FINI KURIKUL ZA PROGRAM GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE

STROKOVNI MODULI
Na naslednjih straneh so v tabelah predstavljeni fini kurikuli strokovnih modulov:

M 5 - Priprava izrednih obrokov
M 9 – Eko turizem
M 12 – Slovenske narodne jedi
M 15 – Peka peciva.

EKO TURIZEM

TEMATSKI
SKLOP

TEME

KOMPETENCE

ČASOVNI
OKVIR

MINIMALNI STANDARDI

NAČIN
PRIDOB.
OCEN

1. TURISTIČNI
PROIZVOD

Opredelitev turizma Dijak :
Turistično
 Pozna načrtovanje dela v turizmu
povpraševanje
 Spozna vlogo organiziranja dela v
Turistična ponudba
turizmu
Turistično trženje
 Pozna pomen informiranja
Turistični proizvod  Razume oblikovanje turistične
ponudbe
 Spozna predstavljanje turistične
ponudbe
 Seznani se z uporabo
promocijskega grdiva
 Navede geografske značilnosti
Slovenije
 Razvrsti po pomembnosti turistične
znamenitosti Slovenije
 Spozna pomen vzdrževanja v
turizmu,
 Spozna vlogo in pomen
sodelovanja v turizmu,
 Ugotovi vlogo turistične ponudbe

2
5
10
5
10
10
12
9

Dijak zna:
 Našteje pogoje za razvoj turizma
 Našteje nekaj primerov turističnega
povpraševanja
 S pomočjo IKT poišče glavne
naravne in družbene turistične
znamenitosti Slovenije in domače
regije
 Pripravi in predstavi turistični
proizvod
za 3 dni

Ustno
Turistični
proizvod

TEMATSKI
SKLOP

2. EKO
TURIZEM

TEME

Učinki turizma
Organiziranost
turizma v Sloveniji

KOMPETENCE

ČASOVNI
OKVIR

15 h
Dijak:
3h
 Pozna pozitivne učinke turizma
 Pozna negativne učinke turizma
 Seznani se z načeli trajnostnega
sonaravnega turizma
 Kritično osvetli pomen ohranjanja
naravne in kulturne dediščine
Slovenije
 Utemelji pomen ohranjanja bivalne
kulture
 Navede primere alternativnega
turizma

MINIMALNI STANDARDI

Dijak zna:

NAČIN
PRIDOB.
OCEN

Kratek test
Samostojno
 našteje pozitivne posledice turizma delo z viri
 našteje negativne posledice
USTNO 34.
turizma in možne rešitve
teden
 Zaveda se pomena ohranjanja
neokrnjene narave za turizem

 Razloži načela trajnostnega
turizma
 Našteje najpomembnejše naravne
in kulturne znamenitosti v svojem
okolju
 Pozna nekaj običajev iz domačega
kraja
Na izbranem turističnem proizvodu
našteje pozitivne in negativne učinke
turizma in predlaga možne rešitve

