
          1. september 2019 
 

UVODNA OBVESTILA IN NAVODILA ZA POUK SLOVENŠČINE – 1. LETNIK 
 
Predstavitev predmeta 
a) Kratka predstavitev vsebin in ciljev pri pouku slovenščine v gimnaziji. 
b) Natančnejša seznanitev z učnim načrtom v posameznem letniku. 
 
Obvezna berilo in učbenik za književnost ter samostojni delovni zvezek za jezik 
Skupina avtorjev: Branja 1 (berilo in učbenik). 
Skupina avtorjev: Slovenščina 1 (samostojni delovni zvezek, DZS). 
 
Pri jezikovnem pouku se intenzivno uporablja samostojni delovni zvezek, pri pouku književnosti pa berilo, zato ste 
ju dijaki dolžni obvezno prinašati s seboj v šolo. 
 
Obvezni zvezki 
Zvezek oz. zvezki za zapiske po navodilu učitelja. 
 
Ustno in pisno preverjanje doseganja učnih ciljev in utrjevanje znanja 
a) Poznavanje, razumevanje in zmožnost ustvarjalne uporabe obravnavane učne snovi se bo dosledno sproti ustno 
in (po potrebi) pisno preverjalo. Dijakom in dijakinjam, ki se boste odgovorno in aktivno vključevali v učni proces, 
se bo to upoštevalo pri zaključni oceni in izrekanju pohvale. 
 
b) Pred vsakim pisnim ocenjevanjem znanja se izvede celovitejše preverjanje znanja. 
 
 
Načrt ocenjevanja znanja: 
Na aktivu učiteljev slovenščine smo sprejeli naslednji načrt ocenjevanja znanja: 
 
a) Naloga odprtega tipa (spis, esej) 
V vsakem ocenjevalnem obdobju se piše najmanj ena naloga takega tipa; rok določi vsak učitelj v skladu s 
pravilnikom in v dogovoru z dijaki. 
 
b) Celovito pisno ocenjevanje znanja iz obravnavane snovi (NEOBVEZNO) 
Rok določi vsak učitelj v skladu s pravilnikom in v dogovoru z dijaki.  
 
c) Ustno ocenjevanje in govorni nastop 
V vsakem ocenjevalnem obdobju se pridobi najmanj ena ocena tega tipa; rok, vrsto in število določi vsak učitelj v 
skladu s pravilnikom in v dogovoru z dijaki. 
 
č) Sprotno vrednotenje (Glej Določila vrednotenja sprotnega dela dijakov.) 
 



 
Dovoljeni pripomočki za pisno ocenjevanje: 

− navodila za pisanje esejev; 
− odlomki besedil za interpretacijo; 
− kemični svinčnik ali nalivno pero. 

 
Obvezno domače branje  
Branje in razumevanje posameznih del ter zapiske o njih se bo preverjalo (lahko tudi ocenjevalo) ob vnaprej 
določenih dnevih in urah, pri ustnem ocenjevanju znanja, šolskih spisih in v pisnih ocenjevanjih znanja. 
 
Obvezna besedila: 

• Sofoklej: Kralj Ojdip/Antigona, 
• Zgodbe Svetega pisma (izbor), 
• Cervantes: Don Kihot/Boccaccio: Dekameron (izbor)/Shakespeare: Romeo in Julija/Hamlet, 
• izbirno domače branje so lahko tudi besedila, določena za tekmovanje za Cankarjevo priznanje. 

 
 
Domače naloge pomenijo dijakovo aktivno odzivanje na pridobljeno znanje in njegovo poglabljanje. Dijaki ste 
jih dolžni narediti, učitelj pa jih lahko oceni, skladno z Letno učno pripravo in Merili za ocenjevanje znanja pri 
slovenščini (vključno z določili vrednotenja sprotnega dela dijakov s KT). 
 
Izbirne dejavnosti 
Cenjeni dijaki in dijakinje! Zelo vam priporočamo vključitev v obšolske dejavnosti, povezane s poukom slovenščine, 
saj spodbujajo posameznikovo ustvarjalnost in širijo njegovo kulturno, duhovno ter miselno obzorje. Pišite 
prispevke za gimnazijsko glasilo Maestral, obiskujte literarne večere, postanite abonenti gledaliških predstav, 
tekmujte za Cankarjevo priznanje ... 
 
Skrb za učilnice slovenskega jezika in književnosti 
Želimo si, da bi s svojimi izdelki vtisnili prostoru lasten ustvarjalni pečat, da nam bodo skupne ure, preživete na 
koprski gimnaziji, čim lepše! 
 
SREČNO IN USPEŠNO! 

