
DRZAVNI IZoBRAZEVALNI ZAVoD S SLoVENSKIM UÒNIM JEZIKoM
Humanistièni in znanstveni licej,,S. Gregorèiè"

Klasièni licej ,,P. Trubar"
34170 GORICA Ul. Puccini 14

tel. 0481 82123 - Ravn.0481 32387
D.§. 91 021 44031 7- e-mait gois002002@istruzione.it

ZAKLJUÒT.I I DRZAVN II.ZPIT

(Zakonski odl. 6212017, M,n. ur.
2501'lgl

§olsko leto 2018/19

PoRoÒtLo RAZREDNEcA svETA
ttt. xLnslÒrurcA LtcEJA

"pRIuoZ TRUBAR,

Poroéilo je razredni svet v oiji sestavi sog/asno odobril na seji dne 13 maja 2019.

Objavljeno dne

I o-/02/2,a,



 
Vsebina 

 
 

1. SPLOŠNI OKVIR  4 
1.1 Kratek splošni okvir  4 
1.2 Predstavitev šole  4 

2. PODATKI O KURIKULU  4 
2.1 Profil kompetenc, pridobljenih ob koncu petletnega šolanja  4 
2.2 Tedenski urnik  5 

3. OPIS RAZREDA  5 
3.1 Sestava razrednega sveta  5 
3.2 Didaktična kontinuiteta  6 
3.3 Sestava razreda in njegova zgodovina  6 

4. PODATKI O STRATEGIJAH IN METODAH INKLUZIJE  7 

5. SPLOŠNI PODATKI O DIDAKTIČNI DEJAVNOSTI  7 
5.1 Didaktične metodologije in strategije  7 
5.2 CLIL : dejavnosti in način poučevanja  7 
5.3 Dejavnosti in načini pridobivanja prečnih kompetenc. Usmerjanje - orientacija (ex           
IŠD): dejavnosti v trieniju  8 
5.4 Učna okolja: orodja – sredstva – kraji (lokacije) – časi vzgojno-izobraževalnih            
dejavnosti  11 

6. DEJAVNOSTI IN PROJEKTI (izrecno navesti: kateri so bili poglavitni didaktični in            
organizacijski elementi, kje in kdaj so se dejavnosti in projekti odvijale/i, komu so             
bile/i namenjene/i, katere so bile metodologije in kateri so bili doseženi cilji)  11 

6.1 Podporne dejavnosti in dejavnosti za okrepitev vzgojno-izobraževalnega procesa 12 
6.2 Dejavnosti in projekti, povezani z “Državljansko vzgojo in (ustavo”  13 
6.3 Druge dejavnosti za obogatitev vzgojno-izobraževalne ponudbe  14 
6.4 Medpredmetne dejavnosti  14 
6.5 Izvenkurikularne pobude in izkušnje (poleg dejavnosti, povezanih z izmenjavo          
šola-delo)  14 
6.6 Morebitne posebne dejavnosti za usmerjanje (orientacijo)  15 

7.  PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI PRI POSAMEZNIH PREDMETIH  15 
7.1 Informacije o posameznih predmetih (kompetence – vsebine – doseženi cilji)  15 

SLOVENSKI JEZIK IN SLOVSTVO  15 
ITALIJANSKI JEZIK IN SLOVSTVO  17 
LATINSKI JEZIK  IN KULTURA  20 
GRŠKI JEZIK IN KULTURA  21 
ANGLEŠKI JEZIK IN KULTURA  23 
ZGODOVINA  24 
FILOZOFIJA  27 
MATEMATIKA  31 
FIZIKA  32 
NARAVOSLOVJE  33 

2 



 

ZGODOVINA UMETNOSTI  34 
GIBALNE IN ŠPORTNE VEDE  39 
VEROUK  39 

8.  OCENJEVANJE ZNANJA  40 
8.1 Kriteriji ocenjevanja  40 
8.2 Kriteriji za dodelitev kredita  40 
8.3 Ocenjevalne lestvice pisnih nalog  41 
8.4 Ocenjevalne lestvice kolokvija  41 
8.5 Simulacije pisnih nalog.  41 
8.6 Druge dejavnosti, namenjene pripravam na Državni izpit (npr. simul. kolokvija)  41 

9. PODPISI PREDMETNIH PROFESORJEV  42 

10. PRILOGE  43 
10.1 Priloga A - ocenjevalna lestvica prve pisne naloge  43 
10.2 Priloga B - ocenjevalna lestvica druge pisne naloge  49 
10.3 Priloga C - ocenjevalna lestvica tretje pisne naloge  50 
10.4 Priloga Č - ocenjevalna lestvica za kolokvij  53 

11. ZUNANJE PRILOGE  53 
11.1 Priloga a - seznam dijakov  53 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 



 

1. SPLOŠNI OKVIR  

1.1 Kratek splošni okvir  
Na državnem izobraževalnem zavodu s slovenskim učnim jezikom S. Gregorčiča v Gorici            
delujejo tri licejske smeri in sicer: 

● humanistični licej; 
● znanstveni licej – opcija uporabne vede;  
● klasični licej Primoža Trubarja. 

Šola vzgaja dijake, ki bodo ob koncu šolanja enakopravno in enakovredno obvladovali 
kulturno in družbeno specifiko narodno mešanega območja kot je širša Goriška. 
 

1.2 Predstavitev šole 
Klasični licej seznanja mlade z izročilom antike, na katerem temeljita moderna evropska            
civilizacija in humanistična kultura. Z jezikovno, zgodovinsko in filozofsko pripravo, ki se            
celovito zliva z znanstvenimi znanji, predmetnik klasičnega liceja izostri čut za zakonitosti            
jezika in za estetiko ter privzgoji vesten in metodičen pristop do dela. Povezovanje med              
humanističnimi vrednotami izročila in izzivi sedanjosti ter zavest, da se vsa znanja med             
seboj prepletajo, spodbujata medpredmetni in celostni pristop do učnih vsebin, privzgajata           
sposobnost samostojnega reševanja kompleksnih problemov, kritično presojo in miselno         
odprtost do vsakega vedenja ali kulture. 
Ob tradicionalnem predmetnem pouku so nepogrešljiv del učno-vzgojnega procesa         
predavanja, kulturni dogodki, izleti in ekskurzije, ki dijakom nudijo priložnost za           
interdisciplinarno uporabo pridobljenih znanj, predvsem pa jim omogočijo, da spoznajo          
kulturno okolje in prostor, iz katerega izhajajo in v katerem živijo. 
 
 

2. PODATKI O KURIKULU  

2.1 Profil kompetenc, pridobljenih ob koncu petletnega šolanja  
Ob zaključenem petletnem šolanju na klasičnem liceju dijaki razvijejo vsa področja, ki so             
značilna za licejsko šolanje (glej prilogo A k O.P.R. št. 89/2010), predvsem pa: 

● poznajo razvoj naše civilizacije iz jezikovnega, književnega, umetniškega,        
zgodovinskega, političnega, filozofskega in znanstvenega vidika tudi preko        
neposrednega branja pomembnih avtorjev, del in virov; 

● prepoznavajo vlogo izročila pri kritičnem razumevanju sedanjosti; 
● z usvojenim jezikovnim znanjem in retoričnimi prvinami razumejo grška in latinska           

besedila in pri tem dograjujejo poznavanje slovenskega jezika; 
● s prevajanjem, študijem filozofije in znanstvenih ved razvijejo sposobnost         

utemeljevanja, razumevanja zapletenih besedil in reševanja različnih tipologij        
problemov, tudi ko niso strogo povezani z obravnavanimi vedami; 

● znajo kritično razmišljati o vrstah védenj in njihovi soodvisnosti ter znajo vrednotiti            
znanstvene vede iz humanističnega zornega kota. 
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2.2 Tedenski urnik  

PREDMET IV. gimn. V. gimn. I. licej II. licej III. licej 

Slovenski jezik in slovstvo 4 4 4 4 4 

Italijanski jezik in slovstvo 4 4 4 4 4 

Latinski jezik in kultura 5 5 4 4 4 

Grški jezik in kultura 4 4 3 3 3 

Angleški jezik in kultura 3 3 3 3 3 

Zgodovina in zemljepis 3 3    

Zgodovina   3 3 3 

Filozofija   3 3 3 

Matematika 3 3 2 2 2 

Fizika   2 2 2 

Naravoslovje 2 2 2 2 2 

Zgodovina umetnosti   2 2 2 

Gibalne in športne vede 2 2 2 2 2 

Verouk/alternativne dejavnosti  1 1 1 1 1 

SKUPNO 31 31 35 35 35 

 

3. OPIS RAZREDA  

3.1 Sestava razrednega sveta  
Razširjeni razredni svet so v šolskem letu 2018/19 sestavljali člani: 
 
Ime in priimek Vloga Predmet/a 
JARC MARCO Poverjeni ravnatelj  

BRATINA MIRJAM Profesorica Verouk 

ČERNIC PETER Profesor Zgodovina/Filozofija 

DEVETAK 
DAMIANA 

Profesorica Slovenski jezik in slovstvo 

DORNIK HARJET Profesorica Naravoslovje 

KLANJŠČEK 
NEVA 

Profesorica Italijanski jezik in slovstvo 
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MARINCIC NADIA Profesorica/Razrednik Latinski jezik in kultura/Grški jezik in      
kultura 

RUZZIER TJAŠA Profesorica Angleški jezik in kultura 

TOMSIČ ERIKA Profesorica Matematika/Fizika 

VIŽINTIN MARTA Profesorica Gibalne in športne vede 

ŽERJAL IVAN Profesor Zgodovina umetnosti 

KOREN Emanuela predstavnica staršev  

DEVETAK Danijel predstavnik staršev  

DEVETAK Gregor predstavnik dijakov  

PALJK Luka predstavnik dijakov  

 

3.2 Didaktična kontinuiteta  
Do zamenjav je v trieniju prišlo le pri angleščini in dvakrat pri matematiki in  fiziki. 
 

PREDMET I. licej II. licej III. licej 
matematika Manuel PETEANI David CROSELLI Erika TOMSIČ 

fizika Manuel PETEANI David CROSELLI Erika TOMSIČ 

angleški jezik in kultura Veronika BEUCIAR Tjaša RUZZIER Tjaša RUZZIER 

 

3.3 Sestava razreda in njegova zgodovina 
Razredno skupnost sestavlja sedem dijakov, tri dekleta in štirje fantje. Dva prihajata iz             
mesta, dva iz okoliških vasi, trije pa iz bolj oddaljenih vasi s pretežno italijanskega              
območja. Nekaj jih izhaja iz slovenskih družin, nekaj iz mešanih zakonov, dve dijakinji iz              
italijansko govorečih družin. 
Šolanje je začelo osem dijakov, v prvem razredu trienija pa jih je bilo sedem. V šolskem                
letu 2017/18 je en dijak bil na celoletnem študiju v Ljubljani. 
Dijaki se razlikujejo po značaju in zanimanjih. Nekateri so že od začetka imeli razvite              
delovne navade in odgovoren odnos do lastnih zadolžitev, pri ostalih so se te kompetence              
razvijale počasneje. Vedno so bili pripravljeni sodelovati pri raznih šolskih pobudah.           
Poglobili so medsebojne vezi, razvili sposobnost poslušanja in strpnost do različno           
mislečega, poglobili samozavedanje in kritičnost do sebe in družbe. Do vsega šolskega            
osebja so se vedli spoštljivo in niso nikoli imeli nobene disciplinske obravnave. Razredni             
svet soglasno meni, da so vsi dosegli načrtovane vzgojno-izobraževalne cilje. 
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4. PODATKI O STRATEGIJAH IN METODAH INKLUZIJE 
Razredni svet je skozi ves trienij skrbel za preprečevanje šolske neuspešnosti. V razredni             
skupnosti ni bilo dijakov z deklariranimi specifičnimi učnimi težavami, zato ni bilo            
individualiziranih načrtov, pač pa sprotno prilagajanje posebnim vzgojnim potrebam. 
S posebno pozornostjo je razredni svet sledil ponovnemu vključevanju dijaka, ki je v             
sklopu mobilnosti bil na enoletnem študiju v tujini. Ta je do konca prvega štirimesečja z               
vodenim učenjem usvojil bistvena znanja pri predmetih, ki jih ni obiskoval na gostiteljski             
šoli. 

 

5. SPLOŠNI PODATKI O DIDAKTIČNI DEJAVNOSTI 
 

5.1 Didaktične metodologije in strategije 
Učna dejavnost je načrtovana v osebnih letnih učnih načrtih, ki jih profesorji izdelajo na              
začetku šolskega leta na osnovi zavodskega kurikula, uradnih učnih načrtov študijske           
smeri, predlogov in odločitev profesorskega zbora in ob upoštevanju značilnosti in potreb            
konkretnih razrednih skupnosti. V osebnih učnih načrtih so operativno razčlenjeni          
izhodiščno stanje, vzgojni in izobraževalni cilji, vsebine in metode dela v posameznih            
razredih. 

5.2 CLIL : dejavnosti in način poučevanja 
Dijaki so koristili jezikovne kompetence profesorja zgodovine in filozofije pri obravnavi treh            
modulov v nejezikovnem predmetu zgodovina. Prva dva modula so opravili v šolskem letu             
2017/18, tretjega v letošnjem letu. 
 
 

 Naslov Vsebina Jezik Št. ur Pridobljene 
kompetence 

1
. 

The Stuart age 
2017/18 

Razumevanje okoliščin  
rojstva ustavnih idej in    
parlamentarizma v  
anglosaškem svetu.  
 
Učni cilji 
Spoznavanje okoliščin  
uveljavljanja 
parlamentarnih idej in   
dojemanje krize  
absolutističnega 
pojmovanja oblasti. 
  
Učne vsebine 
Jakob I. in Karel I.,     
monopoli, preureditev  

angleščina 10 Branje in komentiranje   
zgodovinskih virov v   
angleškem jeziku. 
Raba specifičnega  
besednega zaklada (pravo in    
ustava). 
Govorni nastop po modelu    
Frayer.  
Argumentiranje tez v tujem    
jeziku.  
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angleškega kmetijstva,  
agrarni kapitalizem,  
revolucija, Cromwell, Bill   
of rights, Jakob II., Karel     
II., Glorious Revolution. 

2
. 

The American  
Revolution 
2017/18 

Rojstvo demokratičnih  
modelov državne ureditve 
 
Učni cilji 
Spoznavanje kulturnega  
okolja, v katerem se    
uveljavijo demokratične  
ideje. Demokratična  
državna ureditev. 
Učne vsebine 
Kolonialna politika, odnos   
Velike Britanije do kolonij,    
upor ameriških kolonij,   
ameriška ustava,  
federalna ureditev države. 

angleščina 10 Branje in komentiranje   
zgodovinskih virov v   
angleškem jeziku. 
Raba specifičnega  
besednega zaklada (pravo in    
ustava). 
Govorni nastop po modelu    
Frayer.  
Argumentiranje tez v tujem    
jeziku.  
 

