, učenje predmetnih vsebin v tujem jeziku (content based language learning), 
aktivno učenje (task based learning) idr. 
Učne ure so bile vedno kombinirane in so potekale v frontalni (uvajanje snovi preko ustne razlage, 
branja, razgovora, spraševanja, kazanja slik, predvajanja posnetkov itd.), individualni 
(ponavljanje,  raziskave, samostojno delo z besedili itd.), skupinski obliki ali v dvojicah (debate, 
diskusije, sodelovalno učenje), kar je omogočilo tudi individualizacijo pouka za šibkejše dijake in 
vključevanje dijakinje s posebnimi potrebami v skupinsko delo. 
 

 
 
5. OCENJEVALNI KRITERIJI 
 
Pri ocenjevanju sem upoštevala kriterije, ki jih je določil profesorski zbor (navedeni so vVIP-u). 
 
Ustna preverjanja so potekala v raznih oblikah: pregled in poprava nalog, odgovori na dana 
vprašanja, diskusije, debate, predstavitev snovi, raziskav, poročil, učnih ur itd. 
Upoštevala sem poznavanje snovi, sposobnost analize in sinteze, kritično razmišljanje in 
povezovanje, jezikovno pravilnost, bogatost besedišča, sposobnost interakcije, sposobnost 
uporabe IKT tehnologij, učinkovitost predstavitve raziskav, sproščenost podajanja. 
 
Pisna preverjanja: dijaki so pisali 3 pisna preverjanja v prvem polletju, ter 2 pisni preverjanji v 
drugem polletju. 
Upoštevala sem poznavanje snovi, sposobnost analize in sinteze, kritično razmišljanje in 
povezovanje, jezikovno pravilnost, bogatost besedišča. 
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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 
 

 R. Crivelli, J. Joyce: Itinerari triestini: Triestine Itineraries, 1996, preslikave 
 

 Spletne strani, posnetki, video, preslikave – gradivo je naloženo na platformi Classroom 
 

 Spletni slovarji, spletne strani za utrjevanje slovenice, npr. https://www.perfect-english-
grammar.com/grammar-exercises.html 

 
 
 

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. stoletju. 

 

2. OBRAVNAVANE VSEBINE 

 

Predelane teme 

Prva svetovna vojna in njene fronte 

Versajska mirovna pogodba 

Nove države v Evropi in Društvo narodov 

Kraljevina SHS in Slovenci 

Slovenci v zamejstvu 

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 
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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 

Tržaško vprašanje in slovenska narodna skupnost v Italiji 

Skupno število ur: 45 

 

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. 

 

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 
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PREDMET FILOZOFIJA 
PREDMETNI PROFESOR JURIJ VERČ 

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

Pouk filozofije pri dijakih: 

● spodbuja razmislek o njih samih in svetu, družbi in naravi 

● spodbuja kritično refleksijo vsakdanjega izkustva, vednosti, vrednot in delovanja 

● prispeva k razvijanju jezikovnega izražanja 

● vodi k strpnemu dialogu na podlagi racionalnih argumentov 

● omogoča razumeti, kako so temeljni filozofski pojmi osnova humanistike, družboslovja, 
naravoslovja, religije in umetnosti 

 
 
2. OBRAVNAVANE VSEBINE 
 
Predelane teme 

Racionalizem: R. Descartes: Razprava o metodi; metodološki dvom; “res cogitans” in “res 
extensa”; tri  vrste idej in matematizirani ontološki dokaz; kartezijanski dualizem; Strasti duše; 

 Empirizem: J. Locke: gnoseološki empirizem; D. Hume: skepticizem; Humova metoda; vrste 
zaznavanje; kritika načela vzročnosti; kritika absolutne vednosti; vprašanje znanosti in uvod v 
empirično fenomenologijo; Humova etika in vprašanje sočutja; 

Razsvetljenstvo: splošne značilnosti obdobja; razlika med angleškim in francoskim 
razsvetljenstvom; vprašanje dogmatizma in skepticizma; vprašanje vednosti; pojem napredka; 
pojav enciklopedije; sapere aude; 

I. Kant: vprašanje metafizike in transcendentalnega; kopernikanski obrat; apriorno/aposteriorne in 
analitično/sintetične sodbe; Kritika čistega uma; transcendentalna estetika in transcendentalna 
zora prostora in časa; transcendentalna analitika in kategorije; transcendentalna dialektika in 
ideje; fenomenalni in noumenalni svet; razlika med mehanicističnim svetom in svetom svobode; 
Kritika praktičnega uma; razlika med empiričnim jazom in intelegibilnim jazom; maksime in 
kategorični imperativ; šibke točke Kantove deontološke etike; Kritika razsodne moči; estetske in 
teleološke sodbe; lepo, sublimno in smoter; 

Romantika: splošne značilnosti; 

J.G. Fichte: uvod v idealistično filozofijo; teorija jaza; Fichtejeva etika in njene zgodovinske 
implikacije; 

G. W. F. Hegel: izhodišča Heglovega idealizma: končno in neskončno; realnost kot celota; 
racionalnost realnosti; naloga filozofa; abstraktno in konkretno mišljenje; dialektika; 
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Fenomenologija duha; subjektivni duh; dialektika gospodar-hlapec; objektivni duh; pojem etičnosti 
in države; zgodovina, narodni in svetovni duh; absolutni duh; dialektična trojica umetnost-religija-
filozofija; 

L. Feuerbach: moderni materializem; religiozna alienacija; antropološki obrat; utemeljitev 
modernega ateizma; 

K. Marx: spor med staroheglovci in mladoheglovci; logični misticizem; 11 tez o Feuerbachu; kritika 
liberalne ekonomije; ekonomska in politična alienacija; historični materializem; razredni boj; 
idejno-politične nadstavbe; Kapital; blagovna menjava in presežna vrednost; 
Skupno število ur: 
. 
Teme, obravnavane po 15. maju 

Iracionalizem: splošna izhodišča in Kritika idealizma; 

A. Schopenhauer: svet kot predstava; svet kot volja; človek in trpljenje, izhodi iz trpljenja: estetska 
izkušnja, morala, asheza (zanikanje volje); 

F. Nietzsche: apolinično in dionizično, kritika krščanske morale, prevrednotenje vrednot, konec 
metafizičnih iluzij (»bog je mrtev«), nadčlovek, večno vračanje enakega; prispodoba O treh 
preobrazbah. 