PRIPRAVA IZREDNIH OBROKOV IN SLOVENSKE NARODNE JEDI

Modul

Praktični pouk

Kompetence

Minimalni standardi

M5 - PRIPRAVA
IZR. OBROKOV

* priprava toplih jedi-TOPLI BIFE

Zna razložiti pojem

* zna pripraviti vsaj po 2 jedi iz vsake

* priprava hladnih jedi-HLADNI BIFE

posameznih izrednih obrokov

* priprava HLADNO TOPLI BIFE

Sestavi in pripravi jedilnike

* kratko razložiti vsak izredni obrok

* priprava SODOBNEGA HLADNO-

za izredne obroke

* poišče jed iz svojega kraja in jo vklopi v

TOPLEGA BIFEJA

Vključuje tudi slovenske

* priprava BANKETA

narodne jedi

Tedn
i

Ure

9

93

5

50

skupine izrednih obrokov

enega izmed izrednih obrokov

* priprava COCTAIL PARTY
* priprava CATERINGA
* priprava PIKNIKA

M 12 - SLOVENSKE
NARODNE JEDI

* priprava SLOVENSKIH
NARODNIH JEDI PO POKRAJINAH

Pozna slovenske narodne

* pozna vsaj po 1 jed iz vsake pokrajine

jedi po pokrajinah

* pripravi jed iz svojega okoliša in jo tudi

Gorenjska

Vključuje narodne jedi v

Dolenjska

vsakodnevne jedilnike

predstavi
* zna pripraviti enostavni meni z

Štajerska

Uporabi primermo postrežbo

vključenimi slov. narodnimi jedmi

Koroška
Prekmurje
Primorska

PEKA PECIVA
Št. ur 5/170

MODUL: M15 PEKA P. 5/15

3. GA- HO

ZAOKROŽENOVSEB. OPERATIVNI
PODROČJE
CILJI

VSEBINE

VAJA-1

MINIMALNI
STANDARDI

UČNE
STRATEGIJE

PRIPRAVA TEST ZA
DEKORIRANJE

-vaflji

PRIPRAVA TESTA ZA VAFLJE
OBLIKOVANJE VAFLJEV
PEČENJE VAFLJEV

-pripravi testo za vaflje,
speče vaflje in jih uporabi
pri pripravi sladice

-razlaga
-razgovor
-demonstracija
-izvirnost
-pohvala

-spozna testo za
dekoriranje in ga
pripravlja po
osnovnem receptu

Št. ur 10/170

MODUL: M15 PEKA P. 10/15

3. GA- HO

ZAOKROŽENO
VSEB.PODROČJE OPERATIVNI CILJI

VSEBINE

VAJA-2

MINIMALNI
STANDARDI

UČNE
STRATEGIJE

Toplotna in hladna
obdelava krokanta

KROKANT
PRIPRAVA KROKANTA
UPORABA KROKANTA

-pripravi krokant in ga
uporabi pri pripravi sladic

-razlaga
-razgovor
-demonstracija
-izvirnost
-pohvala

KROKANTI

-spozna krokant-pripravlja in obdeluje
sestavine
-toplotno obdeluje
hladno uporabi

MODUL: M15 PEKA P. 15/15

3. GA- HO

Utrjevanje učne snovi

-UTRJEVANJE ZAHTEVNEJŠIH POSTOPKOV
-UTRJEVANJE ZAHTEVNEJŠIH SLADIC IN PECIV
-UTRJEVANJE SNOVI GLEDE NA ZAHTEVNOST PO POSVETOVANJU Z DIJAKI
-DODATNO DELO Z DIJAKI, KI IMAJO PRIMANKLJAJE-PREVERJANJE ZNANJA
-OCENJEVANJE ZNANJA

Št. ur 15/170

TEMATSKI
SKLOP

1. VARNA
HRANA

TEME

- vzroki in znaki
zastrupitve s
hrano
- spremembe na
živilih
- preprečevanje
škodljivega
delovanja
mikroorganizmo
v
- živilska
zakonodaja,
HACCP

KOMPETENCE

- varno živilo
- zastrupitve s hrano
- škodljivo delovanje
mikroorganizmov na živilih
- preprečevanje okužb

ČASOVNI
OKVIR

15ur

MINIMALNI STANDARDI

Dijak zna:
-razložiti pojem varno živilo
-našteti vzroke zastrupitve s hrano
-razložiti kako se spreminja živilo pri
različnih pogojih skladiščenja
-razložiti fizikalne, kemijske,
mikrobiološke spremembe na živilih
- načine preprečevanja škodljivega
delovanja mikroorganizmov

NAČIN
PRIDOB.
OCEN

Ustno,
izdelek ali
storitev

10.2. SPLOŠNI PREDMETI
Na naslednjih straneh so v tabelah predstavljeni fini kurikuli splošnoizobraževalnih predmetov: P 1 - slovenščina, P 2 - matematika, P 3 – tuji
jezik I – angleščina, P 3 – tuji jezik I – nemščina in P 7 – športna vzgoja.

1. Fini kurikul za programsko enoto SLOVENŠČINA.
2. Fini kurikul za programsko enoto MATEMATIKA.
3. Fini kurikul za programsko enoto TUJI JEZIK I – ANGLEŠČINA.
4. Fini kurikul za programsko enoto ŠPORTNA VZGOJA.

SLOVENŠČINA
Zap.
Št.

1.

TEMATSKI
SKLOP

JEZIK BESEDILO

TEME

Slovenski jezik zunaj Slovenije

Vrste besedil:
obveščevalno, opisovalno,
pripove-dovalno, razlagalno,
utemeljevalno
Besedilne vrste:
- strokovno poročilo
- uradni življenjepis
- vabilo
- pooblastilo
- pritožba
- javno obvestilo

KOMPETENCE

ČASOV
NI
OKVIR

Dijaki razvijajo zavest o slovenščini
kot maternem in državnem jeziku;
oblikujejo narodno in državno
zavest, ob tem pa tudi spoštovanje
drugih jezikov narodov ter strpnost 15 ur
do njih. Dijak pozna rabo
slovenskega jezika zunaj meja RS.
Dijaki prepoznavajo posamezne
dejavnike sporazumevanja in njihov
pomen pri nastajanju besedila.
Ozaveščajo, da so načini (slogovni
postopki), s katerimi razvijamo
temo, različni – odvisno od tega, kaj
želimo pri naslovniku doseči.
Dijaki razvijajo sporazumevalno
zmožnost tako, da so sposobni
raznovrstna besedila v slovenskem
jeziku sprejemati, razčlenjevati
(razumevati) in tvoriti.