3
. 

The Great  
Depression 
2018/19 

Gospodarski tokovi in   
utrjevanje demoratičnih  
struktur 
Učni cilji 
Odkrivanje teorije o   
ekonomskih ciklih in   
delovanje javnih ustanov,   
za urejanje le- teh. 
Učne vsebine 
Kriza svetovne borze leta    
1929, liberalizem,  
depresija, new deal,   
welfare state . 

angleščina 8 Branje in komentiranje   
ekonomskih člankov. 
Raba specifičnega  
besednega zaklada  
(ekonomsko izrazje). 
Govorni nastop. 
Diskusija v tujem jeziku. 

 

 

 

 

5.3 Dejavnosti in načini pridobivanja prečnih kompetenc. Usmerjanje -         
orientacija (ex IŠD): dejavnosti v trieniju 
 
Izkušnje v okviru Učnih poti za transverzalne kompetence in usmerjanje (nekdanja           
izmenjava šola-delo), ki so se jih dijakih udeležili v drugem bieniju in zadnjem letniku, so               
potekale na podlagi smernic, ki jih je sprejel profesorski zbor in so zabeležene v triletnem               
Vip-u, izhajajo pa iz priporočil evropskega parlamenta z dne 18.12.2006 in so bile             
zasnovane v skladu z odstavki 33- 39, 1. člena, zakona 107/2015 in Min. dopisa 936 z                
dne 15. septembra 2015. Znotraj tega okvira je razredni svet za vsako leto predvidel              
osrednje dejavnosti, glavne cilje in kompetence, ki naj bi jih dijaki dosegli. Izkušnje             
izmenjave šola-delo so se v triletju 2016-19 držale sledeče vsebinske porazdelitve: 
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Prvi razred drugega bienija: Približati se svetu dela (Šol.leto 2016/17) 
 
Cilji 
Nuditi dijakom možnost razvijanja transverzalnih kompetenc in spretnosti, ki so potrebne           
za vstop v delovno okolje. Omogočiti stik z izvenšolskimi konteksti, formalnimi in            
neformalnimi oblikami učenja in preizkušanja samega sebe pred javnostjo. 
  

Kompetence 
V ospredju so bile predvsem sledeče kompetence:  

● Učiti se učiti 
● Sporočanje v maternem jeziku 
● Sporočanje v tujem jeziku 
● Digitalne kompetence 
● Socialne in državljanske  kompetence 

  

Dejavnosti 
Navedeno je maksimalno število ur trajanja dejavnosti.  
 

DEJAVNOST Število ur 

Tečaj varnosti 8 

Usvajanje osnovnih spretnosti 16 

Sodelovanje na mednarodnem simpoziju Inštituta za srednjeevropska       
kulturna srečanja - ICM 

27 

Ekonomsko opismenjevanje 8 

Vodiči na Spomladanskih dnevih FAI-ja 25 

Šola v zelenju: naravoslovni vodiči 20 

  

  

Drugi razred drugega bienija: Živeti in delovati na teritoriju (Šol.leto 2017/18) 
 
Cilji 
Omogočiti dijakom delovno izkušnjo in razvijanje kompetenc vezanih na organizacijo dela           
in na timsko delo. Spodbujati vključevanje v delovno okolje, raziskovalne dejavnosti,           
predelavo in posredovanje informacij. 
  

Kompetence 
V ospredju so bile predvsem sledeče kompetence: 

● Učiti se učiti 
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● Sporočanje v maternem jeziku 
● Sporočanje v tujem jeziku 
● Digitalne kompetence 
● Tehnično poklicne kompetence 
● Organizacijske kompetence 
● Kompetence vezane na timsko delo in sposobnost prilagajanja različnim delovnim          

okoljem 
  

Dejavnosti 
Dijaki so se skupinsko ali posamezno udeležili sledečih izkušenj (navedeno je maksimalno            
število ur trajanja dejavnosti). 
  

DEJAVNOST Število ur 

Staž na Primorskem dnevniku 36 

Staž na Novem glasu 28 

Staž v Semeniški knjižnici 30 

Staž v Feiglovi knjižnici 62 

Vodiči na Jesenskih dnevih FAI-ja 15 

Šola v zelenju: naravoslovni vodiči 7 

Usmerjanje 7 

  

 
 
Zadnji letnik: Vstopiti v svet (Šol.leto 2018/19) 
 
Cilji 
Omogočati zavestno izbiro univerzitetnega študija na podlagi izkušenj v okviru usmerjanja           
in formativnih izkušenj v delovnem okolju. 
  
Kompetence 
V ospredju so bile predvsem sledeče kompetence: 

● Samoiniciativnost in podjetnost 
● Organizacijske kompetence 
● Kompetence vezane na timsko delo in sposobnost prilagajanja različnim delovnim          

okoljem 
  
Dejavnosti 
Dijaki so se skupinsko ali posamezno udeležili sledečih izkušenj (navedeno je maksimalno            
število ur trajanja dejavnosti).  
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DEJAVNOST Število ur 

Vodiči po Gorici v okviru izmenjave z Novogoriško gimnazijo 16 

Usmerjanje 20 

  
Podrobne kompetence posameznih izkušenj so navedene v formativnih načrtih vsake          
dejavnosti in so na voljo v dokumentaciji Učnih poti za transverzalne kompetence in             
usmerjanje (bivša izmenjava šola-delo) posameznega dijaka. 
  

5.4 Učna okolja: orodja – sredstva – kraji (lokacije) – časi           
vzgojno-izobraževalnih dejavnosti  
Šola razpolaga z avditorijem, telovadnico, dijaško in profesorsko knjižnico, fizikalnico,          
laboratorijem za biologijo in kemijo, računalniško učilnico, jezikovnim laboratorijem, video          
sobo in moderno opremljenimi učilnicami. Učilnice so opremljene z namiznim          
računalnikom, ki je kabelsko povezan v medmrežje, in LIM tablo, imajo pa tudi dostop do               
brezžičnega omrežja. Razredi klasičnega liceja razpolagajo tudi z razredno knjižnico, v           
kateri so zbrane knjige, ki odgovarjajo učnim programom posameznih razredov.  
Skladno z letnim učnim načrtovanjem se učni proces odvija tudi izven šole v bližnjem              
okolju. V ta sklop sodijo dejavnosti, ki so del večletnih projektov, kot so npr. obiski               
gledaliških predstav, kulturnih prireditev, razstav, predavanj, različnih ustanov itd. 
Pomemben del šolske ponudbe so tudi načrtovanje delovnih praks in stažev izven ožjega             
okolja, enodnevne ekskurzije in večdnevna poučna potovanja. 
V zadnjih treh letih je bilo šolsko leto razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji približno              
enakega trajanja. Ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja so dijaki z nezadostnimi           
ocenami dobili navodila, kako dopolniti kompetence z dopolnilnim poukom, individualnim          
učenjem pod profesorjevim vodstvom ali s sprotnim dopolnjevanjem. Po drugem          
ocenjevalnem obdobju so dijaki z nezadostnim uspehom v enem ali več predmetih dobili             
navodila, kako nadoknaditi formativni dolg, obiskovali so podporni pouk in pred iztekom            
šolskega leta opravili preverjanje pridobljenih znanj in kompetenc. 
Številni projekti in načrtovane dejavnosti, katerim so se pridružile še naknadne in            
nenazadnje same simulacije novih izpitnih nalog, so zastavljenemu učnemu načrtu odjedli           
kar veliko ur in pogojevali  učni proces pri posameznih predmetih. 
 

6. DEJAVNOSTI IN PROJEKTI (izrecno navesti: kateri so bili poglavitni          
didaktični in organizacijski elementi, kje in kdaj so se dejavnosti in           
projekti odvijale/i, komu so bile/i namenjene/i, katere so bile         
metodologije in kateri so bili doseženi cilji) 
V šolskem kurikulu so bili projekti in dejavnosti zbrani v pet večjih sklopov, ki so bili tako                 
razvrščeni:  

● spodbujanje odličnosti 
● korenine in teritorij 
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● aktivno državljanstvo 
● dobro počutje 
● izmenjava šola delo 

Šola je v sklopu omenjenih projektov gojila tranzverzalne kompetence dijakov v skladu s             
priporočili Evropskega parlamenta z dne 18.12.2006, obenem pa so projekti spodbujali           
procese samospoznavanja osebnih talentov, kar je izhodišče za uspešno usmerjanje          
dijaka za nadaljnji študij. Metodologije dela so bile različne in so ustrezale potrebam             
specifičnih projektov. Zajemale so frontalne zunanje posege, delavnice pod vodstvom          
izvedencev, laboratorijsko skupinsko delo, izmenjave izkušenj z vrstniki, oglede dogodkov          
itd. Dejavnosti so se odvijale tako v jutranjem kot tudi v popoldanskem ali večernem času,               
potekale pa so na šoli in v izvenšolskem okolju.  
 

6.1 Podporne dejavnosti in dejavnosti za okrepitev       
vzgojno-izobraževalnega procesa 
Dijaki so skozi ves trienij koristili podporne dejavnosti, ki jih je nudila šola v obliki               
podpornega pouka, individualnega študija pod profesorjevim vodstvom in sprotnega         
dopolnjevanja.  
V šolskem letu 2016/17 so vsi dijaki razen enega sledili vsaj eni podporni dejavnosti pri               
sledečih predmetih: slovenščina, latinščina, grščina, zgodovina, matematika in fizika. Dijak          
z odloženim ocenjevanjem je obiskoval podporni tečaj iz grščine. 
V šolskem letu 2017/18 je pet dijakov bilo deležnih podpornih dejavnosti pri latinščini,             
grščini, matematiki in fiziki, dijakinja in dijak z odloženim ocenjevanjem pa še podpornega             
pouka iz matematike in individualnega študija pri italijanščini. 
V letošnjem šolskem letu je pet dijakov koristilo podporne dejavnosti pri latinščini, grščini,             
angleščini, filozofiji, matematiki in fiziki. 
 
Za okrepitev vzgojno-izobraževalnega procesa je profesorski zbor izdelal načrt dejavnosti          
namenjenih posameznikom, posameznim razredom ali skupinam razredov v sklopu         
Spodbujanje odličnosti. Cilji dejavnosti so bili odpreti dijakom miselna obzorja v luči            
samospoznavanja, prerasti pristop do učenja, ki temelji na količini vsebin, in ustvarjati            
priložnosti za gojenje kvalitetnih učnih izkušenj, obenem pa vnašati novosti v didaktične            
procese. 
 

Ime projekta Cilji Metodologija Leto izvedbe 

PRESTOPIMO PRAG  
GLEDALIŠČA 

Spoznati gledališko  
umetnost 

Ogled treh ali petih    
predstav SSG-ja,  
predstave v italijanskem   
in angleškem jeziku 

Šol. leto 2016/17,   
2017/18 in 2018/19 

ŠOLA V ZELENJU Bogatiti botanično zbirko,   
voditi oglede po   
botaničnem vrtu 

Učenje preko izkušenj Šol. leto 2016/17 in    
2017/18 

LITERARNA 
TEKMOVANJA 

Razviti ustvarjalnost na   
literarnem, likovnem in   
fotografskem področju 

Kreativno pisanje ali   
ustvarjanje 

Šol. leto 2016/17,   
2017/18 in 2018/19 
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Cankarjevo tekmovanje,  
Pot do človeka 

BRALNA VZGOJA IN   
STIK S KNJIGO 

Spodbuditi branje  Obisk knjižnega sejma v    
Ljubljani 

Šol. leto 2016/17 

OKNO V SVET 
(šolski izleti) 

Omogočiti dijakom stik z    
evropskim prostorom 

Organizirane vodene  
dejavnosti usklajene z   
učnimi programi 

Sicilija 2017 
Dunaj 2018, 
Praga 2019 

KLASIKI PROTI Poglobiti znanje o klasiki    
preko medpredmetnih  
povezav 
  

Predavanja Šol. leto 2018/19 

LITERARNA 
SREČANJA Z AVTORJI 

Približati dijakom slovensko   
besedo in kulturo 

Srečanja s slovenskimi   
pesniki, pisatelji in   
ilustratorji 

Vsaj eno srečanje   
letno 

OKUSIMO LEPOTO Privzgajati občutek za   
lepoto 

Obiski razstave o Van    
Goghu in beneškega   
bienala; obisk muzeja   
Guggenheim v Benetkah,   
zbirke Narodne galerije v    
Ljubljani in razstave Ivane    
Kobilce;  

Šol.leto 2017/18 in   
šol.leto 2018/19 

 

 

6.2 Dejavnosti in projekti, povezani z “Državljansko vzgojo in (ustavo”  
Šolski kurikulum obravnava aktivno državljanstvo predvsem v luči vključevanja dijakov v           
življenje skupnosti ter v skladu s pojmovanjem politike v etimološkem pomenu besede, in             
sicer kot skrb za skupnost. V ospredje stopajo torej dejavnosti in projekti, ki spodbujajo              
spoštovanje kulturne raznolikosti, zagotavljanje človekovih pravic in utrjevanje vrednot         
miru in demokracije. V triletju so stekli sledeči projekti: 
 

Ime projekta Cilji Metodologija Leto izvedbe 

PREPREČEVANJE 
NASILJA IN SPLETNEGA   
NAJSTNIŠKEGA NASILJA 

Osveščanje dijakov o   
posledicah spletnega  
najstniškega nasilja 

Srečanje s poštno policijo Šol. leto 2016/17 

AKTIVNA 
DRŽAVLJANSKA DRŽA:  
prva pomoč, krvodajalstvo,   
darovanje kostnega  
mozga 

Spodbuditi razmislek o   
družbeni odgovornosti  
posameznika 

Srečanje in delavnice z    
zunanjimi izvedenci in   
pričevalci 

Šol. leto 2017/18 in    
2018/19 

VZGOJA ZA LEGALNOST: 
Zaščita kulturne dediščine,  
Srečanja o mamilih s    
finančno stražo 

Osvestiti dijake o   
obstoječih normah na   
omenjenih področjih 

Srečanje z zunanjimi   
izvedenci 
 

Šol. leto 2016/17 in    
2017/18 

SPOMIN NA SHOAH  Utrjevanje vrednot  
medsebojnega 
spoštovanja in kulturne   
raznolikosti 

Pripravljalne delavnice in   
ogled koncentracijskih  
taborišč 

Šol. leto 2017/18 in    
2018/19 
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Ogled dokumentarnega  
filma Onstran žice 

Šol. leto 2018/19 

AMBASADORJI 
ZDRUŽENIH NARODOV 

Spoznavanje 
mednarodnih ustanov 

Pripravljalne delavnice in   
ogled sedeža OZN 

Šol. leto 2017/18 
(nekateri dijaki) 

DRŽAVLJANSKA 
VZGOJA:  
Italijanska ustava,  
Mednarodne organizacije  
in mir  

Odkrivanje temeljnih  
načel ustave, pravic in    
dolžnosti državljanov in   
ureditve republike  
Poznavanje EU in OZN 

Frontalni pouk med   
poukom zgodovine 

Šol. leto 2018/19 

 

 

6.3 Druge dejavnosti za obogatitev vzgojno-izobraževalne ponudbe  
Ostale dejavnosti za obogatitev vzgojno-izobraževalne ponudbe so zajete v sklopih          
korenine in teritorij ter dobro počutje. Namen prvih je graditi stike s teritorijem in krepiti               
občutek kulturne pripadnosti v skladu z vizijo šole, ki želi dati dijakom korenine za rast. Iz                
tega področja bi omenili vsakoletne enodnevne ekskurzije namenjene spoznavanju         
slovenskih dežel in njihove kulturne dediščine, ki jih ponuja zavod za šolstvo RS (Koper in               
Istra, Celje, Kobarid in Bovec), dvodnevno izmenjavo z novogoriško gimnazijo v šol. letu             
2016/17 in letošnje vodenje novogoriških gimnazijcev po goriških kulturnih spomenikih in           
slovenskih ustanovah. 
Cilj sklopa dobro počutje je graditi prijazno šolsko okolje, ki spodbuja k učnemu uspehu.              
Pobude so vezane na vzgojo za zdravje, na organizacijo psihološkega counselinga in na             
športne dejavnosti. Pri vzgoji za zdravje je izdelan tematski načrt, ki v petih letih s srečanji                
z zunanjimi izvedenci seznani dijake z načini zdravega prehranjevanja in življenja, z            
raznimi vrstami odvisnosti, z najstniškim nasiljem, s krvodajalstvom in darovanjem          
kostnega mozga ter z drugimi sorodnimi temami. Na športnem področju se posamezni            
dijaki udeležujejo športnih tekmovanj v okviru šolskega športnega centra, vse slovenske           
višje šole pa sodelujejo na vsakoletnem Memorialu Jožice Mikulus. 
 