Ponavljanje in povezovanje. 
Število ur: 

 
 
3. VEŠČINE 
 

Dijaki znajo/razumejo 

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

● uporabljati filozofsko terminologijo 

● pomen različnih disciplinarnih usmeritev v filozofiji ter vlogo posameznih filozofskih šol. 
 
 
4. METODE DELA 
 

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

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

Pri ustnem preverjanju sem upošteval naslednje kriterije: poznavanje vsebin, ustrezno rabo 
strokovne terminologije, logično povezovanje in utemeljevanje trditev, slovnično pravilnost in 
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suverenost nastopa. 

Pri pisnih nalogah sem upošteval naslednje kriterije: poznavanje vsebin, jezik (slovnična 
pravilnost, ustrezna raba strokovne terminologije) ter logično povezovanje in utemeljevanje 
trditev. 

Pri končnem ocenjevanju sem upošteval tudi: zanimanje za predmet, aktivnost med poukom, 
rednost oddaje domačih nalog ter prisotnost pri pouku. 

 
 
6. UČBENIKI IN DIDAKTIČNO GRADIVO / UČNI PRIPOMOČKI 
 
Izročki. 

 
 

PREDMET HUMANISTIČNE VEDE 
PREDMETNI PROFESOR SONIA GREGORI 

 

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

 
Dijaki znajo samostojno uporabljati znanje posameznih disciplin in ga primerno povezovati. 
Znajo ustrezno uporabljati strokovno terminologijo tudi v novih kontekstih. 
Pri pedagogiki so razvili kompetenco razumevanja interaktivnega odnosa med vzgojo in družbo 
ter vrednotenja vzgoje kot procesa posameznikovega in obenem družbenega razvoja. 
Dijaki se znajdejo v novih okoljih (delovna praksa). Svoje znanje znajo primerno uporabiti pri 
vrednotenju vzgojno-izobraževalnega dela in pri neposrednem delu z otroki. Socialne, 
pedagoške in didaktične kompetence, ki so nepogrešljive pri delu na šoli, so  dobro  razvite. 
Dijaki so uspešno opravili enotedensko delovno prakso na osnovnih šolah Večstopenjske šole 
Opčine in v dvojicah pripravili učno uro 
Pri antropologiji so razvili kompetenco razumevanja in spoštovanja različnih kultur, ver, ras in 
skupnosti; pa tudi zavest o relativnosti vrednot v okviru antropološkega pristopa do človeka. 
Pri sociologiji, poleg razumevanja večplastnosti in kompleksnosti družbenega in osebnega 
življenja posameznika,so razvili kompetenco empatije in strpnosti do različnosti in  kompetenco 
za demokratično državljanstvo. 

 
 
2. OBRAVNAVANE VSEBINE 
 

 
PEDAGOGIKA 
20. stoletje – razvoj pedagogike kot znanstvene vede, nov pogled na otroka in šolo. 
JOHN DEWEY: družbene razmere, pragmatizem, instrumentalizem, odnos med izkušnjo in 
mišljenjem, teorijaraziskovalnega procesa, pojmovanje izkušnje, izkušnja in vzgoja, vzgojni 
smotri, odnosdemokracija- znanost- vzgoja, značilnosti aktivne šole in nova vloga učitelja. 
M. MONTESSORI: izhodišča znanstvene vzgoje, vzgoja kot samovzgoja, pomen vzgojnega 
materiala, vloga vzgojitelja. 
E. CLAPAREDÉ: funkcionalna psihologija, funkcionalna pedagogika, otrokove potrebe in 
interesi,pomen razvojnih stopenj, pomen igre, individualizacija pouka, vloga učitelja, »šola po 
meri«. 
C. FREINET: pedagogika za ljudstvo, pedagoške tehnike, družbeni pomen jezika, tradicionalna 
in naravna metoda jezikovne vzgoje; 
G. GENTILE : šolska reforma iz leta 1923 in raznarodovalna politika fašističnega režima. 
OSNOVE DIDAKTIKE: pojem izobraževanja in pouka: viri in vrste znanj, vrste sposobnosti, 
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dejavniki in naloge pouka, učenje in poučevanje; elementi učnega procesa: vzgojno-
izobraževalni cilji,  učna načela, učne metode in oblike; 
načrtovanje učne ure: pisna priprava na pouk in načrtovanje ter oblikovanje učne ure; 
Splošne teme 
Problem jezika in jezikovne ozavešcenosti. 
Večkulturna in medkulturna družba. 
Medkulturna vzgoja v šoli. 
Štiri Delorsovi stebri izobraževanja in nekateri izzivi sodobne šole. 
Vseživljensko učenje: opredeliev in strategije, učeča se družba. 
 
SOCIOLOGIJA 
Socializacija: opredelitev, vidiki, pomen, življenjski potek in stopnje socializacije: primarna, 
sekundarna, terciarna; resocializacija; spolno diferencirana socializacija; dejavniki socializacije: 
družina, skupina vrstnikov, šola in množični mediji. 
 
ANTROPOLOGIJA 
Kultura: opredelitev, sestavine, kulturna raznolikost in medkulturni stiki, etnocentrizem, kulturni 
relativizem. 
F. Boas: novo pojmovanje antropološkega dela - kulturni relativizem in raziskovalno delo. 
M. Mead: življenjska obdobja kot naravna oz. družbeno-kulturna danost. 
B. Malinowski: metoda opazovanja z udeležbo in raziskovalno delo. 
C. Levi-Strauss: strukturalizem. 
 
 

Skupno število ur: 108 

 

Teme, obravnavane po 15. maju 

 
Značilnosti modernih držav: pravna, demokratična, socialna. 
Globalizacija: modernizacija, gospodarski, politični in kulturni vidik globalizacije. 
Ekološko vprašanje: globalno spreminjanje podnebja,  večanje razlik med bogatimi in revnimi, 
oblikovanje okolju prijaznega gospodarstva. 
Ponavljanje obravnavanih vsebin. 
 
Število ur: 15 

 
 
3. VEŠČINE 
 

Dijaki obvladajo veščine poslušanja, branja, pisnega in ustnega izražanja. Zmorejo  pravilno 
predstaviti pridobljeno znanje, prepoznajo in večinoma ustrezno uporabljajo strokovno 
terminologijo. 
Posebni poudarek je bil namenjen veščini razumevanja in povezovanja pridobljenega znanja z 
drugimi področji vednosti. 

