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1. IZOBRAŽEVALNE SPECIFIKE  
    DRUŽBENO-EKONOMSKE SMERI HUMANISTIČNEGA LICEJA 

 

 

Značilni predmeti 
 

 Družbeno ekonomska smer humanističnega liceja nudi osnovno licejsko izobrazbo 

 Sloni na predmetih družbeno ekonomskega področja, to so: sociologija, 
antropologija, metodologija raziskovanja, pravo in ekonomija, tuji jeziki,  zgodovina 
in zemljepis 

 Učni načrti so izdelani po smernicah, ki jih nakazuje Unesco v svojem poročilu z 
naslovom 'Učenje skriti zaklad' 

 V trieniju je predvidena delovna praksa v različnih ustanovah (turistične, 
izobraževalne, kulturne in socialne ustanove, mediji…) 

 
Preverjanje in ocenjevanje 
 

 Potrebno je, da dijaki zmorejo pregled nad obsežnejšimi vsebinami, kar med drugim 
zahteva tudi državni izpit. Dijaki so namreč vajeni na spraševanja, ki zajemajo le malo snovi 
in že to pri enem samem predmetu. Potrebno je postopno uvajanje medpredmetnih testov, 
esejev in razgovorov večkrat letno. Model izpita naj bi postal model šolskega življenja in 
tako postopno omogočal dijakom, da v petih letih razvijejo sposobnost organskega 
multidisciplinarnega razmišljanja. 

 
Središčna vloga slovenskega jezika in kulture 
 

 Slovenščina ni le eden od predmetov, temveč tisti jezik, ki naj ga dijaki posebno dobro 
obvladajo. V dobri in bogati slovenščini naj bi se naučili govoriti ne le o književnosti, temveč 
tudi o sebi, o zabavi, naravi, tehniki in znanosti, filmu, glasbi in o vsem, kar se dogaja. V 
tesnem stiku z matično domovino naj bi se vrasli v slovensko kulturo in njena bogastva (od 
muzejev, gledališč in knjižnic pa do narodnih parkov in ustanov za ohranitev naravne in 
kulturne dediščine) in se jo naučili posredovati. 

 
Za koga je primerna ta šola? 
 

 Ta šola je primerna za dijake, ki radi razpravljajo in se zanimajo za družbena vprašanja, 
tuje kulture in stike med ljudmi, in ki so obenem živahni, kritični in  samostojni pri delu. 
Šolanje na tem liceju je zahtevno, a tudi sodobno in široko odprto v svet. 

 
Izobrazbena usposobljenost dijakov po zaključenem šolanju 
 

 Mladi pridobijo na šoli izobrazbo, ki omogoča uspešen višješolski študij na področju 
družboslovja, mednarodnih odnosov in diplomatskih ved, sociologije in antropologije, 
varovanja kulturne in naravne dediščine in kulturnih izmenjav. Na strokovni ravni pa imajo 
dobro osnovo za tečaje in poznejše delo v turizmu, komunikacijah in socialnih službah, ki 
zahtevajo okvirno poznavanje družbenih vprašanj v ožjem in širšem okolju. 
 

 
Podeljeni naziv  
po zaključenem šolanju 

     DRŽAVNI IZPIT DRUŽBENO-EKONOMSKE SMERI 
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2. PREDMETNIK 

 
 
 

Predmet 
 

razredi – tedensko število ur 

1. d-e 2. d-e 3. d-e. 4. d-e 5. d-e 

slovenščina 4 4 4 4 4 

italijanščina 4 4 4 4 4 

1.tuji jezik (angleščina) 3 3 3 3 3 

2.tuji jezik (nemščina) 3 3 3 3 3 

zgodovina - - 2 2 2 

zgodovina in zemljepis 3 3 - - - 

pravo in ekonomija 3 3 3 3 3 

humanistične vede* 3 3 3 3 3 

filozofija - - 2 2 2 

matematika 3 3 3 3 3 

fizika   2 2 2 

naravoslovje 2 2 - - - 

zgodovina umetnosti - - 2 2 2 

motorična in športna vzgoja 2 2 2 2 2 

verouk ali altern. dejavnosti 1 1 1 1 1 

skupno tedensko število ur 31 31 34 34 34 

 
            * antropologija, pedagogika, psihologija in sociologija 
 
 
3. RAZREDNI  PROFESORSKI  ZBOR v š. l. 2016/17 

 
 
 

 
 

PROFESOR PREDMET 

 Trebušak Janja verouk 

  Samar Patrizia italijanščina 

  Skerk Marisa slovenščina in zgodovina 

 Bizijak Anna Maria angleščina 

 Bisiacchi Nataša nemščina 

 Milič Marija Kristina humanistične vede in filozofija 

  Albi Dunja pravo in politična ekonomija 

 Petaros Tamara matematika in fizika 

 Merkù Jasna zgodovina umetnosti 

 Kralj Loredana motorična In športna vzgoja 

 Jarc Marco ravnatelj 

 označuje notranje člane komisije 
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4. PREDSTAVITEV RAZREDA 

 
 
 
 
4.1. Seznam dijakinj 
 
 

1. BEZIN Irina 

2. ČERMELJ Nika 

3. DON Katrin 

4. GHERBASSI Alexa 
 

5. HERVAT Mateja 

6. RACMAN Veronika 

7. SKABAR Dana 

8. STARC Hailin 

 

 

4.2. Izhodiščno stanje 
 
 

 

Srednja ocena 1 Št. dijakov % Predmeti s primanjkljajem 

S = 6 / / / 

6 ‹ S ≤ 7 / / / 

7 ‹ S  ≤ 8 3 37,5 % / 

8 ‹ S  ≤ ‹10 5 62,5 % / 

 
 
upoštevajoč rezultate ocenjevalne seje ob koncu IV. razreda kot tudi formativne primanjkljaje 
posameznih dijakov (upoštevajoč dijake, ki so bili redno vpisani v 4. razred) 
 

 

4.3. Zgodovina razredne skupnosti 
 
 
5. D razred šteje osem dijakinj. 

V prvem razredu je bilo sedem dijakinj in en dijak. Od teh se jih je v naslednji razred  vpisalo šest.  

V drugem razredu je bilo sedem dijakinj, ker sem jim je pridružila ena dijakinja.  

V tretjem razredu je bilo prav tako istih sedem dijakinj. 

V četrtem razredu se je razred povečal za eno enoto. 

V petem razredu se sestav ni spremenil. 

 

 

4.4. Didaktična kontinuiteta 
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BIENIJ  TRIENIJ  

Verouk  DA Verouk NE 

Italijanščina NE Italijanščina DA 

Slovenščina DA Slovenščina NE 

Angleščina NE Angleščina DA 

Nemščina NE Nemščina NE 

Zgodovina in zemljepis DA Zgodovina NE 

Pravo in pol. ekonomija DA Pravo in pol. ekonomija DA 

Humanistične vede NE Humanistične vede NE 

/  Filozofija DA 

Matematika DA Matematika in fizika NE 

/  Zgodovina umetnosti DA 

Naravoslovje DA /  

Motorična in šport. vzgoja DA Motorična in šport. vzgoja DA 

 
 
 
4.5. Vzdušje in slika razreda 
 

 Razred sestavlja osem dijakinj, ki so si po osebnih interesih in motivaciji za šolsko delo zelo 

podobne.   

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

Vsekakor se njihovo skupno število ni spremenilo. Med sabo se dijakinje razumejo, si pomagajo in 

sodelujejo. Odsotnim sošolkam so skozi vsa leta posredovale predelano snov in potrebne 

informacije. Pri pouku so bile v glavnem zbrane in redne ter odgovorne do dela. S profesorji so v 

letih šolanja vzpostavile zrel in spoštljiv odnos. 

 V trieniju so dijakinje vestno opravile delovno prakso in tutorji so o njih izrazili pohvalno 

mnenje. Dijakinje, predvsem nekatere, se zelo uspešno udejstvujejo na športnem in kulturnem 

področju, nekatere se ukvarjajo s prostovoljnim delom. 

 
 

4. 6. Delovna praksa  v š.l.  2014/15 in 2015/16 
 
Za dijakinje je bil v trieniju izpeljan projekt »Delovna praksa«, ki je sestavni del celotnega 

izobraževanja. Projekt je trajal tri tedne, in sicer dva tedna med poukom in en teden ob koncu 

pouka. 

            Cilji enotedenske oziroma dvotedenske delovne prakse so predvsem vzgojno-

usmerjevalnega značaja. Dijakinje so v teku triletja neposredno spoznavale razna delovna mesta v 

vzgojno-izobraževalnih, socialnih, kulturnih, zdravstvenih in medijskih ustanovah oziroma podjetjih. 

Vključile so se v svet dela in spoznale različne ustanove; imele so možnost preveriti svoje 

sposobnosti in se preizkusiti v zunanjem delovnem okolju. Izkušnja je bila za dijakinje zelo 

zanimiva in dragocena.  
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Po končani praksi so dijakinje oddale pisno poročilo, ki vsebuje dnevnik, informacije o 

organizaciji oziroma podjetju, intervju z odgovornim organizacije in evalvacijo celotne izkušnje. 

  
 

 
3. razred 
En teden 

4. razred 
Dva tedna 

BEZIN IRINA 
Občina Zgonik – Občinski 

uradi 
Lekarna Dr. Čermelj 

ČERMELJ NIKA KRUT 
Istituto Regionale per Ciechi 

Rittmeyer 

DON KATRIN Primorski dnevnik Fisioterapia Fornasaro 

GHERBASSI ALEXA 
Občina Dolina – Občinski 

uradi 
KRUT 

HERVAT MATEJA 
Diplomatski arhiv – Mestna 

knjižnica 

Gruppo Escursionisti Triestini 
– Associazione Alessia 

Progect 

RACMAN VERONIKA Jasli Dolina 
Občina Dolina – Občinski 

uradi 

SKABAR DANA / 
Občina Repentabor – 

Pokrajinski muzej 

STARC HAILIN Odvetniška pisarna Močnik Spaccini Assicurazioni 

 
 
 
 
 4. 7. Dejavnosti in projekti v š.l. 2016/2017 
 
 

 
PREDAVANJA in DELAVNICE 

 

23. september Ogled in predavanje v sklopu NEXT-a 

28. september Srečanje Ambasciatori nel mondo 

Oktober - maj Quotidiano in classe – branje in analiza člankov v sklopu ur prava in 
politične ekonomije 

3. oktober DEKD - Dijakinje vodiči v Miramarskem gradu 

11. oktober Orientacijski tek, ciljna skupina 

4. oktober Srečanje s Klavdijem Palčičem in Markom Kravosom v sklopu 
projekta DEKD 

29. oktober Predavanje orožnikov o legalnosti 

9. november Verska raznolikost Trsta 

11. november Projekt PAX FACTOR 

17. november Predavanje v sklopu svetovnega dneva filozofije, filozof Miha Andrič 

15. december Projekt PAX FACTOR 

30. januar  Predavanje o alkoholizmu in zdravljenju odvisnosti 

Februar EDUCHANGE – gostovanje kolumbijskega študenta: jezikovne 
delavnice v angleščini 

17. februar Projekt PAX FACTOR 

20. februar Predstavitev YEN-a – Mosp, manjšine v Evropi 

20. februar Zdravljenje odvisnosti 

22. februar Predstavitev YEN-a – Mosp, manjšine v Evropi 

22. marec Vzgoja k legalnosti, predavanje o mafiji 
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10. april Projekt PAX FACTOR 

21. april Predavanje finančne straže o spoštovanju finančne in ekonomske 
legalnosti 

8. maj Srečanje s predstavniki skupnosti San Martino al Campo Srečanje s 
predstavniki skupnosti San Martino al Campo 

11. maj Srečanje s predstavniki skupnosti San Martino al Campo 

 
 

 
PREDSTAVE, PRIREDITVE in RAZSTAVE 

 

Oktober - maj British Film Club  

10. november Ogled predstave v SSG Češnjev vrt 

17. november Ogled fotografske razstave Magajna fotograf v palači Gopčevič 

27. januar Ogled gledališke predstave v SSG Sem pa tja 

2. februar Ogled angleške gledališke predstave Pigmalion 

5. april Ogled predstave v Rossettiju Faust 

 
 

