
 Državni izpit v š.l. 2020-21

Dokument razrednega sveta RAZRED: 5. JEZIKOVNI LICEJ

1. SPLOŠNI OKVIR

1.1 Kratek splošni okvir

Licej Franceta Prešerna celovito pripravlja dijake na nadaljnji univerzitetni študij v Italiji,
Sloveniji in v drugih državah tako z vsebinskega vidika kot z vidika ustreznih metod dela ter
ob upoštevanju narodnostnega vidika, ki je za nas temeljnega pomena.

2. Predstavitev šole

Pouk poteka v slovenskem jeziku po programih, veljavnih po italijanski šolski zakonodaji. V
predmetnike vseh razredov pa sta vključeni tako slovenščina kot italijanščina kot samostojna
predmeta. Specifično vsebino dajejo naši šoli prav pouk slovenskega jezika, književnosti,
kulture in zgodovine ob vzporednem pouku italijanskega jezika in književnosti, kulture in
zgodovine.
V preteklih letih so eksperimentiranja in reforme z novimi programi in urniki, ki jih je
ministrstvo potrdilo, bistveno preoblikovali tudi podobo našega zavoda. Nacionalne smernice
za vse smeri in učne predmete so dosegljive na spletni strani Ministrstva za šolstvo.
Licej Franceta Prešerna vzdržuje številne stike z drugimi šolami v Sloveniji, Italiji in na
mednarodni ravni. Dijaki šole se udeležujejo letnih zamenjav in srečanj s sovrstniki evropskih
držav.
Glede na specifiko smeri in razredov redno načrtujemo dejavnosti tako vertikalno (po
smereh) kot horizontalno (po razredih). Izvajamo naslednje aktivnosti: zunanja preverjanja iz
tujih jezikov, deželne projekte, Erasmus+, KA2, čezmejne projekte za učence in učitelje,
AIESEC, pouk tujih jezikov z lektorji, pripravo na Tekmovanje za Cankarjevo priznanje, obisk
Knjižnega sejma, pripravo dijakov - ciceronov na pobudo FAI, sodelovanje z raznimi
institucijami za poglobitev znanja slovenščine, sodelovanje na literarnih natečajih (v
slovenščini in italijanščini), praktične vaje s časnikarji (v slovenščini in italijanščini),
predavanja o slovenski književnosti, športne dejavnosti in tekme, plavanje v bazenu,
Arhimedove igre, tekmovanje Matematika brez meja, obiskovanje gledališča v slovenskem,
angleškem in italijanskem jeziku, šolske izlete in ekskurzije, delavnice Ars klub, dijaške
izmenjave s šolami v Sloveniji, tečaj moderne grščine (klasična smer), filmska vzgoja
(klasična smer), predavanja o psihofizičnem zdravju, predavanja Europe direct, preventiva
odvisnosti, Vlak spomina, Dan spomina, Dan jezikov, Dan slovenske kulture, Športni dan,
tečaj o varnosti, obisk priložnostnih razstav in znanstvenih institucij (npr. WWF center).
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2. PODATKI O KURIKULU

2.1 Profil kompetenc, pridobljenih ob koncu petletnega šolanja (iz Triletnega
vzgojno- izobraževalnega načrta)

V trieniju naj bi dijak poglabljal in sistematiziral svoje znanje, gojil logično mišljenje, se
usmerjal k samostojnemu delu in oblikovanju lastnih stališč in kritičnemu odnosu do
stvarnosti.

V trieniju bo dijak:
● usvojil primerno kulturno razgledanost, sposobnost logičnega mišljenja in urejenega

podajanja sporočil v ustni in pisni obliki;
● krepil svoje komunikacijske in jezikovne spretnosti;
● razvijal zmožnost razčlenjevanja besedil, izpostavljanja središčnih tem in pojmov,

identificiranja dejstev, izhodišč, hipotez, mnenj, interpretacij, vrednot;
● se navajal na različne interpretacije istih vsebin, iskal osebne razlage, postavljal nova

vprašanja in izražal dvome;
● se navajal na natančnost in rigoroznost kot predpogoj za znanstveno delo;
● gojil kulturo branja.

Ob koncu trienija naj bi bil dijak:

● zmožen samostojnega dela in ustvarjalnega preoblikovanja usvojenih vsebin v novem
kontekstu;

● sposoben primerjanja, logičnega sklepanja, zastavljanja in reševanja problemov;
● sposoben estetskega doživljanja in vrednotenja različnih oblik umetniškega

ustvarjanja (likovne, gledališke, glasbene in filmske umetnosti);
● sposoben priprave sheme za ustno podajanje;
● sposoben poseganja v razpravo.

2.2 Tedenski urnik

JEZIKOVNI LICEJ 1. raz. 2.raz. 3. raz. 4. raz. 5. raz.
slovenščina 4 4 4 4 4
italijanščina 4 4 4 4 4
latinščina 2 2
angleščina 4 4 3 3 3
nemščina 3 3 4 4 4
ruščina 3 3 4 4 4
zgodovina 2 2 2
zgodovina in zemljepis 3 3
filozofija 2 2 2
naravoslovje 2 2 2 2 2
matematika 3 3 2 2 2
fizika 2 2 2
zgodovina umetnosti 2 2 2
telesna vzgoja 2 2 2 2 2
verouk ali alt. dejavnosti 1 1 1 1 1
TEDENSKO 31 31 34 34 34
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3. OPIS RAZREDA

3.1 Sestava razrednega sveta

Predmet Ime in priimek profesorja
Slovenski jezik in slovstvo Neva Zaghet
Italijanski jezik in slovstvo Nika Smotlak
Angleški jezik in slovstvo Jana Veljak
Nemški jezik in slovstvo Vera Kukanja
Ruski jezik in slovstvo Lara Posega
Lektor angleščine Dario Viviani
Lektor nemščine Eva Loss
Lektor ruščine Ljudmila Yarina
Zgodovina in filozofija Jasna Simčič
Matematika in fizika Vesna Danieli
Naravoslovje Zorka Danieli
Zgodovina umetnosti Jasna Merkù
Gibalna in športna vzgoja Marko Kalc (Stefano Simeoni od

27.4.2021. do 7.6.2021)
Verouk Elena Maria Agostini
Alternativne dejavnosti /

3.2 Didaktična kontinuiteta profesoric/profesorjev

PREDMET 3. RAZRED 4. RAZRED 5. RAZRED
Slovenski jezik in slovstvo Neva Zaghet Neva Zaghet Neva Zaghet
Italijanski jezik in slovstvo Tjaša Križmančič Tjaša Križmančič Nika Smotlak
Angleški jezik in slovstvo Melita Valič Jana Veljak Jana Veljak
Nemški jezik in slovstvo Jasna Repinc Jasna Repinc Vera Kukanja
Ruski jezik in slovstvo Lara Posega Lara Posega Lara Posega
Lektor angleščine Dario Viviani Dario Viviani Dario Viviani
Lektor nemščine Alessandra Saile Alessandra Saile Eva Loss
Lektor ruščine Ljudmila Yarina Ljudmila Yarina Ljudmila Yarina
Zgodovina in filozofija Neva Bizjak Neva Bizjak Jasna Simčič
Matematika, fizika Vesna Danieli Vesna Danieli Vesna Danieli
Naravoslovje Zorka Danieli Zorka Danieli Zorka Danieli
Zgodovina umetnosti Jasna Merkù Jasna Merkù Jasna Merkù
Gibalna in športna vzgoja Marko Kalc Marko Kalc Marko Kalc
Verouk Žarko Škerlj Ana Fajdiga Elena M.  Agostini
Alt. dejavnosti Sonja Zupančič Daria Betocchi

3.3 Sestava razreda in njegova zgodovina

V šolskem letu 2016/17 se je v prvi letnik jezikovnega liceja vpisalo 16 dijakinj oz. dijakov in v
teku istega šolskega leta sta se dva dijaka izpisala in en dijak se je vpisal v smer uporabnih
znanosti. V šolskem letu 2017/18 so izdelali vsi dijaki. V šolskem letu 2018/19 en dijak ni bil
pripuščen v 4.razred. V šolskem letu 2019/20 je obiskovalo četrti letnik jezikovnega liceja 12
dijakov, ki so bili uspešno prepuščeni v letošnji peti letnik.

3



Dokument razrednega sveta 5. JL

4. PODATKI O STRATEGIJAH IN METODAH INKLUZIJE

Posebni didaktični pristopi k pouku sodijo med t.i. “nove kompetence”, ki jih za učitelje
izrecno navajajo tako evropske smernice na področju izobraževanja (Priporočila Sveta
Evrope o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje z dne 22. maja 2018) kot tudi
državne smernice (smernice za nove liceje - SUT). V ta okvir sodi med drugim tudi
sposobnost diferenciacije in individualizacije pouka kot posebni didaktični pristop, ki
omogoča inkluzijo in reševanje specifičnih pedagoško-didaktičnih učnih specifik oziroma
podpira vsestransko spodbujanje dijakovega intelektualnega potenciala.
Menimo, da je z vidika šolske izobraževalne ponudbe prisotnost pobud za šibkejše dijake
(npr. podporni pouk) in boljše dijake (tekmovanja, nadgradnja znanja) uresničitev prizadevanj
v tem smislu.
V širšem smislu sodijo v ta okvir tudi pobude, katerih namen je zagotavljanje didaktične
kontinuitete in uvajanje v novo učno okolje za prvošolce (prehod iz sekundarne šole prve
stopnje na drugo stopnjo, projekt Dobrodošli) ter pobude v zvezi s t.i. usmerjanjem za višje
letnike (staži, delo ob učenju, srečanja z raznimi izobraževalnimi in drugimi ustanovami).
Zlasti strategije usmerjanja so zelo pomembne, saj navajajo dijake na spoznavanje novih
učnih (ali delovnih) okolij ter posredno podčrtujejo pomen vseživljenjskega učenja kot
vrednote za uspešno vključevanje v trg dela. V skladu s smernicami reforme "Dobra šola"
licej podpira, vzdržuje in poglablja stike z institucijami, ki dijakom nudijo možnost delovne
prakse, seveda upoštevajoč specifiko posameznih smeri.

4.1 Podporne dejavnosti in dejavnosti za okrepitev vzgojno-izobraževalnega
procesa

V smislu ministrskih navodil (Mo št. 80/2007, Mo št. 92/2007 in OPR št. 122/2009) so
razredni sveti ob koncu 1. in 2. polletja izvajali podporni pouk, sprotno nadoknadenje vrzeli v
znanju in individualno delo za posamezne dijake z negativnimi ocenami.

5. SPLOŠNI PODATKI O DIDAKTIČNI DEJAVNOSTI

5.1 Didaktične metodologije in strategije

Klasične oblike poučevanja pestrijo tudi sodobni didaktični pristopi (izmenjave, tekmovanja,
študij v tujini, staži, projektno delo, zunanja preverjanja itd.), ki ob sistematičnem razvoju in
uporabi ključnih (splošnih) kompetenc (jezikovna kompetentnost
- slovenščina, italijanščina, angleščina, nemščina, ruščina, latinščina, IKT predstavljajo
predpogoj za uspešno vključevanje v "družbo znanja". Ob teh vsebinah je vseskozi prisotna
možnost za posebne oblike individualizacije in diferenciacije pouka (individualna priprava na
tekmovanja, delo po skupinah, usmerjanje posebno nadarjenih dijakov, podporni pouk,
vzajemno učenje, srečanja dijakov s psihologom itd.).
Zgoraj omenjena prizadevanja se uresničujejo ob sprotnem prilagajanju in povezovanju učnih
vsebin, s posebnim poudarkom na vnos novih didaktičnih elementov, ki jih učno osebje
spoznava in usvaja ob rednem spremljanju pobud v smislu vseživljenjskega učenja.
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5.2 Dejavnosti in načini pridobivanja prečnih kompetenc. Usmerjanje - orientacija:
dejavnosti v trieniju
Licej prireja staže in razne oblike delovne prakse za svoje dijake, tudi v sodelovanju z
različnimi znanstvenimi ustanovami v Trstu in okolici ter s slovenskim Deželnim
gospodarskim združenjem. V okviru obveznega obdobja šolskega uvajanja v delovno okolje
je omenjeno dejavnost v preteklih šolskih letih licej še nadgradil, okrepil in razširil s pomočjo
dodatnega osebja iz okrepljenega seznama osebja, ki ga je uvedel zakon 107/2015.
Glavne mehke veščine, ki jih pri dijakih lahko razvijamo med delom ob učenju oz. pri in
usmerjanju, so:

1. Avtonomija
Sposobnost izvajanja danih nalog brez stalnega nadzorstva, avtonomno sprejemanje
odločitev in samoiniciativa, urejanje samega sebe. Sposobnost razumevanja pravil in
etike dela.