 
 
4. METODE DELA 
 

Pri pouku sem uporabljala frontalno in individualno obliko dela ter delo v dvojicah; med 
metodami pa ustno razlago, razgovor, delo s tekstom; pri antropologiji tudi metodo kazanja 
(videoposnetki o obravnavanih vsebinah).  Snov smo utrjevali predvsem interaktivno. 

 
 
5. OCENJEVALNI KRITERIJI 
 

Preverjanje doseženega znanja in pridobljenih veščin je potekalo stalno in sproti, tako v pisni kot 
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ustni obliki (interaktivno ponavljanje predelane snovi ob začetku učnih ur, vprašanja med 
dejavnostjo, individualno spraševanje, ocene pisnih izdelkov).Upoštevala sem: poznavanje 
vsebin, jezikovno ustreznost (slovnica, terminologija), sposobnost argumentiranja in logičnega  
povezovanja. 
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 
Scripta za antroplogijo (prof. M.K.Milič) 
M. Počkar, Uvod v sociologijo, DZS, Ljubljana, 2011 
A. Barle, Sociologija, DZS, Ljubljana, 2004 
A.Tomič, Izbrana poglavja iz didaktike 
Fotokopije člankov in različnih vsebin iz humanističnih ved 
Kratki dokumentarni filmi o antropologiji 

 
 
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, 
urili so se v risanju in v analizi grafov (prostoročno in s pomočjo matematičnih programov), 
spoznali so osnovne transformacije grafov v ravnini, 
utrjevali so računske spretnosti in razvijali sposobnost uporabe usvojenih metod pri reševanju novih 
problemov, 
razvijali so sposobnosti logičnega sklepanja in analize, 
razvijali so sposobnosti razčlenjevanja problemov, 
spoznali so slovensko matematično terminologijo (tudi nekaj italijanske in nekaj angleške 
terminologije) in razvijali sposobnost izražanja z uporabo znanstvene terminologije, 
spoznavali in uporabljali so različne računalniške aplikacije za učenje, 
razvijali so sposobnost za učenje, koncentracijo, natančnost, organizacijo dela, avtonomijo pri delu, 
razvijali so svoje sposobnosti sodelovanja pri skupinskem delu. 

 
 
2. OBRAVNAVANE VSEBINE 
 
Predelane teme 
Lastnosti funkcij in grafi pomembnejših realnih funkciji 
LINEARNA FUNKCIJA 
Linearna funkcija – lastnosti, graf 
Enačba premice 
Pravokotne in vzporedne premice: šop in snop premic 
Lega dveh premic v ravnini 
Različni načini reševanja sistemov 
KVADRATNA FUNKCIJA 
Kvadratna funkcija - lastnosti, graf 
Teme in ničle 
Kvadratna enačba in rešitve kvadratne enačbe 
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Kvadratna neenačba 
Parabola: temenska oblika in ničelna oblika 
Lege premice in parabole 
Potenčne funkcije 
Glavne potenčne funkcije -  definicije, lastnosti, grafi 
EKSPONENTNA FUNKCIJA 
Eksponentna funkcija - definicija, lastnosti, graf 
Eksponentna enačba in neenačba 
Uporaba eksponentne funkcije (eksponentna rast populacije, bakteriji in virusov, eksponentna rast 
in epidemija Covida-19, pravilna in napačna uporaba izraza eksponenta rast, obrestno obrestni 
račun, razpad radioaktivne snovi,  določanje starosti arheoloških najdb) 
Logaritemska funkcija - definicija, lastnosti, graf 
Logaritemska funkcija kot inverzna funkcija eksponentni funkcij 
LOGARITMI 
Logaritmi 
Osnova logaritme, logaritemski sestavi, desetiški in naravni logaritmi 
Pravila za računanje z logaritmi 
Logaritmovnik - Jurij Vega 
Prehod k novi osnovi 
Logaritemske enačbe – vrste, načini reševanja 
Uporaba logaritemske funkcije (reševanje eksponentnih enačb, logaritemska skala, Richterjeva 
potresna lestvica, jakost zvoka - decibel, obrestno obrestni račun, pH lestvica) 
 
Teme, obravnavane po 15. maju 
POLINOMI- stopnja, operacije s polinomi (ponavljanje) 
Ničle polinomov, Osnovni izrek algebre 
Obnašanje polinomov v okolici ničel in v neskončnosti 
Grafi polinomov 
RACIONALNE FUNKCIJE 
Poli in ničle, stopnja polov in ničel, obnašanje v okolici polov 
Asimptote 
Obnašanje racionalnih funkciji v neskončnosti 
Grafi racionalnih funkciji 
Število ur: 6 ur 

 
 
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 in 
narisati grafe s pomočjo raztega, vzporednega togega premika ali če graf prezrcalijo, 
dijaki so spoznali praktično uporabo preučenih realnih funkcij, 
dijaki znajo rešiti različne vrste enačb in analizirati rešitve le-teh. 
Dijaki poznajo ustrezno matematično terminologijo in jo v glavnem pravilno uporabljajo. 
Dijaki naj bi si znali organizirati svoje delo, dijaki znajo sodelovati v skupini. 
Dijaki so s pomočjo profesorjev pripravili učno enoto matematike za osnovnošolske otroke (Rimska 
števila), ki smo jo najprej analizirali in preverili v razredu, nato pa jo je skupina dijakinj izvedla na 
hospitaciji na osnovni šoli med delovno prakso. 

 
 
4. METODE DELA 
 
Pouk je potekal v razredu in na daljavo za dijake, ki so bili zaradi okužb ali stika z okuženimi osebami 
doma. Zato smo vse leto uporabljali spletno učilnico, na kateri so imeli dijaki na razpolago vse 



 

34 
 

gradivo (zapiske, lekcije, spletne pripomočke, rešene vaje in tudi pripomočke s spleta za utrjevanje), 
spletno tablo, ki smo jo uporabljali namesto črne table, ko je pouk potekal na daljavo, in tudi vsa 
navodila za domače naloge. Dijaki so rešene domače naloge sproti nalagali na spletno učilnico, 
kamor sem jim popravljane vračala. 
Nove vsebine sem uvajala s pomočjo praktičnih primerov ali iz že usvojenega znanja, s 
sodelovanjem dijakov sem gradila novo znanje, snov smo utrjevali z velikim številom primerov in 
vaj, ki so jih dijaki reševali tako vodeno kot samostojno. Skupinsko delo  v razredu je bilo žal nekoliko 
okrnjeno, ker smo morali zaradi proticovidnih predpisov ohranjati razdaljo med dijaki in si nismo 
smeli deliti materiala. Dijaki pa so si med seboj zelo pomagali. Usvojeno znanje so nekateri dijaki 
utrjevali z domačim delom, nekateri dijaki pa so bili pri delu precej neredni, 
Dijakom sem bila skozi vse leto na razpolago za podporni pouk (vse leto eno uro tedensko). 