 
POUČNE EKSKURZIJE  

 

22. september Poučna ekskurzija od Kontovela do Miramara 

8. november Verska raznolikost v Trstu 

20. – 27. 
november 

Angleška jezikovna delavnica na Malti 

23. in 24. 
november 

Poučna ekskurzija v Ljubljano  

2. december Natečaj Evropska unija  

dec. – febr. 
od 2. do 8. 
februarja 

Udeležba dijakinj pri pobudi Vlak spomina - predavanja  
in 
potovanje na Poljsko (Auschwitz) 

5. – 10. februar  Potovanje v Bruselj za nagrajene na natečaju EU 

30. in 31. marec Dvodnevna strokovna ekskurzija v Kranj in okolico, hospitacija na 
O.š. »Simon Jenko« v Kranju 

 
 

 

IZOBRAŽEVALNA ORIENTACIJA 

september  Poletna predavanja na Tržaški univerzi 

27. in 28. oktober Dan odprtih vrat in Informativna srečanja univerze v Trstu 

10. februar Dan odprtih vrat na univerzi v Ljubljani 

11. februar Dan odprtih vrat na univerzi v Kopru 

8. marec „Fiera delle professioni“ na Trgovinski zbornici 
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4.7 Priprava na državni izpit in izobraževalna orientacija 
 

SIMULACIJE  š.l.2015/16 

28. januar 
Simulacija kolokvija: italijanščina, filozofija, pravo in politična 
ekonomija 

SIMULACIJE  š.l.2016/17 

5. april Simulacija prve pisne naloge: slovenščina 

12. maj 
Simulacija druge pisne naloge: pravo in politična ekonomija (naloga 
tipa B) 

26. april 

Simulacija tretje pisne naloge: italijanščina, angleščina, humanistične 
vede in zgodovina. 
Dijakinje so vadile nalogo tipa B oziroma tri vprašanja iz različnih 
učnih modulov z omejenim številom vrstic odgovora. 

24. maj Simulacija kolokvija: angleščina, humanistične vede in slovenščina. 

 
 
 
4.8 Podporni pouk 
 

Po koncu 1. polletja so bile dijakinje z negativnimi ocenami deležne podpornega pouka. 
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5. PREDMETNE ANALITIČNE POLE 

 
5.1 

 
PREDMET: KATOLIŠKI VEROUK 

PREDMETNI PROFESOR: JANJA TREBUŠAK 
  
1. UČNE VSEBINE 
 

Predelane teme 
Uporabljeni 

čas 

1. BIOETIKA  

- uvod v bioetiko (genetska manipulacija, kloniranje človeka itd.) 2 

2. ODGOVORNOST POSAMEZNIKA V DRUŽBI 
- postmoderna družba  
- nujnost utemeljevanja lastnih stališč  
- vest 
- graditev medsebojnih odnosov – prijateljstvo 
- revščina 

5 

3. BIOETIČNA VPRAŠANJA 
- začetek človeškega življenja 
- splav 
- umetna oploditev 
- evtanazija 
- pravica do dostojne smrti 

11 

4. DRUŽBENO ETIČNA VPRAŠANJA 
- alkoholizem 
- pravice delavcev 

2 

5. VERSKI TRST 
- judovstvo in sinagoga 
- islam  

6 

Skupno število ur  26 

  

Predvidene teme, predelane v mesecu maju  

6. DRUŽINA IN DRUŽBA 
- pomen družine 
- odgovorno starševstvo  
- urejanje rojstev 
7. PROSTOVOLJSTVO 

4 

 

Povezava z drugimi predmeti 

Humanistične vede (verstva, družbeno življenje, solidarnost); zgodovina umetnosti 
(sledovi krščanstva, judovstva, islama v Trstu), naravoslovje (človeško življenje, 
okolje…)  

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

Dijakinje so v tem letu razumele, da so etične odločitve na raznih področjih življenja 
tesno povezane z osebnim prepričanjem in da je krščanska vera s svojimi vrednotami 
za katoličana temelj teh odločitev. V demokratični družbi mora vsak posameznik razviti 
pozitiven odnos do človeka in življenja od rojstva do smrti. Pomembno je ustvarjati bolj 
pravično družbo in skrbeti za okolje, v katerem živimo. Naučile so se osebnega 
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razmišljanja in tudi razlage različnih besedil. Rade so razpravljale o aktualnih 
vprašanjih, ki so povezana z vsakdanjim življenjem. Znale so povezovati vsebine 
letošnjega učnega načrt z drugimi predmeti in se pripravljati na bodoči poklic. Vsaka od 
njih je predstavila eno temo, ki si jo je izbrala na začetku šolskega leta. 

 
3. UČNE METODE 
 

Frontalni pouk (tudi s pomočjo sistema »Power point-a«) in razgovor, individualna 
poglobitev - ogled in komentiranje poučnih filmov ter člankov, individualni nastopi 
dijakov in dijakinj, predavanja zunanjih predavateljev. 

 
4. DIDAKTIČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI 
 

Sveto pismo, članki, knjige, fotokopije, dokumentarni in poučni filmi. 

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

 

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

 
 



 

 

 

 

12 

 

 
 
 

5.2. 
 

PREDMET: SLOVENŠČINA 
PREDMETNI PROFESOR: MARISA SKERK 

 
1. UČNE VSEBINE 
 

MODUL 1:  SLOVENSKA MODERNA IN NJENI SODOBNIKI  50 UR 

Slovenska moderna in nove literarne smeri: nova romantika, dekadenca, 
simbolizem in impresionizem 

 
 

D. Kette: izvirna kompozicija njegove lirike, ljubezenska, življenjsko izpovedna 
in refleksivna lirika 

Zaprta so njena okenca, Jagned, Na trgu, Na molu San Carlo VII, Na otčevem 
grobu, Melanholične misli 

 
 
 
 

J. Murn: bivanjska tematika, metaforika in kontrastno slikanje v njegovih 
poezijah 

Ah,ti bori, Trenutek, Sneg, Pa ne pojdem prek poljan, Pomladanska romanca, 
Pismo Cankarju 

 
 

I. Cankar: čas ustvarjanja, osebnostni razvoj, tematika, simbolika in ideje 
njegovih del, literarne vrste in smeri, jezik in slog, Cankarjeva dramatika in 
Cankarjevi govori v Trstu 

Iz moje samotne, grenke mladosti, Epilog Vinjetam; odlomki iz sledečih del: Na 
klancu, Hiša Marije Pomočnice, Hlapec Jernej in njegova pravica, Martin 
Kačur (film), Gospod stotnik, Mater sem zatajil, Skodelica kave, Slovensko 
ljudstvo in slovenska kultura  

 
 
 
 
 
 

O. Župančič: vodilni motivi in kompozicija njegovih pesniških zbirk 
Ti skrivnostni moj cvet, Zvečer, Tiho, brez besed, Žebljarska, Ciciban Cicifuj 

 
 

MODUL 2:  RAZVOJ SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI V 20. STOLETJU 33 UR 

Nadaljevanje tradicije 19. stoletja: simbolizem, dekadenca po l. 1900, 
naturalizem, realizem, nadaljevalci nove romantike 

 
 

A. Gradnik: ljubezenska, domoljubna in refleksivna lirika 
Na Kontovelu, Grozdje girlande, Poslednje pismo Ivana Gradnika I,II, Eros- 

Tanatos, V omami, Pisma 5,Vprašanje, Vodnjak 

 
 
 

Modernizem: izraz, značilnosti, jezik. Literarna avantgarda: futurizem, 
kubizem, dadaizem, nadrealizem, konstruktivizem 

 
 

Ekspresionizem: nastanek, vzroki, slogovne značilnosti  

S. Kosovel: motivi, teme, idejnost in metaforika njegove impresionistične,  
ekspresionistične  in konstruktivistične lirike, Kosovelove pesmi za otroke, 

Bori, Predsmrtnica, Balada, Slutnja, Ekstaza smrti, Pesem št.x, Otrok s 
sončnico, Burja 

Ivan Pregelj: Matkova Tina 

 
 
 
 

Socialni realizem: idejnost novega realizma  

F. Bevk: Bevkova mladinska dela in pomen romana Kaplan Martin Čedermac 
Zadnja pridiga kaplana Martina Čedermaca 

 
 
 
 
 
 

P. Voranc: pregled pisateljevega ustvarjalnega dela  
Samorastniki (film), Boj na požiravniku, Solzice 

C. Kosmač: kompozicijske in slogovne značilnosti Kosmačeve pripovedne 
proze 

Balada o trobenti in oblaku (odlomek) , Gosenica 

I.Gruden : pesniški razvoj in značilnosti pesniških zbirk, Grudnove pesmi za 
otroke 
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V nabrežinskih kamnolomih, Pod Šempolajem, Balada o otroku, Sinku, Na 
vojaškem pokopališču 

MODUL 3: KNJIŽEVNOST MED 2. SVETOVNO VOJNO 8 UR 

E. Kocbek: njegova vloga v slovenskem političnem in kulturnem življenju, 
pesništvo in memoarska proza 

Blažena krivda, Zamorska 

 
 
 

K. D. Kajuh: Bosa pojdiva dekle, obsorej; Materi padlega partizana  

MODUL 4: SODOBNA SLOVENSKA KNJIŽEVNOST (splošno) 5 UR 

Pregled sodobne slovenske lirike in sodobne slovenske proze  

J. Menart: Croquis 
K. Kovič : Bela pravljica 
T. Pavček : Pesem o zvezdah 
C. Zlobec : Gazelica 
I. Minatti: Nekoga moraš imeti rad 
D. Zajc: Veliki črni bik 
T. Šalamun : Maline so 

 
 
 
 
 

  

Predvidene teme, predelane po 15. maju   

MODUL 5: ZAMEJSKA KNJIŽEVNOST 3 UR 

Kratek pregled zamejske književnosti  
 B.Pahor: življenje in delo, nacionalno vprašanje 

Grmada v pristanu, Rože za gobavca, Metulj na obešalniku 

A.Rebula: pregled njegovega leposlovnega ustvarjanja 

M. Košuta: Tržaška izštevanka, pesmi za otroke 

M. Kravos: Zamejska žalostna  

Ponavljanje in utrjevanje 10 

 

SKUPNO ŠTEVILO UR: 119 
(VKLJUČENE SO TUDI URE JEZIKOVNEGA POUKA IN  PREVERJANJA, KER SMO MED 

TEMI UČNE VSEBINE POVEZOVALI IN ZNANJE NADGRAJEVALI).   

 

POVEZAVA Z DRUGIMI PREDMETI 

Pri obravnavi nekaterih poglavij iz slovenske književnosti sem se navezala na zgodovino, 
zgodovino umetnosti, italijanščino in filozofijo. 

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

Dijaki znajo samostojno analizirati leposlovno in neleposlovno besedilo glede na jezikovne, 
oblikovne, slogovne, idejne in druge značilnosti. Nekateri obvladajo govorne in pisne 
spretnosti, drugi pa imajo še težave pri pisnem izražanju. Delovne navade pa so dobre in pri 
nekaterih zelo dobre. 

 
3.  UČNE METODE 
 

Posluževala sem se metode vodenega razgovora in ustne razlage in ju prepletala bodisi s 
frontalno obliko dela kot pa tudi z individualno in skupinsko. Skoraj vsi dijaki so se aktivno 
vključevali v izobraževalni proces, ostali pa so le sledili razlagi. Pri avtorjih, ki so mi nudili to 
možnost, kot npr. pri Ketteju, Župančiču idr., sem se navezala na mladinsko literaturo. 