2. Prilagodljivost
Sposobnost prilagajanja na spremembe, pripravljenost sprejemanja novosti, pozitiven
odziv na nepričakovane situacije ter odprtost do novih delovnih nalog in izzivov, tudi v
sodelovanju z ljudmi z zelo različnimi nazori.

3. Sposobnost dela pod pritiskom in odpor na stres
Stabilnost v stresnih situacijah, nadzorovanje samega sebe in ohranjanje
koncentracije. Sposobnost upravljanja z odgovornostmi.

4. Organizacijske sposobnosti
Sposobnost udejanjanja idej, določanja prioritet, načrtovanja in organizacije z danimi
sredstvi (upoštevajoč tudi čas na razpolago).

5. Preciznost in pozornost do detajlov
Sposobnost biti točen, delaven, pazljiv in pozoren do detajlov tudi v luči končnega
rezultata. Sposobnost izkoriščanja časa na razpolago.

6. Učenje učenja
Sposobnost razumevanja svojih pomanjkljivosti in možnosti nadgradnje, želja po
lastnem izboljšanju in poglabljanju znanja.

7. Usklajevanje znanja
Sposobnost pridobivanja podatkov ter organizacija in reorganizacija podatkov in
znanja, ki prihajajo iz različnih virov z namenom, da se doseže določen cilj.
Sposobnost avtokritike in razvijanje kritičnosti.

8. Samoiniciativnost
Sposobnost razvijanja idej, nadzorovanje njihovega razvoja in organizacija v obliki
uresničljivih projektov. Kreativnost in iznajdljivost.

9. Komunikacijske sposobnosti
Prilagajanje terminologije potrebam sogovornika, aktivno poslušanje, premišljeno
natančno izražanje, sposobnost sinteze in povzemanja; pozitivno soočanje z drugimi.
Sposobnost upravljanja digitalnih sredstev in medijev.

10.Reševanje problemov
Sposobnost ugotavljanja prioritet in kritičnosti; iskanje in ugotavljanje najboljše možne
rešitve.

11. Sposobnost dela v skupini
Sodelovanje v skupini, trud za ohranjanje dobrih odnosov, sodelovanje z drugimi,
sposobnost ustvarjanja pozitivnih odnosov s sodelavci. Razumevanje potreb drugih in
sposobnost reševanja konfliktov. Spoštovanje pravil in hierarhije na delovnem mestu.
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5.3 Učna okolja: orodja – sredstva – kraji (lokacije) – časi vzgojno-izobraževalnih
dejavnosti

Vse učilnice in laboratoriji na liceju so opremljeni z računalnikom, projektorjem in internetno
povezavo.

6. DEJAVNOSTI IN PROJEKTI

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

SPLOŠNI OKVIR

Na ustnem delu državnega izpita je predvideno preverjanje prečnih kompetenc in znanja ter
dejavnosti s področja državljanstva in ustave . Komisija naj upošteva dejansko izvedene
vsebine, ki so vsebovane v tem dokumentu. Preverjanje temeljnih državljanskih kompetenc
na kolokviju naj bi se nanašalo na smernice za pouk zgodovine in filozofije na državnih licejih
(odlok št. 211 iz dne 7.10.2010), ki pojav definirajo le v splošnem. Zakonodajalec te
kompetence postavlja v sklop družbeno-zgodovinske osi v luči razvoja osebnega profila
posamezne/ga dijaka/inje.
Preverjanje državljanskih kompetenc naj komisija izvaja na podlagi projektov in pobud, ki so
vključeni v Triletni vzgojno-izobraževalni načrt 2016/19 (TVIN). Opozarjamo, da so glavnini
pobud dijaki/nje sledili/e na prostovoljni oz. individualni ravni.
Ključne državljanske kompetence, ki jih mora dijak/inja pridobiti ob zaključku šoloobveznega
obdobja, sodijo v kontekst vsestranskega in vseživljenjskega razvoja posameznikovega jaza,
njegove sposobnosti vzpostavljanja odnosov z drugimi ter pozitivnega odzivanja na naravno
in družbeno okolje.
Dijak/inja je torej ob koncu študija zmožen/a:
 oblikovati samostojno utemeljene zaključke, poglede, mnenja in stališča, biti dovzeten/na za
vživljanje v različne perspektive in interpretacije dogodkov;
 z učenjem ob raznovrstnih zgodovinskih virih razvijati zmožnosti kritične presoje in razlage
aktualnih dogodkov, pojavov in procesov v preteklosti in sodobnosti;
 razviti sposobnost samostojnega odločanja pri političnih vprašanjih;
 premišljati koncepte narodnosti, državljanstva, identitete, zakonitosti, pravičnosti;
 razvijati kulturo spoštovanja drugačnosti, strpnosti, sodelovanja, sobivanja, miru;
 prepoznati in obsojati zločine proti človeštvu, genocide in druge oblike kršenja človekovih
pravic;
 obsoditi politične sisteme, ki ne spoštujejo človekovih pravic;
 razvijati dojemljivost za vrednote aktivnega državljanstva;
 samostojno in odgovorno ravnati v življenju kot posamezniki in člani skupnosti.

UČNO GRADIVO

 Ustava Republike Italije (izdal in založil Deželni šolski urad za FJK, 2014);
 Zaščiteni? Manjšine in njihove pravice
 lex.skgz.org/uploads/news_file/uploadsnews_file38.pdf ;
 Zaščitni zakon za Slovence v Italiji št. 38/2001
http://www.slovenskaskupnost.org/downloads/2%20-%20Zakon%2038-2001.pdf;
 Učno gradivo predstavništva Evropske komisije v RS https://europa.eu/teachers-
corner/home_sl.
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VSEBINE RAZČLENJENE VSEBINE ŠT.UR

USTAVA

ITALIJANSKA USTAVA Razvoj italijanske ustave od l.
1848 do l. 1948 5

POLITIČNE UREDITVE
DRUGIH EVROPSKIH
DRŽAV

Nemčija 7

SLOVENSKA ZAŠČITA Zaščitni zakon 1

HIMNA IN ZASTAVA Učna ura o nacionalizaciji
množic 1

INSTITUCIJE EVROPSKE
UNIJE

Zgodovinski razvoj Evropske
unije, od ideje do Lizbonske
pogodbe

2

AGENDA 2030 IN CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

ZDRAVJE IN
DOBRO
POČUTJE

Zdravstvena vzgoja v okviru
anatomije: spoznavanje raznih
človeških bolezni in preventiva.

7

ENAKOST
SPOLOV Razvoj ženske volilne pravice 1

ČISTA VODA IN
SANITARNA
UREDITEV

Zdravstvena vzgoja v okviru
anatomije: spoznavanje
določenih človeških bolezni
vezanih na težave s
pitno/stoječo vodo in preventiva.

1

ZMANJŠANJE
NEENAKOSTI

Neenakosti v družbi med
preteklostjo in sedanjostjo
(Verga - Rosso Malpelo, Zola -
Beznica)

7

ŽIVLJENJE V
VODI

Prilagoditve organizmov za
življenje v vodi 1

ŽIVLJENJE NA
KOPNEM

Prilagoditve organizmov za
življenje na kopnem 2

PRAVICA DO
DELA Razvoj socializma 2

KULTURNA
DEDIŠČINA

Zakonodaja, ki urejuje
zaščito likovnih dobrin

Premičnine in nepremičnine,
spomeniško varstvo 2

RAZVOJ
KOMPETENC
IN VREDNOT

ODGOVORNOST 2

SODELOVANJE 2
SOLIDARNOST Dan spomina 4

SKUPNO 47
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6.2 Druge dejavnosti za obogatitev vzgojno-izobraževalne ponudbe:
v    tretjem letniku

● Ruske ikone in Palladio v Vicenzi
● Jezikovni teden (angleščina) - Dublin
● Jezikovni teden (slovenščina) - Ljubljana
● Izmenjava s šolo 320 iz Peterburga
● Šolski abonma Slovenskega stalnega gledališča Delavnica kreativnega pisanja
● Predavanje o reformaciji Prešernova proslava
● Knez Igor (Verdi)
● Il Rossetti - ogled predstav ruskih avtorjev
● Let’s go to the theatre! - angleško gledališče
● Dober dan! - Evropski dan jezikov in medkulturnega dialoga
● FAI
● Sodelovanje z organizacijo “Gioventù in movimento”
● Crescere (aktivno državljanstvo)
● Dan spomina

 V četrtem letniku
● Izmenjava s šolo 320 iz Peterburga
● Šolski abonma SSG
● Let’go to the theatre! - angleško gledališče
● Znanstvena predavanja raziskovalcev iz ICGEB
● Parlami Miramare
● Novinarska delavnica
● Laboratorij bodo
● nosti
● Pobuda FAI
● Dan spomina
● Prešernova proslava  Devinski college
● Športne dejavnosti
● Ogled 58. Mednarodnega beneškega bienala

 V petem letniku
● Sejem poklicev
● Dan odprtih vrat na tržaški in ljubljanski univerzi
● Govoreča knjiga se digitalizira (v nemščini – ciljna skupina)
● Predavanje prof. Suhadolca o potresih
● Predavanje prof. Kovača o Rebuli
● Dan spomina
● Srečanje s študentko prevajalstva Ivano Saražin
● Predavanje Centralnega urada za slovenski jezik o prevajalstvu
● Govorne vaje z mentorjem iz Centra za slovenščino kot 2.jezik (ožja skupina)
● Obermun (en dijak)
● Natečaj o haikujih (dva dijaka sta prejela nagrado in bosta njuni pesmi objavljeni)
● INVALSI
● UniVax day
● Medpredmetna obravnava državljanske vzgoje
● Zunanji izpit iz ruščine TRKI
● Zunanji izpit iz angleščine Trinity exams
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6.3 Medpredmetne dejavnosti

Dijaki so se udeležili jezikovnih tednov v Dublinu ter šolske izmenjave v Sankt Peterburgu. V
jutranjih urah so obiskovali jezikovne tečaje oz. sledili jezikovnemu pouku in
krepili jezikovne kompetence, v popoldanskih urah pa so spoznavali kulturo, umetnost in
zgodovino kraja. Projekt je nudil dijakinjam in dijakom tudi možnost razvoja medosebnih,
medkulturnih in podjetniških kompetenc za bodoče učinkovito in konstruktivno vključevanje v
družbeno in delovno okolje.

6.4 Izvenkurikularne pobude in izkušnje na prostovoljni ravni

V tretjem letniku
● Tekmovanje za Cankarjevo priznanje Gledališki abonma Il Rossetti
● Mednarodno tekmovanje - International Haiku Competition (v organizaciji gimnazije

Vič) Matematična olimpiada
● Arhimedove igre
● ARS-klub: delavnice umetnostnega snovanja, oblikovanja okolja in spoznavanje

umetnostne ponudbe;
● sodelovanje na likovnih natečajih
● Koncertna in operna sezona gledališča Verdi

V četrtem letniku
● Cankarjevo tekmovanje
● Mednarodno tekmovanje - Haiku
● Natečaj ANDE
● Matematična olimpiada
● Trinity exams
● Matematični krožek
● ARS - klub
● Šolski gledališki abonma “Il Rossetti” Koncertna in operna sezona gledališča Verdi

Sodelovanje pri umetnostnih natečajih - Opera viva
● Koncertna sezona društva “Società dei concerti”
● Dobro počutje

7. SIMULACIJE DRŽAVNEGA IZPITA

Dijaki letos niso imeli nobene simulacije kolokvija.

8. ZAKLJUČNA POROČILA POSAMEZNIH PREDMETOV

1. Slovenščina
2. Italijanščina
3. Angleščina
4. Nemščina
5. Ruščina
6. Zgodovina
7. Filozofija

8. Matematika
9. Fizika
10. Naravoslovje
11. Zgodovina umetnosti
12. Telesna vzgoja
13. Verouk
14. Alternativne dejavnosti

9
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9. OCENJEVANJE ZNANJA

Kriteriji ocenjevanja
KRITERIJI IZ TRILETNEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA NAČRTA
KRITERIJI PRI IZOBRAŽEVANJU NA DALJAVO
Preverjanje in ocenjevanje znanja v takih pogojih je pereča in kočljiva tema, s katero se
sooča kar nekaj šolskih sistemov v Evropi in po svetu.