 
 
5. OCENJEVALNI KRITERIJI 
 
Dijake sem ocenjevala v skladu s skupnimi ocenjevalnimi kriteriji našega liceja, ki so objavljeni v 
Vip-u 2011/22, in na podlagi: 

● ocen pisnih testov, ki so jih dijaki pisali ob zaključku posameznih poglavij, 
● ocen daljših ustnih spraševanj, sprotnega ustnega preverjanja znanja v razredu in 

sodelovanja pri pouku, 
● domačega dela. 

Ocenjevala sem predvsem: poznavanje vsebin, pravilno in natančno podajanje, uporabo ustrezne 
terminologije, pravilnost postopkov, logično povezovanje, sposobnost uporabe usvojenega znanja, 
sposobnost povezovanja usvojenega znanja, sposobnost analize in kritičnega razmišljanja, aktivno 
sodelovanje pri pouku in redno delo. 

 
 
6. UČBENIKI IN DIDAKTIČNO GRADIVO / UČNI PRIPOMOČKI 
 
Predpisane zbirke vaj: 
Brilej R., Ivanec D., Ostruh D., Purg D.: Omega 2 - Elementarne funkcije, kompleksna števila, 
Zbirka nalog za matematiko, ATAJA, LJ 
Brilej R., Ostruh D., Rojs Z.: Omega 2 - Vektorji, potence in koreni, funkcija in njene lastnosti - 
Zbirka nalog za matematiko, ATAJA, LJ 
Brilej R., Nikič B.: Omega 3 - Polinomi in racionalne funkcije, stožnice - Zbirka nalog za matematiko, 
ATAJA, LJ 
Zapiski in gradivo, ki sem ga sama pripravila in delila po spletu 
Spletne strani za matematiko in i-učbenik 
Računalniški program za matematiko - Geogebra 

 
 
PREDMET FIZIKA 
PREDMETNI PROFESOR TAMARA PETAROS 

 
 
1. KOMPETENCE, KI SO JIH DIJAKI DOSEGLI OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
 
Dijaki poznajo osnovne pojme in osnovne fizikalne zakone predelanih poglavij iz fizike, 
spoznavali so zgodovinski razvoj znanosti in znanstvenega raziskovanja, 
razvijali so sposobnosti spoznavanja, opisovanja in analize naravnih pojavov, 
učili so se povezovati 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 
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modelov, 
razvijali so sposobnost logičnega sklepanja in kritične analize rezultatov, 
razvijali so ustno, pisno in digitalno komunikacijo z uporabo ustrezne strokovne terminologije in IKT 
sredstev, 
razvijali so sposobnost za učenje, koncentracijo, natančnost in organizacijo dela, 
krepili so sposobnost samostojnega in timskega dela. 

 
 
2. OBRAVNAVANE VSEBINE 
 
Predelane teme 
SILE: splošno o silah, sile kot vektorske količine, rezultanta sil 
razstavljanje sil in sile na klancu, 
sila in pospešek 
Isaac Newton 
Newtonovi zakoni 
teža 
Newtonov univerzalni gravitacijski zakon (plimovanje, gibanje umetnih satelitov in kozmični 
hitrosti) 
torzijska tehtnica, H.Cavendish 
sila podlage 
ravnovesje sil 
lepenje, trenje in upor 
sile pri kroženju: centripetalna in centrifugalna sila 
SNOV 
Zgradba snovi 
lastnosti snovi 
gostota 
trdnine, kapljevine in plini, 
agregatna stanja in fazne spremembe: 
taljenje in talilna toplota, izhlapevanje, para in izparilna toplota, vrenje in kondenzacja, sublimacija 
(primeri v naravi) 
anomalija vode. 
DELO IN MOČ: 
Definicija dela pri fiziki, 
Merska enota za delo, 
delo teže, delo tlaka 
uporaba orodij v vsakdanjem življenju, 
stroji in izkoristek strojev 
ENERGIJA: 
zakon o ohranitvi energije 
oblike energije, energijske pretvorbe 
viri energije: obnovljivi in neobnovljivi viri, 
Plin, plinovodi in vojna v Ukrajini 
Pridobivanje energije: hidroelektrarne, sončne celice, vetrnice, jedrske elektrarne, idg. 
kinetična energija, izrek o kinetični energiji 
potencialna energija, 
prožnostna energija 
notranja energija, 
energija in delo. 
Mehanski ekvivalent toplote 
Temperatura 
Razstezanje snovi zaradi temperaturnih sprememb 
Temperaturne lestvice: Celzijeva, Kelvinova in Fahrenheitova lestvica 
Absolutna ničla. 
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Teme, obravnavane po 15. maju 
James Prescott Joule 
Lord Kelvin 
Celsius in Fahrenheit 
Specifična toplota snovi, kalorimeter 
Prevajanje toplote: s prehajanje, toplotni tok, s sevanjem, konvekcija 
Toplotni stroji in hladilni stroji 
Število ur: 6 ur 

 
 
3. VEŠČINE 
 
Dijaki poznajo definicije obravnavanih fizikalnih količin, merske enote teh količin in kako jih 
merimo, poznajo temeljne fizikalne zakonitosti , znajo z njimi razložiti nekatere naravne pojave. 
Dijaki poznajo ustrezno terminologijo in jo v glavnem pravilno uporabljajo. 
Dijaki so vadili reševanje vaj in problemov ter analizo rezultatov. 
Dijaki so razvijali digitalne kompetence in izvedli pripravo ter prikaz krajše predstavitve na izbrano 
temo. 
Dijaki so sodelovali in delali tudi po skupinah. 