6.4 Medpredmetne dejavnosti  
Razredni svet ni načrtoval nobene medpredmetne dejavnosti. 
 

6.5 Izvenkurikularne pobude in izkušnje (poleg dejavnosti, povezanih z         
izmenjavo šola-delo) 
Poleg kurikularnih dejavnosti ponuja šola popoldanske delavnice, ki so namenjene          
zainteresiranim posameznikom. V zadnjih treh letih je deloval likovni krožek, čigar cilj je             
spodbuditi likovno ustvarjalnost in vizualno kreativnost. V letošnjem šolskem letu je           
ponovno zaživela gledališka delavnica in postavila na oder izvirno predstavo Res dobra            
šola, v kateri se prepletajo štirje jeziki šolskega kurikula. 
Sicer so dijaki aktivni tudi izvenšolsko na glasbenem in zborovskem področju, v športu, pri              
skavtih in v društvenem življenju. 
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6.6 Morebitne posebne dejavnosti za usmerjanje (orientacijo)  
V tretjem letniku (I.KL) so dijaki izpolnjevali vprašalnike programa SORPRENDO, ki ga            
ponuja Centralna direkcija dežele FJK za delo in izobrazbo. Razmislili so o svojih             
sposobnostih, željah in interesih glede nadaljnje študijske poti in vključitve v delovno            
okolje. 
V četrtem letniku (II.KL) so se dijaki udeležili Dneva odprtih vrat (Open day) videmske              
univerze. 
V petem letniku (III.KL) so dijaki obiskali tržaško, ljubljansko in novogoriško univerzo.            
Novembra 2018 so prisostvovali Laboratoriju bodočnosti v Trstu. Februarja so se v            
prostorih licejskega pola srečali s predstavniki Kluba zamejskih študentov, ki so jim            
prikazali študijske možnosti na slovenskih univerzah in pojasnili vpisne postopke. V triletju            
so dijaki vseskozi prejemali informacije o ponudbi številnih univerz v Italiji in Sloveniji. 

 

7.  PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI PRI POSAMEZNIH PREDMETIH  

7.1 Informacije o posameznih predmetih (kompetence – vsebine –        
doseženi cilji) 
 

SLOVENSKI JEZIK IN SLOVSTVO 
 

KOMPETENCE, 
ki so jih dijaki/inje dosegli/e ob       

koncu leta v predmetu: 

Dijaki znajo samostojno analizirati leposlovno besedilo glede na        
jezikovne, oblikovne, slogovne, idejne in druge značilnosti. 

Dijaki so sprožili pobudo, da bi v sklopu Prešernove proslave           
povabili prevajalca Aleša Bergerja. Preučili so njegov življenjepis in         
dela ter se mu približali skozi pesmi Jacquesa Preverta iz zbirke           
“Besede” in spoznali številne možnosti jezika ob “Vajah v slogu”          
Raymonda Queneauja ter se pripravili na pogovor z njim, tako da so            
sami sestavili zanimiva vprašanja, na katera je avtor temeljito         
odgovarjal. Vprašanja niso bila stereotipna, tako da je pogovor stekel          
na zanimiv in izviren način. 

OBRAVNAVANE VSEBINE: 
(tudi v okviru didaktičnih enot ali      
modulov) 

Prva učna enota: Smeri konca 19. stoletja in slovenska moderna:          
nova romantika, dekadenca in simbolizem. Splošna oznaka in vpliv         
tujih avtorjev( 5 ur v lanskem šolskem letu). 
Josip Murn Aleksandrov; bivanjska tematika, metaforika in       
kontrastno slikanje v njegovih pesmih: Sneg, Nebo nebo, Trenutek,         
Ah, ti bori, Ko dobrave se mrače, Pesem o ajdi, Vlahi. Pismo Ivanu             
Cankarju. ( september-oktober, 5 ur). 
Dragotin Kette: ljubezenske pesmi: ljubljansko, novomeško, tržaško        

obdobje. Jagned, Na trgu, Na molu San Carlo VII;         
filozofsko-refleksivna lirika: Moj Bog; pripovedne pesmi: Pijanec.       
(september-oktober, 6 ur). 
Ivan Cankar: motivno tematska klasifikacija njegovih del, simbolika in         
ideje, literarne vrste in smeri, jezik in slog. Primerjalna analiza          
posameznih del in vloga evropskih vplivov: Vinjete (Epilog), Na         
klancu, Martin Kačur, Hlapec Jernej in njegova pravica, Hlapci, Za          
narodov blagor, Kralj na Betajnovi. (10 ur v lanskem šolskem letu). 
Župančič: vodilni motivi njegovih pesniških zbirk: Ti skrivnostni moj         
cvet, Manom Josipa Murna Aleksandrova, Z vlakom, Duma,        

15 



 

Zemljevid, Kovaška, Žebljarska, Veš, poet, svoj dolg (        
september-oktober, 7 ur). 
Druga učna enota: sodobniki slovenske moderne (november, 5 ur):         
Fran Saleški Finžgar, Alojz Kraigher, Izidor Cankar, Zofka Kveder.  
Alojz Gradnik in njegova ljubezenska, rodovna in pokrajinska        
tematika. Pisma, Eros-Tanatos, Mors victrix ( november, 4 ure). 
Tretja učna enota: svetovna književnost 20. stoletja: značilnosti in         
jezik. Futurizem, kubizem, dadaizem, nadrealizem, konstruktivizem,      
nadrealizem, ekspresionizem (december, 5 ur). 
Slovenska književnost med moderno in sodobnostjo: Srečko       
Kosovel: motivi, ideje, teme, idejnost in metaforika njegove        
impresionistične, ekspresionistične in konstruktivistične lirike: Slutnja,      
Balada, Bori, Ekstaza smrti, Kons 5, Pesem št. X. ( december, 9 ur). 
Ivan Pregelj in položaj pripovedne proze v ekspresionizmu. Slog         
njegovih del. Tolminski punt in križev pot Matkove Tine. ( november,           
3 ure). Slavko Grum: Dogodek v mestu Gogi. (januar, 3 ure). 
Četrta učna enota: socialni realizem: splošna slika:  (februar, 2 uri). 
Prežihov Voranc in nadaljevanje tradicije kmečkih povesti. Vorančev        
človek v boju z naravo in socialnimi razmerami. Razlika med          
Vorančevo, Kranjčevo in Kosmačevo prozo. Voranc: Samorastniki,       
Boj na požiralniku. (3 ure v februarju). Kranjec: Režonja na svojem.           
(februar, 3 ure). Kosmač: realistične, fantastične ter eksistencialne        
prvine v njegovem opusu. Balada o trobenti in oblaku. Svet          
drugačnih v delu Tantadruj ( februar, 4 ure). 
Vladimir Bartol: Alamut ( februar, 2 uri). 
Peta učna enota: književnost med drugo svetovno vojno (marec, 4          
ure): Karel Destovnik Kajuh, Bosa pojdiva, dekle, obsorej. Matej Bor,          
Srečanje; France Balantič, Nekoč bo lepo, Zasuta usta. ( april, 3           
ure). 
Edvard Kocbek: družbeno in politično delovanje. Kocbek, pesnik in         
pisatelj. Zbirka Strah in pogum; Kocbekovo pesništvo: Močna rdeča         
junca gresta počasi, Deček na drevesu, Igra, Molitev. Afera Zaliv. (           
marec-april, 5 ur). 
Šesta učna enota: Slovenska književnost po 2. svetovni vojni (kratek          
pregled).  
Intimizem: Pavček, Še enkrat glagoli; Menart, Croquis, Ciril Zlobec,         
Pobeglo otroštvo, Kajetan Kovič, Psalm. (maj, 3 ure).  
Fantastika in nadrealizem: Dane Zajc, Veliki črni bik; Gregor Strniša,          
Inferno - 2. del: Gora (maj, 1 ura). 
Dominik Smole: eksistencialistična tema in antični mit, Antigona        
(maj, 1 ura), 
Boris Pahor: življenje in delo, narodnostno vprašanje in taboriščna          

tematika.  Mesto v zalivu (maj, 2 uri). 
Alojz Rebula: pregled njegovega leposlovnega ustvarjanja, Senčni        

ples (maj, 2 uri).  

VEŠČINE: Dijaki so sposobni samostojne in izvirne interpretacije besedila.        
Znajo estetsko analizirati in interpretirati besedilo, obrazložiti tudi        
njegovo skrito sporočilo in si izmenjati mnenja. 
 

METODOLOGIJE: Pri literarnem pouku sem se posluževala metode vodenega        
razgovora in ustne razlage ter ju prepletala tako s frontalno kot z            
individualno in skupinsko metodo. Pri predavanju epskih in lirskih         
prvin sem izhajala iz teksta. Literarno teorijo smo obravnavali vedno          
v povezavi z literarnimi vzorci, oprijem pa je bil vedno tudi tematski.  
 
 

OCENJEVALNI KRITERIJI: Preverjanje je bilo najavljeno in po obravnavanih zaključenih celotah.         
Čutila sem tudi potrebo po sprotnih povratnih informacijah.        
Kombinirala sem različne vrste preverjanja: ustno, pisno, naloge        
objektivne vrste idr. Dijaki so pisali v prvem štirimesečju tri šolske           
naloge, v drugem dve simulaciji prve pisne naloge in eno šolsko           
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nalogo. Ocenila sem tako šolsko kot tudi domače delo. Upoštevala          
sem, ali je bilo znanje le mnemonična ponovitev predelane snovi, ali           
so dijaki razumeli snov, jo interpretirali in razložili z izvirnimi in           
jezikovno ustreznimi besedami, ali so znali pridobljeno znanje        
uporabiti tudi v različnih kontekstih, ga povezovati in nenazadnje, ali          
so usvojeno znanje združili v ustvarjalno sintezo in dokazali splošno          
razgledanost. 
 
 

UČBENIKI IN DIDAKTIČNO   
GRADIVO / UČNI PRIPOMOČKI: 

J. Kos: Pregled slovenskega slovstva, Obzorja Maribor; 
Razni avtorji, Branja 3 in Branja 4; 
M: Cenda, Besede naših dni; 
Slovarji, leksikoni, priročniki, revije, časopisni članki in profesorjevi        
zapiski. 
 
 

 

ITALIJANSKI JEZIK IN SLOVSTVO 
 

KOMPETENCE, ki so jih dijaki/inje     
dosegli/e ob koncu leta v     
predmetu: 

Dijaki znajo: 
● prepoznati literarno teoretske in literarno zgodovinske      

pojme izbranih vsebin ter družbene zakonitosti razvoja       
italijanske književnosti;  

● prepoznati formalne značilnosti literarnega besedila,      
ugotoviti funkcijo, ki jo v besedilih imajo notranja zgradba,         
izbira jezikovnih sredstev ter ritmične prvine (pri poeziji); 

● skozi jezikovne in vsebinske prvine literarnega dela znajo         
razbrati njegovo kulturno, filozofsko in splošno zgodovinsko       
ozadje. 

OBRAVNAVANE VSEBINE: 
(tudi v okviru didaktičnih enot ali      
modulov) 

I.ŠTIRIMESEČJE 
1) Il Decadentismo 
·         Il primo Novecento e la crisi della razionalità 
·         Nietzsche e la morte di Dio 
·         Bergson e il vitalismo 
·         Freud e la scoperta dell'inconscio 
2) Verso il Simbolismo in Italia: Giovanni Pascoli 
·         La vita, le idee, la personalità, le opere 
·         Temi, miti e innovazioni della poesia pascoliana 
3) Estetismo e superomismo: Gabriele D'Annunzio 
·         La vita come opera d'arte 
·         Il capolavoro poetico: le Laudi 
·         I romanzi e i testi in prosa 
·         Il teatro 
4)  La poesia italiana tra Ottocento e Novecento 
·        Il Crepuscolarismo 
·        Sergio Corazzini 
·        Guido Gozzano 
5) Avanguardie storiche ed espressionismo letterario 
· La storia del primo movimento d'avanguardia: il        
Futurismo 
·         Il fondatore: Filippo Tommaso Marinetti 
·         Poetica e poesia dei Crepuscolari 
·         L'Espressionismo 
·         Il Dadaismo di Tristan Tzara 
·         Andrè Breton e il Surrealismo 
  
6) Italo Svevo e il romanzo della coscienza 
·         Il  »caso« di un narratore di livello europeo 
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·         I primi romanzi e la nascita del personaggio     dell'inetto 
·         Il  capolavoro : La coscienza di Zeno 
 
Percorso antologico 
 
Pascoli: da Il fanciullino: E’ dentro di noi un fanciullino. Da Myricae:            
X Agosto; L'assiuolo; Temporale; Il lampo;Il tuono. Da Canti di          
Castelvecchio: Il gelsomino notturno. Da La grande proletaria si è          
mossa: Sempre vedendo in alto … il nostro tricolore. 
D'Annunzio: da Il piacere: Il ritratto di un esteta; Il verso è tutto; da              
Notturno: Deserto di cenere; da Alcyone: La pioggia nel pineto. 
Corazzini: da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta         
sentimentale. Gozzano: da I colloqui: La signorina Felicita ovvero la          
felicità. 
Palazzeschi: da L’incendiario: E lasciatemi divertire. 
Marinetti: da Il Manifesto del Futurismo: Aggressività, audacia,        
dinamismo; da Zang Tumb Tumb: Il bombardamento di Adrianapoli. 
Apollinaire: da Calligrammi: Piove 
Tzara: da Manifesto del Dadaismo: Per fare una poesia dadaista. 
Svevo: da Una vita: L’insoddisfazione di Alfonso; da La coscienza di           
Zeno: Prefazione e Preambolo; L’ultima sigaretta; Un rapporto        
conflittuale; Un salotto “mai più interdetto”; Una catastrofe inaudita. 
 