Vaši profesorji slovenščine 



          1. september 2019 
 

UVODNA OBVESTILA IN NAVODILA ZA POUK SLOVENŠČINE – 2. LETNIK 
 
Predstavitev predmeta 
a) Kratka predstavitev vsebin in ciljev pri pouku slovenščine v gimnaziji. 
b) Natančnejša seznanitev z učnim načrtom v posameznem letniku. 
 
Obvezna učbenik in berilo za književnost ter samostojni delovni zvezek (v dveh delih) za jezik: 
Skupina avtorjev: Branja 1 in Branja 2 (berilo in učbenik). 
Skupina avtorjev: Barve jezika 2 (samostojni delovni zvezek v dveh delih). 
 
Pri jezikovnem pouku se intenzivno uporablja samostojni delovni zvezek, pri pouku književnosti pa berilo, zato ste 
ju dijaki dolžni obvezno prinašati s seboj v šolo. 
 
Obvezni zvezki 
Zvezek oz. zvezki za zapiske po navodilu učitelja. 
 
Ustno in pisno preverjanje doseganja učnih ciljev in utrjevanje znanja 
a) Poznavanje, razumevanje in zmožnost ustvarjalne uporabe obravnavane učne snovi se bo dosledno sproti ustno 
in (po potrebi) pisno preverjalo. Dijakom in dijakinjam, ki se boste odgovorno in aktivno vključevali v učni proces, 
se bo to upoštevalo pri zaključni oceni in izrekanju pohvale. 
 
b) Pred vsakim pisnim ocenjevanjem znanja se izvede celovitejše preverjanje znanja. 
 
Načrt ocenjevanja znanja: 
Na aktivu učiteljev slovenščine smo sprejeli naslednji načrt ocenjevanja znanja: 
 
a) Naloga odprtega tipa (spis, esej) 
V vsakem ocenjevalnem obdobju se piše najmanj ena naloga takega tipa; rok določi vsak učitelj v skladu s 
pravilnikom in v dogovoru z dijaki. 
 
b) Celovito pisno ocenjevanje znanja iz obravnavane snovi (NEOBVEZNO) 
Rok določi vsak učitelj v skladu s pravilnikom in v dogovoru z dijaki.  
 
c) Ustno ocenjevanje in govorni nastop 
V vsakem ocenjevalnem obdobju se pridobi najmanj ena ocena tega tipa; rok, vrsto in število določi vsak učitelj v 
skladu s pravilnikom in v dogovoru z dijaki 
 
č) Sprotno vrednotenje (Glej Določila vrednotenja sprotnega dela dijakov.) 
 



 
Dovoljeni pripomočki za pisno ocenjevanje: 

− navodila za pisanje esejev; 
− odlomki besedil za interpretacijo; 
− kemični svinčnik ali nalivno pero. 

 
Obvezno domače branje  
Branje in razumevanje posameznih del ter zapiske o njih se bo preverjalo (lahko tudi ocenjevalo) ob vnaprej 
določenih dnevih in urah, pri ustnem ocenjevanju znanja, šolskih spisih in v pisnih ocenjevanjih znanja. 
 
Obvezna besedila: 

• Linhart: Ta veseli dan ali Matiček se ženi/Kreft: Kranjski komedijanti, 
• Prešeren: Krst pri Savici,  
• Tolstoj: Vojna in mir/Dostojevski: Zločin in kazen/Stendhal: Rdeče in črno/Flaubert: Gospa Bovaryjeva, 
• Jurčič: Deseti brat/Kersnik: Jara gospoda/Tavčar: Visoška kronika/Kratka proza slovenskega realizma (izbor), 
• izbirno domače branje so lahko tudi besedila, določena za tekmovanje za Cankarjevo priznanje. 

 
 
Domače naloge pomenijo dijakovo aktivno odzivanje na pridobljeno znanje in njegovo poglabljanje. Dijaki ste 
jih dolžni narediti, učitelj pa jih lahko oceni, skladno z Letno učno pripravo in Merili za ocenjevanje znanja pri 
slovenščini (vključno z določili vrednotenja sprotnega dela dijakov s KT). 
 
Izbirne dejavnosti 
Cenjeni dijaki in dijakinje! Zelo vam priporočamo vključitev v obšolske dejavnosti, povezane s poukom slovenščine, 
saj spodbujajo posameznikovo ustvarjalnost in širijo njegovo kulturno, duhovno ter miselno obzorje. Pišite 
prispevke za gimnazijsko glasilo Maestral, obiskujte literarne večere, postanite abonenti gledaliških predstav, 
tekmujte za Cankarjevo priznanje ... 
 
Skrb za učilnice slovenskega jezika in književnosti 
Želimo si, da bi s svojimi izdelki vtisnili prostoru lasten ustvarjalni pečat, da nam bodo skupne ure, preživete na 
koprski gimnaziji, čim lepše! 
 