 
 
4. METODE DELA 
 
Pouk je potekal v razredu in na daljavo za dijake, ki so bili zaradi okužb ali stika z okuženimi osebami 
doma. Zato smo vse leto uporabljali spletno učilnico, na kateri so imeli dijaki na razpolago gradivo 
(zapiske, lekcije, rešene primere in vaje in pa tudi videoposnetke), spletno tablo, in tudi vsa navodila 
za domače naloge. Dijaki so redno dobivali tedenske domače naloge, ki so jih nato rešene nalagali 
na spletno učilnico. 
Nove vsebine sem uvajala s pomočjo praktičnih primerov, slik, kratkih posnetkov  ali iz že 
usvojenega znanja, s sodelovanjem dijakov sem gradila novo znanje, snov smo utrjevali s primeri 
in vajami, ki so jih dijaki reševali tako vodeno kot samostojno. Skupinsko delo v razredu je bilo žal 
nekoliko okrnjeno, ker smo morali zaradi proticovidnih predpisov ohranjati razdaljo med dijaki in si 
nismo smeli deliti materiala. Usvojeno znanje so nekateri dijaki utrjevali z domačim delom, nekateri 
dijaki pa so bili pri delu neredni. 
Dijakom sem bila skozi vse leto na razpolago za podporni pouk (stalno eno uro tedensko). 

 
 
5. OCENJEVALNI KRITERIJI 
 
Pri oceni sem upoštevala ocene daljših ustnih spraševanj, sprotno ustno preverjanja znanja v 
razredu in sodelovanja pri pouku, oceno poročil preizkusov ter domače delo. 
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, trud in resnost pri delu. 
Dijake sem ocenjevala v skladu s skupnimi ocenjevalnimi kriteriji našega liceja, ki so objavljeni v 
Vip-u 2021/22, in na podlagi zgoraj navedenega. 

 
 
6. UČBENIKI IN DIDAKTIČNO GRADIVO / UČNI PRIPOMOČKI 
 
Predpisana učbenika: 
Kladnik R., Kodba S.: Gibanje in sila - Učbenik za fiziko za gimnazije in srednje šole, DZS, 
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Ljubljana 
Kladnik R., Kodba S.: Energija, toplota, nihanje in valovanje - Učbenik za fiziko za gimnazije in 
srednje šole, DZS, Ljubljana 
Zapiski in učni listi profesorice 
Gradivo na spletu (videoposnetki, krajši znanstveni dokumentarni filmi, posnetki preizkusov, 
spletne strani za fiziko, e-učbenik, idg.) 
Različne računalniške aplikacije in simulacije 

 
 
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 
 
OSNOVE ORGANSKIH SPOJIN – Ogrodja organskih molekul  (razvejana, ciklična, linearna) in 
vezi med ogljiki.  Ogljikovodiki. Zapis organskih molekul: strukturna, racionalna in molekulska 
formula Organske kisikove spojine: funkcionalne skupine alkoholov, aldehidov in ketonov, 
karboksilnih kislin in estrov. 
 
BIOMOLEKULE - Ogljikovi hidrati: razdelitev v monosaharide, disaharide in polisaharide, biološke 
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 prenašanja lastnosti iz generacije v generacijo: križanje živali 
in rastlin, odvisnost lastnosto od okolja (modifikacije). Molekularna novejša genetika (odkritje 
zgradbe molekule DNA in hitri razvoj tehnologije genov). 
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. 
 
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): 
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prepisovanje oz.transkripcija . Sinteza polipeptida oziroma beljakovine s sodelovanjem ribosomov 
(r-RNA), t-RNA in m-RNA ali prevajanje oz. translacija. 
 
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. 
 
MUTACIJE - Spontane in inducirane mutacije. Mutageni dejavniki: fizikalni, kemijski in biološki. 
genske mutacije, genomske mutacije in kromosomske mutacije: trisomija. 
 
NOVEJŠE DISCIPLINE BIOLOGIJE - Biotehnologija (proizvodnja zdravil in hranil), genski inžiniring 
in gensko spremenjeni organizmi, kloniranje (primer ovce Dolly), gensko zdravljenje (primer 
hemofilije). 
 
NOTRANJA ZGRADBA ZEMLJE – Oceanska in kontinentalne skorja, zgornji in spodnji plašč, 
zunanje in notranje jedro. Pojma: litosfera in astenosfera. 
 
Skupno število ur: 42 
 
Teme, obravnavane po 15. maju 
TEKTONIKA - Teorija o tektoniki litosferskih plošč. Oceanski hrbti in jarki.Litosferske plošče . 
Orogeneza. Vzroki vulkanskih izbruhov in potresov. Vroče točke. Hipoteze o mehanizmih, ki so 
odgovorni za tektoniko plošč. 
Število ur: 6 

 
 
3. VEŠČINE 
 
Odgovorno delovanje v družbi. 
Odgovoren odnos do narave in skrb za okolje. 
Reševanje enostavnejših problemov. 
Samostojno pridobivanje znanstvene kulture na podlagi različnih virov informacije. 
Samozavestna in odgovorna 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, izkustvena - laboratorij 
Integrirana digitalna didaktika: Google Classrroom 

 
 
5. OCENJEVALNI KRITERIJI 
 
Ustno in pisno preverjanje s testi: kriteriji so zapisani v VIP-u. 
Pri končni oceni sem upoštevala tudi opravljanje domačega dela, sodelovanje pri pouku in 
predanost. 

 
 
6. UČBENIKI IN DIDAKTIČNO GRADIVO / UČNI PRIPOMOČKI 
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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 NEŽA KRAVOS 

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

Prečne kompetence: načrtovanje dela, učinkovito grafično in ustno sporočanje, sodelovanje in 
udeležba, samostojno ravnanje, reševanje problemov, ugotavljanje povezav in razmerij, 
pridobivanje, selekcija in podajanje informacij. 

Jezikovne kompetence: obvladovanje sredstev izražanja s pravilno terminologijo, argumentiranje 
trditev, sposobnost branja, razumevanja in razlage različnih vrst pisnih besedil. 

Predmetno specifične kompetence: poznavanje značilnosti razvoja zgodovine umetnosti in 
zmožnost primerjanja, poznavanje in razumevanje različnih tipov analiz umetniških del. 