 
II.ŠTIRIMESEŠJE 
  
7)  Luigi Pirandello fra narrativa, teatro e filosofia 
·         La vita, le opere, l'epoca e il pensiero 
·         Le novelle, i romanzi, il teatro.  
8) Giuseppe Ungaretti 
·         La vita e le opere 
·         Il pensiero e la poetica 
·         L’Allegria 
9) Dal primo al secondo dopoguerra 
·        Il contesto storico e politico 
·        Le lotte sociali e l’avvento del fascismo in Italia 
·        La seconda guerra mondiale 
·        Il dibattito culturale in Italia tra le due guerre 
·        La cultura in Italia negli anni del fascismo 
10) Antonio Gramsci, Piero Gobetti  
11)  Alberto Moravia 
.        La borghesia italiana ne Gli indifferenti 
 
12) Eugenio Montale e la poetica dell’oggetto 
·        La vita e le opere 
·        Il pensiero e la poetica 
·        Ossi di seppia, Le occasioni, Satura 
13) Umberto Saba e Il Canzoniere 
·        La vita e le opere 
·        Il pensiero e la poetica 
·        Il Canzoniere 
14)  La poesia italiana dagli anni Venti all'età contemporanea 
·        Novecentismo e antinovecentismo 
·        L'Ermetismo 
·        Le nuove tendenze della poesia italiana 
·        Pier Paolo Pasolini 
15) La narrativa della Resistenza e del dopoguerra 
·        Gli intellettuali e l’impegno politico 
·        Il Neorealismo 
·        Il cinema neorealista 
16)  Cesare Pavese fra realtà, simbolo e mito 
·        Primo Levi e Se questo è un uomo 
·        Italo Calvino dal Neorealismo al Postmoderno 
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Percorso antologico 
 
Pirandello: da L'umorismo: Il sentimento del contrario; da Novelle         
per un anno: La patente; Il treno ha fischiato; da Uno, nessuno e             
centomila: Salute! da Così è (se vi pare): Come parla la verità; da             
Sei personaggi in cerca d'autore: La condizione di “personaggi”; I          
personaggi non si riconoscono negli attori; da Enrico IV: Pazzo per           
sempre; da Il fu Mattia Pascal: Premessa seconda (filosofica) a mo’           
di scusa; Cambio treno. 
Ungaretti: da Vita d'un uomo: In memoria; Il porto sepolto; Veglia; I            
fiumi; San Martino del Carso; Fratelli; Sono una creatura; Mattina;          
Soldati; da Il dolore: Non gridate più. 
Montale: da Ossi di seppia: I limoni; Spesso il male di vivere ho             
incontrato; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; da          
Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto; da Satura: Caro          
piccolo insetto; Ho sceso, dandoti il braccio. 
Saba: da Il Canzoniere: A mia moglie; La capra; Trieste; Città           
vecchia; Amai; Ulisse; Vecchio e giovane. 
Quasimodo: da Acque e terre: Ed è subito sera; da Giorno dopo            
giorno: Alle fronde dei salici; Uomo del mio tempo. 
Moravia: da Gli indifferenti: Un mondo grottesco e patetico. 
Pavese: da Lavorare stanca: Lavorare stanca; da La casa in collina:           
Nessuno sarà fuori dalla guerra; da La luna e i falò: Il ritorno di              
Anguilla; da Verrà la morte e avrà i tuoi occhi: Verrà la morte e avrà i                
tuoi occhi (sez. 2). 
P.Levi: da Se questo è un uomo: Considerate se questo è un uomo;             
Sul fondo; I sommersi e i salvati; Il canto di Ulisse. 
Calvino: da Il sentiero dei nidi di ragno: La pistola; da Il cavaliere             
inesistente: Agilulfo e Gurdulù; da Le cosmicomiche: Tutto in un          
punto; da Le città invisibili: Ottavia: una città “sottile”.  

VEŠČINE: Dijaki so sposobni: 
●  samostojno pridobivati znanja in védenja; 
●  poglobiti osebna zanimanja;  
● se posluževati govorne in sporazumevalne zmožnosti; 
●  razvijati lastne raziskovalne pristope; 
●  razvijati kritično misel; 
●  uporabljati informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. 

 

METODOLOGIJE: Pri izvajanju učnega načrta sem se posluževala frontalne metode,         
individualnega dela, preverjanja naučene snovi na literarnih delih,        
govornega nastopa, usmerjenega in vodenega pogovora. Obdobja       
iz literarne zgodovine sem ponazarjala s sestavki v prozi in poeziji,           
ki sem jih črpala iz učbenikov. Pri podajanju učne snovi sem vedno            
poudarjala tesno povezanost literarnih struj z zgodovinskimi,       
socialnimi, ekonomskimi, kulturnimi in filozofskimi dejavniki iste       
dobe in z njihovimi odmevi v delih posameznih avtorjev. Ob tem           
sem poudarjala tudi skupno preverjanje predelane učne snovi, saj         
so bili v razredu najzanimivejši in najplodnejši prav tisti trenutki, ko           
so skušali dijaki iz prebranega in naučenega sestavljati nove sklope          
in razvijati osebna razmišljanja; tako so se lahko aktivno vključili v           
učni proces in gojili oseben pristop do učenja. 
 

OCENJEVALNI KRITERIJI: Preverjanje znanja je potekalo v obliki pisnih nalog (proste in          
literarne naloge, analize teksta, časopisni članki, eseji),       
strukturiranih testov (kratki odgovori na vprašanja), ustnih       
spraševanj, predstavitev raznih avtorjev v obliki power pointa ali         
prezija, razgovorov. Dijaki so pisali eno simulacijo v obliki tretje          
pisne naloge. 
Splošni kriteriji vrednotenja so izhajali iz upoštevanja naslednjih        
dejavnikov: znanje, kakovost in ustreznost izražanja, uporaba in        
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razumevanje znanja, sposobnost analize in sinteze ter povezovanja        
snovi, sposobnost samostojne presoje in vrednotenja. Ob tem sem         
upoštevala še psihološki profil dijakov, rednost obiskovanja pouka,        
učne metode, prizadevnost in vztrajnost pri šolskem delu,        
sodelovanje in napredovanje. 
 

UČBENIKI IN DIDAKTIČNO   
GRADIVO / UČNI PRIPOMOČKI: 

Med učnim procesom sem izhajala predvsem iz učbenikov, ki         
odgovarjajo sodobni didaktiki in iz katerih sem črpala učno snov. Ti           
so: 
Marta Sambugar, Gabriella Salà, Visibile parlare, 3A Da Leopardi a          
Ungaretti + Volume 3B, Da Montale alla letteratura contemporanea,,         
La nuova Italia 2012. 
 
Dijaki so med šolskim letom prebirali dela italijanskih in svetovnih          
avtorjev. Svoje znanje so poglabljali in preverjali z interaktivnimi         
vajami in strukturiranimi nalogami na spletu. 
 

 

LATINSKI JEZIK  IN KULTURA 
 

KOMPETENCE, ki so jih dijaki/inje     
dosegli/e ob koncu leta v     
predmetu: 

Dijaki znajo: 
● pravilno brati ustrezna besedila, jih razumeti ter posloveniti; 
● določiti glavne značilnosti obravnavanega literarnega     

obdobja, uokviriti v prostor in čas obravnavane avtorje ter         
opisati glavna dela (obliko, vsebino, literarno vrednost); 

● uvrstiti v šoli obravnavana besedila v literarno zgodovinske        
okoliščine, pojasniti vsebino in pomen znotraj celotnega       
dela. 

OBRAVNAVANE VSEBINE: 
(tudi v okviru didaktičnih enot ali      
modulov) 

1. Seneka, Epistulae ad Lucilium  
1.1. 16. pismo, filozofija in sreča, vloga filozofije v        

življenju, samozavedanje in gojenje naravnih želja; 
1.2. 23. pismo, bona mens in veselje, ki temelji na         

zavesti, poštenih sklepih in pravilnih dejanjih, prezira       
naključja in daje trdnost; 

1.3. 31. pismo, zaupanje v samega sebe kot vzrok in         
opora srečnega življenja, definicija dobrega in      
slabega;  

1.4. 73. pismo (1-11), filozof in družba, odnos do        
vladarja, hvaležnost za mir, razlikovanje med      
posestjo in lastnino;  

1.5. 93. pismo, dolžina življenja in popolnost življenja.       
(september - februar, 22 učnih ur) 

2. Tacit, Germania (marec-maj, 8 učnih ur) 
2.1. 1. poglavje, zemljepisni opis Germanije; 
2.2. 2.poglavje, avtohtonost in izoliranost Germanov,     

ustno izročilo o izvoru, poimenovanje; 
2.3. 3. poglavje, Herkul in Odisej v Germaniji, bardit v         

vojskovanju; 
2.4. 4. poglavje, avtohtonost in germanska “rasa”; 
2.5. 5. poglavje, opis dežele in gospodarstvo.  

(april - maj, 8 učnih ur)  
3. Oris in delitev cesarske dobe. Doba zgodnjega cesarstva:        

družbeno-zgodovinski okvir, konec mecenstva, književnost in      
gledališče (recitationes), vloga retorike (declamationes).  
3.1. Basen: Feder.  
3.2. Satirično pesništvo: Persij , Juvenal, Marcial.  
3.3. Satirični roman: Petronij.  
3.4. Epika: Lukan. Epika v dobi Flavijcev. 
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3.5. Filozofija: Seneka.  
3.6. Zgodovinopisje: Tacit, Svetonij. 
3.7. Retorika: Seneka Starejši, Kvintilijan, Plinij Mlajši.      

(september-maj, 16 učnih ur) 
4. Roman 2. stoletja: Apulej. (po 15.maju) 

VEŠČINE: Dijaki so sposobni: 
● prikazati obravnavano snov, jo vrednotiti ter argumentirano       

izražati lastno mnenje; 
● obvladati strokovno izrazoslovje; pri večini je izražanje       

tekoče, sproščeno in prepričljivo, nekateri so značajsko manj        
zgovorni in emotivni; 

● prepoznati vrednote antike, ki so bistveno oblikovale       
sodobno evropsko, slovensko in italijansko kulturo in       
civilizacijo; 

● uporabiti različne vire pri usvajanju novih vsebin. 

METODOLOGIJE: Delo v razredu sem skušala popestriti s kombiniranjem različnih         
učnih metod in oblik dela: pri delu na avtorskih besedilih je bil pristop             
interpretacijsko-analitičen, metoda pa kontekstualna, saj smo      
besedilo obravnavali z jezikovnega vidika in z vidika        
kulturno-civilizacijskih vsebin. Pri književnosti je pouk potekal v        
glavnem frontalno.Preko komparativne in kontrastivne analize so       
dijaki spoznali soodvisnost kulturnih in civilizacijskih pojavov v        
prostoru in času. Oblike dela so bile raznovrstne (individualno,         
skupinsko delo, strateška didaktika), v glavnem verbalno tekstualne.  
Razred se je v letošnjem šolskem letu udeležil predavanj iz projekta           
Klasiki proti “Dike - pravičnost morja”, predstavitve knjige Ivana         
Dionigija in predavanja Marka Marinčiča o Katulu. 

OCENJEVALNI KRITERIJI: Pri šolskih nalogah sem upoštevala sposobnost analize,       
razumevanje besedila in jezikovno pravilnost prevoda, pri ustnem pa         
sposobnost razumevanja besedil in njihovega sporočila ter seveda        
ustreznost izražanja. Pri končnem ocenjevanju sem upoštevala še        
zanimanje in sodelovanje pri pouku, rednost domačih priprav in         
splošni napredek. Ocenjevala sem po lestvici objavljeni v VIPu. 

UČBENIKI IN DIDAKTIČNO   
GRADIVO / UČNI PRIPOMOČKI: 

Gian Biagio Conte, Zgodovina latinske književnosti, Modrijan 2010,        
Ljubljana 
Seneca, Antologia delle opere filosofiche ( a cura di A. Izzo d'Acinni)            
, Società editrice Dante Alighieri 2007, Roma 
Tacito, Germania (a cura di B. Zanco), Società editrice Dante          
Alighieri 2011, Roma 
Dodatno gradivo iz razredne ali profesorske knjižnice. 
Gradivo s spleta (zemljevidi, slike). 

 

GRŠKI JEZIK IN KULTURA 
 
KOMPETENCE, ki so jih dijaki/inje     
dosegli/e ob koncu leta v     
predmetu: 

Dijaki znajo: 
● pravilno brati ustrezna besedila, jih razumeti ter posloveniti; 
● določiti glavne značilnosti obravnavanega literarnega     

obdobja, uokviriti v prostor in čas obravnavane avtorje ter         
opisati glavna dela (obliko, vsebino, literarno vrednost); 

● uvrstiti v šoli obravnavana besedila v literarno zgodovinske        
okoliščine, pojasniti vsebino in pomen znotraj celotnega       
dela. 

OBRAVNAVANE VSEBINE: 
(tudi v okviru didaktičnih enot ali      
modulov) 

1. Platon, Simpozij  
1.1. 176a-176e: okvir dialoga, opredelitev teme;  
1.2. 178a-180b: Fajdrov govor, zgradba in vsebina,      

značilnosti retorično-sofističnega govora;  
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1.3. 189c-192c: Aristofanov govor, zgradba in vsebina,      
značilnosti poljudnega govora. (september-april, 22  
učnih ur) 

2. Oris helenistične dobe: časovni in prostorski okvir; kulturna        
središča, Aleksandrija in Muzej; družbeno-politične     
značilnosti; filozofija, vera, magija; umetnost; razvoj      
znanosti. Značilnosti aleksandrinske poetike, Kalimahova     
Elegija Telhinom, poeta doctus.  
2.1. Elegija: Kalimah. Aitia, Jambi, Hekale, Himne.      