Zaradi posebnih razmer, prihajajo seveda v ospredje naslednji kriteriji, ki jih je treba
upoštevati v danih razmerah in o katerih smo se pogovorili na sejah razrednih svetov, in jih
odobrili:

● sodelovanje pri dejavnostih na daljavo,
● odzivnost posameznih dijakov,
● kakovost dela na daljavo posameznih dijakov,
● razvijanje sposobnosti, spretnosti in znanj posameznika.

Pri zaključnem vrednotenju in ocenjevanju dela dijakinj in dijakov na daljavo smo seveda
upoštevali vsa ministrska navodila in se držali sprejetih kriterijev za ocenjevanje.

9.2 Kriteriji za dodelitev kredita
ŠOLSKI KREDIT
Kriteriji za dodelitev šolskega kredita
Ob zaključku tekočega šolskega leta bomo šolski kredit računali po sledečih tabela:

ŠOLSKI KREDIT

TABELA A – Pretvorba šolskega kredita ob koncu 3. letnika

Srednja ocena
Kredit na osnovi priloge A zak.

odloka št. 62/2010 Novi kredit za 3. letnik
S = 6 7-8 11-12

6 < S ≤ 7 8-9 13-14
7 < S ≤ 8 9-10 15-16
8 < S ≤ 9 10-11 16-17

9 < S ≤ 10 11-12 17-18

TABELA B - Pretvorba šolskega kredita ob koncu 4. letnika

Srednja ocena Dodeljeni
kredit

Novi/Prilagojeni kredit
za 4. letnik M.O.

62/2010 M.O. 11/2020
S < 6 6-7 10-11
S = 6 8-9 12-13

6 < S ≤ 7 9-10 14-15
7 < S ≤ 8 10-11 16-17
8 < S ≤ 9 11-12 18-19

9 < S ≤ 10 12-13 19-20
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Srednja ocena (S) Šolski kredit (točke)
3. letnik 4. letnik

S = 6 11- 12 12 - 13
6 < S ≤ 7 13 -14 14 - 15
7 < S ≤ 8 15 - 16 16 - 17
8 < S ≤ 9 16 - 17 18 - 19

9 < S ≤ 10 17 - 18 19 - 20

 Opomba:

M (media) – S (srednja ocena) predstavlja povprečno oceno, ki jo je dijak oziroma dijakinja
dosegel/la na ocenjevalni seji ob koncu vsakega šolskega leta. Pri računanju povprečne
ocene M – S štejemo tudi oceno iz vedenja.

Na osnovi veljavne tabele pri določanju kredita se razredni svet ravna po naslednji
prednostni lestvici:

● povprečna ocena M – S
● rednost obiskovanja pouka
● trud in zanimanje pri pouku in drugih šolskih dejavnostih (tudi pri dejavnostih za

doseganje prečnih ciljev in usmerjanje).
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ELABORAT - IZDELEK ZA KOLOKVIJ

Predmeta: ANGLEŠČINA IN RUŠČINA

Predmetni profesorici: Jana Veljak in Lara Posega

Izdelek naj ima od 6 do 8 strani, font Times New Roman 12, presledek 1,5

Dijaki pišejo o angleški literaturi v angleščini, o ruski v ruščini, pišejo pa v slovenščini
in/ali italijanščini, če se navežejo na druge predmete. Večpredmetni/multidiciplinarni
pristop, pridobljena znanja v drugih predmetih in pridobljene kompetence posameznika
nadgrajujejo izdelek. Izdelek lahko vključuje tudi povezave z usmerjanjem in
pridobivanjem prečnih kompetenc (PCTO).

Pomen rumene barve (Bulgakov, Dostojevskij; Fitzgerald)
Življenje umetnikov v Parizu (Ahmatova; Hemingway)
Kritika diktature (Orwell; Solženicin)
Mesto (Zločin in kazen; Dubliners)
Kratka proza (Eveline; Dama s psičkom)
Novosti v gledališču (Beckett; Čehov)
Ženski lik (Mrs. Dalloway; Anna Karenina)
Odnos moški - ženska (Joyce; Blok)
Zločin (Zločin in kazen; Great Gatsby)
Izvenzakonska ljubezen (Daisy - Great Gatsby; Anna Karenina)
Sovjetski tip (Orwell; Bulgakov)
Pomen bele barve (Melville; Blok)

Referenčni profesor je lahko vsak član komisije. Ne gre za izvedenca, ki dodeljeno
temo pozna natančno, ampak gre za profesorja, ki je dijaku v oporo pri metodološkem
zastavljanju dela.

Izdelek morajo dijaki oddati do 14. ure dne 31. maja 2021 na šolski naslov
tsps010006@istruzione.it .
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Predmetni profesor: Neva Zaghet

SLOVENŠČINA

Snov zadnjega letnika predvideva obravnavo razvoja slovenske literature od moderne
vključno dalje.
V skladu z zavodskim učnim načrtom in novimi smernicami, ki so bile nakazane z reformo
končnega državnega izpita, sem pri posredovanju literature izhajala predvsem iz analize
celotnega literarnega besedila ali posameznih odlomkov. Običajno sem v glavnih obrisih
frontalno predstavila literarnozgodovinski okvir, avtorjevo življenje in njegova dela, nato smo
skupinsko ali kot domačo nalogo analizirali sporočilne, jezikovne in stilistične prvine besedil.
Pri ustnih preverjanjih so dijaki morali znati predstaviti literarnozgodovinski okvir,
posamezne avtorje in njihova dela ter ugotoviti značilnosti posameznih besedil (slednja so
lahko imeli pred seboj).
Znanje sem preverjala z nalogami, s katerimi sem jih navajala na maturitetne naloge,
predvsem na analize tekstov, članke in eseje. Pri pisnem ocenjevanju sem se držala
kriterijev, ki so navedeni v ZVIN-u. Kontrolk se nisem posluževala zaradi posebnega poteka
šolskega leta, saj sem želela, da dijaki vadijo predvsem ustno izražanje.
Dijaki so morali med letom prebrati nekaj knjig slovenskih literarnih ustvarjalcev ter jih
analizirati predvsem na podlagi likov, jezika in sloga, medtem ko so le povzemali vsebino
prebranega dela in življenjepis avtorja.
V petem razredu so za slovenščino predpisani naslednji učbeniki:

Lojzka Bratuž - Marija Pirjevec: Od realizma do moderne;
Marija Cenda: Besede naših dni;
Razni, Berilo III in IV.

Avtorji, obdobja ali dela, ki jih nisem poglobila, ampak le predstavila v glavnih
značilnostih, imajo v oklepaju oznako »oris«.

Število predvidenih ur: 4x 33= 132;
Število dejanskih ur: 102 (do 6.5.2021).
Moderna: značilnosti obdobja na Slovenskem in primerjava z evropskimi tokovi
(Baudelaire,Verlaine, Rimbaud). Nova romantika, dekadenca, simbolizem.

Dragotin Kette: Na trgu, Na molu San Carlo, V kripti, Adrija (IV).

Kette in Prešeren (primerjava in njuna odločitev za sonet).

Josip Murn: Pesem o ajdi, Vlahi, Trenutek, Pa ne pojdem prek poljan, Sneg.

Ivan Cankar: V bogatih kočijah se vozijo, Pismo Zofki Kvedrovi, Epilog, Na klancu
(odlomek), Sveto Obhajilo, Skodelica kave, Hiša Marije Pomočnice (odlomek), Martin Kačur
(odlomek), Hlapec Jernej (odlomek), Kurent (odlomek), Gospod stotnik, Otroci in starci,
Kostanj posebne sorte. Kralj na Betajnovi (odlomek), Hlapci (odlomek).

Očiščenje in pomlajenje (odlomek).
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Lik matere, razvoj lika izobraženca. Odmik od dekadence. Religiozni simboli. Analiza
Jernejeve molitve Oče naš.

Oton Župančič: Manom Josipa Murna- Aleksandrova (1, 3, 8), Slap, Samogovor, Kovaška,
Žebljarska, Zemljevid, Z vlakom, Duma, Veš, poet, svoj dolg?

Vitalizem in umik v refleksijo. Pojmovanje tujine med navdušenjem in tragiko izseljevanja.
Zgodovinski pomen pesmi Veš, poet, svoj dolg?

Sopotniki moderne:

Alojz Gradnik: Eros-Tanatos, De profundis, Vodnjak, Pogovor.
Zunanja zgradba. Ljubezenska in religiozna tematika.

Ivan Pregelj: Tolminci (oris), Matkova Tina (v celoti).
Kolektivna zgodba. Ženski lik. Religiozne dileme.

Avantgarde v 20.st.:

oris in značilnosti futurizma, ekspresionizma in dadaizma. Branje odlomkov iz Manifesta
futurizma. Primerjava med ekspresionizmom in futurizmom (tudi ob branju Kosovelovega
manifesta Mehanikom).

Srečko Kosovel: Večerja, Balada (V jesenski tihi čas...), Nokturno, Mehanikom, Ekstaza
smrti, Tragedija na oceanu, Pesem št.X, Cirkus Kludsky, Kons 5.

Baržunasta lirika in odločitev za ekspresionizem. Značilni simboli (bori, Kras, veter)
in zunanja zgradba. Theodor Spengler in smrt Evrope. Človek kot poosebljeni etos. Konsi.

Slavko Grum: Upornik (v celoti), Dogodek v mestu Gogi (odlomek).

Psihoanaliza (Freud). Lik matere (primerjava s Cankarjevim likom matere in Vorančevo
Meto). »Dejanje« v psihoanalizi.

France Bevk: Kaplan Martin Čedermac (odlomek). Vprašanje jezika v Benečiji.

Obdobje 30.let

značilnosti socialnega realizma ter podobnosti in razlike s socialističnim realizmom.

Tone Seliškar: Pretrgana popisnica.

Mile Klopčič: Krava.
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Igo Gruden: Perice na Savi, Balada o otroku, Kriška dekleta, Pod Šempolajem, V
nabrežinskih kamnolomih.

Slikanje z besedami. Vnos primorskih izrazov v knjižni jezik.

Miško Kranjec: Kati Kustecova (odlomek), Režonja na svojem (odlomek).
Mali človek in njegov boj za obstanek: pomen zemlje.

Prežihov Voranc: Boj na požiralniku (odlomek), Samorastniki (odlomek), Doberdob (oris).
Boj malega človeka za preživetje (smrt Dihurja in Dihurke). Oris narave. Metina zgodba
(primerjava z Matkovo Tino). Vnos koroških izrazov v knjižni jezik.

Ciril Kosmač: Balada o trobenti in oblaku (odlomek), Tantadruj (odlomek), Gosenica (v
celoti). Zgodbe o »božjih otrocih«. Večplastnost v Baladi (pisateljeve etične dileme).
Obratna logika v Tantadruju.

Vladimir Bartol: Alamut (odlomek), Kantata o zagonetnem vozlu (odlomek).
Ničejanstvo in psihoanaliza. Zanimanje za islamsko kulturo in zgodovinsko ozadje Alamuta.
Lik močnega človeka v Alamutu. Usoda in nemoč posameznika (Kantata).

Edvard Kocbek: Nocoj izteza drevje svoje veje, Močna rdeča junca, Molitev, Tovarišija
(odlomek). Črna orhideja (odlomek o Katarinini smrti).
Vključitev v OF in politična parabola. Politično-kulturna osamitev ter intervju s Pahorjem in
Rebulo.

Obdobje 2.svetovne vojne:

oris obdobja in glavne značilnosti književnega ustvarjanja (kulturni molk, Kajuh, Kocbek,
Balantič, ljudsko slovstvo).

Karel Destovnik-Kajuh: Materi padlega partizana, Slovenska pesem, Nenapisano pismo iz
ječe.

Matej Bor: Gazimo gazimo, Srečanje.

France Balantič: Večer je rdeč.

Povojni čas:

oris glavnih smernic (graditeljska literatura, obrat k intimizmu, avantgarde v 50. in 60.letih).
Zbirka Pesmi štirih (v glavnih obrisih; prebrali in poglobili smo uvodno pesem k
posameznemu razdelku).

Lojze Krakar: Cesta mladosti.

Ada Škerl: Nema bolečina.

Ciril Zlobec: Poet.

Kajetan Kovič: Bela pravljica.

15



Dokument razrednega sveta 5. JL

Janez Menart: Jaz.

Tone Pavček: Pesem.

Dane Zajc: Veliki črni bik.

Svetlana Makarovič: Zeleni Jurij (I, II, III).

Gregor Strniša: Večerna pravljica.

Tomaž Šalamun: Mrk (1), Maline so.

Literatura Slovencev v Italiji:

problematičnost besedne zveze »zamejska literatura« . Oris literarnega razvoja na
Tržaškem.

Boris Pahor: Nekropola (odlomki o taborišču in naravi, smrti alzaških deklet in zaljubljenem
paru v taborišču).