 
4.  DIDAKTIČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI 
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PREDPISANI UČBENIKI DRUGI UČNI PRIPOMOČKI 

J. Kos, Pregled slovenskega slovstva A. Lah, Pregled književnosti  V 

Več avtorjev, Branja 3  M. Pirjevec, Tržaška knjiga 

F. Žagar, Slovenska slovnica S.Fatur, Slovenska leposlovna književnost 

 V. Korošec, Stezice do besedne umetnosti 

 
B. Paternu, Od ekspresionizma do 

postmoderne 

 M. Pirjevec, Pahorjev zbornik 

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

Preverjanje je bilo najavljeno in je potekalo praviloma po obravnavanih zaključenih celotah. 
Kombinirala sem ustno in pisno preverjanje med sabo. Dijaki so pisali v prvem štirimesečju dve 
šolski nalogi, v drugem pa dve šolski nalogi in simulacijo maturitetne naloge. Imeli smo tudi 
simulacijo kolokvija. Ocenila sem bodisi šolske kot pa tudi domače naloge. Pri ocenjevanju 
sem upoštevala, ali je bilo znanje le mnemonična ponovitev predelane snovi, ali so dijaki snov 
razumeli, jo interpretirali in razložili z izvirnimi in jezikovno ustreznimi besedami, ali so znali 
pridobljeno znanje uporabiti tudi v različnih kontekstih in ga povezovati in nenazadnje, ali so 
osvojeno znanje združili v ustvarjalno sintezo in so dokazali eno splošno razgledanost. 

 
 



 

 

 

 

15 

 

 
5.3. 

PREDMET: ITALIJANŠČINA 
PREDMETNI PROFESOR: PATRIZIA SAMAR 

 
1. UČNE VSEBINE 
 

Moduli - vsebine Ure 

1. Romanticismo 
Alessandro Manzoni  
Vita, opere e ideologia 
Promessi Sposi 
Genesi e struttura del romanzo 
Storia della colonna infame  
VIII CAPITOLO dei P.S. 
Giacomo Leopardi 
Vita e evoluzione del pensiero 
Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 
Canti: Infinito, Alla luna 

13 

2. Naturalismo, Verismo e seconda metà dell'Ottocento 
Dal Liberismo all'Imperialismo 
Positivismo, Darwinismo 
Le arti figurative  
Naturalismo e Verismo 
E. Zola, L'ammazzatoio 

3 

3. Giovanni Verga e la realtà siciliana 
Vita e opere 
La rivoluzione stilistica e tematica 
Vita dei campi e Novelle rusticane 
Novelle: Rosso Malpelo, La Lupa, La roba, Libertà, La chiave d’oro 
I Vinti - I Malavoglia: trama, personaggi, stile; L’inizio dei Malavoglia 

10 

4. Simbolismo francese 
Poetica del Simbolismo 
Ch.Baudelaire e I fiori del male: L'albatro, Corrispondenze 
A.Rimbaud: Poesie, Vocali 

6 

5. G.d'Annunzio: un mito  
Vita e opere 
Alcyone, La pioggia nel pineto 
Il piacere 
Notturno, Visita al corpo di Giuseppe Miraglia  

3 

6. Il linguaggio poetico: le figure del suono, del sigificato e dell'ordine 2 

7. G.Pascoli: la vita tra il »nido« e la poesia 
La vita e l'ideologia  
La poetica del Fanciullino e il fonosimbolismo in Pascoli 
Myricae – X agosto, Lavandare, Il lampo, Il tuono, Temporale, L'assiuolo, Patria 
Canti di Castelvecchio – Il gelsomino notturno, La mia sera 

12 

8. Primi decenni del Novecento: L'età del Relativismo  
La nuova narrativa: temi e tecniche narrative del ‘900 
Franz Kafka, Metamorfosi – Il risveglio di Gregor 
James Joyce, Ulisse – Il monologo della signora Bloom 
Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto – La madeleine 

5 

9. Italo Svevo e La coscienza di Zeno 
Italo Svevo : ambiente triestino, vita e opere 
La coscienza di Zeno: struttura, personaggi e novità stilistica 
Lettura integrale dell'opera 

13 
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La coscienza di Zeno – visione del film DI Sandro Bolchi 

10. Luigi Pirandello: la »forma« e la »vita« 
La formazione, le varie fasi dell'attività artistica, le opere maggiori 
La visione del mondo e la poetica: L'umorismo 
Il romanzo: Il fu Mattia Pascal; In giro per Milano; Pascal porta i fiori 
Le novelle per un anno: Il treno ha fischiato, La giara, Distrazione, La carriola 
Il teatro di Pirandello 
Visione del film di Paolo e Vittorio Taviani, Kaos – La giara 

8 

Predvidene teme, predelane po 15. maju:  

11. Movimenti, poetiche, tendenze nella poesia del primo '900 
Avanguardie storiche: Espressionismo, Futurismo, Surrealismo 
S.Slataper, Il mio Carso  
G.Ungaretti, L'allegria – I fiumi, San Martino del Carso, Veglia, Mattina, Soldati 
U.Saba, Il Canzoniere – Autobiografia, Città vecchia 
E. Montale, le opere – La casa dei doganieri, »Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un 
milione di scale 

13 

12. Narrativa della prima metà del Novecento: Ignazio Silone, Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa, Elsa Morante, Cesare Pavese, Alberto Moravia, Vasco Pratolini, Primo 
Levi,  Beppe Fenoglio (relazioni individuali) 

10 

Skupno število ur (vključeno s preverjanji) 
 

Niso vključene ure: dij. zborovanj, ogledov razstav in predstav, predavanj, del prakse, 
usmerjanja in podpornega pouka. 

98 

 

Povezava z drugimi predmeti: 
Pri obravnavi učnih vsebin na slovenščino (literarne smeri), zgodovino (zgod. okvir obdobij), 
filozofijo in zgodovino umetnosti. 

 
2. ZNANJE, KOMPETENCE IN SPOSOBNOSTI, KI SO JIH DIJAKINJE DOSEGLE 
 

V trieniju so dijakinje vadile razumevanje, analizo in interpretacijo literarnih del. Spoznale so 
glavne literarne smeri in sledile zgodovinskemu razvoju ital. in evropske literature. 

Večina ur je bila namenjena pouku književnosti. Število načrtovanih ur se je zaradi različnih 
razlogov zreduciralo za 20 %. 

 
3. UČNE METODE 
 

Pri pouku sem skušala čim več vključiti dijakinje; raba učnih pripomočkov je bila različna (poleg 
učbenika sem se posluževala avdiovizualnega gradiva, shed, fotokopij zapiskov itd.). Večina 
pouka je potekalo preko razgovora in individualnega dela. Delo s tekstom je predstavljalo 
osrčje vsake didaktične enote; včasih je sledilo razlagi avtorja in zgodovinskega ozadja, včasih 
pa je bilo propedevtično razlagi avtorja ali družbeno-zgodovinskega ozadja. 

 
4. DIDAKTIČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI 
 

Učbenik: R. Saviano, E. Angioloni, L. Giustolisi, M.A. Mariani, G. Muller Poyyebon, S. Panichi 
Marchiani, LIBERAmente; vol.III  – edizione Palumbo, Palermo 

Pripomočki: fotokopije iz raznih učbenikov, knjige, slovarji, računalnik, AV pripomočki. 

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

 

Preverjanje je bilo najavljeno in je potekalo po obravnavanih zaključenih celotah. V prvem 
štirimesečju so dijakinje pisale tri šolske naloge, v drugem dve šolski nalogi in simulacijo tretje 
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naloge. Ocenila sem šolske naloge in ustno spraševanje. Pri ocenjevanju pisnih nalog sem 
upoštevala razumevanje teksta oz. navodil, pravilnost izražanja, razgledanost in sposobnost 
povezovanja, izčrpnost odgovorov in osebno vrednotenje. Pri ustnem preverjanju in 
ocenjevanju sem upoštevala pravilnost izražanja, znanje, sposobnost povezovanja in 
osebnega vrednotenja.  
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5.4. 
PREDMET: ANGLEŠČINA 

PREDMETNI PROFESOR: ANNA MARIA BIZIJAK 
  
1. UČNE VSEBINE 
 

Predelane teme 
Uporabljeni 

čas 

Romanticism in England  
William Blake :The Tyger 
William Wordsworth: I wandered lonely as a Cloud 
Percy Byssie Shellley: Music,when Soft Voices Die (text comprehension-text 

analysis) 
Fiction 
Mary Shelley: Frankenstein  
Frankenstein (video) 

12 

The Victorian Age  ( po učbeniku New Literary Links) 
Slavery,Civil war and Segregation 
The poverty and the Poor Laws:The Workhouses 
The Victorian Ideal 
Victorian Literature:The Victorian Novel-A Mirror of Life 
Fiction 
Charles Dickens: Life and Works  
Great Expectations 
Great Expectations (film) 
Poetry 
Emily Dickinson: 
There is a Solitude of Space 
Fiction 
Oscar Wilde 
The Picture of Dorian Gray 
George Bernard Shaw 
Pygmalion 
Pygmalion ( Performance) 

20 

The Age of Modernism 
Modernism and the Novel-The Influence of Mass Culture-The Influence of 
Bergson 
Fiction 
Ernest Hemingway: 
The Killers 
James Joyce: 
The Dead 
Virginia Woolf: 
Mrs. Dalloway 

11 

Globalisation 
Let's help the Environment 

3 

Skupno število ur  46 

   

Predvidene teme, predelane v mesecu maju  

Ta mesec bomo posvetili utrjevanju snovi in samostojnemu nastopu.  
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Povezava z drugimi predmeti 

V glavnem smo se povezovali z literarnimi predmeti.V nekaterih primerih pa tudi s sociologijo in 
politično ekonomijo. 

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

V prvem polletju smo znanje jezika  nadgrajevali s kompleksnejšimi strukturami.V drugem 
polletju pa smo posvetili več časa bogatenju besedišča na družbeno-ekonomskem in literarnem 
področju. Diaki so usvajali strokovno terminologijo,ki je potrebna za analizo raznih tekstov 
predvsem literarnega značaja. Razvijali so kritičen in samostojen pristop do obravnavane 
snovi.V sklopu projekta Educhange smo na šoli gostili stažista iz Kolumbije,ki je dijakinjam 
predstavil svojo državo v angleščini, ki je imela mednarodno komunikacijsko funkcijo. 

 
3. UČNE METODE 
 

Metode so bile različne.Njihov namen je bil čimbolj učinkovito  vključevanje dijakinj v  proces 
vseživljenskega učenja,spoznavanja različnosti,izoblikovanja mnenja in kritičnega odnosa. 

  
4. DIDAKTIČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI 
 

Učbenik.fotokopije.Internet,DVD-ji,gledališke predstave. 

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

Pisali smo po tri šolske naloge na polletje.V glavnem je šlo za vprašanja odprtega tipa s 
poljubno oz. omejeno dolžino odgovorov. Pri tem so dijakinje lahko uporabljale enojezičen 
slovar.Pri ocenjevanju sem bila pozorna na podajanje in ustreznost 
vsebin,jezik,besedišče,slovnično in pravopisno pravilnost  Ustna preverjanja so vključevala 
kontrolke,poročila,raziskave in spraševanja. 
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5.5. 
 

PREDMET: NEMŠČINA 

PREDMETNI PROFESOR: NATAŠA BISIACCHI 

 
1. UČNE VSEBINE 
 

Predelane teme 
Uporabljeni 

čas 

Arbeitssuche, Bewerbung 10 

Andere deutschsprachige Länder (die Schweiz) 5 

Alltag und Medien 7 

Vorurteile bekämpfen (E-Twinning Projekt)  7 

1914, der Erste Weltkrieg 11  

Der Zweite Weltkrieg 10  

Die Nachkriegszeit, Teilung Deutschlands, die Berliner Mauer 7 

Goethe und Faust (Erster Teil) 5 

  

Skupno število ur 62  

  

Predvidene teme, predelane v mesecu maju  

Jugend und Politik 11  

 

Povezava z drugimi predmeti 

Zgodovina 

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

Dijaki so bogatili besedišče, spoznavali jezikovna pravila, razvijali zmožnost razumevanja in 
oblikovanja sporočil v okviru družbenega življenja, razmišljali o zgodovinskih dogodkih in 
kritično presojali le-te. 

 
3. UČNE METODE 

Frontalna oblika, samostojno delo, delo v dvojicah, diskusije in izmenjava mnenj, sklepanje in 
utemeljevanje. 

 
4. DIDAKTIČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI 

Učbenik Berliner Platz 2 neu (Langenscheidt 2009 Berlin) z delovnim zvezkom in 
zgoščenkama, učbenik Noch mehr im Bilde (Europass Milano 2008). 

Zapiski, interaktivna tabla, računalnik, televizor. 

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

Pisne naloge: odgovori na vprašanja, krajši sestavki, pisma. 