Filološko delo. 
2.2. Epika: Apolonij Rodoški. Argonavtike med     

Homerjem in novo helenistično poetiko.  
2.3. Idila in mimos: Teokrit. Razlike med idilami in        

mimosi. Talizije, Polifemova serenada, Sirakužanke.     
Motiv narave, ljubezni in poezije. Herondas in       
različica mimijamba.  

2.4. Epigram. Razvoj od paraliterarne do literarne zvrsti.       
Zbirke: Venec, Antologija Palatina, Antologija     
Planudea. Značilnosti peloponeške, jonske in     
feniške skupine. 

2.5. Zgodovinopisje. Nacionalne zgodovine v grškem     
jeziku, Aleksandrovi zgodovinarji. Polibij. Značilnosti     
zgodovine: univerzalna, pragmatična, koristna. Vera     
in usoda. Jezik in slog. (december-maj, 14 učnih ur) 

3. Sofokles, Kralj Ojdip 1-86. Ogled filma Pierpaola Pasolinija        
Kralj Ojdip.  
(maj, 5 učnih ur; film smo si ogledali oktobra) 

4. Oris grško-rimske dobe. Filozofi in moralisti: Plutarh, Mark        
Avrelij. Značilnosti grškega romana in Lukijan. (po 15.maju)  

VEŠČINE: Dijaki so sposobni: 
● prikazati obravnavano snov, jo vrednotiti ter argumentirano in        

strokovno izražati lastno mnenje; 
● sprejemati odločitve in prevzemati odgovornost zanje; 
● prepoznati grško-rimsko antiko kot nedeljivo celoto. 

METODOLOGIJE: Pouk je temeljil v glavnem na kontekstualni metodi, ki postavlja za           
učno izhodišče vsebinsko zaokroženo izvirno besedilo in ga        
obravnava sočasno z jezikovnega in kulturno-civilizacijskega vidika.       
Pri književnosti je pouk potekal frontalno z razlago ali komparativno z           
odprtim pogovorom ob branju le nekaterih prevedenih odlomkov. Pri         
vsakem avtorju sem izhajala iz življenjepisa in       
družbeno-zgodovinskega konteksta, nato smo se osredotočili na       
pomembnejša dela in na novosti, ki so jih avtorji vnašali v književno            
tradicijo. Oblike dela so bile v glavnem verbalno tekstualne. Nekateri          
dijaki so po lastnih zanimanjih poglabljali obravnavano snov.  

OCENJEVALNI KRITERIJI: Pri šolskih nalogah sem upoštevala sposobnost analize,       
razumevanje besedila, izbiro besedišča in jezikovno pravilnost       
prevoda, pri ustnem pa sposobnost razumevanja besedil in        
njihovega sporočila ter seveda ustreznost izražanja. Pri končnem        
ocenjevanju sem upoštevala še zanimanje in sodelovanje pri pouku,         
rednost domačih priprav in splošni napredek. Ocenjevala sem po         
lestvici objavljeni v VIPu. 

UČBENIKI IN DIDAKTIČNO   
GRADIVO / UČNI PRIPOMOČKI: 

R. Cantarella, Grška književnosti, DŠU Trst 
Platone, Dialoghi.Passi scelti (a cura di R. Sevieri), Principato 
Sofocle, Edipo re (a cura di E.Panichi), Società editrice Dante          
Alighieri 2016, Roma 
Dodatno gradivo iz razredne ali profesorske knjižnice. 
Gradivo s spleta (zemljevidi, slike). 
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ANGLEŠKI JEZIK IN KULTURA 
 
KOMPETENCE, ki so jih dijaki/inje     
dosegli/e ob koncu leta v     
predmetu: 

Dijaki/nje razvijejo: 
bralno spretnost za razumevanje, parafraziranje in analizo       
umetnostnih besedil v angleščini; 
zmožnost razumevanja književnega lika preko opisa dogajalnega       
prostora; 
zmožnost povezovanja umetnostnega besedila z     
literarno-zgodovinskim okvirjem; 
zmožnost povezovanja obravnavanih tematik z aktualnimi dogodki       
in/ali osebnimi izkušnjami; 
kritično mišljenje; 
intertekstualno in izventekstualno povezovanje. 

OBRAVNAVANE VSEBINE: 
(tudi v okviru didaktičnih enot ali      
modulov) 

ENGLISH ROMANTICISM: 
historical and social background. 
PRE-ROMANTICISM: 
William Blake: London 
FIRST GENERATION POETS: 
William Wordsworth: Composed Upon Westminster Bridge,      
September 3, 1802 
Comparing Blake’s London and Wordsworth’s Composed Upon       
Westminster Bridge, September 3, 1802 
She Dwelt Among the Untrodden Ways 
I Wandered Lonely As A Cloud 
Samuel Taylor Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner – Part I 
SECOND GENERATION POETS: 
Lord G. Byron: The Dying Gladiator (from Childe Harold’s Pilgrimage          
Canto The Fourth, CXL:); So We’ll Go No More a-Roving 
P.B.Shelley: Ozymandias, England in 1819 
J. Keats: Ode on a Grecian Urn 
BREXIT: Watching the play and discussing the themes of         
immigration, nationalism, the media and fake news, the clash         
between generations, the EU, the British Empire and English as a           
global language. 
THE VICTORIAN AGE: 
Historical and social background; The Literary Context; The Novel,         
The Poetry. 
Charles Dickens: Hard Times: The One Thing Needful (Chapter I –           
Book the first – Sowing), Murdering the Innocents (Chapter II),          
Coketown (Chapter V) 
Oscar Wilde: The Picture of Dorian Grey: The Preface and The           
Studio. 
Samuel Louis Stevenson: She Strange Case od Dr.Jekyll and         
Mr.Hyde: The Duality of Men (Chapter X). 
Lord Alfred Tennyson: Ulysses. 
THE MODERN AGE: 
Historical and social background; Modern fiction; Poetry, Drama. 
T.S.Eliot: The Love Song of J.Alfred Prufrock 
Virginia Woolf: Mrs Dalloway: A Walk Through the Park (I Chapter) 
James Joyce: Ulysses: I Said Yes I Will Yes 
Aldous Huxley: Brave New World: Books and Flowers (II Chapter) 
George Orwell: Nineteen Eighty-Four: A Cold April Day (I Chapter) 
William Butler Yeats: Easter 1916; 
Rupert Brooke – The Soldier; 
Wilfred Owen – Dolce et Decorum Est 
Siegfried Sassoon - Suicide in The Trenches 
John McCrae: In Flanders Fields 
George Orwell: The Italian Soldier shook my hand 
CONTEMPORARY AGE: 
Samuel Beckett: Waiting for Godot – We’re Waiting for Godot (Act I) 
POSTMODERNISM: 
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Kazuo Ishiguro: Never let me go: Told and Not Told (Chapter VII) 

VEŠČINE: Dijaki/dijakinje se govorno sporazumevajo in sporočajo v ustrezni        
govorni angleščini; 
dijaki/dijakinje razumejo pisna besedila v angleščini; 
dijaki/dijakinje zapisujejo, pisno sporočajo in se pisno sporazumevajo        
v ustrezni pisni angleščini; 
dijaki/dijakinje se ustno sporazumevajo o različnih aktualnih       
tematikah, povezanih z umetnostnimi besedili. 

METODOLOGIJE:  frontalna predavanja; 
obrnjeno učenje s poglobitvijo vsebin v razredu; 
individualno delo: izdelava video posnetka - recitiranje poezije;        
raziskava s PP; 
skupinsko delo: poglobitev vsebin s PP; 
komunikativno poučevanje jezika; 
ogled dveh gledaliških predstav v angleščini: Brexit in Macbeth; 
skupinsko branje knjige Brave New World. 

OCENJEVALNI KRITERIJI: Pri šolskih nalogah sem ocenjevala sposobnost analize, kritičnega        
mišljenja, intertekstualnega in izventekstualnega povezovanja,     
povezovanja umetnostnega besedila z literarno-zgodovinskim     
okvirjem in avtorjevim življenjepisom, besedišče, pravopis in pravilno        
uporabo slovničnih pravil.  
Pri ustnem spraševanju sem ocenjevala izgovorjavo, tekočnost       
govora in pravilno izražanje, zmožnost povezovanja in kritičnega        
mišljenja, povezovanje tematik z aktualnimi dogodki in lastnimi        
izkušnjami. 
Pri individualnih raziskavah sem ocenjevala zmožnost strnjenja       
podatkov na PP in ustnega poročanja, zmožnost presojanja        
pomembnih in nepomembnih podatkov, tekočnost govora in       
samozavesti pri podajanju snovi, izgovorjavo, jezikovno pravilnost. 
Pri skupinskih raziskavah sem poleg vsega zgoraj omenjenega        
ocenjevala tudi skupinsko delo. 

UČBENIKI IN DIDAKTIČNO   
GRADIVO / UČNI PRIPOMOČKI: 

Insight into Literature - Concise: DEA Scuola; 
Huxley: Brave New World; 
profesorjevi zapiski. 

 

ZGODOVINA 

KOMPETENCE, ki so jih dijaki/inje     
dosegli/e ob koncu leta v     
predmetu: 

Večina dijakov zna samostojno poiskati vire, kritično bere in vrednoti          
zgodovinske dogodke ter razume velike družbene in civilizacijske        
spremembe, ki so se zgodile od konca XIX. vse do sedemdesetih let            
XX. stoletja. Vsi dijaki so sposobni seči po virih v angleškem jeziku.            
Nekateri dijaki znajo dogodke suvereno uokviriti v tok širših         
družbenih in ekonomskih sprememb XX. stoletja. Večina dijakov        
dojema mehanizme, preko katerih so se v zahodni Evropi utrdili          
demokratični sistemi.  
Vsi dijaki znajo obenem opredeliti pojem totalitarizma (desni, levi),         
klasičnega liberalizma, moderne socialne države, demokracije in       
človekovih pravic, predvsem pa znajo dati pravo težo        
makroekonomskim in družbeno-kulturnim dinamikam pri določanju      
političnih sprememb XX. stoletja.  
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OBRAVNAVANE VSEBINE: 
(tudi v okviru didaktičnih enot ali      
modulov) 

Politične spremembe v svetu od konca 19.       
stoletja vse do prve svetovne vojne  
Družbene in politične spremembe v posameznih      
evropskih državah (Francija, Avstro-Ogrska,    
Italija, Nemčija), antisemitizem in Affaire Dreyfus.      
Spremembe v proizvodnji za časa II. industrijske       
revolucije (primarni, sekundarni in terciarni     
sektor), imperializmi (francoski, britanski,    
nemški), socialno vprašanje ob koncu 19. stoletja       
in rojstvo socialističnih strank po dogodkih      
Pariške komune, SPD, II. Internacionala).  

 
SEPTEMBER 
-OKTOBER 
 12 UR 

Prva svetovna vojna 
Kriza na Balkanu, vzroki prve svetovne vojne,       
potek vojne, vojne fronte, država in ekonomija       
med vojno, družba in vojna, problem italijanskega       
interventizma, propad AO, Majniška deklaracija,     
naši kraji in mirovne pogodbe, rojstvo Države       
SHS in Kraljevine Jugoslavije, Wilsonove točke,      
Društvo narodov, Pariška mirovna pogodba, nova      
razmejitev Evrope. 

 
OKTOBER -  
NOVEMBER 
10 UR 

Revolucije - ruska revolucija -komunizem 
Rusija pred vojno, leto 1905 in Duma, boljševiki        
in menjševiki, carska avtokracija, Rusija v vojni,       
Februarska revolucija, Aprilske teze, Kerenski,     
Oktobrska revolucija, vojni komunizem,    
državljanska vojna, NEP, Leninova smrt, Stalin      
na oblasti, Stalinove petletke, gulagi, Stalinova      
zunanja politika. 

 
DECEMBER  
7 UR 

Fašizem 
Kriza po vojni, stavke, šibkost italijanske      
demokracije (katoličani in politika, socialisti,     
komunisti, Giolittijevi liberalci), Mussolini, San     
Sepolcristi, vzpon fašizma, pohod na Rim, velike       
reforme leta 1923, uboj Matteotija, fašistizacija      
države med leti 25-27, grajenje totalitarizma,      
konkordat, cesarstvo (Etiopija) in priprava na      
vojno. 
Fašizem in Slovenci vse do leta 1943 
Problem razmejitve po prvi vojni, ostale      
slovenske meje. 
Primorci v novi državi (politika, šole, društva,       
kultura, tisk), uveljavljanje fašističnega nasilja na      
vzhodni meji Italije, upor Slovencev pod      
fašizmom (TIGR in tajna krščanskosocialna     
organizacija), prvi in drugi Tržaški proces. 

 
 
 
 
JANUAR 
FEBRUAR 
 15 UR 

Demokracije med  fašizmi in komunizmom  
Ekonomska kriza po prvi svetovni vojni v Nemčiji,        
Weimarska republika, rojstvo NSDAP. Hitlerjev     
vzpon, volitve 1932, priprava režima, 1935      
Hindemburgova smrt, diktatura, nastanek    
Tretjega Reicha, antisemitizem, Ljudska fronta,     
problem Sudetov. 
Z metodo CLIL vloga ZDA pri finančni pomoči        
Evropi po prvi svetovni vojni, gospodarska      
ureditev sveta in uveljavitev dolarja, svetovna      
kriza 1929, New deal in utrditev demokracije,       
welfare state, posledice krize leta 1929 v Evropi,        
kriza demokracij v Evropi. 

 
FEBRUAR 
MAREC 
 
15 UR 

Štirideseta leta - Drug svetovna vojna in začetek        
hladne vojne 

APRIL  
5 UR 
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Nemčija sili v vojno, Blitzkrieg, vojaški potek       
druge svetovne vojne,  
koncentracijska taborišča, dogovori v Teheranu,     
Jalti, osvoboditev in konec vojne. Potsdam,      
Nuremberški proces, atomska bomba in atomski      
vek. 
Vojna na slovenskih tleh: napad na Jugoslavijo,       
problem upora in kolaboracije, četniki, ustaši,      
upor na Slovenskem,, OF, problem     
domobranstva, sodelovanje z zavezniki,    
revolucija v Sloveniji in povojni poboji. 

Hladna vojna in dekolonizacija 
Povojna ureditev Evrope, železna zavesa,     
problem Nemčije in Berlina, meje pri nas,       
Svobodno tržaško ozemlje, Marshallov načrt in      
gospodarska rast na Zahodu, blokovska politika. 
Mednarodne organizacije in zaščita človekovih     
pravic: OZN, ESPJ, EGS, EVRATOM, in      
Evropska unija.  