Alojz Rebula: Senčni ples (Sandrov odhod v Avstralijo), V Sibilinem vetru (Nevidni tribun).

Po 15.maju: ponavljanje in utrjevanje.
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Tomaž Šalamun
Maline so

Pridemo v Karlovac
in se pogovarjamo
kako bi igrali
man to man
na dva centra
ali na križ
in Guato ima nove superge
in prižgejo se luči
in vsak ima svojo številko
in Škinko je fantastičen back
in vzamejo time-out
a noben ne prodre v našo cono
in vsi naši koši so brez kosti

a v drugem polčasu pride teta Agata
in reče
ooo
ooo kako sem zadovoljna
in pride Olivieri
in reče
ooo
ooo kako sem zadovoljen
Derin
Camerlengo
siora Pesaro
in vsi hodijo gor pa dol po tribuni
in pojejo
ooo
ooo kako smo zadovoljni
in ti
ali si zadovoljen sam s sabo
me vprašajo
ko mečem žogo iz outa
in pomislim
jasno
zadovoljen sem
jasno da sem zadovoljen
ooo
ooo kako sem zadovoljen
na koncu me vprašajo novinarji
zakaj ste izgubili to tekmo
maline so
maline
rečem
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ITALIJANŠČINA

prof. Nika Smotlak

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

– Jezikovne kompetence: tekoče berejo, pišejo, poslušajo,
govorijo in se sporazumevajo v italijanskem jeziku; razumejo
besedila, jih analizirajo in sintetizirajo.

– Literarne kompetence: prepoznajo literarne zvrsti in poznajo
razvoj italijanske literature ter njeno umestitev v evropsko
literaturo.

– Sporazumevalne in sodelovalne kompetence: učinkovito
komunicirajo in sodelujejo v skupinah.

– Digitalne kompetence: uporabljajo različne digitalne
tehnologije.

– Načrtovalne kompetence, učenje učenja, zmožnost
reševanja problemov in povezovanja pridobljenega znanja.

OBRAVNAVANE  
VSEBINE: 

(tudi v okviru
didaktičnih  
enot ali modulov)

UGO FOSCOLO: vita, opere e pensiero (neoclassicismo e
meccanicismo), contesto storico-culturale (dall'Illuminismo al
Romanticismo), Ultime lettere di Jacopo Ortis, i sonetti, Dei
Sepolcri.
Predelani teksti: A Zacinto, La lettera da Ventimiglia.
ALESSANDRO MANZONI: vita e opere, la questione della lingua,
le funzioni della letteratura romantica, le novità del teatro
manzoniano, Adelchi, l’attualità de I promessi sposi.
Predelan tekst: Coro dell’atto III (Adelchi)
GIACOMO LEOPARDI: vita e opere, le tre fasi del pensiero,
Zibaldone, Canti, Operette morali.
Ogled filma Il giovane favoloso.
Predelani teksti: L’infinito, A Silvia, Dialogo della Natura e di un
Islandese.
NATURALISMO: cornice storico-culturale, positivismo,
darwinismo sociale, determinismo, Emile Zola e L’ammazzatoio.
Predelani teksti: Questo romanzo è un romanzo vero (fratelli
Goncourt), Gervaise e l’acquavite (Zola).
GIOVANNI VERGA E VERISMO: vita e opere, contesto
storico-culturale, Vita dei campi, Novelle rusticane, I Malavoglia,
differenze tra Verismo e Naturalismo, tecniche narrative.
Predelani teksti: Rosso Malpelo, La roba, Libertà, La famiglia
Malavoglia, L’addio di ‘Ntoni.
SIMBOLISMO: Charles Baudelaire e I fiori del male, i poeti
maledetti.
Predelan tekst: Corrispondenze.
GIOVANNI PASCOLI: vita e opere, la poetica del Fanciullino, il
nido famigliare, Myricae, Canti di Castelvecchio.
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Predelani teksti: Lavandare, Temporale, X Agosto, L’assiuolo, Il
gelsomino notturno.
GABRIELE D’ANNUNZIO: vita e opere, contesto storico-politico,
estetismo, teoria del superuomo, panismo, Il piacere, Alcyone.
Predelani teksti: Andrea Sperelli, La pioggia nel pineto.
ITALO SVEVO: vita e opere, Svevo e Trieste, Una vita, Senilità,
La coscienza di Zeno, la psicoanalisi e le teorie freudiane, il
protagonista inetto e la malattia, relativismo, il romanzo della crisi.
Individualno branje romana La coscienza di Zeno s poudarkom na
sledečih oddlomkih: Prefazione e Preambolo, L’ultima sigaretta,
Lo schiaffo del padre, Un’esplosione enorme.
LUIGI PIRANDELLO: vita e opere, cornice storico-politica, il
concetto della maschera, la poetica dell’umorismo, relativismo, il
teatro nel teatro, Sei personaggi in cerca d’autore, Il fu Mattia
Pascal.
Individualno branje romana Il fu Mattia Pascal s poudarkom na
sledečih oddlomkih: Cambio treno, Io e l’ombra mia.
Ostali predelani teksti: Il sentimento del contrario, L’ingresso in
scena dei sei Personaggi.
DRŽAVLJANSKA VZGOJA: družbene neenakosti in pomanjkanje
enakih možnosti za vse, s poudarkom na ekonomski neenakosti.
V obliki krajše raziskave in predstavitve, so bile individualno
obravnavane še sledeče oblike neenakosti: neenakost spolov,
ekonomska neenakost, geografska neenakost, etnične
neenakosti, neenakosti osnovane na spolni usmerjenosti,
neenakosti osnovane na invalidnosti.

VEŠČINE: Dijaki naj bi pridobili sledeče veščine:
– razumevanje, analiziranje in sintetiziranje umetnostnih

besedil,
– identificiranje središčnih tem in sporočil prisotnih v različnih

besedilih,
– poznavanje in prepoznavanje literarnih zvrsti in njihovih

tipičnih elementov,
– kontekstualiziranje besedil in povezovanje teh z avtorji,

drugimi besedili, zgodovinskimi obdobji in literarno-kulturnimi
gibanji,

– povezovanje in primerjanje italijanskih literarnih del s
slovenskimi in evropskimi,

– zmožnost raziskovalnega dela in predstavitve pridobljenih
informacij,

– pisanje različnih besedil v slovnično in stilistično primernemu
jeziku,

– razumevanje podane snovi in sprotno zapisovanje ključnih
točk,

– urejanje zapiskov v obliki povzetkov, parafraz, točk, shem in
miselnih vzorcev,

– sporazumevanje in sporočanje v knjižnem italijanskem jeziku.
METODOLOGIJE: Pri pouku sem se posluževala frontalne oblike dela, pri kateri sem

prepletala ustno razlago, gledanje krajših posnetkov in slik, priklic
že poznanih vsebin in vodeni razgovor. Skupaj smo prebirali
besedila iz antologije, jih analizirali, interpretirali in sintetizirali. Pri
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tem so dijaki aktivno sodelovali, izrazili svoje mnenje in predstavili
svoja razmišljanja v zvezi s strukturo, jezikom, tematikami in
raznimi oblikami, prisotnimi v besedilu.
V času izobraževanja na daljavo je delo potekalo prek
videokonferenc in elektronske pošte. Pri tem sem se za
popestritev pouka deloma posluževala interaktivnih spletnih strani
in aplikacij.
Dijaki so delali samostojno (npr. samostojno branje dveh
romanov) kot tudi v skupinah.

OCENJEVALNI
KRITERIJI:

Preverjanje znanja je bilo vedno napovedano. Znanje sem
preverjala v obliki šolskih nalog, pisnih ocenjevanj znanja in ustnih
spraševanj, ki so potekala ob koncu vsakega učnega sklopa.
Pri ocenjevanju sem upoštevala kriterije, določene v Triletnem
vzgojno-izobraževalnem načrtu šole. Ocenjevala sem pravilnost
pisnega oziroma ustnega izražanja, sposobnost razumevanja in
analiziranja predelanih besedil, poznavanje in povezovanje
predelane snovi.
Upoštevala sem tudi sprotno delo dijakov in njihovo sodelovanje
pri pouku.

UČBENIKI IN  
DIDAKTIČNO
GRADIVO / UČNI
PRIPOMOČKI:

– Le porte della letteratura – Dal Seicento all'Ottocento, A.
Roncoroni, M.M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato,
izdala Mondadori 2017

– Le porte della letteratura – Dalla fine dell'Ottocento a oggi, A.
Roncoroni, M.M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato,
izdala Mondadori 2017.

– Fotokopije iz raznih učbenikov, slovarji, računalniških programi
(GSuite, Powerpoint predstavitve, razne spletne strani),
videoposnetki itd.
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PREDMET: ANGLEŠČINA

PROFESOR: Jana Veljak

1 – ŠTEVILO UČNIH UR IN UVEDENI UČBENIK

Predvideno število učnih ur je 3 ure tedensko za skupnih 99 ur, od katerih je ena tretjina v
soprisotnosti z lektorjem. V letoŠnjem Šolskem letu smo jih do danes opravili 75. Od
oktobra 2020 smo imeli pouk na daljavo, januarja nekaj tednov v prisotnosti na šoli,
februarja spet na daljavo do aprila in končno ponovno v prisotnosti po velikonočnih
počitnicah. Utrjevali smo ustno izražanje in vadili pisanje kratkih sestavkov. Kljub karanteni
sem nadaljevala z zastavljenim delom in sem sledila  učnemu načrtu . Dijakinjam in dijakom
sem dodatno posredovala seznam zanimivih in obenem poučnih filmov, gledaliških predstav
in dokumentarcev, ki jih je mogoče najti zastonj na YouTubu, spletnih straneh BBCja ter
drugih platfotmah in glede katerih sem ocenila, da nudijo dobro podlago za nadaljnji
razmislek in širjenje mentalnih in kulturnih obzorij. Dijaki so si tako ogledali posnetke in filme
vezane na program, o njih napisali kratke recenzije, osebna mnenja ali obnove.

Uvedeni učbeniki po katerih smo delali so:

slovnica Raymond Murphy, ENGLISH GRAMMAR IN USE,Third edition, Cambridge
University Press;

učbenika za književnost M. Spiazzi, M.Tavella;M. Layton PERFORMER Culture & Literaure
2 con eBook, Zal.Lingue Zanichelli BO 2015 

PERFORMER Culture & Literaure 3    con eBook, Zal.Lingue Zanichelli BO 2015 

uporabljala sem še druge učbenike in priročnike in veliko gradiva na spletu: predstavitve
(Slideshare), vaje, spletne strani o literaturi, yt in druge platforme.

2 – KLJUČNA VOZLIŠČA IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA IN KULTURE

Na podlagi strokovne literature, ki je profesorjem na razpolago, navajam seznam iz
angleškega jezika in kulture:

● Kultura in literatura
● Kultura in politična vprašanja
● Doživljane čustev v različnih zgodovinskih obdobjih
● Šolska izobrazba v prteklosti in danes – pravica do šolanja
● Vojna in mir
● Anglija in ZDA. Razlike in sličnosti
● Svoboda izražnja
● Mladostniški upori

3 - DIDAKTIČNE METODE IN UČNE OBLIKE

Pri pouku sem dijakinje in dijake redno vključevala v dejavnosti sporazumevalnega tipa, ob
katerih so razvijali osnovne jezikovne spretnosti in učne sposobnosti v različnih situacijah.
Dijakinje in dijaki so se učili jezika operativno ob izpolnjevanju specifičnih nalog in ga
podoživljali kot sredstvo sporazumevanja in ne kot cilj učenja. Delo v razredu se je odvijalo
v tujem jeziku. Ena učna ura tedensko je potekala v soprisotnosti z lektorjem angleškega
maternega jezika. Učne ure so vedno kombiniranega tipa in pouk je ob frontalni in
individualni metodi potekal tudi ob skupinskih oblikah dela. Pouk je potekal tudi v

23



Dokument razrednega sveta 5. JL

jezikovnem laboratoriju, računalniški učilnici in sejni dvorani. Dijake in dijakinje sem
vzpodbujala naj vpišejo abonma za ogled ameriških in angleških filmov, ki jih prireja ta
Italijansko-ameriško združenje in British Film Club.

Pouk književnosti 

Pouk književnosti v tujem jeziku temelji na branju in razumevanju leposlovnega besedila;
šolska obravnava in interpretacija le-tega želi voditi dijake v celostno razumevanje besedila
v vseh njegovih razsežnostih, t.j. v poznavanje jezikovne, kompozicijske in pomenske
strukture besedila ter upoštevanje socio-kulturnega okolja le-tega oz. umestitve
obravnavanega besedila v avtorjevo ustvarjalno delo in kulturno zgodovinsko obdobje in
književno tradicijo ciljnega jezika. Povezala sem literaturo s socialno-zgodovinskimi
smernicami literarnega in kulturnega razvoja ciljnega jezika. 