SREČNO IN USPEŠNO! 

Vaši profesorji slovenščine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          1. september 2019 
 

UVODNA OBVESTILA IN NAVODILA ZA POUK SLOVENŠČINE – 3. LETNIK 
 
Predstavitev predmeta 
a) Kratka predstavitev vsebin in ciljev pri pouku slovenščine v gimnaziji. 
b) Natančnejša seznanitev z učnim načrtom v posameznem letniku. 
 
Obvezna učbenik in berilo za književnost ter samostojni delovni zvezek (v dveh delih) za jezik: 
Skupina avtorjev: Branja 2 in Branja 3 (učbenik in berilo). 
Skupina avtorjev: Barve jezika 3 (samostojni delovni zvezek v dveh delih).  
 
Pri jezikovnem pouku se intenzivno uporabljajo učbenik in delovni zvezek, pri pouku književnosti pa berilo, zato ste 
jih dijaki dolžni obvezno prinašati s seboj v šolo. 
 
Obvezni zvezki: 
Zvezek oz. zvezki za zapiske po navodilu učitelja. 
 
Ustno in pisno preverjanje doseganja učnih ciljev in utrjevanje znanja 
a) Poznavanje, razumevanje in zmožnost ustvarjalne uporabe obravnavane učne snovi se bo dosledno sproti ustno 
in (po potrebi) pisno preverjalo. Dijakom in dijakinjam, ki se boste odgovorno in aktivno vključevali v učni proces, 
se bo to upoštevalo pri zaključni oceni in izrekanju pohvale. 
 
b) Pred vsakim pisnim ocenjevanjem znanja se izvede celovitejše preverjanje znanja. 
 
Načrt ocenjevanja znanja: 
Na aktivu učiteljev slovenščine smo sprejeli naslednji načrt ocenjevanja znanja: 
 
a) Naloga odprtega tipa (spis, esej) 
V vsakem ocenjevalnem obdobju se piše najmanj ena naloga takega tipa; rok določi vsak učitelj v skladu s 
pravilnikom in v dogovoru z dijaki. 
 
b) Celovito pisno ocenjevanje znanja iz obravnavane snovi (NEOBVEZNO) 
Rok določi vsak učitelj v skladu s pravilnikom in v dogovoru z dijaki.  
 
c) Ustno ocenjevanje in govorni nastop 
V vsakem ocenjevalnem obdobju se pridobi najmanj ena ocena tega tipa; rok, vrsto in število določi vsak učitelj v 
skladu s pravilnikom in v dogovoru z dijaki. 
 
č) Sprotno vrednotenje (Glej Določila vrednotenja sprotnega dela dijakov.) 
 



 
Dovoljeni pripomočki za pisno ocenjevanje: 

− navodila za pisanje esejev; 
− odlomki besedil za interpretacijo; 
− kemični svinčnik ali nalivno pero. 

 
Obvezno domače branje  
Branje in razumevanje posameznih del ter zapiske o njih se bo preverjalo (lahko tudi ocenjevalo) ob vnaprej 
določenih dnevih in urah, pri ustnem ocenjevanju znanja, šolskih spisih in v pisnih ocenjevanjih znanja. 
 
Obvezna besedila: 

• Gogolj: Revizor/Ibsen: Strahovi/Wilde: Saloma/Čehov: Češnjev vrt, 
• Cankar: Hlapci/Za narodov blagor/Kralj na Betajnovi/Pohujšanje v dolini šentflorjanski, 
• Svetovna novela 19. in 20. stoletja (izbor, Klasje), 
• Grum: Dogodek v mestu Gogi/Od Ivana Preglja do Cirila Kosmača (izbor novel, Klasje), 
• Bulgakov: Mojster in Margareta/Kafka: Proces/Camus: Tujec, 
• izbirno domače branje so lahko tudi besedila, določena za tekmovanje za Cankarjevo priznanje. 

 
 
Domače naloge pomenijo dijakovo aktivno odzivanje na pridobljeno znanje in njegovo poglabljanje. Dijaki ste 
jih dolžni narediti, učitelj pa jih lahko oceni, skladno z Letno učno pripravo in Merili za ocenjevanje znanja pri 
slovenščini (vključno z določili vrednotenja sprotnega dela dijakov s KT). 
 
Izbirne dejavnosti 
Cenjeni dijaki in dijakinje! Zelo vam priporočamo vključitev v obšolske dejavnosti, povezane s poukom slovenščine, 
saj spodbujajo posameznikovo ustvarjalnost in širijo njegovo kulturno, duhovno ter miselno obzorje. Pišite 
prispevke za gimnazijsko glasilo Maestral, obiskujte literarne večere, postanite abonenti gledaliških predstav, 
tekmujte za Cankarjevo priznanje ... 
 