Kriteriji: razumevanje in celovitost vsebine, bogatost in ustreznost, jezikovna pravilnost. 

Ustno preverjanje: besedišče, gladkost, izgovarjava in jezikovna pravilnost, sodelovanje. 
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5.6. 

 
PREDMET: ZGODOVINA 

PREDMETNI PROFESOR: MARISA SKERK 
 
1.     UČNE VSEBINE 
 

Modul 
 
 

ure 

Kratek pregled najvažnejših  
zgodovinskih dogodkov 

Od prazgodovine do danes 
3 

Obravnava aktualnih 
vprašanj 

 
5 

Prva svetovna vojna in 
padec imperijev 

1) Krizna žarišča pred izbruhom  prve 
svetovne vojne.  

2) vzroki in novosti svetovne vojne   
3) potek vojskovanja  
4) Februarska in oktobrska revolucija v Rusiji 
5) Južni Slovani v prvi svetovni vojni 
6) Konec vojne in mirovne pogodbe 

13 

Nastanek novih držav 
Svet po vojni  

1) Rojstvo novih držav in Društva narodov  
2) Svet po vojni – znanost in tehnika  
3) Weimarska Nemčija in Italija (rojstvo 

fašizma in nacizma) 

10 

Obdobje med obema 
vojnama 

1) Mussolinijev prevzem oblasti in utrditev 
režima po umoru Matteottija  

2) Slovenci in Hrvatje pod Italijo  
3) Vzpon nacizma   
4) Politična in socialna slika Evrope v 30. letih 

(španska državljanska vojna in nacifašistični 
ekspanzionizem)  

13 

Druga svetovna vojna 
1) Druga svetovna vojna, VZROKI, POTEK IN 

POSLEDICE  
2) Odporništvo v Jugoslaviji 

10 

Svet po drugi svetovni vojni 

1) pariška pogodba, tržaško vprašanje  
2) hladna vojna in oblikovanje novih 

zavezništev (NATO in Varšavski pakt) 
 3) neuvrščenost, OZN 

13 

Predvidene teme, predelane 
po 15. maju 

Utrjevanje predelane snovi in EU 4 

 Skupno 68 
 
2. ZNANJE, KOMPETENCE IN SPOSOBNOSTI, KI SO JIH  DOSEGLI DIJAKI 
 
Dijaki so dosegli prav dobro znanje zgodovinskih dogodkov, predsvem vzroke, potek in 
posledice vseh obravnavanih tem. Spoznali so bolj podrobno življenje slovenske narodne 
manjšine v Italiji med svetovnima vojnama. Dijaki znajo v precejšnji meri uporabljati strokovno 
zgodovinsko terminologijo. 

 
3. UČNE METODE 
 
Frontalna in razgovor. 
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4. DIDAKTIČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI 
 

Med poukom sem se posluževala fotokopij iz različnih zgodovinskih učbenikov  ter 
uporabljala audiovizualne pripomočke za ogled filmov in dokumentarcev. 
Učbeniki: Božo Repe: “Sodobna zgodovina”, Modrijan 2002 

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

PISNE NALOGE: 

Pri ocenjevaju pisnih testov sem upoštevala natančno  in  logično podajanje snovi.  

 
USTNO PREVERJANJE: 

Pri ustnem preverjanju  veljajo isti kriteriji kot pri pisnem, razlika je le v večji pozornosti pri 
izražanju v dobri slovenščini in z ustrezno terminologijo. 
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5.7. 

 
PREDMET: PRAVO IN EKONOMIJA 

PREDMETNI PROFESOR: DUNJA ALBI 
 
1. UČNE VSEBINE 
 

Predelane teme 
Uporabljeni 

čas 

Profit pred ljudmi, N. Chomsky, branje izbranih odlomkov. Razlaga 
pojmov in terminologije. 

5 

Država kot politična organizacija. 3 

Država kot oseba. Sestavine države. 3 

Država aparat. 2 

Država dobre in slabe strani. 2 

Delitev oblasti: načelo, prednosti in posamezne oblasti.            6 

Demokracija: demokratično načelo. Načini izvajanja. Ljudska 
suverenost. Volilno telo. Razne večine. 

           4 

Italijanska ustava: načelo ustavnega jamstva. Politične pravice, civilne 
svoboščine, socialne pravice. 
Državni referendum. 

          10   

Socialna država. Oblike socialne politike. Socialna varnost. Socialno 
skrbstvo. Zdravstveno varstvo. Revščina relativna in absolutna. 
Evrostatova definicija socialne zaščite. 
Socialno gospodarstvo. 

6 

Oblike držav. Demokratična država. 4 

Globalizacija: pojav. Značilnosti gospodarske globalizacije. 
Multinacionalke. Svetovno podjetje. Financializacija gospodarstva.  
Gibanja Nove globalizacije (Seattle in Porto Allegre). 
Trg dela v globalizaciji. Kritike k globalizaciji z vrha in iz ljudstva. 
Svetovne organizacije v času globalizacije.  

12 

  

Skupno število ur  
Število ur ne vključuje ur za pisno in ustno preverjanje. 

57 

  

Predvidene teme, predelane v mesecu maju  

Državne ekonomske politike: pomen in posamezne politike: denarna, 
dohodkovna in davčna. 

7 

 

Povezava z drugimi predmeti 

Predvsem smo povezovali snov s humanistični vedami skoraj pri vseh temah. Z matematiko 
smo brali statistično predstavitev gospodarskih podatkov. S slovenščino smo sodelovali na 
jezikovnem področju.Z angleščino sem povezovala strokovno terminologijo pri globalizaciji. 

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

Dijakinje poznajo učne vsebine in jih povezujejo z drugimi predmeti ter s pravno in 
gospodarsko stvarnostjo . Pisno in ustno jih podajajo v slovenskem strokovnem jeziku. 
Delovne navade so dobre.  
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3. UČNE METODE 
 

Pri pouku sem uporabljala frontalno in individualno obliko dela, med metodami pa razlago, 
razgovor in delo z viri, pisanjem povzetkov, samostojno iskanje gradiva in branje časopisa v 
sklopu projekta »Il Quotidiano in classe«. 

 
4. DIDAKTIČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI 
 

Učne vsebine sem črpala iz učbenika »Javno pravo – Državljan in država », Avtor S. Niccolai, 
Zanicchelli; »Pravo in ekonomija«, avtorji F. Galimberti, P. F. Lotito, L. Paolazzi, Le Monnier in 
» Scienze sociali: il diritto e l'economia 2«, Avtorji F. Tittarelli in M. G. Cardillo, Tramontana. 
Dijaki so si zapisovali razlage; dobili so tudi nekaj fotokopij za poglabljanje snovi. 

 
5. TIPOLOGIJE IN KRITERIJI OCENJEVANJA PISNIH NALOG. 

KRITERIJI OCENJEVANJA PRI USTNEM PREVERJANJU. 
 

V prvem polletju smo pisali dve šolski nalogi v obliki prostega spisa o učni snovi. Pri 
ocenevanju teh nalog in pri ustnem preverjanju sem se držala kriterijev ocenjevanja, ki so 
navedeni v VIP-u.  
V drugem polletju smo pisali dve šolski nalogi. 
Prva šolska naloga je bila iz politične ekonomije v obliki avtentične naloge. 
Druga šolska naloga je bila poskusna naloga tipa B, ki je zaobjemala pravne in ekonomske 
vsebine. 
Tip naloge B je razdeljen na dva dela.  
V prvem delu zahteva, da kandidat prebere in  pregleda priloženo gradivo ter da analizira 
izpostavljeno temo  oziroma ključno področje s pomočjo prebranega gradiva. Kandidat nato 
poda svoja razglabljanja v obliki prostega spisa. 
V drugem delu kandidat  odgovarja na dve izmed štirih navedenih vprašanj, ki poglabljajo 
analizirano snov.  
Pri ocenjevanju te naloge sem se držala kriterijev, ki jih je pripravila delovna skupina družbeno 
ekonomske vsedržavne mreže.  
Točkovnik predvideva tri pokazatelje:  

  poznavanje snovi, povezovanje s snovjo ter uporaba danega gradiva  

 Jezik, strokovna terminologija in logično obdelava ter podajanje argumenta 

 Poglobitvena vprašanja 
Pri pisanju nalog so dijaki lahko imeli civilni zakonik (brez komentarja) in slovar slovenskega 
knjižnega jezika. 
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5.8. 
 

PREDMET: HUMANISTIČNE VEDE  
PREDMETNI PROFESOR: MARIJA KRISTINA MILIČ 

  
 
1. UČNE VSEBINE 
 

Predelane teme 
Uporabljeni 

čas 

SOCIOLOGIJA  

Klasiki sociologije:  
E. Durkheim (družbena solidarnost, anomija, sociologija samomora, 
pomen religije)  
Max Weber (družbeno delovanje, racionalizacija, protestantska etika in 
duh kapitalizma)  
 

Sociološke teme:  
Verski fundamentalizem, radikalizacija 
  
Modernizacija (opredelitev, razlike med tradicionalno in moderno družbo, 
procesi modernizacije, svet po modernizaciji)  
 
Globalizacija (urbanizacija, vidiki globlizacije: ekonomski, politični, 
informacijski, ekološki, kulturni vidik)  
 
Ekološki problemi (ekološka kriza, nekateri globalni ekološki problemi) 
 
Delo in prosti čas  
Koncept dela in zaposlitve v industrijskih in postindustrijskih družbah: delo 
kot zaposlitev in zunajdelovni čas; formalno in neformalno delo; pomen 
zaposlitve; delo in odtujitev; Delo in tehnološke spremembe   
Organiziranost zaposlenih: sindikati  
Brezposelnost: ugotavljanje in vrste brezposelnosti 
Tehnološke spremembe, globalizacija gospodarstva in brezposelnost 
Posledice brezposelnosti 
 
Socialna država (rojstvo in razvoj zahodnega modela socialne države) 4 
 
Družbeno politični in gospodarski pomen tretjega sektorja (značilnosti 
tretjega sektorja) 6 
 
Antropološke teorije: klasiki antropologije 
Bronislaw Malinovski: metoda opazovanja z udeležbo; trgovina kula 2 
Marcel Mauss: totalno družbeno dejstvo – dar 2 
Claude Lévi-Strauss: kultura; divja misel; hladne in vroče družbe 2 

 

Skupno število ur  (izključene so ure preverjanja znanja) 40 

  

Predvidene teme, predelane v maju in juniju 5 

Metode raziskovanja v sociologiji in uporaba socioloških dognanj v svetu 
dela; Zygmunt Bauman: tekoča moderna 

 

 

Povezava z drugimi predmeti 

Zgodovina, filozofija in politična ekonomija 
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2. ZNANJE, SPRETNOSTI IN KOMPETENCE, KI SO JIH DIJAKI DOSEGLI 
glede na končno oceno: 

ZNANJE  
ocene od 1 do 3: nepoznavanje vsebin  
ocena 4: vsebine so le nakazane 
ocena 5: poznavanje vsebin je le okvirno, približno in pomanjkljivo 
ocena 6: poznavanje je osredotočeno na poznavanje bistvenih elementov vsebin 
ocena 7: poznavanje večine vsebin je ustrezno 
ocena 8: poznavanje vsebin je ustrezno 
ocena 9: temeljito in ustrezno poznavanje vsebin 
ocena 10: poglobljeno, temeljito in ustrezno poznavanje vsebin 
SPLOŠNE IN SPECIFIČNE KOMPETENCE 
Ocene od 1 do 4: ne uporablja osnovnih jezikovnih pravil oz. jih upošteva napačno. Ne uporablja 
strokovne terminologije. Ne pozna ključnih pojmov. Izražanje je skromno in negotovo. 
Ocena 5: uporablja preprost jezik, več je oblikoslovnih in skladenjskih napak. Pozna nekaj 
strokovne terminologije, nikoli ne analizira ključnih pojmov. Trditev ne povezuje logično in jih ne 
argumentira. 
Oceni 6,7: jezik je pravilen. Ni težjih pravopisnih, oblikovnih in skladenjskih napak. Uporablja 
osnovno strokovno terminologijo. Okvirno razloži ključne pojme. Trditve logično povezuje, čeprav 
mu včasih spodleti, in jih v glavnem argumentira. 
Ocena 8: jezik je pravilen, skoraj brez napak. Pravilno uporablja strokovno terminologijo. Razloži 
ključne pojme. Trditve logično povezuje in jih argumentira. 
Oceni 9, 10: Suvereno obvlada jezik, izražanje je pestro in kompleksno. Suvereno uporablja 
strokovno terminologijo. Razloži in analizira ključne pojme, trditve logično povezuje in argumentira. 
Vpeljuje osebni zorni kot. 
SPRETNOSTI 
ocene od 1 do 5: ustreznost in pravilnost razlage, argumentacije ter uporaba znanja so 
neučinkovite 
ocena 6: ustreznost in pravilnost razlage in argumentacije ter uporaba znanja so zadostne 
ocena 7: ustreznost in pravilnost razlage in argumentacije ter uporaba znanja so dobre 
ocene od 8 do 10: ustreznost in pravilnost razlage in argumentacije ter uporaba znanja so 
učinkovite in suverene 

 
3. UČNE METODE 
 

Uporabljala sem metodo razlage, metodo razgovora, metodo kazanja, metodo grafičnih 
izdelkov, metodo pisnih izdelkov. 