4 – PREVERJANJE ZNANJA IN OCENJEVANJE

Preverjanje znanja je zvečine sistematično in sprotno. Preverjala sem pri ponavljanju in
utrjevanju, pri popravljanju domačih nalog, pri ustnem spraševanju, pri pisanju šolskih
nalog.

Pri ustnem sporočanju sem vrednotila sposobnost interakcije ob tekočem izražanju in
sprejemljivi izgovarjavi, jezikovno pravilnost ter poznavanje učnih vsebin in njihovo
povezovanje.

Ko je preverjanje potekalo med poukom na daljavo, so dijaki in dijakinje odgovarjali na
vprašanja med spletno povezavo in pisali teste, ki so jih poslali na Google Classroom.
Vrednotila sem rednost pri oddajanju domačih nalog, sodelovanje in kakovost dela. 

5 - PREDELANI UČNI NAČRT

The Victorian Age – A two – Faced reality

The historical ground
The Age of Empire
The Victorian Novel: Oliver wants some more from Oliver Twist (extract)
-Charles Dickens:
Education and children, Hard Times (extract)
-Charlotte Bronte: Jane Eyre (extract)
New aesthetic theories
-Oscar Wilde: the brilliant artist and Aesthete - Dorian's death (extract)

The New Frontier

The beginning of an American identity
-Walt Whitman: O Captain! My Captain!, I Hear America Singing
-Herman Melville: Moby Dick (extract)

The Great Watershed

The Edwardian Age
The historical ground
-A time of war
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-Modern literature
-James Joyce: Dubliners (Eveline, An encounter)
-V.Woolf: Mrs Dalloway (extract)
-T.S.Eliot; The Waste Land (extract)
-E.Hemingway; A Farewell to Arms (extract)

The Contemporary Age

A New World Order
The historical ground
-The post-war period
-G.Orwell: Animal Farm (extract), 1984 (extract)

-The literary ground
S. Beckett in gledališče absurda: Waiting for Godot (Act 1 - extract)

The Cultural Revolution in Uk and in the USA

P. Larkin: Annus Mirabilis

VSI TEKSTI (extracts), razen Animal Farm, SO OBJAVLJENI V KNJIGI COMPACT
PERFORMER (tudi v elektronski knjigi).
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Predmet: Nemščina

prof. Vera Kukanja

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

Pouk tujega jezika in kulture kot drugega tujega jezika (L2) je
potekal upoštevajoč dve med sabo prepletajoči se osi: razvoj
jezikovnih in sporazumevalnih kompetenc in razvoj vedenj in znanj o
kulturnem sistemu nemško govorečega prostora. Na tak način so
dijaki/dijakinje razvili zmožnost:

● razumevanja pisnih in ustnih sporočil, ki zadevajo osebna
zanimanja ali druge v šoli obravnavane tematike (literarno,
umetniško, glasbeno, znanstveno, družbeno področje);

● sestavljanja pisnih ali ustnih sporočil oz. besedil, ki zadevajo
vsakdanje dogodke ali situacije. Le-te so dijaki sposobni
opisati, o njih poročati, jih argumentirati in zagovarjati svoje
mnenje;

● razumevanja sporočil v tujem jeziku. V tujem jeziku so se
dijakinje in dijaki sposobni odzivati tako, da pri tem
upoštevajo značilnosti sogovorca ter kontekst
komunikacijskega procesa;

● analize kulturnih značilnosti držav, v katerih se tuji jezik govori
s posebnim poudarkom na tematike, ki so skupne drugim
predmetom.

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

Upoštevajoč povratno informacijo iz vstopnega testa, sem na
začetku šolskega leta posvetila 4 učne enote ponavljanju v prejšnjih
letih predelanilh slovničnih poglavij (Sklanjatev samostalnika s
pridevnikom, nepravilni glagoli, predlogi). Nato smo se do konca
prvega polletja posvetili jezikovnemu pouku in po učbeniku ter
delovnem zvezku Menschen A2 obravnavali sledeča poglavja:

● Modul 7:

Kulturelle Veranstaltungen: Wohin gehen wir heute?, Vier
Menschen – vier Meinungen;
Bücher und Presse: Ich durfte eigentlich keine Comics lesen, Lesen
macht klug!
Stadt und Verwaltung: Ja genau, den meine ich!

● Modul 8:

Mobilität und Verkehr: Seit ich meinen Wagen verkauft habe, …
(časovni odvisniki), Arzt – ein Traumberuf?
Ausbildung und Beruf: Der Beruf, der zu mir passt (oziralni
odvisniki),
Wie sah dein Alltag aus?: Wie sah dein Alltag aus?, Jobben und
Reisen im Ausland. Na temo „Potovanja in delo v tujini“ sta dijakinji
pripravili predstavitev in v razredu poročali. Za sošolce sta pripravili
izročke.

V drugem polletju smo se posvetili literarnemu pouku in predelali smo
sledeče vsebine:
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● Aufbruch in die Moderne – die Jahrhundertwende:
Zgodovinski in družbeni okvir;
Naturalizem: Arno Holz, teoretik nemškega naturalizma: Papa
Hamlet;
Simbolizem: Reiner Maria Rilke: Der Panther, Herbsttag; Hugo von
Hofmannstahl: Ballade des äußeren Lebens;
Veliki pripovedniki obdobja: Thomas Mann: Tönio Kröger;
Robert Musil: Die Verwirrungen des Zöglings Törleß;
Literarne zvrsti: die Ballade der Jahrhundertwende; Die Erzählung;
Der Erziehungsroman;
Skupina dijakinj je pripravila predstavitve na sledeče teme: »Albert
Einstein«, »Jugendstil und G. Klimt«, »Otto von Bismark« in v
razredu poročala. Za sošolce so pripravile izročke.

● Pouk državljanske vzgoje (v sodelovanju z lektorico go. E.
Loss):

Sodobna politična ureditev ZRN (delitev na zvezne dežele),
Zgodovinsko dogajanje od leta 1945 do nastanka ZRN in NDR,
Berlinski zid, njegov padec in ponovna združitev Nemčije.

● Od prve polovice decembra do marca je skupina dijakinj in
dijakov (6) sodelovala pri natečaju »Das sprechende Buch goes
digital« v organizaciji Goethe Instituta iz Turina, ki je predvideval
branje sodobnega mladinskega romana v pismih Mauerpost in
pripravo končnega izdelka. Projekt je potekal na daljavo v
popoldanskih urah.

● Expressionismus:

Franz Kafka: Brief an den Vater (fotokopija), Die Verwandlung
(Auszug), Gibs auf!, Vor dem Gesetz.
Literarna zvrst: die Parabel.

Do konca šolskega leta bomo predelali še sledeče vsebine:
● Von der Weimarer Republik bis Kriegsende: Zgodovinski in

družbeni okvir;

Raznolikost literarnih tokov: Die neue Sachlichkeit, Die Literatur im
Dritten Reich, Die innere Emigration, Die Literatur im Exil;
Bertolt Brecht: Geschichten von Herrn Keuner, Maßnahmen gegen
die Gewalt; Mein Bruder war ein Flieger; Leben des Galilei; Die
Moritat von Meckie Messer (fotokopija)
Literarna zvrst: die Moritat.

VEŠČINE: Dijaki lahko pri učenju drugega tujega jezika (L2) ob koncu
petletnega šolanja dosežejo vsaj raven osnovnega praga (Treshold
B1).
Ob koncu petletnega šolanja so dijaki sposobni na jezikovnem
področju:

● Sestaviti pisna in govorna besedila (za pripovedovanje,
opisovanje in argumentiranje);

● Razmišljati o formalnih značilnosti besedil in pri tem uzavestiti
načelo, da so besedila bistvena za izboljšanje jezikovnega
znanja.
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Na osnovi poglabljanja poznavanja kulturnih in družbenih značilnosti
nemško govorečih držav so dijaki sposobni:

● Razumeti in analizirati krajša literarna in druga besedila, ki
zadevajo osebna zanimanja oz. druge v šoli obravnavane
tematike (literarnega, umetniškega, glasbenega,
znanstvenega, družbenega in gospodarskega področja)

● Uporabljati splet in tehnološke pripomočke za pisanje raziskav,
poglabljanje vsebin nejezikovne narave, ustvarjalno izražanje
in komunikacijo s tujimi govorci.

METODOLOGIJE: Izhajajoč iz dejstva, da je dijak središče didaktičnega procesa in da
se pri poučevanju tujega jezika upošteva celostni komunikativni
pristop, sem se za doseganje omenjenih kompetenc in ciljev pri
pouku nemščine posluževala predpisanega učbenika, ki ponuja
najrazličnejše tehnike in oblike učenja, od branja in poslušanja, do
zastavljanja vprašanj, sestavljanja dialogov in igranja vlog ter
reševanja slovničnih vaj. Dijaki so poslušali posnetke, jih obnavljali,
opisovali slike, ponavljali ter vadili izgovarjavo. Ob branju pisnih
sporočil so se učili izluščiti ključne pojme in jih vnašati v miselne
vzorce, na osnovi katerih so sestavljali govorna oz. pisna sporočila.
Na tak način so razvijali ustno in pisno izražanje in prehajali iz
reproduktivne v produktivno rabo jezika. Ob vsem tem so
dopolnjevali osebni slovarček in bogatili besedišče. Med poukom so
dijaki spoznavali različne vidike življenja v nemško-govorečih
državah, jih primerjali z lastno družbeno stvarnostjo in o tem izražali
in utemeljevali svoje mnenje.
Za razlago slovničnih pravil sem se opirala na spodaj navedeni
nemški slovnici, na osnovi katerih sem dijakom pripravljala sheme,
povzetke slovničnih pravil in/ali jim posredovala še dodatne vaje.
Dijaki so tako razvijali svoje sposobnosti v slušnem razumevanju,
govoru, branju in pisanju. Med poukom sem se frontalne oblike
poučevanja posluževala med poukom na daljavo in pri razlagi
slovničnih pravil, slednja je potekala v slovenskem jeziku. Med urami
pa sem težila k temu, da sem čim bolj zavestno za vsako obliko
interakcije z dijaki uporabljala nemščino. Med poukom na daljavo
sem se posluževala tudi sodelovalnih oz. samostojnih oblik dela.
Govorne vaje v zvezi z obravnavanimi tematikami ali slovnične
strukture so dijaki vadili, utrjevali ter uzaveščali z lektorico go. Evo
Loss.
Med šolskim letom so dijakinje in dijaki vadili in se pripravljali na
zaključni državni izpit tako, da smo izvedli vsaj dve simulaciji po
vzorcu ministrskih pisnih nalog.

OCENJEVALNI
KRITERIJI:

Preverjanje znanja je bilo sistematično in sprotno.
Dijaki so v prvem štirimesečju pisali tri pisna preverjanja, v drugem
pa dve. Predvidevam, da bomo do konca šolskega leta pisali še eno
pisno preverjanje. Podobno so bili dijaki deležni še dveh temeljitejših
ustnih preverjanj. Sprotno preverjanje (krajše) oz. ponavljanje
predelanih vsebin je potekalo načeloma na začetku vsake učne ure
(pretežno v obliki popravljanja domačih nalog). Vse oblike preverjanja

28



Dokument razrednega sveta 5. JL

ter domače naloge so bili in bodo všteti v skupno oceno na koncu
vsakega ocenjevalnega obdobja.
Pomembni pokazatelji pri vrednotenju pisnih izdelkov in govornega
sporočanja so bili vsebina, ustreznost besedišča, jezikovna
pravilnost, struktura stavkov in linearno povezovanje misli.
Pri vrednotenju ustnega in pisnega sporočanja sem se posluževala
naslednje vrednostne lestvice:

1) Ustno sporočanje

Slabo: številne hude jezikovne napake ovirajo sporočanje,
izgovarjava je nejasna in besedišče skopo. Dijakovo poročanje ni
tekoče zaradi pogostega zatikanja in ponavljanja. Dijak ni razvil
ustreznega besedišča in ne zna ob glavnih podatkih oblikovati
smiselnih govornih sporočil v skladu z navodili.
Nezadostno: Pogoste jezikovne napake ovirajo sporočanje,
izgovarjava je nejasna in besedišče skopo. Dijakovo podajanje ni
tekoče. Pogosto se obotavlja in ponavlja, primanjkuje mu besedišče,
tako da sporočilo le delno ustreza navodilom in je nepovezano.
Zadostno: Dijak zna z nekaterimi jezikovnimi napakami in omejenim
besediščem tvoriti smiselno govorno sporočilo, pri podajanju se le
redko obotavlja in ustavlja. Odgovor v zadostni meri ustreza
vprašanju in navaja le delne podatke.
Dobro/Prav dobro: Sporočanje je jasno z redkimi napakami,
izgovarjava je dovolj točna. Podajanje je tekoče in besedišče dovolj
pestro. Sporočilo vsebinsko ustreza navodilom. Podatki so skoraj
popolni in dobro organizirani.
Zelo dobro/Odlično: Dijakovo podajanje je ob bogatem in primernem
besedišču povsem tekoče in jezikovno pravilno. Sporočilo vsebinsko
ustreza navodilu, podatki so izčrpni, dobro organizirani in mestoma
izvirni.