Skrb za učilnice slovenskega jezika in književnosti 
Želimo si, da bi s svojimi izdelki vtisnili prostoru lasten ustvarjalni pečat, da nam bodo skupne ure, preživete na 
koprski gimnaziji, čim lepše! 
 
SREČNO IN USPEŠNO! 

Vaši profesorji slovenščine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          1. september 2019 
 

UVODNA OBVESTILA IN NAVODILA ZA POUK SLOVENŠČINE – 4. LETNIK 
 
Predstavitev predmeta 
a) Kratka predstavitev vsebin in ciljev pri pouku slovenščine v gimnaziji. 
b) Natančnejša seznanitev z učnim načrtom v posameznem letniku. 
 
Obvezna učbenik za književnost ter samostojni delovni zvezek za jezik: 
Skupina avtorjev: Umetnost besede, berilo 4 (učbenik).  
Skupina avtorjev: Barve jezika 4. 
 
Pri jezikovnem pouku se intenzivno uporabljajo učbenik in delovni zvezek, pri pouku književnosti pa berilo, zato ste 
jih dijaki dolžni obvezno prinašati s seboj v šolo. 
 
Obvezni zvezki: 
Zvezek oz. zvezki za zapiske po navodilu učitelja. 
 
Ustno in pisno preverjanje doseganja učnih ciljev in utrjevanje znanja 
a) Poznavanje, razumevanje in zmožnost ustvarjalne uporabe obravnavane učne snovi se bo dosledno sproti ustno 
in (po potrebi) pisno preverjalo. Dijakom in dijakinjam, ki se boste odgovorno in aktivno vključevali v učni proces, 
se bo to upoštevalo pri zaključni oceni in izrekanju pohvale. 
 
b) Pred vsakim pisnim ocenjevanjem znanja se izvede celovitejše preverjanje znanja. 
 
Načrt ocenjevanja znanja: 
Na aktivu učiteljev slovenščine smo sprejeli naslednji načrt ocenjevanja znanja: 
 
a) Naloga odprtega tipa (spis, esej) 
V vsakem ocenjevalnem obdobju se piše najmanj ena naloga takega tipa; rok določi vsak učitelj v skladu s 
pravilnikom in v dogovoru z dijaki. 
 
b) Celovito pisno ocenjevanje znanja iz obravnavane snovi (NEOBVEZNO) 
Rok določi vsak učitelj v skladu s pravilnikom in v dogovoru z dijaki.  
 
c) Ustno ocenjevanje in govorni nastop 
v vsakem ocenjevalnem obdobju se pridobi najmanj ena ocena tega tipa; rok, vrsto in število določi vsak učitelj v 
skladu s pravilnikom in v dogovoru z dijaki 
 
č) Sprotno vrednotenje (Glej Določila vrednotenja sprotnega dela dijakov.) 
 



 
Dovoljeni pripomočki za pisno ocenjevanje: 

− navodila za pisanje esejev; 
− odlomki besedil za interpretacijo; 
− kemični svinčnik ali nalivno pero. 

 
 
Obvezno domače branje  
Branje in razumevanje posameznih del ter zapiske o njih se bo preverjalo (lahko tudi ocenjevalo) ob vnaprej 
določenih dnevih in urah, pri ustnem ocenjevanju znanja, šolskih spisih in v pisnih ocenjevanjih znanja. 
 
Obvezna besedila: 

• tematski sklop iz književnosti za izpit splošne mature iz slovenščine, 
• izbirno domače branje so lahko besedila, določena za tekmovanje za Cankarjevo priznanje. 

 
 
Domače naloge pomenijo dijakovo aktivno odzivanje na pridobljeno znanje in njegovo poglabljanje. Dijaki ste 
jih dolžni narediti, učitelj pa jih lahko oceni, skladno z Letno učno pripravo in Merili za ocenjevanje znanja pri 
slovenščini (vključno z določili vrednotenja sprotnega dela dijakov s KT). 
 
Izbirne dejavnosti 
Cenjeni dijaki in dijakinje! Zelo vam priporočamo vključitev v obšolske dejavnosti, povezane s poukom slovenščine, 
saj spodbujajo posameznikovo ustvarjalnost in širijo njegovo kulturno, duhovno ter miselno obzorje. Pišite 
prispevke za gimnazijsko glasilo Maestral, obiskujte literarne večere, postanite abonenti gledaliških predstav, 
tekmujte za Cankarjevo priznanje ... 
 
Skrb za učilnice slovenskega jezika in književnosti 
Želimo si, da bi s svojimi izdelki vtisnili prostoru lasten ustvarjalni pečat, da nam bodo skupne ure, preživete na 
koprski gimnaziji, čim lepše! 
 
SREČNO IN USPEŠNO! 

Vaši profesorji slovenščine 