 
 
2. OBRAVNAVANE VSEBINE 
 
Predelane teme 
 
 Neoklasicizem: vzgibi za nastanek, glavne značilnosti in predstavniki slikarstva (Jacques 

Louis David, Piranesi, Canova), značilnosti arhitekture, arhitektura v Trstu 

 Romantika: eklektična arhitektura, odkritje novih materialov in inženirska arhitektura, značil-

nosti slikarstva in predstavniki (Fridrich, Delacroix, Hayez) 

 Realizem: zgodovinsko ozadje, značilnosti slikarstva in predstavniki (Courbet, Millet, Dau-

mier) 

 Impresionizem: odkritje fotografskega aparata, značilnosti slikarstva in predstavniki (Monet, 

Manet, Renoir, Degas) 

 Postimpresionizem: značilnosti slikarstva in predstavniki (Seurat, Cezanne, Van Gogh) 

 Avandgardna gibanja: ekspresionizem (Kirchner, Kokoschka, Munch), kubizem (Picasso), 

secesija (Gaudi, Klimt, Fabiani), fauvizem (Schiele, Matisse), futurizem (Boccioni, Carrà, 

Balla, Severini, Russolo, Dottori, Depero) 

 
 
Skupno število ur: 44 
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Teme, obravnavane po 15. maju 

 
 Umetnost 21. stoletja 

 
Število ur: 5 

 
 
3. VEŠČINE 
 
Dijaki naj bi bili sposobni: 
 povzemati bistvene značilnosti umetnostno zgodovinskih obdobij in smeri; 

 v delih prepoznavati specifike umetnosti različnih obdobij; 

 prepoznavadi dela največjih predstavnikov zgodovine umetnosti; 

 poznati glavne podatke o največjih umetnikih; 

 primerjati različna obdobja, zvrsti, umetnike in dela; 

 brati tekste s strokovno terminologijo; 

 opraviti vsebinsko analizo umetniškega dela; 

 opraviti oblikovno analizo umetniškega dela; 

 jasno poročati o učni snovi z uporabo strokovne terminologije; 

 učinkovito grafično sporočati preko predstavitev.. 

 
 
 
4. METODE DELA 
 
Učne ure so potekale po verbalnih, tekstualnihin ilustrativno demonstracijskih metodah. 
Posluževala sem se različnih oblik dela: fontalno predavanje, voden razgovor, skupinsko delo, 
individualno delo in delo v paru. 

 
 
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. 

Pri ustnem preverjanju so bili upoštevani naslednji kriteriji: poznavanje vsebin, povezovanje snovi 
in zmožnost primerjanja, ustrezna raba strokovne terminologije, jezik in nastop. 

Pisna preverjanja so potekala tako v prisotnosti kot na daljavo. Pri pisnih preverjanjih in nalogah 
so bili upoštevani naslednji kriteriji: poznavanje vsebin, zmožnost opisovanja vizualnega gradiva, 
prepoznavanje likovnih elementov, smiselno povezovanje snovi in estetika. 

 
 
6. UČBENIKI IN DIDAKTIČNO GRADIVO / UČNI PRIPOMOČKI 
 
Online predstavitve, izročki in zapiski 
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PREDMET MOTORIČNA IN ŠPORTNA 

VZGOJA 
 

PREDMETNI PRO-
FESOR 

MARTINA MILIČ  

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

● splošna fiziološka krepitev za razvijanje in ohranjanje zdravja 
● poznavanje nekaterih individualnih in skupinskih športov (razvijanje psihosocialnih 
kompetenc - spoštovanje pravil, fair-play, spoštovanje drugih in drugačnosti, povečanje 
samozavesti...) 
● poznavanje terminologije v zvezi s predelanimi športnimi vsebinami ter poznavanje 
splošne telesne anatomije 
● zdravstvena vzgoja - obveščanje dijakov o pomembnosti telesne vzgoje kot sredstvo za 
celovit razvoj mladostnika in zdrav način življenja 

 
 
 
2. OBRAVNAVANE VSEBINE 
 

Predelane teme 
 ogrevanje in gimnastične vaje 
 cilji telesne vzgoje, načrtovanje učne ure, figura učitelja 
 anatomija (okostje in mišičevje) 
 poškodbe v športu 
 olimpijske igre - Tokyo 2021 
 preskok koze 
 športne igre: nogomet, odbojka, košarka 
 atletika: skok v daljino z zaletom 
 aktivnosti v naravi: jamarstvo 

Skupno število ur: 49 
 
Teme, obravnavane po 15. maju 

 športne igre (praktično) 
 priprava na maturo - ustno nastopanje 

 
Število ur:  9 

 
 
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 
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 analitična in sintetična metoda podajanja novih vsebin 
 individualno delo ter delo po parih in skupinah 
 metda ponavljanja in utrjevanja 
 aktivne metode učeonja 

 
 
 
5. OCENJEVALNI KRITERIJI 
 

Znanje sem preverjala z opazovanjem izvedenih vaj v razredu/telovadnici ter s spraševanji/testi. 
Pri ocenjevanju sem tudi upoštevala aktivno sodelovanje pri pouku. 
 

 
 
6. UČBENIKI IN DIDAKTIČNO GRADIVO / UČNI PRIPOMOČKI 
 

Predstavitve, izročki in zapiski 
 

 
 
PREDMET DRŽAVLJANSKA VZGOJA 
RAZREDNI SVET 5. HUM REFERENT: CIRILA DEVETTI 

 
 
1. KOMPETENCE, KI SO JIH DIJAKI DOSEGLI OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
 
Dijaki poznajo Ustavo in se vedejo po načelih, ki jih narekuje. 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 
VEROUK 
Afganistan – verska in politčna situacija, posledice vojne v Afganistanu, pravica do življenja, 
nasilje nad ženskami 
 
SLOVENŠČINA 
Protesti proti pogoju PCT v Sloveniji 
 



 

43 
 

ITALIJANŠČINA 
I racconti di Parvana,storia di una ragazza di undici anni cresciuta sotto il regime talebano 
 
LATINŠČINA 
Rimska kulturna dediščina: rimski koledar in z njim povezana mitologija 
 
ANGLEŠČINA 
Izkoriščanje otrok: Child Labour across countries today (vsak dijak si je izbral državo in pripravil 
raziskavo) 
 
ZGODOVINA 
Referati o evropskih manjšinah 
 
FILOZOFIJA 
Rusko-ukrajinsko vprašanje 

HUMANISTIČNE VEDE 
Status ženske v Afganistanu 
 
MATEMATIKA IN FIZIKA 
Plinska vojna, plinovodi in vojna v Ukrajini 
 
NARAVOSLOVJE 
Cepiva proti koronavirusu, Gensko spremenjeni organizmi. 
 