2) Pisno sporočanje

Slabo: Pisno sporočilo je vsebinsko neprimerno, podatki v njem niso
povezani. Nezadostno besedišče in oblikoslovno- skladenjske
napake onemogočajo razumevanje besedila.
Nezadostno: Vsebina z delnimi ali zelo poenostavljenimi podatki je
slabo povezana. Pogoste jezikovne napake in omejeno besedišče
ovirajo razumevanje besedila.
Zadostno: Vsebina pisnega besedila je dovolj primerna, a vsebuje le
stereotipne podatke in je mestoma nepovezana. Občasno se
pojavljajo osnovne napake, dijak uporablja le nekaj bolj zapletenih
jezikovnih struktur. Besedišče je splošno primerno, včasih so prisotne
tudi napačne rabe.
Dobro/Prav dobro: Vsebina je razčlenjena in bogatejša s podatki.
Besedišče in raba bolj zapletenih jezikovnih struktur sta primerna in
izdelek vsebuje malo osnovnih napak.
Zelo dobro/Odlično: Vsebina je dobro razčlenjena, ustreza naslovu in
/ali vsem navodilom z izčrpnimi in dobro organiziranimi podatki. Pisno
sporočilo vsebuje bogato besedišče, pravilno in pogosto rabo bolj
zapletenih jezikovnih struktur in je skoraj brez napak.
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UČBENIKI IN
DIDAKTIĆNO
GRADIVO / UČNI
PRIPOMOČKI:

Pri pouku sem se posluževala predpisanih učbenikov:
• učbenika »Menschen – Deutsch als Fremdsprache«, Kursbuch A 2,
založbe Hueber;
• delovnega zvezka »Menschen - Deutsch als Fremdsprache«,
Arbeitsbuch A 2, založbe Hueber;
• učbenika - Veronica Villa: »Lorely«, Letteratura e cultura in lingua
tedesa, založba Loescher.
Uporabljala sem tudi še nemški slovnici:
• »Deutsch-Übungsgrammatik für die Grundstufe aktuell«, mit
Online-Tests, založbe Hueber. Izvod v PDF-formatu sem z dijaki
delila preko spletne učilnice Classroom;
• Nanika Muster: »Nemška slovnica po naše«, zal. Mladinska knjiga.

Poleg tega sem se med poukom posluževala videoprojektorja in
druge tehnološke opreme, ki je nameščena v razredu, spletnih
učbenikov za videoposnetke in slušne posnetke.
Ob potrebi sem dodatni material dijakom tudi fotokopirala ali pa sem
jim ga posredovala preko e-učilnice Classroom.
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Predmet RUŠČINA
Profesor LARA POSEGA

VSEBINA:
1) Predelane vsebine do 15. maja 2021
2) Snov, ki bo predvidoma predelana med 15. majem in koncem pouka
3) Metoda učenja
4) Učni pripomočki
5) Tipologije in kriteriji ocenjevanja
6) Vozlišča
7)
1. PREDELANE VSEBINE DO 15. MAJA

LITERATURA:
Lev N.  Tolstoj Biografija in kritika (učbenik st. 153-156)
Anna Karenina (odlomki učbenik st. 158-162)

Fjodor M. Dostojevskij Biografija in kritika (učbenik st. 145-147)
Prestuplenije i nakazanije (odlomki iz romana – priložene fotokopije)
Idiot (odlomki iz romana – priložene fotokopije)

Anton P. Čehov Biografija in kritika (učbenik st. 189-193)
Dama s sobačkoj (st. 95)

Uvod v Modernizem in Simbolizem (učbenik st.163-165)
Aleksandr A. Blok Biografija in kritika (učbenik st. 166-169)

»Tebja skryvali tumany«  (st. 170)
»Vhožu v tjomnije hrami« (st. 171)
»Fabrika« (st. 171)
»Noč', ulica, fonar, apteka« (priložene fotokopije)
Neznakomka (priložene fotokopije)
Dvenadcat' (odlomek - priložene fotokopije)

Akmeizem (učbenik st. 172)
Anna A. Ahmatova Biografija in kritika (učbenik st. 172-176)

»Hočeš znat' kak vsjo eto bylo?« (st. 178)
»Sžala ruki pod tjomnoj vual'ju...« (st. 178)
»Ty pis'mo mojo, milyi, ne komkaj« (st. 179)
Večerom (st. 179)
»Mne golos byl.« (st. 180)
»Mužestvo«
»Ne ljubiš', ne hočeš' smotret'?« priložene fotokopije

Rekvijem priložene fotokopije »Vmesto predislovija«;»VII K smerti«

»Vstupljenije« odlomek; »II«

»VII Prigovor« odlomek;

Mihail A. Bulgakov Biografija in kritika (učbenik st. 195 – 198)
Master i Margarita (priložene fotokopije)
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2. SNOV, KI BO PREDVIDOMA PREDELANA MED 15. MAJEM IN KONCEM POUKA

Aleksandr I. Solženicin Biografija in kritika (učbenik st. 200 – 203)
Odin den' Ivana Denisoviča (odlomek - priložene fotokopije)
Ponavljanje

3. METODA UČENJA
Večinoma sem uporabljala frontalno metodo; dijaki so poleg tega individualno brali in
interpretirali ruske tekste.

4. UČNI PRIPOMOČKI
Uporabljala sem predpisan učbenik: Cochetti Pogovorim o Rossiji, Hoepli 2009

5. TIPOLOGIJE IN KRITERIJI OCENJEVANJA
Večinoma sem uporabljala pisne naloge v obliki kratkih odgovorov na vprašanja, ki so vodila
dijake pri analizi literarnega teksta ali sintetično obravnavo snovi. Pri ocenjevanju sem
posvečala veliko pozornost predvsem smiselni uporabi ruskega jezika v literarnem
kontekstu; predpogoji za pozitivno oceno so bili obvladovanje osnovnih slovničnih pravil,
stavčnih struktur ter seveda poznavanje in ustrezno podajanje predelane snovi.
Pri ustnem preverjanju sem ocenjevala uporabo ustreznega besedišča, sposobnost
tekočega izražanja, poznavanje predelane snovi ter sposobnost logičnega podajanja. Ko
sem spraševala poezije, so lahko dijaki imeli pred seboj tekst.
Večinoma dijaki dobro obvladajo predelano snov, nekateri pa so dosegli zelo dobre ali
odlične rezultate

6. VOZLIŠČA
● Odnos ženska-moški
● Narava
● Revolucija
● Mesto
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ZGODOVINA

PROFESOR: JASNA SIMČIČ

1) ŠTEVILO UČNIH UR
Predvidene ure 66  (2 uri tedensko)
Opravljene ure 56
Ure v prisotnosti 34
Ure na daljavo 22
Preverjanja 12

2) UPORABLJENE DIDAKTIČNE METODE:
Pri pouku zgodovine se poslužujem naslednjih učnih metod in oblik: frontalne razlage z
diskusijo, didaktike na daljavo preko meet-a, samostojnega dela, skupinskega dela.

3) PREVERJANJE ZNANJA IN OCENJEVANJE
Znanje preverjamo s kontrolkami (strnjena obravnava snovi, kratki odgovori na vprašanja
odprtega tipa), ustnimi spraševanji, domačimi nalogami in raziskavami.

4) PREDELANI UČNI NAČRT
Modul 1: Od leta 1848 do prve svetovne vojne:
Leto 1848 – pomlad narodov in socialna revolucija,
Risorgimento – osamosvojitev Italije,
Nastanek nemškega cesarstva,
Avstro – Ogrska,
Anglija,
Rusija,
Imperializem.

Modul 2: Svetovni prostor v 19. stoletju
Japonska in Kitajska: kratek pregled razvoja dveh držav med 19. in 20. stoletjem,
Razvoj ZDA v 19. stoletju.

Modul 3: Prva svetovna vojna in oktobrska revolucija:
Priprava na spopad,
Politični in ekonomski vzroki spopada,
Potek vojne,
Soška fronta,
Mirovne pogodbe,
Rusija: od februarske do oktobrske revolucije; državljanska vojna, Lenin.
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Modul 4: Obdobje med obema svetovnima vojnama:
Nastanek novih držav in ekonomske posledice vojne,
Evropski totalitarni režimi,
Stalinova Sovjetska zveza.

Do konca pouka nameravam še opraviti sledeče teme:
Druga svetovna vojna
Evropa in svet po drugi svetovni vojni
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FILOZOFIJA

PROFESOR: JASNA SIMČIČ

1) ŠTEVILO UČNIH UR
Predvidene ure 66  (2 uri tedensko)
Opravljene ure 56
Ure v prisotnosti 29
Ure na daljavo 27
Preverjanja 12
Državljanska vzgoja 12

2) UPORABLJENE DIDAKTIČNE METODE
Pri pouku filozofije se poslužujem naslednjih učnih metod in oblik: frontalne razlage z
diskusijo, didaktike na daljavo, samostojnega dela, skupinskega dela.

3) PREVERJANJE ZNANJA IN OCENJEVANJE

Znanje preverjamo s kontrolkami (strnjena obravnava snovi, kratki odgovori na vprašanja
odprtega tipa), ustnimi spraševanji, domačimi nalogami in raziskavami.
Dijaki bodo ocenjeni v skladu s skupnimi kriteriji, ki jih je profesorski zbor potrdil za šolsko
leto 2020-21

4) PREDELANI UČNI NAČRT
Modul 1: Kant
Modul 2: Romantika in idealizem - J.G. Fichte, F.W.J. Schelling, G.W.F. Hegel
Modul 3: Materialistična filozofija – L. Feuerbach, K. Marx
Modul 4: A. Schopenhauer
Berila:
Schopenhauer, Svet kot volja in predstava, str. 27-28, 215-220, 229-230.
Modul 5: S. Kierkegaard in eksistencializem
Berila:
Kierkegaard, Ali-ali, predgovor.
Modul 6: Filozofija znanosti v 19. in 20. stoletju
Pojem filozofije znanosti; znanstveni optimizem; specializacija; znanost in njene kritike
Pozitivizem: načela in nauk
A. Comte: klasifikacija in razvoj znanstvenih ved; predvidevanje razvoja
Evolucionizem: teorija evolucije, socialni darvinizem.
Modul 7: F. Nietzsche
Berila:
F. Nietzsche, Tako je govoril Zarathustra, Nori človek.

Modul 8: S. Freud

Državljanska vzgoja:
● Italijanska ustava:
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Nastanek italijanske ustave: razvoj iz Albertinskega statuta, problem kraljevine in
fašizma, povojne volitve in ustavodajna skupščina, zgodovinski kontekst nastanka.
Definicija ustave in temeljne značilnosti: besedilo je pisano in dolgo, trdno in togo,
programsko, izvoljeno, demokratično, kompromisno, protifašistično; struktura ustave;
revizija ustave.
Temeljni pojmi državljanstva: delitev oblasti, pravna oz. zakonita država, državna
ureditev, predstavništvo, laičnost,
Temeljna načela (čl. 1-12): demokracija, republika, pravica in dolžnost do dela, pravice in
dolžnosti, enakopravnost pred zakonom, zaščita manjšin, odnos z RKC, svoboda
veroizpovedi, odnos do vojne.
Pravice in dolžnosti državljanov (čl.13-54): osebna svoboda, svoboda bivanja, mišljenja
in govora, zbiranja in združevanja, verovanja; kazenska odgovornost, domneva
nedolžnosti in pomen kaznovanja; družina in starševstvo, zdravje, šolanje, zaposlovanje,
brezposelnost, stavkanje, volilna pravica, enakost med spoloma.
Državna ureditev in delitev oblasti (čl. 55-139): zakonodajna, izvršna in sodna veja
oblasti; parlament, predsednik republike, vlada (prvi minister in ministri), sodstvo, lokalne
oblasti.