MINIMALNI STANDARDI

Dijak je zmožen razločiti
osebne, kulturne in družbene
vrednote.
Delno pravilno pravorečno,
smiselno in tekoče bere.
V govornem nastopu izrazi
svoje doživljanje in
razumevanje prebranih ali
slišanih besedil.
V skladu s svojo percepcijsko
stopnjo je zmožen izraziti lastna
stališča o teh besedilih
(vrednotiti besedila in njihove
prvine).

NAČIN
PRIDOBI
TVE
OCENE

2.

SLOVENSKA KNJIŽEVNOST V
ČASU

REFORMACIJA
Primož Trubar: Proti zidavi
cerkva
RAZSVETLJENSTVO
Anton Tomaž Linhart: Ta veseli
dan ali Matiček se ženi
ROMANTIKA
F. Prešeren: Krst pri Savici Uvod
OD ROMANTIKE K REALIZMU
Janko Kersnik: V zemljiški knjigi
MODERNA
Ivan Cankar: Kostanj posebne
sorte
EKSPRESIONIZEM
Srečko Kosovel: Ekstaza smrti
SOCIALNI REALIZEM
Prežihov Voranc: Samorastniki
KNJIŽEVNOST V DRUGI SV.
VOJNI
Karel Destovnik – Kajuh: Bosa
pojdiva, dekle, obsorej
SODOBNA KNJIŽEVNOST
Tone Pavček: Pesem o zvezdah
Pavle Zidar: Sveti Pavel

Dijaki sodelujejo v pogovorih,
poslušajo in berejo različna besedila
ter ustno in pisno izražajo svoje
misli, doživetja, čustva, stališča in
ustvarjalnost..
Dijaki razvijajo in ohranjajo
pozitivno razmerje do leposlovja ter
ob branju književnih besedil in
20 ur
pogovoru o njih oblikujejo svoj
sestav kulturnih in družbenih
vrednot..
Dijaki prepoznavajo in opisujejo
tiste temeljne literarnozgodovinske
značilnosti, ki jim pomagajo k
boljšemu razumevanju umetnostnih
besedil.
Dijaki prepoznajo in opisujejo tiste
temeljne literarne prvine, ki jim
pomagajo bolje razumeti in
interpretirati umetnostna besedila.

O prebranih ali slišanih
umetnostih besedilih se je
zmožen pogovarjati z učiteljem
ali s sošolci.
Govorni nastop je zmožen
izvesti vodeno .
Zmožen je napisati svoje
doživljanje, razumevanje in
vrednotenje prebranih ali
slišanih umetnostnih besedil v
pisnem izdelku ( doživljajski
spis, vodena intepretacija.)

Zap.
Št.

3.

TEMATSKI
SKLOP

JEZIKOVNA PODOBA BESEDILA

TEME

Tvorjenost besed
Slovnična sestava besedil: poved,
stavek, stavčni členi (osebek,
povedek, predmet, prislovno
določilo)
Prevzemanje besed v slovenski
jezik
Pravopisno urejanje besedila:
prevzeta lastna in občna imena

KOMPETENCE

ČASOV
NI
OKVIR

Dijaki so zmožni napisati besedila.
Znajo razčleniti dele besedil in
določiti stavčne člene, pri razčlembi 13 ur
pa ločijo tvorjene besede od
netvorjenih, domače , prevzete
besede, upoštevajo pravopisna
pravila.

MINIMALNI STANDARDI

Dijak pozna vrste tvorjenja
besed. Dijak je zmožen ločevati
pojma poved in stavek, določiti
vrste povedi; imenovati stavčne
člene in njihove dele; ločiti
enostavčno poved od
večstavčne, določiti vrsto
zložene povedi; navesti vrsto
priredja in odvisnika.
Dijak obvlada osnovna
pravopisna pravila.

NAČIN
PRIDOBI
TVE
OCENE

MATEMATIKA
TEMATSKI
SKLOP
1. GEOMETRIJSKA
TELESA

TEME
Prizma
Piramida
Valj
Stožec
Krogla

KOMPETENCE
Dijak:
- pozna in uporablja enote za
merjenje prostornine,
- opiše in skicira geometrijska
telesa
- izdela mrežo geometrijskega
telesa in določi površino geom.
telesa
- pozna geometrijo pokončne
prizme, pokončnega valja,
pokončne piramide, pokončnega
stožca, krogle
- določi prostornino geom. telesa
- razume, pozna definicije, pravila, lastnosti,
obrazce in jih uporablja pri zgledih,
- razmisli o pravilnosti in smiselnosti rezultata,
- aktivno in konstruktivno sodeluje pri pouku
- razvija samostojnost pri reševanju nalog