  MAJ 
5 UR 

VEŠČINE: Dijaki so sposobni analitično obravnavati predelano učno snov in         
samostojno iskati informacije v virih, ki jih znajo tudi kritično tolmačiti.           
V govornem nastopu so večinoma jezikovno jasni. Naučene vsebine         
znajo predstaviti z multimedijskimi sredstvi. Nekateri dijaki izstopajo        
v sposobnosti kritičnega tolmačenja preteklosti in zelo učinkovito        
nadgrajujejo zgodovinsko znanje s samostojnim branjem časopisov       
ali kulturnih revij. Dijaki segajo po strokovni literaturi v angleškem          
jeziku. 

METODOLOGIJE: Pouk je potekal frontalno, seminarsko in po skupinah v delavnicah.          
Zgodovino sem skušal približati tudi z obravnavanjem tematik iz         
lokalne zgodovine, da so dijaki dogodke, ki so se zgodili pri nas,            
lažje uokvirili v širši evropski kontekst. 
Didaktično vlogo je odigralo tudi domače delo, ki je bilo ocenjeno in            
ki je dijakom pomagalo razviti spretnosti, ki sem jih zgoraj navedel.  

OCENJEVALNI KRITERIJI: Poleg običajnih spraševanj in poročil sem pri preverjanju znanja in          
ocenjevanju upošteval tudi domače delo. 
Datume spraševanj oz roke domačih nalog (približno tri na         
štirimesečje) sem določal sporazumno in ob upoštevanju spraševanj        
iz ostalih predmetov. Ocene posamičnih spraševanj sem dijakom        
sproti povedal. 
 
Splošni kriterij ocenjevanja so bili 

● dojemanje predelane snovi;  
● usvajanje terminologije;  
● sposobnost samostojnega podajanja predelane snovi;  
● kritično-dialektični odnos do snovi;  
● sposobnost povezovanja in sestavljanja samostojnih sintez. 

 
Opis pomena ocen: 
1= dijak odkloni spraševanje in ostane v klopi. 
2= dijak stopi iz klopi, a ne spregovori. 
3= dijak odgovarja na zastavljena vprašanja z nesmiselnimi        
odgovori. 
4= dijak odgovarja na vprašanja, a je razvidno, da ni usvojil           
splošnega jedra predelane snovi. O snovi ni sposoben racionalno in          
sklenjeno spregovoriti . 
5= dijak je le deloma dojel predelano snov, ni pa bil sposoben o njej              
smiselno in sklenjeno spregovoriti. 
6= dijak je usvojila minimalno znanje, in ga samostojno podal,          
čeprav ni razvil sposobnosti kritičnega povezovanja snovi in ustrezne         
terminologije. 
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7= dijak je snov usvojil in jo je samostojno podal, čeprav je bil pri              
podajanju terminološko negotov. 
8= dijak je snov usvojil, jo samostojno podal, usvojil terminologijo, ni           
pa še dosegel kritičnega odnosa do snovi in sposobnosti samostojne          
sinteze. 
9= dijak je snov usvojil, jo samostojno podal, usvojil terminologijo,          
razvil kritičen odnos do snovi, ni pa še sposoben integrirati znanja z            
drugimi znanji in na osnovi tega podajati svoje sinteze. 
10= dijak je snov usvojil, jo samostojno podal, usvojil terminologijo,          
razvil je kritičen odnos do snovi, je sposoben integrirati znanje z           
drugimi znanji in na osnovi tega podajati svoje sinteze. 
 

UČBENIKI IN DIDAKTIČNO   
GRADIVO / UČNI PRIPOMOČKI: 

Učbenik: E. Dolenc, A. Gabrič, Zgodovina 4, DZS, Ljubljana 
Viri: časopisje XX. stoletja, dlib.si. 
Zapiski. 
Filmi ali odlomki filmov: Uomini contro, Diktator, Moderni časi, Delitto          
Matteotti , Fascist legacy. 
 

 

 

FILOZOFIJA 

KOMPETENCE, ki so jih dijaki/inje     
dosegli/e ob koncu leta v     
predmetu: 

Dijaki/nje znajo zadovoljivo utemeljevati obravnavane filozofske teze.       
Nekateri izstopajo v natančnosti analize in v sposobnosti        
samostojnega poglabljanja, predvsem pa povezovanja širših      
filozofskih problematik s predelano učno snovjo. Učne pojme v         
glavnem sintetizirajo in shematizirajo. Dijaki so v glavnem sposobni         
analitično obravnavati avtojre in filozofske ideje in povezovati med         
sabo predelane vsebine. Zadovoljivo obvladajo specifično      
terminologijo. Nekateri dijaki tudi učinkovito povezujejo predelane       
teme z drugimi predmetnimi področji. 

OBRAVNAVANE VSEBINE: 
(tudi v okviru didaktičnih enot ali      
modulov) 

 
Romantika in Fichte 

● splošni pojmi - hrepenenje 
● problem jaza in ne-jaza  
● etika in problem Tathandlunga  

SEPTEMBER –4  URE 

Hegel 
● mladi Hegel (religija, revolucija) 
● teza, antiteza, sinteza, dialektika,    

zgodovina 
● logika (bit, bistvo, pojem) 
● filozofija narave (mehanika, fizika,    

organika) 
● filozofija duha (subjektivni duh,    

objektivni duh, absolutni duh) 
● subjektivni duh (antropologija,   

fenomenologija duha -dinamika   
suženj gospodar-, psihologija) 

● objektivni duh (pravo, družina,    
civilna družba, država, moralnost,    
nravnost) 

● absolutni duh (umetnost, religija,    
filozofija) 

 
 
 
 
 
SEPTEMBER  
OKTOBER -  9 UR 

  Kritiki Hegla  
Feuerbach 

● antropologija -teologija 
● lik Boga v zgodovini 
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● ateizem 
● humanizem in filantropizem 
● teorija o hrani 

Schopenhauer 
● predstava (fenomen, čas, prostor in     

vzročnost) 
● volja do življenja 
● pesimizem 
● užitek, dolgčas, trpljenje 
● ljubezen 
● umetnost: čiste forme 
● etika pietete 
● askeza 

Kierkegaard 
● eksistenca-posameznik 
● estetsko življenje:Don Juan 
● etično življenje: poročeni mož 
● religiozno življenje: Abraham 
● tesnoba: izbira-vera 
● obup 
● vera v Boga 

 
 
 
NOVEMBER-DECEMB
ER 
10 UR 

Pozitivizem 
● splošno o pozitivizmu 
● pozitivizem in razsvetljenstvo 
● pozitivizem in romantika 

Comte 
● zakon o treh stadijih razvoja     

(teologija, metafizika, pozitivna   
doba) 

● teorija o znanosti in enciklopedija 
● sociologija (statika in dinamika) 

Mill 
● svoboda (individualna svoboda in    

družbeni pluralizem) 
● država in ekonomija 
● logika (problem indukcije, dedukcije    

in univerzalnih zakonov) 
Problem evolucionizma 
Darwin 

●  izvor in razmnoževanje 
●  teorija o evolucij 
●  naravna selekcija 
●  problem slučajnosti 

Spencer 
● socialni evolucionizem 
● teorija naravne selekcije 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JANUAR 
8 UR 

MARXIZEM - IN SOCIOLOGIJA  
Marx 

● Marx in Hegel: ideologija in znanost 
● odtujitev 
● struktura in nadstruktura (odnosi v     

proizvodnji, produkcijske sile) 
● problem religije in ateizma 
● zgodovina (od protokomunizma do    

komunizma) 
● historični materializem (evolucija,   

revolucija, diktatura proletariata) 
● komunistični manifest (delo, razred,    

proletariat, meščanstvo, kritika   
drugih socializmov, razredni boj) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FEBRUAR 
8 UR 
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● Kapital (kapitalizem, blago,   
vrednost, cena, presežna vrednost,    
konstantni kapital, mobilni kapital,    
hiperprodukcija, profit) 

Weber 
● sociologija kot znanost 
● individualnost, izbira in vrednote 
● nevtralnost znanosti 
● teorija o idealtipih 
● meje historičnega materializma:   

Protestantska etika in duh    
kapitalizma 

● sociologija 
● tipologija socialnega dejanja 
● politika in morala: etika odgovornosti     

in etika prepričanja 

PRESEGANJE POZITIVIZMA IN VRNITEV    
K ČLOVEKU  
      Nietzsche 

● mladi Nietzsche (rojstvo tragedije,    
apolinično, dionizično, katarza,   
kritika racionalizma, historicizma in    
determinizma) 

● iluministično obdobje (znanost,   
kritika Wagnerju, kritika metafizike,    
kritika krščanstva, smrt Boga,    
problem prekočloveka) 

● Zarathustra (nova doba,   
prekočlovek, čredni človek, teorija    
večnega povratka, volja do moči,     
problem nihilizma) 

● interpretacija Nietzscheja (Nietzsche   
in nacizem) 

Bergson 
● čas znanosti in čas življenja 
● vitalizem, elan vital 
● problem materij,spomin 
● inteligenca, instinkt, intuicija 

Freud, psihoanaliza in njen razvoj  
Freud 

● odkritje podzavesti 
● es, ego, superego 
● nevroza 
● interpretacija sanj 
● transfert 
● libido in problem otroške spolnosti 
● Edipov in Elektrin kompleks 
● debata o Freudu in splošne     

smernice razvoja psihoanalitike   
(Jung, Adler, From, Reich). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAREC-APRIL  
 12  UR 

 SMERI FILOZOFIJE V 20. STOLETJU 
Russel, Wittgenstein in neopozitivizem,     

Heidegger eksistencializem. 

APRIL  
MAJ 
7 UR 

VEŠČINE: Dijaki pravilno in tekoče uporabljajo terminološke pojme vezane na         
obravnavano snov, v glavnem povezujejo pridobljena znanja z   
drugimi znanji v luči medpredmetnega grajenja osebnega znanja.        
Razumejo in kritično analizirajo tudi nepredelana filozofska besedila in         
znajo pisno in ustno zadovoljivo utemeljevati filozofske ideje.  
 

METODOLOGIJE:    
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Pouk filozofije skuša uskladiti dijakovo potrebo po poglobljenem in         
brezčasnem razmišljanju o specifičnih filozofskih problematikah. Na ta        
način dijak postaja aktiven subjekt, ki je sposoben uporabljati         
pridobljene filozofske pojme za globlje razumevanje sveta, filozofija pa         
postaja veda, ki nudi smiselne odgovore na življenjska vprašanja.         
Zaradi tega je pouk potekal po modularnih učnih enotah, razporejene          
po problemskem in kronološkem ključu. Vsaka enota je izpostavila v          
zaključeni obliki specifične filozofske problematike. Pouk je v glavnem         
potekal frontalno, včasih v obliki diskusije in v delavnicah, v katerih so            
dijaki predstavljali teme, ki so jih samostojno  predelali. 
 

OCENJEVALNI KRITERIJI: Pri vrednotenju sem upošteval sledeče kriterije: 
● dojemanje predelane snovi; 
● usvajanje primerne terminologije; 
● sposobnosti samostojnega podajanja predelane    

snovi; 
● kritično-dialektični odnos do snovi; 
● sposobnost povezovanja in sestavljanja samostojnih     

sintez; 
● sposobnost analize filozofskega besedila ; 

Pri  ocenjevanju znanja sem: 
– uporabljal različne oblike in načine ocenjevanja znanja (pisno         
kontrolko, ustno spraševanje, domače delo, samostojni esej, poročilo        
o prebranem besedilu) 
– omogočal dijakom kritično samopreverjanje in samoocenjevanje, 
. 
 
Opis pomena ocen: 
1= dijak odkloni spraševanje in ostane v klopi. 
2= dijak stopi iz klopi, a ne spregovori. 
3= dijak odgovarja na zastavljena vprašanja z nesmiselnimi odgovori. 
4= dijak odgovarja na vprašanja, a je razvidno, da ni usvojil splošnega            
jedra predelane snovi. O snovi ni sposoben racionalno in sklenjeno          
spregovoriti . 
5= dijak je le deloma dojel predelano snov, ni pa bil sposoben o njej              
smiselno in sklenjeno spregovoriti. 
6= dijak je usvojila minimalno znanje, in ga samostojno podal, čeprav           
ni razvil sposobnosti kritičnega povezovanja snovi in ustrezne        
terminologije. 
7= dijak je snov usvojil in jo je samostojno podal, čeprav je bil pri              
podajanju terminološko negotov. 
8= dijak je snov usvojil, jo samostojno podal, usvojil terminologijo, ni           
pa še dosegel kritičnega odnosa do snovi in sposobnosti samostojne          
sinteze. 
9= dijak je snov usvojil, jo samostojno podal, usvojil terminologijo,          
razvil kritičen odnos do snovi, ni pa še sposoben integrirati znanja z            
drugimi znanji in na osnovi tega podajati svoje sinteze. 
10= dijak je snov usvojil, jo samostojno podal, usvojil terminologijo,          
razvil je kritičen odnos do snovi, je sposoben integrirati znanje z           
drugimi znanji in na osnovi tega podajati svoje sinteze 

UČBENIKI IN DIDAKTIČNO   
GRADIVO / UČNI PRIPOMOČKI: 

   
Za dijake je bila priporočena knjiga: Abbagnano, Fornero, Ricerca del          
pensiero 3 + quaderno, obenem so dijaki uporabljali specifične         
strokovne spletne strani: dlib.si, filosofico.net, hegel.net. Med poukom        
smo se posluževali LIM table in učnega okolja Google Classroom. 
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MATEMATIKA 
 

KOMPETENCE, ki so jih dijaki/inje     
dosegli/e ob koncu leta v     
predmetu: 

V petem letniku so dijakinje in dijaki spoznali osnove matematične          
analize, naučili so se reševati različne vaje s pomočjo matematičnih          
pravil. Znajo: 
·        izračunati limito preprostejših funkcij; 
· ugotoviti zveznost dane funkcije in utemeljiti vrsto nezveznosti         
realne funkcije; 
·        izračunati odvod poljubnega reda dane funkcije; 
·        preučiti različne funkcije, njihove lastnosti in njihove grafe. 