● Evropska unija:
Kontekst nastanka, temeljne institucije, simboli.

● Zaščitni zakon za Slovence v Italiji št. 38/2001
Zgodovinski in politični kontekst, zakonski temelji mednarodnih pogodb, zaščite in

jamstva
● Učno gradivo:

1. Ustava Republike Italije (izdal in založil Deželni šolski urad za FJK, 2014);
2. Zaščiteni? Manjšine in njihove pravice

lex.skgz.org/uploads/news_file/uploadsnews_file38.pdf ;
3. Zaščitni zakon za Slovence v Italiji št. 38/2001

http://www.slovenskaskupnost.org/downloads/2%20-%20Zakon%2038-2001.pdf;
4. Učno gradivo predstavništva Evropske komisije v RS

https://europa.eu/teachers-corner/home_sl.

Program, ki ga bomo predvidoma predelali do konca pouka:
Modul 7: M. Heidegger
Heidegger eksistencialist?; Bit in čas; bit in eksistenca
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MATEMATIKA

profesorica: Vesna Danieli

Poročilo o poteku pouka matematike v 5. razredu jezikovnega liceja

- Metode, učila, preverjanja.

Predstavitev razreda in doseženih ciljev

Razredno skupnost poučujem od tretjega razreda dalje. Sestavlja jo dvanajst dijakinj in
dijakov, ki imajo do predmeta različne odnose, kar je sad njihovih predhodnih izkušenj ter
prirojenih in pridobljenih sposobnosti ter nadaljnjih izbir. Večina dijakinj oz. dijakov se za
predmet zanima in pri pouku sodeluje ter dosega zadovoljive in dobre uspehe. Nekateri
izmed njih imajo objektivne manjše ali večje težave, večina dijakov pa je usvojeno znanje
sposobna reproduktivno uporabljati, nekateri pa se odlikujejo z osebnimi prijemi. V obdobju
pouka na daljavo so skoraj vsi pokazali dokajšnjo samostojnost, bodisi pri obdelavi
posredovanih vsebin kot pri organizaciji dela in opravljanju nalog.

Metode

Učne enote sem delila na uvajanje v nove vsebine, na osvajanje novih učnih vsebin, ki sem
jih predstavila z ustreznimi definicijami in primeri. Sledilo je urjenje vsebin in spretnosti (
pridobivanje veščin, s katerimi so dijaki sposobni najprej reproduktivnega znanja, ter še
razumevanja in uporabe). Ta faza zavzame pri matematiki večino časa. Na razpolago pa so
dijaki imeli v trieniju le dve tedenski uri, t.j. kvečjemu 66 ur predmeta na leto, kar pa ni zelo
veliko. Ob ponavljanju ter utrjevanju poteka sprotno preverjanje, t.j. n.pr. z reševanjem
domačih nalog in popravo le-teh v razredu, ter še zaključno pisno preverjanje ob vsaki večji
učni temi.

Osvajanje učnih vsebin poteka s frontalno metodo, dopolnjuje ga individualno delo
dijakov. Pri urjenju učnih vsebin pa prevladujeta demonstrativna metoda učitelja ali učenca
in individualno delo.

Učila

Kot učila sem uporabljala predpisana učbenika za peti razred jezikovne smeri in sicer Od
logaritmov do vesolja ter Od ključavnice do integrala ( avtorjev Šparovca, Kavke, Pavliča in
Rugljeve ). Vaje pa sem črpala tudi iz drugih slovenskih in italijanskih učbenikov.

Načini preverjanje

V tem šolskem letu so dijaki pisali štiri pisne naloge in sicer dve v prvem in dve v drugem
polletju, s katerimi preverjam usvojeno znanje večjih vsebinskih sklopov. Pisna naloga je na
vrsti potem, ko so dijaki vsebine urili in ponavljali. Sprotno preverjanje pa je omejeno na
manjše vsebinske dele in poteka med popravo domačega dela.

37



Dokument razrednega sveta 5. JL

Cilji

Pri pouku matematike sem skušala z rednim domačim delom dijakom privzgojiti delovne
navade, saj zahteva tudi snov kot taka trdne temelje, na katerih lahko dijak nadgrajuje svoje
znanje. Vodilo mi je bilo to, da bodo dijaki usvojili temeljno znanje za nadaljnji študij na
katerikoli izbrani univerzitetni smeri.

Predelane teme pri pouku  matematike v  5.razredu jezikovnega liceja F. Prešeren
v š.l. 2020/2021
V ležečem tisku so vsebine, ki bodo predvidoma predelane od 15. maja do konca
šolskega leta.

1) Algebra in analitična matematika
1a) Deljenje polinomov, ničle polinoma, razstavljanje polinomov na linearne faktorje.
Načrtovanje grafa polinomske funkcije z ničlami polinomske funkcije ter z ničlami prvega in
drugega odvoda.
1b) Eksponentna funkcija – načrtovanje grafov, reševanje eksponentnih enačb. Raba
logaritma pri reševanju eksponentnih enačb.
1c)Logaritemska funkcija. Pravila logaritmiranja in reševanje logaritemskih enačb.
1č) Inverzni funkciji in lastnosti njunih grafov.
2) Diferencialni račun
2a) Diferenčni količnik in definicija ter geometrijski pomen odvoda realne funkcije realne
spremenljivke.
2b) Odvodi osnovnih funkcij (polinomskih, eksponentnih, logaritemskih in kotnih)
2c) Pravila odvajanja ( odvod količnika in odvod zmnožka dveh funkcij).
2č) Raba odvoda pri računanju ekstremnih vrednosti funkcije in določevanju enačbe
tangente na graf funkcije.
3) Integralni račun
3a) Pojem nedoločenega integrala funkcije. Nedoločeni integrali osnovnih funkcij. Pravila
integriranja.
3b) Določeni integral in njegov geometrijski pomen. Raba določenega integrala pri
računanju ploščin delov ravnine.
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FIZIKA
profesorica: Vesna Danieli

Poročilo o poteku pouka fizike v 5. razredu jezikovnega liceja

Metode

Učne enote sem delila na uvajanje v nove vsebine, na osvajanje novih učnih vsebin, ki sem
jih predstavila z ustreznimi definicijami in primeri. Sledilo je urjenje vsebin z vajami.
Osvajanje učnih vsebin poteka s frontalno metodo, dopolnjuje ga individualno delo dijakov.
Pri urjenju učnih vsebin pa prevladujeta demonstrativna metoda učitelja ali učenca in
individualno domače delo.

Učila

Posluževala sem se učbenikov Gibanje, sila, snov – avtorja Rudolfa Kladnika, Energija,
toplota, zvok, svetloba – avtorja Rudolfa Kladnika ter vadnic Dinamika in Toplota in iz
zbirke Skozi fiziko z rešenimi nalogami avtorja Hinka Šolinca.

Načini preverjanja

Preverjanje je sprotno in poteka s ponavljanjem snovi, oz. se ob jemanju nove snovi s
ponavljanjem že znanih vsebin nakazuje vzporednosti ali razlike s temi. V tem šolskem letu
so dijaki pisali po dve pisni preverjanji na polletje.

Cilji

Pri triletnem pouku fizike z dvema urama pouka tedensko so dijaki spoznavali osnovne
fizikalne zakone na njenih klasičnih področjih ter spoznavali fizikalne pojave s posebnim
poudarkom na ustrezni matematični formalizaciji le-teh.

Predelane teme pri pouku fizike v  5.razredu jezikovnega liceja v š.l. 2020/2021
in v ležečemu tisku še ostale vsebine od 15. maja do konca šolskega leta

1) Sile v naravi
Pritisk v tekočini in vzgon. Plavanje.

2) Energija
Delo sile in moč. Kinetična in gravitacijska potencialna energija telesa oz. sistema
teles ter  zakon o ohranitvi mehanske energije telesa oz. sistema teles. Hookov
zakon in prožnostna energija.

3) Toplota
Zgradba in faze snovi. Temperatura in temperaturne lestvice. Notranja energija

snovi in pojem toplote.  Toplotni tok. Prevajanje toplote. Sevanje in konvekcija.
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NARAVOSLOVJE
PROFESOR: ZORKA DANIELI

1) ŠTEVILO UČNIH UR in UVEDENI UČBENIK
Predvideno število učnih ur je: 2 tedensko za skupnih 66 ur.
V letošnjem šolskem letu smo zaradi korona razmer opravili del učnih ur v prisotnosti, del na
daljavo. Na daljavo je bilo opravljenih do današnjega dne 33 lekcij, v prisotnosti pa 18.

Primernega učbenika za predmet ni, zato smo pri pouku v glavnem uporabljali sledeče
uvedene učbenike:

 Campbell, Reece: Biologija 2 - Zgradba in delovanje organizmov, Mohorjeva
založba Celovec

 izbrana poglavja: T.Greenwod: Biologija, Delovni zvezek za biologijo za
gimnazije, Zal. Modrijan (NOVA IZDAJA)

Sama sem pripravila precej didaktičnega gradiva.
Med poukom sem uporabljala tudi šolske didaktične modele, videoposnetke, računalniške
simulacije, programe za pametne telefone itd.

2) UPORABLJENE DIDAKTIČNE METODE
Delo v razredu je v glavnem potekalo obliki v frontalne razlage z diskusijo, večkrat tudi v
obliki dela v dvojicah, samostojnega ali sodelovalnega učenja. Dijaki so nekaj didaktičnega
materiala tudi sami izdelali. Žal laboratorijskega dela nismo uspeli izvesti zaradi izrednih
razmer.
Da bi povečala motivacijo in omogočila lažje razumevanje snovi, sem redno uporabljala
metode multimedijske prezentacije, demonstracije krajših videoposnetkov, računalniških
simulacij in programov za pametne telefone.

3) KLJUČNA VOZLIŠČA IZ NARAVOSLOVJA
Na podlagi strokovne literature, ki je profesorjem zaenkrat na razpolago, navajam seznam
ključnih vozlišč iz naravoslovja, v skladu z veljavnimi ministrskimi programi: znanost in
tehnologija, snov, spremembe, procesi, raznolikost, odnosi, modeli in teorije, človek in
narava, zdravje.

4) PREVERJANJE ZNANJA IN OCENJEVANJE
Za preverjanje znanja sem se posluževala sledečih oblik:

 kontrolk na primer v obliki strnjene obravnava snovi, kratkih odgovorov na
vprašanja odprtega tipa, vprašanja izbirnega tipa;
 ustnega spraševanja;
 sprotnega ustnega preverjanja, sprotnega domačega in razrednega dela.

Pri ocenjevanju sem upoštevala poznavanje učnih vsebin in ustreznost podajanja z
uporabo primernega strokovnega izrazja, sposobnost samostojnega sklepanja in
postavljanja hipotez, povezovanje posameznih poglavij, v določenih primerih tudi uporabo
formul oziroma grafičnih prikazov, pa tudi sposobnost samostojnega reševanja danih
problemov in utemeljevanje lastnih izbir.
V obdobju izobraževanja na daljavo, sem upoštevala še naslednje kriterije:

● sodelovanje pri dejavnostih na daljavo,
● odzivnost posameznih dijakov,
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● kakovost dela na daljavo posameznih dijakov,
● razvijanje sposobnosti, spretnosti in znanj posameznika.

Dijaki so bili ocenjeni v skladu s skupnimi kriteriji, ki jih je profesorski zbor potrdil za šolsko
leto 2020-2021.

5) PREDELANI UČNI NAČRT

 Predelane teme

ANATOMIJA
Modul 1: Od enoceličnosti do mnogoceličnosti

 Od enoceličarjev do mnogoceličarjev
Organizacijski nivoji mnogoceličarjev.
Živalska tkiva

Modul 2: Spolno in nespolno razmnoževanje
 Nespolno razmnoževanje
Spolno razmnoževanje
Življenjski ciklusi spolnega in nespolnega razmnoževanja.
Razmnoževanje človeka in zgradba spolovil.

Modul 3: Rast in razvoj osebkov
Razvoj od zigote do odrasle živali
Oploditev in zgodnji razvoj pri človeku.
Nosečnost in porod
Prenatalna diagnostika
Kontracepcija in preventiva

Modul 4: Sprejemanje snovi in energije
Hranilne snovi
Prebava hrane pri živalih in človeku
Prebavila pri živalih in človeku
Absorpcija snovi iz zemlje in zraka pri kopenskih rastlinah
Dihanje in dihala pri živalih
Primeri bolezni prebavil in dihal ter preventiva

Modul 5: Transport snovi v organizmu
Obtočila in njihov pomen, odprt in zaprt krvožilni sistem.
Obtočila vretenčarjev in človeka, zgradba in funkcija žil.
Sestava in pomen krvi. Krvne skupine.
Limfatični sistem
Prirojena imunost, vnetje. Antigeni in protitelesa. Aktivna in pasivna imunizacija.
Zavračanje tujih in lastnih tkiv
Primeri bolezni obtočil in preventiva.