ZGODOVINA UMETNOSTI 
Analiza Futurističnega manifesta 
 
MOTORIČNA IN ŠPORTNA VZGOJA 
Dokumentarec “Afganistan 20 anni dopo” 
Priprava časovnega traku ter obeleženje ključnih dogodkov, ki so zaznamovali trenutno stanje v 
Afganistanu 
 
 
Skupno število ur: 36 

 
 
3. VEŠČINE 
 
Dijaki naj bi bili sposobni: 

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

- kritično presoditi, ali 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 s socialnega, z ekonomskega in okoljskega vidika; 
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- odgovorno uporabljajti družbene medije; 

- ustrezno pisati elektronska sporočila. 
 
 
4. METODE DELA 
 
Profesorji so se posluževali različnih metod dela: frontalne razlage, vodenega razgovora, 
skupinskega in individualnega dela. 

 
 
5. OCENJEVALNI KRITERIJI 
 
Vrednotenje državljanske vzgoje sledi kriterijem ocenjevanja, ki so navedeni v VIP-u za triletje 
2021–2024. 

 
 
6. UČBENIKI IN DIDAKTIČNO GRADIVO/UČNI PRIPOMOČKI 
 
Ustava, učbeniki posameznih predmetov, gradivo na fotokopijah, članki iz časopisov, splet 

 
 
8.  OCENJEVANJE ZNANJA  

 
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 
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neurejeno, dijak ne pozna bistva obravnavanih vsebin, izraža se nesproščeno z 
napačnimi jezikovnimi strukturami in pomanjkljivim besediščem, obveznosti 
opravlja površno oz. neredno. 

4 (štiri) Dijak ne obvlada snovi tako, da bi lahko sledil pouku in nadgrajeval usvojeno 
znanje, veliko je vrzeli, besedišče je neustrezno, obveznosti opravlja le občasno 

3 (tri) Dijak ne obvlada snovi, ne kaže nobenega napredka, njegovi izdelki so zelo 
pomanjkljivi, obveznosti ne opravlja. 

2 (dve) Dijak ne obvlada snovi, njegovi izdelki so popolnoma nerazumljivi (in tako 
pomanjkljivi, da jih ni mogoče popraviti), obveznosti ne opravlja 

1 (ena) Dijak odda bel list ali odklanja vsako obliko preverjanja snovi, ne opravlja svojih 
obveznosti ali je zasačen pri prepisovanju. 

 
Profesorski zbor je na seji dne 26. 10. 2021 sklenil, da bo v spričevalu za vse predmete 
samo ena ocena. 
 
 
8.2 Kriteriji in lestvice za dodelitev kredita 
 
Šolski kredit v drugem bieniju in tretjem letniku računamo po sledeči tabeli, ki je stopila v vel-
javo z M.O. št. 62 z dne 13. aprila 2017: “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera 
i, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 16.05.2017, n. 112 - S.O.)”. 

Srednja ocena S 3. letnik 4. letnik 5. letnik 

<6 — — 7-8 

6 7-8 8-9 9-10 

6/7 8-9 9-10 10-11 

7/8 9-10 10-11 11-12 

8/9 10-11 11-12 13-14 

9/10 11-12 12-13 14-15 

 
OPOMBA 
 
S predstavlja srednjo oceno, ki jo je dijak dosegel 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 na daljavo) 
- trud in zanimanje pri pouku in drugih šolskih dejavnostih, ki jih organizira šola 
- obiskovanje verouka oz. alternativne dejavnosti ali individualno izobraževanje, upoštevajoč 
zakonske predpise in sicer M.O. št. 26 z dne 15.3.2007 (prot. 2578) 
- izvenšolske dejavnosti oziroma formativni kredit. 
 
Priloga C 
Tabela 1 - pretvorba skupnega šolskega kredita 
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Na podlagi M.O. št. 65/14. 3. 2022 mora razredni svet pretvoriti skupni kredit iz štiridesetink v 
petdesetinke po spodnji tabeli. 
 
 
 
 
 

Točkovanje na podlagi 
40 (štiridesetink) 

Točkovanje na podlagi 
50 (petdesetink) 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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 8.3 Ocenjevalna lestvica za državni pisni in ustni izpit, ki jo je določilo Ministrstvo za 
šolstvo   

 
KRITERIJI OCENJEVANJA NA DRŽAVNEM  IZPITU 

 
 
1. PISNA NALOGA 

 
Za izdelavo navodil za prvo pisno nalogo iz slovenščineje pristojno Ministrstvo za šolstvo, (odlok 
št. 1095 z dne 21. novembra 2019). 
 

Kazalniki in opisniki ocenjevanja 
 

Splošni del (do 60 točk) 
 
KAZALNIK 1 

 Ideacija, načrtovanje in organizacija besedila 
 Besedilna kohezija in koherenca 

 
KAZALNIK 1 

 Ustreznost in bogastvo besedišča 
 Slovnična pravilnost (pravopis, oblikoslovje, skladnja); raba ločil 

 
KAZALNIK 1 

 Obsežnost in natančnost znanja in kulturna razgledanost 
 Kritična presoja in osebno vrednotenje 

 
Kazalniki in opisniki ocenjevanja – specifični delTipologija A 

Tipologija A 
Elementi, ki jih ocenjujemo (do 40 točk) 

 
 

 Upoštevanje navodil (dolžina, parafraziranje, povzemanje) 
 Zmožnost celostnega razumevanja besedila in njegovih tematskih in slogovnih vozlišč 
 Natančnost analize besedišča, skladnje, sloga in retoričnih elementov v besedilu (če na-

vodila to zahtevajo) 
 Ustrezna in razčlenjena interpretacija izhodiščnega besedila 

 
Tipologija B 

Elementi, ki jih ocenjujemo (do 40 točk) 
 
 



 

48 
 

 Razbiranje teze in argumentov v izhodiščnem besedilu 
 Zmožnost oblikovanja lastnega razmišljanja in rabe ustreznih konektorjev/povezovalnih 

elementov 
 Pravilna in skladna raba védenj in znanj pri lastnem utemeljevanju 

 
 
 
Tipologija C 

Elementi, ki jih ocenjujemo (do 40 točk) 
 
 

 Skladnost besedila z izhodiščno temo in ustrezno oblikovanje naslova in morebitnih med-
naslovov 

 Urejeno in linearno razvijanje teme 
 Ustreznost in razčlenjenost vèdenj in znanj 

 
Končna ocena naloge je vsota točk splošnega in specifičnega dela izbrane tipologije, pretvorjena v dvajsetinke. (100 : 5, 
zaokroženo navzgor v primeru ostanka, ki je enak ali višji od 0,5). 
 