 
4. DIDAKTIČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI 
 

sociologija: 
skripta 
 
M. Počkar idr., Uvod v sociologijo, DZS, Lj, 2011 
M. Počkar idr., Sociologija, DZS, Lj, 2011 
M. Haralambos, Sociologija Teme in pogledi, DZS, 2001 
 
članki iz slovenskih revij in časopisov: 

 radikalizacija: Jure Kosec, Delo, 24. 9. 2016, Ljudi ne moremo obravnavati 
enako kot gravitacijo 

 delo: - Zorana Baković, Kako (ne) umreti od dela,  Delo, 14. 10. 2016 
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         - Simona Drevenšek, Pija Kapitanovič, 6 urni delavnik,  Svet kapitala, 14.          
            10. 2016 (priloga Dela) 
         - Barbara Hočevar, Ime mi je Blaž. Delam v vložišču, Delo, 19. 9. 2015 

antropologija: 
skripta 
Claude Lévi-Strauss, Divja misel, Založba: Krtina, 2004 (berilo) 
 
Scienze umane, Corso integrato di antropologia, pedagogia, psicologia, sociologia, 
Einaudi Scuola, 2012 

 
5. TIPOLOGIJE IN KRITERIJI OCENJEVANJA PISNIH NALOG. 

KRITERIJI OCENJEVANJA PRI USTNEM PREVERJANJU ZNANJA. 
 

Kriteriji ocenjevanja pisnih nalog in ustnega preverjanja:  
 

 znanje (poznavanje vsebin)  

 spretnosti (ustreznost in pravilnost razlage ter argumentacije, uporaba znanja) 

 kompetence (jezikovne kompetence, analiza ključnih pojmov, sinteza, medpredmetno in 
znotrajpredmetno povezovanje, vpeljevanje osebnega zornega kota) 

 

 
Vadili smo za tretjo pisno preizkušnjo, in sicer tipologijo B, vprašanja z esejskim odgovorom. 
(glej prilogo) 
 

 

http://www.bukla.si/?action=landscape&cat_id=8&publisher_id=141
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5.9. 
 

PREDMET: FILOZOFIJA  
PREDMETNI PROFESOR: MARIJA KRISTINA MILIČ  

 

 UČNE VSEBINE 
 

Predelane teme v sklopu pouka filozofije 
Uporabljeni 

čas 

 
Romantika: splošne značilnosti romantike (oznaka obdobja; pojmovanje narave, 
hrepenenje; historicizem; pojmovanje svobode). 
 

3 

 
G. W. F. Hegel: izhodišča Heglovega idealizma: končno in neskončno, 
racionalnost realnosti, naloga filozofa, abstraktno in konkretno mišljenje. Dialektika 
kot zakonitost realnosti.  Heglova politična filozofija. 
 

12 

 
Socialna teorija - L. Feuerbach: materializem, humanizem, religiozna alienacija. 
 
K. Marx: družbeno – ekonomska alienacija; materialistično in dialektično 
pojmovanje zgodovine; osnovna in vrhnja zgradba; socialna revolucija in 
komunistična družba. 
 

10 

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

3 

 
S. Kierkegaard: eksistencializem – splošne značilnosti; stadiji eksistence: 
estetsko, etično in religiozno življenje; eksistenca kot možnost; vera kot ”skok v 
temo”. 
 

3 

 
Pozitivizem: izhodišča in splošne značilnosti pozitivizma.  

1 

 
H. Arendt: značilnosti totalitarizma; primer Eichmann in ”banalnost zla”.  
 

4 

skupno število ur (izključene so ure preverjanja in utrjevanja znanja): 40 

 
Predvidene teme, predelane po 15. maju:  F. Nietzsche: obdobja Nietzschejeve 
filozofije. Prvo obdobje: apolinično in dionizično; drugo obdobje: kritika religije, 
metafizike, morale (morala gospodarjev in morala sužnjev);  tretje obdobje: novi 
človek, večno vračanje enakega, volja do moči. 
 

4 

skupno število ur: 44 

 

Povezava z drugimi predmeti oz. projekti:  

 
Humanistične vede, slovenščina, zgodovina, angleščina, zgodovina umetnosti in politična 
ekonomija; povezali smo se s projektom Vlak spomina. 
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2. ZNANJE, KOMPETENCE IN SPOSOBNOSTI, KI SO JIH DIJAKI DOSEGLI 
glede na zaključno oceno: 

 
ZNANJE  
ocene od 1 do 3: nepoznavanje vsebin  
ocena 4: vsebine so le nakazane 
ocena 5: poznavanje vsebin je le okvirno, približno in pomanjkljivo 
ocena 6: poznavanje je osredotočeno na poznavanje bistvenih elementov vsebin 
ocena 7: poznavanje večine vsebin je ustrezno 
ocena 8: poznavanje vsebin je ustrezno 
ocena 9: temeljito in ustrezno poznavanje vsebin 
ocena 10: poglobljeno, temeljito in ustrezno poznavanje vsebin 
SPLOŠNE IN SPECIFIČNE KOMPETENCE 
Ocene od 1 do 4: ne uporablja osnovnih jezikovnih pravil oz. jih upošteva napačno. Ne uporablja 
strokovne terminologije. Ne pozna ključnih pojmov. Izražanje je skromno in negotovo. 
Ocena 5: uporablja preprost jezik, več je oblikoslovnih in skladenjskih napak. Pozna nekaj 
strokovne terminologije, nikoli ne analizira ključnih pojmov. Trditev ne povezuje logično in jih ne 
argumentira. 
Oceni 6,7: jezik je pravilen. Ni težjih pravopisnih, oblikovnih in skladenjskih napak. Uporablja 
osnovno strokovno terminologijo. Okvirno razloži ključne pojme. Trditve logično povezuje, čeprav 
mu včasih spodleti, in jih v glavnem argumentira.  
Ocena 8: jezik je pravilen, skoraj brez napak. Pravilno uporablja strokovno terminologijo. Razloži 
ključne pojme. Trditve logično povezuje in jih argumentira. 
Oceni 9, 10: Suvereno obvlada jezik, izražanje je pestro in kompleksno. Suvereno uporablja 
strokovno terminologijo. Razloži in analizira ključne pojme, trditve logično povezuje in argumentira. 
Vpeljuje osebni zorni kot. 
SPRETNOSTI 
ocene od 1 do 5: ustreznost in pravilnost razlage, argumentacije ter uporaba znanja so 
neučinkovite 
ocena 6: ustreznost in pravilnost razlage in argumentacije ter uporaba znanja so zadostne 
ocena 7: ustreznost in pravilnost razlage in argumentacije ter uporaba znanja so dobre 
ocene od 8 do 10: ustreznost in pravilnost razlage in argumentacije ter uporaba znanja so 
učinkovite in suverene 

 
3. UČNE METODE IN OBLIKE 
 

Pri pouku filozofije je pouk potekal pretežno frontalno z razlago in preko razgovora. Pri analizi 
filozofskih besedil sem uporabljala metodo dela z besedili.  

 
4. DIDAKTIČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI 
 

V. Sruk, Filozofski leksikon, CZ 
Leksikon – Družboslovje, CZ 
E. Košuta, Zgodovina filozofije, tretja knjiga 
Janko Kos, Temelji filozofije za gimnazije, DZS 
M. Fürst, Filozofija, DZS 
D. Palmer, Ali središče drži? DZS 
skripta 
odlomki filozofskih besedil 
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5. TIPOLOGIJE IN KRITERIJI OCENJEVANJA PISNIH NALOG. 
    KRITERIJI OCENJEVANJA PRI USTNEM PREVERJANJU. 
 

Vadili smo za tretjo pisno preizkušnjo, in sicer tipologijo B, vprašanja z esejskim odgovorom. 
Kriteri ocenjevanja pisnih nalog in ustnega preverjanja:  
 

 znanje (poznavanje vsebin)  

 spretnosti (ustreznost in pravilnost razlage ter argumentacije, uporaba znanja) 

 kompetence (jezikovne kompetence, analiza ključnih pojmov, sinteza, medpredmetno in 
znotrajpredmetno povezovanje, vpeljevanje osebnega zornega kota) 
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5.10. 
 

PREDMET: ZGODOVINA UMETNOSTI  
PREDMETNI PROFESOR: JASNA MERKU’ 

 
1. UČNE VSEBINE 

 

Predelane teme 
Uporabljeni 
čas 

1. Projekt DEKD  

Likovna dediščina pri Sv. Ivanu: Milko Bambič in prvi slovenski strip; 
Marko Kravos in Klavdij Palčič: srečanje z umetnikoma, genius loci 

8 

2. Konec 19. stoletja  

Impresionizem v Franciji in na Slovenskem 4 

Postimpresionizem 2 

Simbolizem 1 

Secesija  2 

3. Avantgarda  

Splošne značilnosti avantgarde 3 

Fauvizem (Matisse) 1 

Kubizem (Picasso: Avignonske gospodične, Guernika) 1 

Futurizem (Balla, Boccioni, Depero) 1 

Ekspresionizem (Modri jezdec, Most) 1 

Nadrealizem (Dalì, Magritte) 1 

Abstraktizem (Kandinski, Mondrian, Malevichj) 1 

Dadaizem (Duchamp, Man Ray) 1 

Konstruktivizem (Černigoj) 1 

4. Tematske obravnave  

Umetnost in psihoanaliza: Nathan, Timmel, Sofianopulo 
Stendhalov sindrom 

4 

Ženska in umetnost v 20. stoletju, Peggy Guggenheim 1 

Film in avantgarda: Metropolis, Andaluzijski pes 2 

Kič: značilnosti in primeri 2 

Skupno število ur  37 

  

Predvidene teme, predelane po 15. maju  

Pop art in opticala art: umetnost v šestdesetih letih 2 

Ogled muzeja Revoltelle v Trstu 2 

Arhitektura 20. stoletja: organska in funkcionalizem: Fabiani in Plečnik 2 

Design 2 

                                                               Skupno število predvidenih ur 8 

 
 

Povezava z drugimi predmeti  

Slovenščina: impresionizem, simbolizem, ekspresionizem, socrealizem, 
konstruktivizem, Avgust Černigoj 

medpredmet
na 
obravnava 

Italijanščina: futurizem 
Humanistične vede 

medpredmet
na 
obravnava 

 
2. ZNANJE, KOMPETENCE IN SPOSOBNOSTI, KI SO JIH DIJAKI DOSEGLI 
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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. 
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5.11. 
 