Modul 6: Izločanje odvečnih snovi
Osmoregulacija in uravnavanje sprejemanja in izločanja vode in raztopljenih snovi
Zgradba izločal. Ledvice sesalcev in nastanek seča v nefronu sesalcev.
Okvara ledvic in dializa

Modul 7: Hormoni
Delovanje hormonov kot signalne molekule.
Vzdrževanje homeostaze s primeri (uravnavanje koncentracije kalcija v krvi,
ravnovesja vode v telesu in koncentracije krvnega sladkorja)
Endokrine žleze in njihovi hormoni (hipotalamusa, hipofize, ščitnice, nadledvične žleze,
obščitnice, trebušne slinavke in spolnih žlez
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Modul 8: Vzdražnost in čutila
Zgradba in delovanje živčne celice, pojem mirovnega membranskega in akcijskega
potenciala, prevajanje signala. sinapsa.

Program, ki ga bomo predvidoma predelali do konca pouka:
Vrste čutilnih celice in spreminjanje energijo dražljaja v vzburjenje
Čutila za ravnotežje in sluh, zgradba človeškega ušesa.
Čutila za vid pri nekaterih nevretenčarjih, zgradba in delovanje očesa vretenčarjev,
predvsem pri človeku.
Čutila za voh in okus pri človeku.

Modul 9: Živčevje
Zgradba živčevja pri človeku.

Med šolskim letom smo uspeli izvesti sledečo načrtovano pobudo kjer so dijaki so imeli
možnost udeležbe predavanja preko spletne povezave:

● 17.marca 2020 - UniVax Day, predavanja posvečena delovanju imunskega sistema,
cepiv in pomenu cepljenja.

● 20.maja 2020: predavanje prof. Petra Suhadolca o potresih.
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PREDMET: ZGODOVINA UMETNOSTI
PREDMETNI PROFESOR: JASNA MERKU’

1. UČNE VSEBINE

 Predelane teme Uporabljen
i čas

1. Konec 19. stoletja
Impresionizem v Franciji in na Slovenskem (Monet, Impresija ob
vzhajajočem soncu) 3 ure

Postimpresionizem 1 ura
Secesija 1 ura
2. Avantgarda
Splošne značilnosti avantgarde 2 uri
Fauvizem 2 uri
Kubizem (Picasso: Avignonske gospodične, Guernika) 2 uri
Futurizem (Balla, Boccioni, Depero) 2 uri
Ekspresionizem (Modri jezdec, Most) 2 uri
Nadrealizem (Dalì, Magritte) 1 ura
Abstraktizem (Kandinski, Mondrian, Malevich) 1 ura
Dadaizem (Duchamp, Man Ray) 1 ura
Konstruktivizem (Černigoj) 2 uri
3. Tematske obravnave
Umetnost in psihoanaliza: Nathan, Timmel, Sofianopulo
Umobolnica pri sv. Ivanu
Stendhalov sindrom
Paolo Crepet: Note o melanholiji (esej)

6 ur

Ženska in umetnost v 20. stoletju
Frida Kahlo, Marina Abramović
Peggy Guggenheim in zbirateljstvo; Art Addict (2016), ogled filma

5 ur

Film in avantgarda: Andaluzijski pes, Destiny, Anemic cinema 1 ura

Umetnost med obema vojnama 2 uri
Umetnost in totalitarizem 2 uri
Umetnost po vojni 2 uri
Šestdeseta leta: Evropa/optical art in Amerika/pop art
Marko Pogačnik, NŠK, Irwin 2 uri

Popart in opticalart: umetnost v šestdesetih letih 2 uri
Državljanska vzgoja
Kulturne in okoljske dobrine 3 ure
Ohranjevanje kulturnih dobrin 3 ure
Beneški bienale, zgodovina, struktura, pomen 2 uri
Projekt DEKD skupaj z NŠK, 100 let Narodnega doma, razstava 2 uri
Projekt Literarne kavarne: snemanje glasov za like animacije 2 uri
Skupno število ur 54 ur

Predvidene teme, predelane po 15. maju
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Arhitektura 20. stoletja: organska in funkcionalizem: Fabiani in Plečnik 4 ure
Razvoj animiranega filma 2 uri

Skupno število predvidenih ur 6  ur

Povezava z drugimi predmeti
Slovenščina: impresionizem, ekspresionizem, konstruktivizem
(Černigoj)

medpredmetna
obravnava

Italijanščina: futurizem medpredmetna
obravnava

2. ZNANJE, KOMPETENCE IN SPOSOBNOSTI, KI SO JIH DIJAKI DOSEGLI

Obravnavali smo razvoj moderne in avantgardo upoštevajoč kronološki razvoj, s
posebnim ozirom na oris okoliščin, ki so botrovale nastanku posameznih izmov. Ob
ogledih slikovnih primerov smo prepoznavali vsebinska in oblikovna izhodišča ter
spoznavali nekatere bolj značilne mojstre evropske moderne umetnosti in posebej
slovenskih umetnikov. Urili smo interpretacijo likovnega dela z ozirom na prikazani
motiv, uporabljeno tehniko in prepoznavanje posameznih slogov na osnovi vsebine in
pristopa v prikazu. Razen tega smo nekatere izbrane tematske sklope obravnavali
celovito in v medpredmetni povezavi. Preko ogledov razstav so dijaki gojili stik s
teritorijem in njegovo kulturno dediščino.

3. UČNE METODE

Pri pouku sem uporabljala frontalno in individualno učno obliko, med metodami pa
predvsem vodeni razgovor in demonstracijo slikovnega gradiva.

4. DIDAKTIČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI

Dijakom sem sproti posredovala fotokopije iz različnih učbenikov in knjig. Posluževali
smo se svetovnega spleta, si ogledovali filme, dvd-je, interaktivne cd-je na mojstre
moderne ter se posluževali uporabnega materiala iz šolske likovne zbirke. Dijakom
sem pripravila slikovne predstavitve in vsebinske izvlečke tudi v digitalni obliki ločeno
po tematskih sklopih.

5. TIPOLOGIJE IN KRITERIJI OCENJEVANJA PISNIH NALOG.
KRITERIJI OCENJEVANJA PRI USTNEM PREVERJANJU.

Pri preverjanju znanja sem upoštevala poznavanje vsebin, urejeno podajanje v
strokovnem jeziku, sposobnost smiselnega povezovanja in kritičnega presojanja.
Znanje sem preverjala ustno in s pomočjo pisnih testov. Občasno so dijaki raziskovali
delo posameznih likovnih umetnikov ter se nato vadili v ustnem podajanju vsebin.

44



Dokument razrednega sveta 5. JL

ŠPORTNA VZGOJA
prof. Marko Kalc

A) PREDELANE TEORETIČNE VSEBINE

1) OSNOVNE MOTORIČNE SPOSOBNOSTI

● Hitrost
● Gibljivost
● Koordinacija
● Moč

● Vrste mišičnega napenjanja:
○ statično mišično napenjanje (izometrična mišična kontrakcija)
○ dinamično mišično napenjanje (s pozitivnim učinkom-koncentrična

m.kontrakcija, z negativnim učinkom- ekscentrična m. k.)

● Vrste moči:
○ maksimalna moč
○ hitra moč
○ vzdržljivostna moč

Vzdržljivost

● Splošna definicija vzdržljivosti.
● Energijski viri mišične kontrakcije: pojem kapacitete in intenzivnosti

○ anaerobni alaktatni sistem
○ anaerobni laktatni sistem,
○ določanje anaerobnega praga-OBLA
○ aerobni sistem

● Vrste  vzdržljivosti in primeri iz prakse:
○ osnovna vzdržljivost
○ specialna vzdržljivost
○ hitrostna vzdržljivost

Določanje ravni intenzivnosti napora preko FSUmax (frekvenca srčnega utripa)
Pomen testiranja in osnovne zakonitosti pri preverjanju telesnih zmogljivost

2) ZDRAVSTVENI VIDIKI TELESNE DEJAVNOSTI

Pomen aerobnih dejavnosti za zdravje (tudi z ozirom na letošnjo prakso pohodništva med
urami t.v.)

Bolezni sodobne družbe:

● arteroskleroza
● sladkorna bolezen: nekateri prehrambeni vidiki:
● lastnosti hranil
● glikemični indeks
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● uravnavanje homeostaze glukoz
● osteoporoza
● čezmerna telesna teža in debelost  ter indeks telesne mase

3) DOPING V ŠPORTU IN SODOBNI DRUŽBI

4) VSEBINE SPLETNIH PREDAVANJ:

Medkulturni vidiki športa, Dr.Zdenko Verdenik, F.Š. Ljubljana

Družbena odgovornost in šport, Dr. Matjaž Mulej, E.P.F. Maribor

B) METODE UČENJA:

Frontalna metoda
Delo v skupinah
Delo na daljavo

C) NAČIN IN KRITERIJ OCENJEVANJA:

Ocena iz pouka športne vzgoje upošteva:

KRITERIJI
Sredstva za ocenjevanje
Metoda ocenjevanja
Osnovne PM sposobnosti
Motorični testi
Ocenjevanje glede na normative (1-10)
Osnovno tehnično znanje
Opisna ocena
Točkovanje (1-10) glej tabelo v uč.n.
Odstotek prisotnosti
Primerjava zv %
/
Teorija tšv
Test, poročila
Ocenjevanje (točkovanje)
Posebne zasluge
Sodelovanje in morebitni uspehi na Dijaškem prvenstvu itd.
/
Posebni primeri (v slučaju težkih poškodb ali dolgotrajne odsotnosti)
Krajše seminarske naloge na specifične teme športne vzgoje, posebne naloge, itd
Kot za TŠV
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POUK KATOLIŠKEGA VEROUKA 

Poučevala Maria Elena Agostini

UČNE VSEBINE PO MODULIH V PETEM RAZREDU 

MODUL 
in didaktične enote

Učne metode, 
pripomočki in sredstva

Povezava z
drugimi 
predmeti 

Št.ur

Odgovornost posameznika v
družbi 
-moje mesto v družbi
- postmoderna družba
- demokracija
- vest

- moralna zavest

f- frontalni pouk in
pouk na  daljavo 
- osebno raziskovanje 
- spletne strani 
- filmi
- knjige 
-Sveto pismo

- zgodovina 
- slovenščina 
- filozofija 
-italjanščina

10

Etična vprašanja 
- uvod v etiko 
- sprejemanje sebe 
- sprejemanje drugega
- odgovorno odločanje

- pouk na daljavo 
- uporaba spletnih
strani
- kratki filmi,
- vloge
- razmnoženo gradivo

- sociologija 
- psihologija 6

Družbeno-etična vprašanja 
- družbeni nauk Cerkve 
- kristjani v družbi 
- globalizacija 
- ekologija 
- nasilje, 
- kristjani: sorodnosti in 
razlike

- frontalni pouk 
- spletne strani 
- članki iz časopisov 
- knjige 

- zgodovina 
- sociologija 
- filozofija

8

Zakon in družina 
- pomen družine 
- odgovorno starševstvo

- frontalni pouk 
- spletne strani 
- cerkveni dokumenti 
- osebno raziskovanje 
- časopisi 

- naravoslovje 
- sociologija 
- psihologija

6
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Vzgojno izobraževalni cilji 
predmeta ali kompetenc

Pouk verouka v petem razredu omogoča dijakom, da
razvijajo pozitiven odnos do sočloveka in človeškega
življenja v vseh razsežnostih. Še posebej dijaki v tem
letniku poglabljajo problematiko osebne odgovornosti
posameznika v družbi, bioetična vprašanja, pripravo
na zakon in družinsko življenje .

Ključne državljanske 
kompetence

V sodelovanju z drugimi predmeti pouk verouka v
petem razredu omogoča dijakom, da razvijejo
izostren čut odgovornosti v etičnih odločitvah, ko gre
za vprašanje življenja in smrti in tudi odnosa do
okolja in družbe. V njih naj bi se izostril pogled na
odgovorno pripravo na zakon in družinsko življenje
ter čut odgovornosti za graditev miru med seboj in v
širši družbi.

Oblike in kriteriji  
preverjanja ter ocenjevanja 
znanja in kompetenc

Pridobljeno znanje preverjamo preko sodelovanja,
občasno s tematskimi spisi. Upoštevamo tudi
sposobnost logičnega mišljenja. 
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