OBRAVNAVANE VSEBINE: 
(tudi v okviru didaktičnih enot ali      
modulov) 

NEENAČBE (ponavljanje) SEPTEMBER - 3 URE 
• linearne in ulomljene neeančbe 
• eksponentne in logaritemske neenačbe 
• racionalne neenačbe 
  
FUNKCIJA  OKTOBER-DECEMBER - 16 UR 
• definicija funkcije, načini za podajanje in ponazarjanje       
funkcije 
• definicijsko območje, zaloga vrednosti 
• ničle in začetna vrednost funkcije 
• znak funkcije 
• monotonost funkcije 
• sodost in lihost, periodičnost funkcije 
• omejenost funkcije 
• injektivnost, surjektivnost bijektivnost 
• inverzne funkcije 
• kompozitum  funkcije  
  
LIMITE DECEMBER – APRIL - 20 UR 
• definicija intervala in okolice 
• pojem limite in njena definicija v raznih primerih 
• leva in desna limita 
• izreki o limitah (Izrek o enoličnosti, Izrek o sendviču, limita          
kompozituma) 
• računanje limit 
• posebne limite  

 
• nedoločene oblike limit (ulomljene in iracionalne funkcije) 
• zveznost (v točki in na intervalu), Izrek o obstoju ničel in           
Weierstrassov izrek 
•  oblike nezveznosti 
• vodoravne, navpične in poševne asimptote  
  
ODVODI   MAJ - 3 URE 
• definicija, geometrični pomen 
• odvodi elementarnih funkcij in pravila za računanje odvodov 
 
Predvidene učne vsebine predelane po 15. maju: 
• odvod sestavljene funkcije 
• odvodi višjega reda   
• določanje intervalov naraščanja in padanja s predznakom       
prvega odvoda in iskanje relativnih ekstremov 
• določanje intervalov konkavnosti s predznakom drugega      
odvoda 
• študij in načrtovanje grafov celih in racionalnih funkcij  

VEŠČINE: Dijakinje in dijaki znajo opraviti analizo glavnih matematičnih funkcij         
in na splošno opraviti analizo celih in racionalnih funkcij ter načrtati           
njihov graf. Ustrezno obvladajo specifično terminologijo. 
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Nekateri dijaki niso redno utrjevali novih vsebin in so počasneje          
napredovali. Poleg tega, pogoste odsotnosti dijakov in pogoste        
prekinitve pouka so upočasnile delo v razredu. 

METODOLOGIJE: Pouk je potekal v glavnem frontalno, ob priliki individualno         
(predvsem pri pojasnjevanju in ponavljanju); dijakinje in dijaki so         
večkrat reševali pri tabli različne vaje iz knjige. Poprava domače          
naloge je bila vsako učno uro. Ob priliki smo uporabljali Google           
Classroom, na katerem je bilo objavljeno dodatno gradivo in naloge.          
Računalnik je bil tudi uporabljen pri risanju grafov in nekaterih          
razlagah. 

OCENJEVALNI KRITERIJI: Dve pisni nalogi v prvem polletju, dve pisni nalogi v drugem polletju.            
Pri pisnih nalogah so dijakinje in dijaki reševali matematične vaje in           
odgovarjali na teoretična vprašanja. 
Pri vrednotenju znanja sem  upoštevala sledeče vidike: 

● ustreznost postopkov in pravilno reševanje vaj; 
● natančnost pri računanju; 
● sposobnost uporabe znanja; 
● razumevanje in logično sklepanje; 
● jasnost pri podajanju in uporaba ustrezne terminologije. 

UČBENIKI IN DIDAKTIČNO   
GRADIVO / UČNI PRIPOMOČKI: 

Učbenik: L. Sasso, Elementi di matematica, Analisi 
Vaje iz drugih učbenikov in na spletnih straneh 
LIM tabla in računalniški programi za matematiko (Geogebra, Derive) 

 

FIZIKA 
 
KOMPETENCE, ki so jih    
dijaki/inje dosegli/e ob koncu leta     
v predmetu: 

V petem letniku so dijakinje in dijaki spoznali nekatere teme iz           
klasične fizike. Znajo reševati različne vaje s pomočjo pravil in na           
osnovi osvojenih fizikalnih zakonov.  

OBRAVNAVANE VSEBINE: 
(tudi v okviru didaktičnih enot ali      
modulov) 

DELO IN ENERGIJA       SEPTEMBER-NOVEMBER -  15 UR 
• delo sile 
• kinetična, potencialna in prožnostna energija 
• Zakon o ohranitvi mehanske energije 
• moč 
  
TOPLOTA NOVEMBER -FEBRUAR - 22 UR 
• zgradba snovi, temperatura in temperaturne lestvice,      
absolutna ničla 
• termično (linearno in prostorsko) raztezanje trdnih snovi in        
kapljevin 
 • plini: Boylov zakon, Gay-Lussacov zakon, splošna plinska       
enačba 
• notranja energija 
• Energijski zakon termodinamike 
• prevajanje toplote (kondukcija, konvekcija, sevanje), toplotni      
tok 
• fazne spremembe (specifična talilna in izparilna toplota) 
  
ELEKTRIKA MAREC – MAJ - 10 UR 
• električni naboj in Coulombov zakon 
• električna sila 
• jakost električnega polja v okolici točkastega naboja, ravne        
plošče in v kondenzatorju 
• električna napetost 
• gibanje nabojev v električnem polju 
 
Predvidene učne vsebine predelane po 15. maju: 
• električni tok in Ohmov zakon 
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VEŠČINE: Dijakinje in dijaki so v teku šolskega leta spoznali osnove fizikalnih           
teorij in njihovo uporabo v vsakdanjem življenju. Sposobni reševati         
lažje vaje iz klasične fizike. Ustrezno obvladajo specifično        
terminologijo. 
Nekateri dijaki niso redno utrjevali novih vsebin in so počasneje          
napredovali. Poleg tega, pogoste odsotnosti dijakov in pogoste        
prekinitve pouka so upočasnile delo v razredu (število letnih učnih ur           
se je zaradi različnih šolskih obveznosti dijakov, usmerjanja in         
projektov ter šolskih ekskurzij znižalo za približno 20%). 

METODOLOGIJE: Pouk je potekal v glavnem frontalno; dijakinje in dijaki so večkrat           
reševali pri tabli različne vaje iz knjig in spleta. Poprava domače           
naloge je bila vsako učno uro. Ob priliki smo uporabljali Google           
Classroom, na katerem je bilo objavljeno dodatno gradivo in naloge.          
Računalnik je bil tudi uporabljen pri nekaterih razlagah. 

OCENJEVALNI KRITERIJI: Tri pisne naloge v prvem polletju, dve pisni nalogi v drugem polletju,            
spraševanja. Pri pisnih nalogah so dijakinje in dijaki reševali         
matematične vaje in odgovarjal na vprašanja iz teorije. 
Pri vrednotenju znanja sem  upoštevala sledeče vidike: 

● ustreznost postopkov in pravilno reševanje vaj; 
● natančnost pri računanju; 
● razumevanje in logično sklepanje; 
● jasnost pri podajanju in uporaba ustrezne terminologije. 

UČBENIKI IN DIDAKTIČNO   
GRADIVO / UČNI PRIPOMOČKI: 

Učbenika: Kladnik , Energija, toplota, zvok, svetloba, DZS 
                  Kladnik, Svet elektronov in atomov, DZS 
Vaje iz drugih učbenikov in na spletnih straneh 
LIM tabla in računalniški programi za fiziko (Phet in drugi) 

 
NARAVOSLOVJE 
 
KOMPETENCE, ki so jih dijaki/inje     
dosegli/e ob koncu leta v     
predmetu: 

Kandidati so poglabljali poglavja anatomije in fiziologije človeškega        
telesa in osnove prve pomoči v zvezi z obravnavanimi vsebinami.          
Dijaki v glavnem dobro do zelo dobro obvladajo specifične učne          
vsebine in strokovno izrazoslovje, razumejo lažje strokovne tekste in         
članke, znajo obrazložiti grafe, ustno in pisno poročati o vsebinah,          
primerjati podatke in povezovati argumente, ki so del učnega načrta.  

OBRAVNAVANE VSEBINE: 
(tudi v okviru didaktičnih enot ali      
modulov) 

I. HISTOLOGIJA – Krovna, vezivna, mišična in živčna tkiva. Koža. 
II. GIBALA – Vrste kostnine, hemopojeza, darovanje kostnega        
mozga. Telesne kosti. Glavne človeške mišice. Krebsov cikel,        
dihalna veriga. Bolezni gibal. 
III. PREBAVILA – Energijsko bogate molekule in esencialne snovi v          
hrani. Načela zdravega prehranjevanja. Ustna votlina. Želodec.       
Dvanajstnik. Eksokrini pankreas. Jetra. Tanko in debelo črevo.        
Bolezni prebavil in preventivni ukrepi.  
IV. DIHALA – Zgornje dihalne poti. Pljuča. Plinska izmenjava. Bolezni          
dihal. 
V. OBTOČILA – Kri. Krvne skupine, Rh faktor in , krvodajalstvo.           
Srce, EKG. Žilni obtok in obtok v kapilarah. Krvni tlak. Mezgovni           
obtok. Bolezni obtočil.  
VI. IZLOČALA – Ledvice. Mehur. Bolezni izločal. 
VII. ŽIVČEVJE – Živčno vzburjenje in nevrofiziologija. Živčne zveze.         
Čutilne poti. Centralno in periferno živčevje. Veliki možgani, mali         
možgani, hrbtenjača, možgansko deblo, meninge, možganski živci.       
Avtonomno živčevje. 
VIII. ČUTENJE – Vrste receptorjev. Vid, sluh, voh, tip, okus. Bolezni           
čutil. 
IX. ENDOKRINE ŽLEZE – Hipofiza. Ščitnica in obščitnice. Endokrini         
pankreas. Nadledvične žleze. Spolne žleze, ženski ciklus. 
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VEŠČINE: Kandidati so sposobni voditi pogovor na dano tematiko, zagovarjati         
lastno stališče v zvezi z dano problematiko, strokovno, jasno, kritično          
in logično posredovati bistvo besedila, prikazati strokovno temo na         
osnovi samostojnega branja in šolske obravnave, sintetično ustno in         
pisno obravnavati strokovno tematiko.  

METODOLOGIJE: Pouk je bil razčlenjen med teoretsko in pojmovno razlago ter          
laboratorijskim delom. Pouk je dopolnjevala uporaba raznih učnih        
pripomočkov na šoli. Poleg frontalne metode sem se posluževala še          
deduktivno - induktivne metode, diskusije in poglabljanja v razredu         
ter raziskovanja po spletni mreži.  

OCENJEVALNI KRITERIJI: Dijaki so bili ocenjeni na osnovi njihovega znanja, pa tudi aktivnega           
sodelovanja in zanimanja za posamezne učne vsebine pri pouku.         
Znanje sem preverjala s sprotnim ustnim spraševanjem, razgovori in         
različnimi testi. Ocenjevala sem kvaliteto in vestnost njihovih priprav,         
natančnost in strokovnost pri podajanju, domače samostojno       
raziskovalno delo in izpopolnjevanje, branje strokovnega čtiva in        
odgovornost in natančnost v laboratorijih.  

UČBENIKI IN DIDAKTIČNO   
GRADIVO / UČNI PRIPOMOČKI: 

 S. Plut, Anatomija in fiziologija človeka, DZS 
Zbirke za mikroskopijo, pripomočki in oprema v laboratorijih, spletne         
strani, objavljene publikacije. 

  

ZGODOVINA UMETNOSTI 

KOMPETENCE, ki so jih dijaki/inje     
dosegli/e ob koncu leta v     
predmetu: 

Dijaki so v teku šolskega leta usvojili osnovne smernice         
umetnostnega razvoja od neoklasicizma do uveljavitve modernizma;       
znotraj spološnega okvira so za vsako obdobje temeljiteje spoznali         
glavne avtorje in njihove umetnine; usvojili so nadalje pomembnejše         
dinamike, ki so ob koncu 19. in začetku 20. stoletja pripeljale do            
nastanka avantgard in posledično ključnih sprememb pri pojmovanju        
same umetnosti. 
Dijaki so razvili spretnost logičnega podajanja in argumentiranja        
predelane snovi, povezovanja posameznih obdobij in umetniških       
tokov, ter slogovne analize pomembnejših del moderne in sodobne         
umetnosti. Večina dijakov je sposobna tudi učinkovite sinteze        
osrednjih umetniških značilnosti posameznih avtorjev in smiselne       
primerjave obravnavanih del. 

OBRAVNAVANE VSEBINE: 
(tudi v okviru didaktičnih enot ali      
modulov) 
 

 

 

NEOKLASICIZEM 
- izhodišča neoklasicizma in miselne     
razsežnosti gibanja: J. J. Winckelmann; 
- neoklasicizem v slikarstvu in kiparstvu: 
David 

● Prisega Horacijev 
● Umorjeni Marat 
● Napoleon prečka Alpe 
● Napoleon v studiju  

Canova 
● Amor in Psihe 
● Spomenik Mariji Kristini na Dunaju 
● Paolina Borghese kot Venera  

Goya 
● Družina Karla IV. 
● Maja vestida 
● Maja desnuda 
● Los Caprichos 
● Grozote vojne 
● Quinta del Sordo 
● 3. maj 1808 

  

september - oktober (5    
ur) 
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- neoklasična arhitektura v Evropi (splošne      
značilnosti): Giovanni Battista Piranesi; 

ROMANTIKA 
- poetika narave in sublimno; 
- romantično slikarstvo:  
Friedrich 

● Menih na obali 
● Opatija med hrasti 
● Bele pečine v Rügenu 
● Popotnik nad morjem oblakov 
● Arktično morje - Razbito upanje  

Turner 
● Dež, para in hitrost  
● Zadnja vožnja ladje Tèmèraire  

Constable 
● Voz sena  

Gericault 
● Splav Meduze  

Delacroix 
● Svoboda vodi ljudstvo 
● Pokol na Hiosu  

Francesco Hayez 
● Poljub 

  
- Neogotika, Prerafaeliti, John Ruskin,     
Viollet-le-Duc; 

oktober - november (7    
ur) 

REALIZEM 
- realistično slikarstvo:  
Courbet 

● Pogreb v Ornansu 
● Slikarjev atelje 

  
- Barbizonska šola in Corot; 
- začetki fotografije in njen vpliv na       
umetnost (rojstvo fotografije,   
kronofotografija); 
- Slovensko slikarstvo 19. stoletja: Jožef      
Tominc, Marko Pernhardt, Jurij in Janez      
Šubic, Jožef Petkovšek, Anton Ažbe, Ivana      
Kobilca; 

november  (4 ure) 

IMPRESIONIZEM 
- izhodišča impresionizma 
(zgodovinski kontekst, upor akademizmu,    
teorija komplementarnih barv in simultanih     
barvnih kontrastov, nove vsebine) 
Manet 

● Zajtrk na travi 
● Olimpija  

Monet 
● Impresija, vzhajajoče sonce 
● Slikarske serije  

Degas 
● Absint 
● Zvezda 
● Štirinajstletna plesalka  

Renoir 
● Ples pri Moulin de la Galette 

  
- Impresionizem na Slovenskem: Jakopič,     
Grohar, Jama, Strnen; 

december - januar (5    
ur) 

35 



 

POSTIMPRESIONIZEM 
- neoimpresionizem:  
Seurat 

● Nedeljski popoldne na otoku    
Grande Jatte 

  
- postimpresionizem 
(razlike z impresionizmom, primitivizem,    
japonske grafike):  
Cézanne 

● Tihožitja 
● Kopalke 
● Gora Sainte-Victoire 
● Igralca kart  

Gauguin 
● La Belle Angèle 
● Vizija po pridigi 
● Tahitsko obdobje (splošno)  

Van Gogh 
● Jedci krompirja 
● Sončnice  

- Toulouse Lautrec 
- Henri Rousseau 

januar - februar (5 ur) 

OD SECESIJE DO AVANTGARD 
- secesija na Dunaju in v Evropi; 
Klimt 

● Slike za dunajsko univerzo 
● Beethovnov friz 
● Poljub 

 
- Art Nouveau in secesija v arhitekturi in        
uporabni umetnosti; 
- Otto Wagner, Joseph Maria Olbrich, Maks       
Fabiani, Jože Plečnik; 

februar - marec (2 uri) 

AVANTGARDE 
- izhodišča avantgardnih gibanj in splošne      
značilnosti; 
- kubizem: 
Picasso 

● Avignonske gospodične 
● Portret Daniela-Henry Kahnweilerja 
● Tihožitje s pletenim stolom 
● Guernica  

Braque 
● Portugalec 

  
- futurizem:  
Boccioni 

● Mesto se dviga 
● Materia 
● Edinstvene oblike nadaljevanja v    

prostoru  
Balla 

● Dinamizem psa na konopcu  
Carrà 

● Interventistična manifestacija 
  
- fauvizem: 
Matisse 

● Ples 
● Obložena miza 

marec – maj (11 ur) 
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● Obložena miza (harmonija v    
rdečem) 

  
- ekspresionizem: 
Munch 

● Krik 
● Puberteta 
● Večer na drevoredu Karla Johanna 

  
- Die Brücke:  
Kirchner 

● Marcella 
● Pet žensk na ulici 

  
- Der Blaue Reiter; 
- Bauhaus in funkcionalizem v arhitekturi; 
- abstrakcija: 
Kandinski 

● Prvi abstraktni akvarel 
● Kompozicija IV. 
● Kompozicija VIII. 