PREDMET: MATEMATIKA 
PREDMETNI PROFESOR: TAMARA PETAROS 

 
1. UČNE VSEBINE 
 

Predelane učne vsebine Število učnih ur 

Funkcije  
Definicijsko območje in zaloga vrednosti funkcij 
Lastnosti funkcij: (ponavljanje) 

 sodost in lihost 

 omejenost 

 naraščanje in padanje 

 ničle 

 presečišča 
Predznak funkcij 
Graf funkcij 
Transformacije funkcij 
Injektivna, surjektivna in bijektivna funkcija 
Inverzna funkcija in njen graf 

6 

Polinomi 
Polinomi in operacije s polinomi 

Ničle polinomov 
Osnovni izrek algebre in njegove posledice 
Izrek o razcepu 
Hornerjev algoritem 

Polinomska funkcija 
Obnašanje polinoma v okolici ničle 
Obnašanje polinoma daleč od koordinatnega izhodišča 
Graf polinoma 

Polinomske enačbe 
Polinomske neenačbe 

14 

Racionalne funkcije 
Definicijsko območje racionalne funkcije 
Ničle racionalne funkcije 
Poli racionalne funkcije 
Obnašanje racionalne funkcije daleč od koordinatnega izhodišča 
Asimptote (navpične, vodoravne in poševne asimptote) 
Graf racionalne funkcije 

Racionalne enačbe 
Racionalne neenačbe 

12 

Eksponentna funkcija 
Lastnosti eksponentne funkcije 
Graf eksponentne funkcije, transformacije grafov 
Uporaba eksponentne funkcije (enostavno obrestovanje, obrestno 
obrestni račun, drugi primeri) 

Eksponentne enačbe 

10 
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Logaritemska funkcija 
Definicija logaritma 
Pravila za računanje z logaritmi 
Logaritemski sistemi 
Jurij Vega 
Prehod k novi osnovi 
Logaritemska funkcija 
Lastnosti logaritemske funkcije 
Graf logaritemske funkcije  
Uporaba logaritemske funkcije 

Logaritemske  enačbe 

14 

Zaporedja in vrste 
Nekaj važnejših zaporedij 
Lastnosti zaporedji 
Aritmetično zaporedje 
Aritmetična sredina 
Končna aritmetična vrsta 
Geometrijsko zaporedje 
Geometrijska sredina 
Končna geometrijska vrsta 
Interpolacija 
Limita zaporedja 

7 

SKUPNO 63 

Skupno število učnih ur vključuje tudi šolske ure namenjene testom, ustnemu spraševanju, 
pisnim šolskim nalogam in popravljanju šolskih nalog. 

Predvidene učne vsebine, predelane po 15.maju  

Limita 
Računanje z limitami 
Geometrijska vrsta 
Limite funkcij 
Zveznost funkcij 
Limite v neskončnost  

Odvod 
Definicija odvoda 
Odvodi nekaj elementarnih funkcij 
Uporaba odvoda 

12 

 

Povezava z drugimi predmeti 
Fizika, ekonomija, angleščina, naravoslovje, zgodovina in politična ekonomija. 

 
V 5.DE razredu so po ministrskih programih predvidene tri ure matematike na teden. Število letnih 
učnih ur pa se je zaradi različnih šolskih obveznosti dijakov, delovne prakse in šolskih projektov ter 
šolskih ekskurzij znižalo za približno 30%, zato je bilo treba tudi skrčiti začetni učni načrt. 
 
2. ZNANJE, KOMPETENCE IN SPRETNOSTI, KI SO JIH DIJAKI DOSEGLI 
 

V trieniju so dijaki spoznavali različne matematične vsebine in reševali različne vaje s pomočjo 
osnovnih matematičnih pravil, ki so jih usvojili tako v bieniju kot tudi v trieniju, preučevali so  
različne funkcije, njihove lastnosti in njihove grafe, vadili logično sklepanje, analizo, spoznavali 
razvoj in praktično uporabo matematičnih teorij. V četrtem razredu so bili deležni tudi pouka v 
angleščini v okviru projekta CLIL. 
Dijaki so v glavnem dosegli zastavljene cilje. Nekateri dijaki so bili pogosteje odsotni in niso 
redno nadoknadili novih vsebin ter niso utrjevali usvojenega znanja. Ti dijaki so počasneje 
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napredovali in s težavo dojemali nove vsebine, kar je delno upočasnilo delo v razredu. Poleg 
tega so na pouk matematike v razredu kvarno vplivale pogoste prekinitve pouka zaradi 
prevelikega števila projektov, izletov, ekskurzij, izhodov, predavanj in podobnega.  

 
3. UČNE METODE 
 

Frontalna razlaga, utrjevanje snovi s pomočjo različnih primerov in vaj, reševanje vaj 
samostojno in v skupini, redna poprava domačih nalog, dopolnjevanje domačega dela in 
analiza uporabljenih postopkov pri reševanju nalog, dodatne vaje za utrjevanje predelane 
snovi, uporaba spletnih strani iz matematike pri razlagah in vajah ter uporaba računalnikov pri 
risanju grafov (Geogebra), metoda reševanja problemov, frontalna razlaga.  
(Dijakom je bila občasno dovoljena uporaba žepnega računalnika.) 

 
4. DIDAKTIČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI 
 

Zbirke vaj: R.Brilej, D.Ivanec idg.:Omega 2,Omega 3, Omega 4 (ATAJA, Lj 2009). 
Profesorjevi zapiski. 
Primeri in vaje iz drugih učbenikov ter na spletnih straneh. 
Računalniški programi za matematiko (Geogebra). 

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

 

Dve pisni nalogi v prvem polletju, dve pisni nalogi v drugem polletju. 
Pri pisnih nalogah so dijaki reševali matematične probleme in utemeljevali uporabo izbranih 
pravil in postopkov. 
 
Ocenjevanje pisnih nalog: ustreznost postopkov reševanja posameznih vaj, natančnost pri 
računanju, jasnost pri podajanju in kritična analiza rezultatov.  
Dijaki so pisali kontrolne vaje, odgovarjali na ustna spraševanja, doma reševali sklope vaj. 
 
Ustna ocena: ocenjevanje pri ustnem preverjanju -  poznavanje učnih vsebin, jasnost 
podajanja, sposobnost povezovanja in utemeljevanja uporabljenih postopkov in pravil ter 
pravilna uporaba matematične terminologije, sodelovanje pri pouku in redno delo. 
 
(Ocene so bile dodeljene v skladu s kriteriji ocenjevanja, ki so objavljeni v VIP-u.) 
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5.12. 
 

PREDMET: FIZIKA 
PREDMETNI PROFESOR: TAMARA PETAROS 

 
1. UČNE VSEBINE 
 

Predelane učne vsebine Število učnih ur * 

Energija 
Različne oblike energije 
Viri energije in pridobivanje energije (postopki, primeri) 
Alternativni viri energije 
Zakon o ohranitvi energije 
Pretvorbe energije 
Kinetična energija 
Potencialna energija 
Prožnostna energija 
Notranja energija 

10 

Toplota 
Zgradba snovi 
Agregatna stanja snovi 
Prehodi med stanji (hlapenje, vlažnost, vrenje in kondenzacija, 
sublimacija, taljenje) 
Temperatura tališča in vrelišča 
Temperatura 
Temperaturne lestvice 

Celzijeva lestvica (A.Celsius) 
Kelvinova lestvica (Lord Kelvin) 
Fahrenheitova lestvica (Fahrenheit) 

Termično raztezanje snovi 
Raztezanje trdnin, kapljevin in plinov 
Bimetalni trak 
Termometri (različne vrste, zgradba, uporaba) 
Absolutna ničla 
Energijski zakon termodinamike 
Mehanski ekvivalent toplote (J.P.Joule) 
Plinski zakoni (Boyle-Mariottov, Guy-Lussacov, zveza med p in T) 
Plinska enačba 
Idealni plini 
Termično ravnovesje, zmesna temperatura 
Specifična toplota snovi 
Vodni  kalorimeter 
Toplotna kapaciteta 
Prevajanje toplote 
Toplotni tok 
Konvekcija 
Sevanje 
Toplotni stroji, mehanski izkoristek 
Avtomobilski motor, parni stroj, toplotna črpalka 

30 

SKUPNO 38 

*Skupno število učnih ur vključuje tudi šolske ure namenjene testom, ustnemu spraševanju in 
popravljanju testnih nalog. 

Predvidene učne vsebine, predelane po 15.maju  
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Ciklične spremembe, Carnotov cikel 
Hladilni stroji – hladilnik 
SVETLOBA 

Valovanje, elektromagnetno valovanje 
Svetloba – viri, hitrost 
Odboj in lom svetlobe, zrcala 
Razklon svetlobe 
Leče 
Človeško oko (optične prevare, barve) 
Optične naprave (lupa, fotoaparat, mikroskop, teleskop) 

8 

 
Število letnih učnih ur se je znižalo za približno 30%, zaradi različnih šolskih obveznosti dijakov, 
projektov pri drugih učnih predmetih, šolskih ekskurzij in odsotnosti dijakov samih, pouk je bil v 
nekaterih mesecih zelo okrnjen, kar je dodatno omejilo možnost, da bi predelali vse načrtovane 
vsebine. 
 

Medpredmetne povezave 

Pri pouku sem se navezovala predvsem na matematiko in naravoslovje, občasno tudi na 
druge predmete kot npr. zgodovino. Posebno pa sem pazila tudi na pravilno uporabo 
slovenščine tako pri pisnem kot pri ustnem podajanju snovi. 

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

V trieniju so se dijaki prvič spopadli s fiziko; spoznavali so različne fizikalne teorije in razvoj le 
teh ter posamezne fizikalne zakone, povezovali so teorijo s primeri iz vsakdanjega življenja in s 
svojimi izskušnjami, ogledali so si nekaj preizkusov, reševali so lažje vaje, ogledali so si nekaj 
dokumentarcev v angleščini o znanih fizikih in o važnejših dosežkih pri fiziki predvsem v 
četrtem letniku v okviru projekta CLIL. 

Ključne državljanske kompetence: 
Spoznavanje, opisovanje in analiza naravnih pojavov. 
Spoznavanje osnov znanstvenega raziskovanja in dokazovanja. 
Krepitev sposobnosti opazovanja, dokazovanja, postavljanja hipotez, kritične analize rezultatov 
in oblikovanja smiselnih zaključkov. 
Kritično razmišljanje in reševanje enostavnejših problemov. 
Sposobnost razumevanja besedil z znanstveno vsebino. 
Razvijanje sposobnosti pisanja strukturiranih poročil. 

Ključne predmetne kompetence: 
Spoznavanje temeljnih fizikalnih zakonitosti, 
Opazovanje, opisovanje in analiza naravnih pojavov. 
Opazovanje, razumevanje in poročanje o preizkusih izvedenih v laboratoriju. 
Razumevanje različnih raziskav in aplikacij znanstvenih dognanj. 
Spoznavanje nekaterih laboratorijskih merilnih naprav in uporabe le teh. 
Pridobitev in pravilna uporaba novih strokovnih izrazov. 
Razvijanje zanimanja za poznavanje razvoja fizike. 

 
3. UČNE METODE 
 

Pri pouku sem se posluževala različnih metod poučevanja: 
raziskovalne metode, frontalne razlage, povezovanja učne snovi s primeri iz vsakdanjega 
življenja, utrjevanja snovi s pomočjo različnih primerov in vaj, uporabe primerov s spletnih 
strani, laboratorijskih preizkusov, ogleda dokumentarnih posnetkov, individualnega reševanja 
dodatnih nalog, oblikovanja poročil izvedenih preizkusov, sklopov vaj za domače delo in 
poprave domačega dela. 
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4. DIDAKTIČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI 
 

Uporaba različnih učbenikov, profesorjevih zapiskov, profesorjevih PP predstavitev, materiala 
na spletu in spletnih učnih strani za fiziko, prikazov preizkusov v laboratoriju in na spletu, 
interaktivne table, e-učbenika za fiziko. 
 

 
5. TIPOLOGIJE IN KRITERIJI OCENJEVANJA  

 

Ocena pri fiziki je ustna ocena. 
Končna ocena vključuje oceno ustnih spraševanj, testov, poročil preizkusov izvedenih v 
laboratoriju, domačih nalog, pa tudi sprotnega šolskega in domačega dela. 

Dijaki so pisali teste, odgovarjali na ustna spraševanja, reševali sklope vaj, individualno 
poglabljali posamezne argumente, pisali poročila opravljenih preizkusov. Kontrolni testi so 
vključevali vprašanja odprtega in zaprtega tipa ter računske vaje. 
 
Ocenjevanje: poznavanje učnih vsebin, jasnost podajanja, sposobnost povezovanja ni 
utemeljevanja uporabljenih postopkov in pravil, pravilna uporaba terminologije, kritična analiza  
podatkov in rezultatov, sodelovanje pri pouku, domače delo. 
(Ocene so bile dodeljene v skladu s kriteriji ocenjevanja, ki so objavljeni v VIP-u.) 
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5.13. 
 