Dodatek 
Tako dobljena končna ocena v dvajsetinkah se pretvori v petnajstinke po tabeli, ki jo je posredovalo Ministrstvo za šol-
stvo z dopisom št. AOODGOSV/12545 z dne 7. junija 2019: 
 

Dvajsetinke 1 2-3 4 5 6-7 8 9 10-
11 12 13 14-15 16 17 18-19 2

0 

Petnajstinke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1
5 

 
 
2. PISNA NALOGA – humanistične vede (Humanistični licej Kodeks LI 11) 

 
KAZALNIKI IN NIVOJI OCENJEVANJA 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per ogni 
indicatore (totale 20) 

Conoscere 
Conoscere le categorie concettuali delle scienze umane, i riferimenti 
teorici, i temi e i problemi, le tecniche e gli strumenti della ricerca 
afferenti agli ambiti disciplinari specifici 
ZNANJE 
Poznavanje ključnih pojmov humanističnih ved, teorij, tematik in 
problemov, tehnik in metod raziskovanja specifičnih področij. 
 

7/20   -   5/15 

Comprendere 
Comprendere il contenuto ed il significato delle informazioni fornite 
dalla traccia e le consegne che la prova prevede 
RAZUMEVANJE 
Razumevanje vsebine in pomena informacij, ki jih daje izhodiščna 
tema ter zahtev naloge. 
 

5/20   -   4/15 
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Interpretare 
Fornire un'interpretazione coerente ed essenziale delle informazioni 
apprese, attraverso l'analisi delle fonti e dei metodi di ricerca 
INTERPRETACIJA 
Oblikovati koherentno in bistveno interpretacijo  usvojenih infor-
macij na podlagi analize izhodišč in metod raziskovanja. 

4/20   -   3/15 

Argomentare 
Effettuare collegamenti e confronti tra gli ambiti disciplinari affe-
renti alle scienze umane; leggere i fenomeni in chiave critico rifles-
siva; rispettare i vincoli logici e linguistici 
UTEMELJEVANJE 
Znati povezati in primerjati predmetna področja, ki sodijo v sklop 
humanističnih ved; kritično presojati pojave; znati uporabljati stro-
kovno terminologijo. 
 

4/20   -   3/15 

 
Tabela 2  

Pretvorba točk 1. pisne naloge 

Točkovanje na 
podlagi 20 točk 
(dvajsetink) 

Točkovanje na 
podlagi 15 točk 
(petnajstink) 

1 1 

2 1.5 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.5 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.5 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.5 

15 11 

16 12 
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17 13 

18 13.5 

19 14 

20 15 

 

 

Tabela 2  

Pretvorba točk 2. pisne naloge 

Točkovanje na podlagi 
20 točk (dvajsetink) 

Točkovanje na podlagi 
10 točk (desetink) 

1 0.5 

2 1 

3 1.5 

4 2 

5 2.5 

6 3 

7 3.5 

8 4 

9 4.5 

10 5 

11 5.5 

12 6 

13 6.5 

14 7 

15 7.5 

16 8 

17 8.5 

18 9 

19 9.5 

20 10 

 
 



 

51 
 

 
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento 
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, 
con particolare riferimento 
a quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 
discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 
frammentario e lacunoso. 

0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse disci-
pline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in 
modo non sempre appropriato. 

1.50 - 3.50  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle di-
verse discipline in modo corretto e appropriato. 

4 - 4.50  

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in ma-
niera completa e utilizza in modo consapevole i loro 
metodi. 

5 - 6  

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in ma-
niera completa e approfondita e utilizza con piena pa-
dronanza i loro metodi. 

6.50 - 7  

Capacità di utilizzare le co-
noscenze acquisite e di 
collegarle tra loro. 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 
acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 

0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze ac-
quisite con difficoltà e in modo stentato 

1.50 - 3.50  

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 
acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le disci-
pline 

4 - 4.50  

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite colle-
gandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 

5 - 5.50  

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite colle-
gandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 
approfondita 

6  

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale 
rielaborando i contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e 
personale, o argomenta in modo superficiale e disor-
ganico 

0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e 
personali solo a tratti e solo in relazione a specifici ar-
gomenti 

1.50 - 3.50  

III È in grado di formulare semplici argomentazioni criti-
che e personali, con una corretta rielaborazione dei 
contenuti acquisiti 

4 - 4.50  

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni cri-
tiche e personali, rielaborando efficacemente i conte-
nuti acquisiti 

5 - 5.50  

V È in grado di formulare ampie e articolate argomenta-
zioni critiche e personali, rielaborando con originalità 
i contenuti acquisiti 

6  

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando 
un lessico inadeguato 

0.50  
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specifico riferimento al lin-
guaggio tecnico e/o di set-
tore, anche in lingua stra-
niera 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando 
un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 

1  

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 
adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico 
e/o di settore 

1.50  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un 
lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

2 - 2.50  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale 
e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico 
e/o di settore 

3  

Capacità di analisi e com-
prensione della realtà in 
chiave di cittadinanza at-
tiva a partire dalla rifles-
sione sulle esperienze per-
sonali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a 
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo 
fa in modo inadeguato 

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a par-
tire dalla riflessione sulle proprie esperienze con diffi-
coltà e solo se guidato 

1  

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà 
sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 
esperienze personali 

1.50  

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà 
sulla base di una attenta riflessione sulle proprie espe-
rienze personali 

2 - 2.50  

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della 
realtà sulla base di una riflessione critica e consape-
vole sulle proprie esperienze personali. 

3  

 
 
8.4 Priprava na državni izpit 
 
9. 5. 2022 je potekala simulacija kolokvija iz humanističnih ved, slovenščine, italijanščine, 
latinščine, angleščine in zgogovine umetnosti. 
 
 
Priloga k Dokumentu 15. maja 