 
- avantgardna umetnost na Primorskem: 
Avgust Černigoj 
 

2 uri 

AVANTGARDE (zaključek učne enote o     
avantgardni umetnosti); 
- dadaizem: 
Marcel Duchamp 

● Akt, ki stopa po stopnicah št. 2 
● Ready-made (Fontana) 

  
- ruska avantgarda: Kazimir Malevič; 
- nadrealizem: Renè Magritte, Max Ernst,      
Salvador Dalì; 
- metafizika: Giorgio De Chirico; 
- abstraktni ekspresionizem: Mark Rothko; 
- pop art: Andy Warhol; 

po 15. maju (3 ure) 

Nekatere zgoraj navedene avtorje smo     
predelali preko predstavitve in analize s      
strani dijakov in poznejše skupne     
poglobitve v razredu. 
Tekom leta smo obravnavali tudi teme      
vezane na avtonomijo umetnosti, razvoj     
umetniških institucij, dojemanje sodobne    
umetnosti in arhitekture ter umetnosti na      
Goriškem.  
V okviru predmeta smo si v letošnjem letu        
ogledali zbirko Narodne galerije v Ljubljani      
in razstavo Ivane Kobilce, zbirko muzeja      
Peggy Guggenheim v Benetkah in razstavo      
Avgusta Černigoja v Kulturnem domu v      
Gorici. 

 

VEŠČINE: Dijaki so sposobni suvereno umestiti     
obravnavane vsebine v širši zgodovinski in      
kulturni okvir. Pri analizi del in podajanju       
snovi se znajo večinoma učinkovito     
posluževati strokovnega izrazoslovja,   
sposobni so povezovanja in slogovne     
primerjave del. Večina razreda si je v teku        
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let izoblikovala tudi zavesten in kritičen      
pristop do umetnin. 

METODOLOGIJE: Pri pouku sem se posluževal frontalne      
metode, vodenega pogovora,   
individualnega ali seminarskega dela    
predvsem preko poročanj in predstavitev s      
strani dijakov. Ob priliki ekskurzij in ogledov       
razstav pa je bila v ospredju metodologija       
dela na terenu. 

 

OCENJEVALNI KRITERIJI: Sliko o učnih dosežkih posameznih dijakov      
sem si lahko ob delu v razredu spotoma        
ustvarjal tekom leta, formalno preverjanje     
pa je potekalo tako v pisni kot v ustni obliki.          
Pri vrednotenju sem se držal sledečih      
kriterijev: obvladanje slogovnih značilnosti    
posameznih avtorjev in tokov; zmožnost     
razčlenjevanja in povezovanja posameznih    
silnic umetniškega razvoja ter sposobnost     
uporabe predznanja; uporaba pravilne    
terminologije pri izražanju; sodelovanje in     
zanimanje dijaka v razredu; osebno     
zanimanje dijaka za specifične avtorje ali      
obdobja; sposobnost interdisciplinarnega   
povezovanja snovi. Pri končnem    
ocenjevanju sem posebno važnost polagal     
tudi zmožnosti dijaka do smiselnega,     
smotrnega in osebnega pristopa do snovi. 

 

UČBENIKI IN DIDAKTIČNO   
GRADIVO / UČNI PRIPOMOČKI: 

Ob uvedenih učbenikih Arte e artisti 3. Dal        
Ottocento ad oggi, (ur. G. Dorfles, A.       
Vettese, E. Princi), založba Atlas, 2014;      
Nataša Golob, Umetnostna zgodovina    
(Učbenik za umetnostno zgodovino v     
gimnazijskem izobraževanju, srednje   
tehniškem oz. strokovnem izobraževanju in     
poklicno tehniškem izobraževanju),   
Založba DZS, Ljubljana, 2003 (ponatis     
2010), smo v razredu uporabljali tudi druge       
vire. Za nazornejšo razlago in slikovni      
material sem redno pripravljal predstavitve     
s pomočjo računalnika in video projektorja      
(PowerPoint predstavitve) in se posluževal     
spletne učilnice Google Classroom.    
Dodatne razlage sem, kolikor je bilo      
mogoče, nudil dijakom iz slovenskih     
učbenikov. Med temi predvsem iz     
učbenikov Zgodovina slikarske, kiparske in     
arhitekturne umetnosti, Modrijan, Ljubljana,    
1998 in iz učbenika Nataša Golob,      
Umetnostna zgodovina na maturi, DZS,     
Ljubljana, 2011. Uporabljal sem tudi knjigo      
Umetnost. Svetovna zgodovina, Založba    
Mladinska knjiga, Ljubljana, 2000. V     
razredu smo se občasno posluževali tudi      
drugih specifičnih pregledov zbirke    
posameznih obdobij (I maestri del colore in       
Art Dossier, Giunti Editori). O nekaterih      
specifičnih tematikah smo si ogledali tudi      
krajše video dokumentarce. 
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GIBALNE IN ŠPORTNE VEDE 
SKUPINO SO SESTAVLJALI DIJAKI IN DIJAKINJE VSEH TREH PETIH RAZREDOV          
(SKUPNO 21 DIJAKOV) 

 

KOMPETENCE, ki so jih dijaki/inje     
dosegli/e ob koncu leta v     
predmetu: 

Dijaki so sposobni: 
-izvajati predlagane gimnastične vaje prosto, z drobnim ali na         
velikem orodju 
-izvajati osnovne elemente športne gimnastike 
-izvajati predlagane atletske discipline 
-izvajati in povezovati osnovne slike predlaganih standardnih plesov 
-sodelovati vsak po svojih močeh v predlaganih ekipnih športih. 

OBRAVNAVANE VSEBINE: 
(tudi v okviru didaktičnih enot ali      
modulov) 

- Raztezne in krepilne vaje prosto in/ali po postajah, tudi z drobnim            
orodjem (kolebnice, ročke , fit žoge) in na velikem orodju (navpična           
in vodoravna lestev, klopi) 
-športna gimnastika: skoki na mali prožni ponjavi, stoja na glavi in na            
rokah, premet v stran 
-atletika: hrbtna tehnika skoka v višino, štafeta 4x100, suvanje krogle          
z bočnim zaletom 
-športne igre: odbojka, mali nogomet, košarka 
-standardni plesi z zunanjim izvedencem: angleški in dunajski        
valček, salsa, cha-cha, swing. 
 
 

VEŠČINE: Dijaki znajo: 
-izbirati  primerne ogrevalne vaje 
-uporabljati  primerno tehniko individualnih in ekipnih športnih panog 
- biti učinkoviti v teamskem delu vsak glede na lastno športno           
znanje in fizično-motorične sposobnosti. 

METODOLOGIJE: Metode:  
-kombinacija analitične in globalne metode 
-specifične metode za izboljšanje fizično-motoričnih sposobnosti 
Oblike: 
- razlaga in demonstracija, pogosto z uporabo mentorstva boljših         
dijakov 
- delo po skupinah glede na interesne dejavnosti. 

OCENJEVALNI KRITERIJI: Ocenjevalni kriteriji so navedeni v VIP-u. 

UČBENIKI IN DIDAKTIČNO   
GRADIVO / UČNI PRIPOMOČKI: 

Športni rekviziti: 
- drobno orodje: žoge, kolebnice, ročke, fit žoge 
- veliko orodje: vodoravna in navpična lestev, mala prožna        

ponjava, klopi, švedska skrinja. 

 

VEROUK 

Pouku verouka so sledili vsi dijaki. 
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KOMPETENCE, ki so jih dijaki/inje     
dosegli/e ob koncu leta v     
predmetu: 

Dijaki razvijejo kritičen odnos do problemov v sodobni družbi in          
oblikujejo svoboden in odgovoren pogled na življenje v luči         
pravičnosti, solidarnosti. 

OBRAVNAVANE VSEBINE: 
(tudi v okviru didaktičnih enot ali      
modulov) 

Etični problemi:analiza etičnih problemov v sodobni družbi, vest in          
oblikovanje moralne zavesti, bioetika: evtanazija, smrtna kazen,       
umetna oploditev, kloniranje,presaditev organov-pogledi različnih     
religij; 
Vzhodna verstva: hinduizem, budizem, konfucianizem in      
daoizem-primerjava s krščanstvom; 
Krščanska antropologija: pojmovanje osebe, filozofski pregled      
pojmovanja človeka, trihotomna struktura človeka:duh, duša, telo;       
ljubezen do bližnjega, samega sebe in Boga (filozofija religije). 

VEŠČINE: Dijaki so sposobni primerjati različne poglede na temeljna življenjska         
vprašanja, analizirati najpomembnejše etične probleme; vrednotiti      
pomen in vplive krščanstva in drugih religij na zgodovinske dogodke          
in na družbene razmere v sodobnem svetu. 

METODOLOGIJE: Metoda razgovora, metoda razlage, metoda dela s svetopisemskim        
tekstom in drugimi viri,ogled dokumentarnega flma. 

OCENJEVALNI KRITERIJI: Ocenjevalni kriteriji so navedeni v VIPu. 

UČBENIKI IN DIDAKTIČNO   
GRADIVO / UČNI PRIPOMOČKI: 

Učbenik: Za človeka gre 4, Sveto pismo, Velika verstva sveta,          
Fromm: Umetnost ljubezni; 
Dokumentarni filmi o posameznih verstvih, 
Delo z internetom, uporaba svetlobne  table. 

 

8.  OCENJEVANJE ZNANJA 

8.1 Kriteriji ocenjevanja 
Ocenjevanje je slonelo na sprotnem preverjanju znanja in razvoja kompetenc z uporabo            
pogostih in različnih ustnih, pisnih in praktičnih tipologij preverjanja ter na globalnem            
preverjanju, ki je upoštevalo celostno rast dijaka, tako iz zornega kota pridobivanja            
kompetenc kot tudi iz zornega kota osebnostne rasti. Pri sumativnem ocenjevanju je            
razredni svet upošteval srednjo oceno, ki je izhajala iz sprotnega preverjanja, redno            
obiskovanje pouka, zanimanje in aktivno sodelovanje v vzgojnem procesu, redno delo in            
prizadevnost pri domačem utrjevanju in predelavi učne snovi ter napredek, ki ga je dijak              
dosegel med šolskim letom. Profesorski zbor je izdelal skupno lestvico za določanje ocen,             
ki jo je zavodni svet potrdil in razredni svet usvojil. Posamezni profesorji so te kriterije               
prilagodili specifikam svojih predmetov, zato so nakazani v poročilih predmetnih          
profesorjev. 

8.2 Kriteriji za dodelitev kredita 
Osnova za določanje števila točk šolskega kredita je bila dijakova srednja ocena iz vseh              
predmetov, vključno z oceno iz vedenja, ki je dijaka uvrstila v določen razpon             
razpredelnice za določanje kredita. Pri določanju končnega števila točk znotraj razpona je            
razredni svet upošteval še redno obiskovanje pouka, zanimanje, sodelovanje,         
prizadevnost in konstruktiven odnos do šolske skupnosti, sodelovanje pri dodatnih šolskih           
dejavnostih, obiskovanje verouka oz. alternativne dejavnosti in morebitne formativne         
kredite. Krediti dodeljeni po starih razpredelnicah so bili na podlagi določil zakonskega            
odloka št. 62/2017 pretvorjeni na ocenjevalni seji dne 30.1.2019 po novi razpredelnici: 
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Vsota kreditov dodeljenih v tretjem in      
četrtem letniku 

Novi kredit dodeljen za tretji in četrti letnik        
(skupno)  

6 15 
7 16 
8 17 
9 18 
10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 

 

8.3 Ocenjevalne lestvice pisnih nalog  
Razredni svet je uporabil oz. izdelal ocenjevalne lestvice pisnih nalog na osnovi kriterijev             
MO 769/2018. Priložene so temu poročilu: 
ocenjevalna lestvica prve pisne naloge - priloga A 
ocenjevalna lestvica druge pisne naloge - priloga B 
ocenjevalna lestvica tretje pisne naloge - priloga C 

8.4 Ocenjevalne lestvice kolokvija  
Razredni svet  je  za ocenjevanje kolokvija  uporabi l lestvico, ki j e  priložena temu poročilu kot priloga 
Č. 

8.5 Simulacije pisnih nalog. 
Vsi dijaki so pisali dve simulaciji prve pisne naloge dne 23.2.2019 in 26.3.2019, dve              
simulaciji druge pisne naloge dne 28.2.2019 in 2.4.2019 ter simulacijo tretje pisne naloge             
26.4.2019.  
 

8.6 Druge dejavnosti, namenjene pripravam na Državni izpit (npr.         
simulacije kolokvija) 
Razredni svet načrtuje simulacijo kolokvija, ki bo v prvih dneh junija. Kot izhodiščno             
gradivo bo razredni svet predlagal analizo besedila ali slike. 
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9. PODPISI PREDMETNIH PROFESORJEV

Gorica, 13. maja 20L9
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