PREDMET: MOTORIČNA IN ŠPORTNA VZGOJA  
PREDMETNI PROFESOR: LOREDANA KRALJ  

 
1. UČNE VSEBINE 
 

Predelane teme 
Uporabljeni 

čas 

Tek, andature, stretching (ogrevanje in razgibavanje) Vsako uro  

Športne igre in druge dejavnosti:  
- Nogomet 
- Odbojka 
- Košarka 
- Badminton (razredni turnir) 
- Tenis/odbojka 
- Tenis 
- Krožna vadba (fitnes) 
- Poligon 
- Medicinka (moč) 

24 

           Teorija mot. in šport. vzg.v razredu: 

 Vrhunski šport (talent oz. predispozicija, motivacija, pogoji) 

Teorija v telovadnici (opravičene): 

 Tek (Tako enostavno koristen, članek iz PD) 

 Plavanje in mišice 

 Nogomet in mišice 

 Odbojka in mišice 

15 

Skupno število ur  39 

  

Predvidene teme, predelane v mesecu maju  

Tek 

Stretching 

Športne igre 

Sproščanje 

Teorija sproščanja 

10 

 

Povezava z drugimi predmeti 

 

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

Usvojili so osnovno motorično in športno znanje ter bolj specifične kompleksnejše motorične 

vzorce, ki so potrebni za telesno in športno kulturo posameznika v vsakdanjem življenju. 

Dosegli so zavest o važnosti dobrega psihofizičnega počutja in zdravja, ki ju dosežemo preko 

gibanja. Poleg tega so usvojili osnovna znanja o športu in teoretična znanja, ki so povezana z 

usmeritvijo šole oz. za splošno kulturo. 

 
3. UČNE METODE 
 

Posluževala  sem se metode dela, ki sloni na didaktičnem načelu aktivnosti oz. partecipaciji  in 

samostojnosti dijakov. Oblika je bila v glavnem skupna in skupinska, a tudi individualna. 

Pri pouku teorije pa smo poleg frontalnega pouka uporabljali metodo v skupinah in metodo 

dialoga. 
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4. DIDAKTIČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI 
 

Uporabljala sem različne pripomočke kot so športni rekviziti, malo in veliko telovadno  

orodje ipd. 

 
5. TIPOLOGIJE IN KRITERIJI OCENJEVANJA PISNIH NALOG. 

KRITERIJI OCENJEVANJA PRI USTNEM PREVERJANJU. 
 

Preverjala sem preko sprotnega in stalnega opazovanja dijakov ter sledila njihovemu pristopu 

do dela, zanimanju, iniciativnosti, samostojnosti, prizadevnosti, motivaciji in rednosti pri pouku. 

Opazovala sem njihovo globalno osebnostno rast in napredek v motoričnem in športnem  

smislu. 
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6. PRIPRAVE NA DRŽAVNI IZPIT 

 

SIMULACIJE 

05.04. simulacija prve pisne naloge: slovenščina 

12.05. simulacija druge pisne naloge: pravo in politična ekonomija 

26.04.  
simulacija tretje pisne naloge: italijanščina, angleščina, zgodovina, 
humanistične vede 

24.05. Simulacija kolokvija: slovenščina, humanistične vede in angleščina 

 
 
SIMULACIJA IN KRITERIJI ZA 1. NALOGO 
Slovenščina 
 
Za simulacijo prve pisne naloge so dijaki pisali naslove državnega izpita š.l. 2004/05 (glej prilogo) 

 
 

 
Kriteriji vrednotenja prve pisne naloge 
        
TIP A – ANALIZA BESEDILA  

  Točke 

Razumevanje  do 4  

Umestitev in razčlenitev besedila do 3  

Organiziranost besedila in utemeljitev trditev do 3  

Jezikovna pravilnost do 3  

Kritična presoja in izvirnost do 2  

Skupno do 15  

 
TIP B – IZDELAVA KRATKEGA ESEJA ALI ČASOPISNEGA ČLANKA 

  Točke 

Povezanost s temo do 4  

Obvladovanje značilnosti esejističnega oziroma publicističnega 

besedila in upoštevanje navodil 
do 3 

 

Organiziranost besedila in utemeljitev trditev do 3  

Jezikovna pravilnost do 3  

Kritična presoja in izvirnost do 2  

Skupno do 15  

 
TIP C – ZGODOVINSKA NALOGA 

  Točke 

Poznavanje vsebin do 6  

Organiziranost besedila in utemeljitev trditev do 4  

Jezikovna pravilnost do 3  

Kritična presoja in izvirnost do 2  

Skupno do 15  

 
TIP D – SPLOŠNA NALOGA 

  Točke 

Povezanost s temo do 4  

Organiziranost besedila in utemeljitev trditev do 5  

Jezikovna pravilnost do 3  

Kritična presoja in izvirnost do 3  

Skupno do 15  
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Končno mnenje Strnjeno točke 

Cilji so doseženi v odlični meri: z gotovostjo popolnoma obvlada vse 

zahtevane vsebine, podaja jih urejeno. 

odlično 15 

Cilji so doseženi v zelo dobri meri; obvlada vse zahtevane vsebine in jih 

urejeno podaja. 

zelo dobro 14 

Cilji so doseženi v prav dobri meri; obvlada in vključuje vse zahtevane 

vsebine. 

prav dobro 13 

Cilji so doseženi v dobri meri; obvlada skoraj vse zahtevane vsebine. Dobro 12 

Cilji so doseženi v več kot zadostni meri; obvlada vse glavne zahtevane 

vsebine. 

zadovoljivo 11 

Cilji so doseženi v glavnem ali v bistvenih obrisih; obvlada skoraj vse 

temeljne vsebine. 

zadostno 10 

Delno ali v neprimerni meri doseženi cilji; razvidne so pomanjkljivosti ali 

omejitve pri zahtevanih temeljnih vsebinah. 

nezadostno 9 

Cilji niso doseženi v celoti ali so doseženi v popolnoma nezadostni meri; 

samo osnove podaja neurejeno in zmedeno. 

povsem 

nezadostno 

8-7 

Cilji sploh niso doseženi; omejitev le na posameznih nepomembnih 

točkah. 

Slabo 6-5 

Brez odgovora. zelo slabo 4-1 
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SIMULACIJA IN KRITERIJI ZA 2. NALOGO  
Pravo in politična ekonomija 

 
Tržišče in welfare state (socialna država) v dobi globalizacije 

 
PRVI DEL  
Kandidat naj obravnava vprašanje o odnosu med tržiščem in welfare state (socialno državo) v dobi 
globalizacije; pri tem naj se naveže na spodaj navedeno gradivo, upoštevajoč stalne spremembe; 
posebno naj se zaustavi tudi pri razlogih, ki so navdihnili uvedbo welfare state — v povezavi s 
temeljnimi načeli italijanske ustave in Evropske unije — in pri oblikah, s katerimi bi socialna država 
lahko odgovorila na vprašanja o delu in gospodarskih neenakostih.  
 
I. DOKUMENT  
»Še vedno velja dejstvo, da gospodarstvo in gospodarske ustanove ne morejo ublažiti 
neravnovesja, ki nastaja v primeru velike stiske. In to dejstvo nima nikakršnega opravka s tem, ali 
je človek reven ali bogat: če v puščavi milijarder umira od žeje in naleti na osebo, ki mu proda 
kozarec vode po tisoč evrov, ostaja »rana« v gospodarstvu odprta, čeprav si milijarder lahko 
privošči, da vodo plača po taki ceni. Gospodarski sistem  ni ničesar ukrenil, da bi preprečil 
poškodbo, neugodje, krivico. In še huje bi bilo, če bi se v popolni stiski znašel človek, ki je 
nepopravljivo reven in nima denarja, da bi plačal kozarec vode. Tudi v tem primeru bi tržišču 
spodletelo, oziroma točneje, tržišče ne more zagotoviti, da bi prišlo do obojestransko zadovoljujoče 
izmenjave. Do izmenjave ne prihaja, ker ni osnovnih pogojev, kajti ena izmed pogodbenih strank 
ne more ničesar ponuditi v zameno.  
V gospodarstvu večkrat razmišljamo, ne da bi se ozirali na preteklost; to pomeni, da ne 
upoštevamo predhodnega stanja (tako je, kot če bi ekonomist izjavil: kdor je izgubil, je pač izgubil, 
in kdor je pridobil, je pač pridobil ...) in se samo sprašujemo: če se odločim za nadaljnji korak, kaj 
bom dobil in kaj izgubil? Če delam še eno uro, kakšne bodo ugodnosti, kakšne pa neugodnosti? In 
naposled se odločamo, tako da sproti primerjamo stroške in presežke.  
Vendar, ali je prav, da zanemarjamo vse, kar je pred »obrobjem«? Tole poudarjam zaradi 
sledečega: ko povzdigujemo tržišče in konkurenco, mnogi ugovarjajo: kaj pa revni? To je resen 
ugovor. Vendar ne pozabite, da tržišče in konkurenca nista čarobna paličica. Nekaj zmoreta, 
drugega pa ne. Vprašanja o »izhodiščnem stanju«, o »osnovnem stanju«, se gospodarstvo lahko 
loti, vendar le, če razpolaga z ustanovami in s pogledom, ki gredo onkraj dobrega delovanja 
tržišča. Najpomembneje je naslednje: svobodno tržišče je nujni, ne pa zadostni pogoj za 
gospodarski razvoj (...).  
Skratka, tržišče ne zmore rešiti vprašanja o nedeljivih dobrinah (ki jim pravimo tudi »javne 
dobrine«). O teh dobrinah se ni mogoče pogajati, potrebna je ... vlada. V zgodovini so države, 
vlade, »res publicae« nastale prav zato, da bi nudile nedeljive dobrine, v prvi vrsti obrambo (...) 
Obstajajo še druge nedeljive dobrine in stvari se zapletejo, ko take dobrine ne pripadajo določeni 
vasi ali državi, ampak svetu. 
 

Zrak na primer ne pozna meja: če izpušni in drugi škodljivi plini uhajajo v atmosfero in 
uničujejo ozonsko plast, ki nas ščiti pred ultravijoličnimi žarki, komu naj naprtimo odgovornost? 
Tu ni dovolj ena sama vlada, ampak dogovor med vladami, zato da zaščitimo to nedeljivo dobrino, 
ozonsko plast. 

Tržišču je spodletelo tudi pri »mednarodnem javnem zdravju«: malarijo so na primer iztrebili v 
bogatih državah, vendar je ta bolezen eden izmed najpogostejših vzrokov smrti v revnih, 
predvsem afriških državah. Nimamo cepiva tudi zato, ker so mnoga farmacevtska podjetja svoja 
sredstva raje usmerila v raziskovanje bolezni v bogatih državah kot pa v protimalarijska zdravila, 
ker imajo v bogatih državah ljudje ali javni zdravstveni sistemi dovolj denarja, da plačujejo draga 
zdravila. Tržišče ne zna ustvarjati ustreznih spodbud. Za raziskovanje in pripravo teh zdravil je 
potreben poseg posameznih vlad ali mednarodnih organizmov, ki bi krili stroške zanje. 

F. Galimberti, L'economia spiegata a mio figlio, Laterza, Bari 2013, str. 66 — 69 
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2. DOKUMENT 
»Nedvomno je treba italijanski welfare reformirati, saj je med evropskimi sistemi eden izmed 
najbolj fragmentarnih in poln vrzeli, najbolj izpostavljen manipulacijam in sleparijam. (...). Nikoli niso 
na primer razvili svetovne politike, ki bi krila stroške za vzdrževanje otrok ne glede na mesto, ki ga 
starši zasedajo na trgu dela; niti ni predvidena nobena oblika jamstva za minimalen dohodek za 
revne ljudi, ki pogosto nimajo niti dostopa do trga dela, vsaj formalnega ne. (...). 

Kaj je bolj učinkovito od (plačanega) dela, da se človek izvije iz revščine? Pa vendar v teh zadevah 
ne gre tako gladko. Prvič, treba je pomisliti tudi na človeka, ki ne najde dela — in posledično nima 
pravice do nadomestil za brezposelnost — ker je povpraševanje skromno, ker sam nima ustrezne 
usposobljenosti ali ker ga že obremenjujejo družinske obveznosti. Nedvomno je prav, da 
spodbujamo ljudi, naj poskrbijo zase, naj opravijo ustrezne tečaje za usposabljanje, da se potem 
lahko vključijo v trg dela, če le obstaja povpraševanje. Vendar medtem ko brezposelni iščejo delo 
in čakajo, da se bo povečalo povprašavanje, ali ni potrebno pomisliti tudi na to, kako pomagati 
njim in njihovim družinam, da preživijo, še zlasti če je brezposelni hkrati tudi oseba, ki bi morala 
teoretično skrbeti za vzdrževanje cele družine? Drugič, zaposlena oseba ni zaščitena pred 
revščino. Kot je dokazalo tudi poročilo Evropske komisije za razvoj in nova delovna mesta, je 
Italija med tistimi državami, v katerih je najbolj poraslo število revnih delavcev, se pravi ljudi, ki 
so kljub temu, da imajo zaposlitev, revni. To ni samo posledica nizkih plač ali 
neprostovoljnega part time-ja. Takšno stanje je posledica prepleta različnih dejavnikov: nizkega 
števila zaposlenih v družini, se pravi velikega števila družin, ki lahko računajo samo na eno plačo, 
še zlasti pri gospodarsko skromnejših slojih in pri številčnih družinah, in fragmentarnosti ter 
neustreznosti socialnih transferev za delavce, ki so godni za delovno razmerje (nadomestilo za 
brezposelnost, dodatek za otroke, davčni odtegljaji za ljudi pod pragom revščine). 

Ta preplet različnih dejavnikov potrjuje, da so politike dela in socialnih blažilcev, namenjenih osebam, 
ki izgubijo delo, bistvenega pomena; vendar kaže tudi na to, da že itak skromne možnosti za delo 
niso homogeno porazdeljene med prebivalstvom in po teritoriju. To je dokazala tudi primerjalna 
raziskava o predkriznih letih, ko je v Evropi porasel odstotek delovnih mest, ni se pa znižal 
odstotek revnih, zlasti ker se ni zmanjšalo število družin, v katerih so zaposleni samo nekateri. 
Zato da bi se zvišalo število zaposlenih z redno plačo v družinah, je potrebna politika družbenih 
naložb v korist najšibkejših, mladih in manj mladih, pa tudi politika, ki skrbi za uravnovešen 
odnos med delom in družino: ravno na tem področju pa so v dobi varčevanja uvedli vrsto 
dramatičnih varčevalnih ukrepov. Zvišati število zaposlenih v posameznih družinah, če je to 
sploh mogoče, pa ni dovolj. Potrebni so tudi transferji, še zlasti dodatki za mladoletne otroke.« 

C. Saracenu, Da dove partire per la riforma del welfare, v Icrvoce.info, z dne 3. oktobra 2014 
 
DRUGI DEL 
Kandidat naj razvije razmišljanje o dveh izmed sledečih vprašanj: 
 
1. Kaj označuje izraz Welfare State in kateri so glavni viri za njegovo financiranje ? 
2. Katera načela zmanjšujejo tveganja posameznika pred državno oblastjo? 
3. S čim se ukvarja zakonodajna  funkcija države ? 
4. Globalizacija je povzročila veliko neravnovesij znotraj in zunaj države.Opiši temeljne mehanizme  
te dinamike. 
 
Za nalogo ima kandidat največ šest ur časa. 
Dovoljena je uporaba slovarja in pravopisa. 
Dovoljena je uporaba nekomentirane Italijanske ustave in Civilnega zakonika s povezano 
zakonodajo. 
Nihče ne sme zapustiti poslopja pred pretekom treh ur od narekovanja naloge. 
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TOČKOVNIK                                          

Priimek in ime:   

SPIS   

Poznavanje snovi, povezovanje s 
snovjo ter uporaba danega 
gradiva. 

1 – fragmentarno znanje  
2 – omejeno in delno znanje 
3 – bistvo 
4 – poglobljeno in ustrezno 

 

Strokovna terminologija in jezik 0,5-1,5  

Organiziranost besedila, 
obdelava besedila in logično 
podajanje teme 

0,5-2 
 

 Skupaj:  

VPRAŠANJA   

Ustreznost in izčrpnost odgovora 1 – fragmentarno znanje  
2 – omejeno in delno znanje 
3 – bistvo 
4 – poglobljeno in ustrezno 

 

Strokovna terminologija in jezik 0,5-1,5  

Logično razvijanje odgovora 0,5-2  

 Skupaj:  

 Končna ocena naloge:                    / 15 
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SIMULACIJA IN KRITERIJI ZA 3. NALOGO 
 

ANGLEŠČINA 
ZGODOVINA 

ITALIJANŠČINA 
HUMANISTIČNE VEDE 
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TRETJA PISNA PREIZKUŠNJA: ANGLEŠČINA 
Answer the questions (6 lines) 

1 W.Blake: The Tiger 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.J.Keats:To Autumn 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.E.Dickinson's poetry:main features 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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KRITERIJI  ZA VREDNOTENJE IN OCENJEVANJE-ANGLEŠČINA                             TOČKE 

Razumevanje vsebin in ustreznost odgovorov        od 0 do 7 

jezik,besedišče,slovnična in pravopisna pravilnost   od 0 do 5 

Osebni pristop      od 0 do 3 

Skupno       od 0 do 15 
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TRETJA PISNA NALOGA 

 
Kandidat-ka:  ________________________   5.DE                                                    

 
ZGODOVINA 

 
1.  Vzroki 2. svetovne vojne (največ 10 vrstic) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
2. Zaveznice nemškega rajha in nasprtniki (največ 10 vrstic) 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3. La Provincia di Lubiana (največ 10 vrstic) 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 
Kriteriji za vrednotenje in ocenjevanje – zgodovina 
 

  točke 

Poznavanje vsebin in izčrpnost odgovora  od 0 do 9  

Urejenost besedila in zmožnost povezovanja od 0 do 3  

Jezik in strokovno izrazje od 0 do 3  

Skupno od 0 do 15  
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SIMULACIJA 2016/2017 
Tretja pisna preizkušnja  

Kandidat/ka:  

 

ITALIJANŠČINA Datum: 

 
1. Sulla base dell’analisi delle immagini visive e uditive, del loro significato simbolico, delle 
suggestioni linguistiche e in riferimento alla situazione personale di Pascoli, proponi una tua 
interpretazione della lirica Lavandare. 
 
Nel campo mezzo grigio e mezzo nero 
resta un aratro senza buoi, che pare 
dimenticato, tra il vapor leggero. 
 
E cadenzato dalla gora viene 
lo sciabordare delle lavandare 
con tonfi spessi e lunghe cantilene: 
 
Il vento soffia e nevica la frasca, 
e tu non torni ancora al tuo paese! 
quando partisti, come son rimasta! 
come l’aratro in mezzo alla maggese. 
 
(Myricae, 1885-1886) 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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2. Quali sono le tematiche e le tecniche narrative tipiche del Verismo? In cosa si distingue dal 
Naturalismo?  
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
3. Il settimo capitolo della Coscienza di Zeno è incentrato sull’attività commerciale di Guido.  
Presto Zeno si accorge che il lavoro di Guido non porta a nessun successo commerciale e la ditta 
sta per andare in bancarotta. Come reagisce Guido alle difficoltà finanziarie? Come muore, infine, 
Guido? 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Kriteriji za vrednotenje in ocenjevanje  točke 

Poznavanje vsebin in ustreznost odgovorov od 0 do 7  

Logično in usklajeno podajanje – jezik od 0 do 5  

Zanimivost in izvirnost obravnave od 0 do 3  

Skupno od 0 do 15  
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Kandidatka: ………………………………………… 5.d.- ek. 

 
Simulacija tretje pisne naloge: HUMANISTIČNE VEDE                                  š.l. 2016/17 
  
 

1.  Kateri so vplivi avtomatizacije na delo? (6 do 7 vrstic) 
 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
2. Katere so glavne oblike brezposelnosti?  (8 do 9 vrstic) 

 
 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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3. Katere so glavne značilnosti etnografske metode opazovanja z udeležbo? (od 9 do 
10 vrstic) 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

indikatorji vrednotenje točke 

POZNAVANJE VSEBIN temeljito in poglobljeno 8 

temeljito 7 

ustrezno 6 

večinoma ustrezno 5 

bistveno 4 

okvirno 3 

približno 2 

pomanjkljivo 1 

 

SPRETNOSTI  

a) ustreznost in pravilnost razlage in argumentacije 
b) uporaba specifične strokovne terminologije in jezika 
c) uporaba znanja 

učinkovite in suverene 4 

dobre 3 

zadostne 2 

pomanjkljive 1 

 

KOMPETENCE  

a) analiza in sinteza 
b) znotrajpredmetno in medpredmetno povezovanje  

 

odlične 3 

ustrezne 2 

skromne oz. pomanjkljive 1 

skupno  /15 
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KRITERIJI ZA OCENJEVANJE KOLOKVIJA 

 

  
slabo 
5 - 10 

nezadostn
o 

10 - 15 

zadostn
o 
20 

dobro 
25 

odlično 
30 

Dodeljene 
točke 

Pripombe in 
utemeljitve 

Jezikovno 
izražanje 

1 – 2 2 – 3 4 5 6    

Utemeljevanj
e 

1 – 2 2 – 3 4 5 6    

Splošno in 
specifično 
znanje 

1 – 2 2 – 3 4 5 6    

Sposobnost 
povezovanja 

1 – 2 2 – 3 4 5 6    

Ustreznost in 
učinkovitost 
sporočanja 

1 – 2 2 – 3 4 5 6    

Skupne točke    

 
 

Dosežene 
točke 

Strnjeno 
mnenje 

Mnenje o kolokviju 

29 - 30 odlično 
Kandidat je dosegel cilje v odlični meri; z gotovostjo obvlada vse 
zahtevane vsebine; podaja jih urejeno, povezano in kritično; njegovo 
ustno sporočanje je učinkovito in jezikovno pravilno 

26 – 28 zelo dobro 
Kandidat je dosegel cilje v zelo dobri meri; obvlada vse zahtevane 
vsebine; podaja jih urejeno in povezano; njegovo ustno sporočanje je 
ustrezno in jezikovno pravilno 

24 – 25 dobro 
Kandidat je dosegel cilje v dobri meri; obvlada skoraj vse zahtevane 
vsebine; pri podajanju je dovolj urejen; njegovo ustno sporočanje je 
ustrezno in jezikovno na dobri ravni 

22 – 23 zadovoljivo 
Kandidat je dosegel cilje v več kot zadostni meri; v glavnem obvlada 
zahtevane vsebine; podaja jih preprosto, a še urejeno; tako njegovo 
ustno sporočanje kot jezikovno izražanje sta zadovoljivi 

20 – 21 zadostno 
Kandidat je v glavnih obrisih dosegel cilje; obvlada temeljne vsebine; 
podaja jih preprosto in v glavnem neosebno; njegovo ustno sporočanje 
in ustno izražanje sta še zadostna 

17 – 19 nezadostno 
Kandidat je le delno dosegel cilje; iz kolokvija so bile razvidne 
pomanjkljivosti v splošnem in v specifičnem znanju; ustna preizkušnja 
je pokazala nezadostno stopnjo znanja in neučinkovito sporočanje 

14 – 16 
povsem 

nezadostno 

Kandidat ni dosegel ciljev; iz kolokvija so bile razvidne hude 
pomanjkljivosti v splošnem in v specifičnem znanju; ustna preizkušnja 
je pokazala neurejeno in zmedeno poznavanje le nekaterih vsebin 

10 – 13 slabo 
Kandidat ni dosegel ciljev; iz kolokvija so bile razvidne hude 
pomanjkljivosti v splošnem in v specifičnem znanju; ustna preizkušnja 
ni pokazala nobenega znanja ne sposobnosti sporočanja 

5 – 9 zelo slabo 
Kandidat na kolokviju ni pokazal nobenega znanja, ne pri predstavitvi 
uvodne teme, ne pri pogovoru o posameznih vsebinah; ni popravil 
napak v pisnih izdelkih 

 
 