ČASOVNI
OKVIR
15 h
(1 – 15)

September
Oktober

MINIMALNI STANDARDI
Dijak:
- Opiše in skicira pokončno prizmo,
pokončni valj, pokončno piramido,
pokončni stožec in kroglo,
- Pozna lastnosti likov, ki tvorijo
mrežo telesa,
- Izdela mreže omenjenih teles,
- Izračuna površino in prostornino
omenjenih teles po obrazcih,
-

pravilno uporablja matematične formule,
aktivno sodeluje pri pouku (sledi pouku, se
odziva na vprašanja, ima urejene zapiske,
prinaša in uporablja pripomočke kot npr.
geometrijsko orodje, kalkulator)

NAČIN
PRIDOB.
OCEN

ustno:
sproti

Pisno:
feb – 3.ted

TEMATSKI
SKLOP

TEME

2. POTENCE IN Potence s celimi
KORENI
eksponenti
Kvadratni in
kubični koren

KOMPETENCE
Dijak:
- pozna potence s celimi eksponenti
in uporablja pravila za računanje z
njimi
- zna zapisati zelo majhna ali zelo
velika števila s potenco št. 10
- pozna kvadratni in kubični koren
ter uporablja pravila za računanje z
njimi
- zna delno koreniti
- razume, pozna definicije, pravila, lastnosti,
obrazce in jih uporablja pri zgledih,
- razmisli o pravilnosti in smiselnosti rezultata,
- aktivno in konstruktivno sodeluje pri pouku

ČASOVNI
OKVIR
14 h
(17 – 30)

Oktober
November

MINIMALNI STANDARDI
Dijak:
- uporablja osnovne računske zakone
pri računanju s potencami z
naravnimi eksponenti
- zapiše zelo majhna ali zelo velika
števila s potenco št. 10
- pozna kvadratni in kubični koren ter
uporablja pravila za računanje
preprostih primerov
-

pravilno uporablja matematične formule,
aktivno sodeluje pri pouku (sledi pouku, se
odziva na vprašanja, ima urejene zapiske,
prinaša in uporablja pripomočke kot npr.
kalkulator)

NAČIN
PRIDOB.
OCEN

Ustno: //

pisno:
mar- 3.
ted

TEMATSKI
SKLOP

TEME

3. KVADRATN Kvadratna
A FUNKCIJA funkcija
IN
KVADRATN
A ENAČBA

Kvadratna enačba

KOMPETENCE
Dijak:
- razlikuje odvisnost, ki jo opišemo s
kvadratno funkcijo, od linearne in
drugih odvisnosti
- predstavi kvadratno odvisnost z
enačbo
- spozna enačbo kvadratne funkcije
(vse 3 oblike):
 f(x)=ax2+bx+c
 f(x)=a(x-x1)(x-x2)
 f(x)=a(x-p)2+q
- pozna lastnosti kvadratne funkcije
- pozna pomen parametrov a, p in q v
temenski obliki in jih zna izračunati
s pomočjo koeficientov a, b in c
- nariše graf kvadratne funkcije
- reši kvadratno enačbo
- razume, pozna definicije, pravila, lastnosti,
obrazce in jih uporablja pri zgledih,
- razmisli o pravilnosti in smiselnosti rezultata,
- aktivno in konstruktivno sodeluje pri pouku

ČASOVNI
OKVIR
19 h
(31 – 48)

November
December
Januar

MINIMALNI STANDARDI
Dijak:
- predstavi kvadratno odvisnost količin,
ki je podana z besednim opisom, tabelo
in grafom
- ve, da je graf kvadratne funkcije
parabola
- pozna splošno enačbo kvadratne
funkcije f(x)=ax2+bx+c
- na podlagi grafa določi ničli, teme in
začetno vrednost ter območja
naraščanja in padanja funkcije
- nariše graf kvadraten funkcije po
točkah (s tabeliranjem)
- razlikuje kvadratno enačbo od drugih
enačb

-

pravilno uporablja matematične formule,
aktivno sodeluje pri pouku (sledi pouku, se
odziva na vprašanja, ima urejene zapiske,
prinaša in uporablja pripomočke kot npr.
geometrijsko orodje, kalkulator)

NAČIN
PRIDOB.
OCEN

Ustno: //
Pisno:
maj - 2.
ted

ANGLEŠČINA
TEMATSKI
SKLOP

1. POKLICNA
KARIERA

TEME

KOMPETENCE

Poklicna pot

Denar

ČASOVNI
OKVIR

32
Dijak pozna fraze, povezane s
kariero. Zna opisati svoje delovne
izkušnje do sedaj in pri tem
uporabljati Present Perfect ( vse
oblike)
Zna napisati Ponudbo za delo.

Dijak zna uporabljati različno
izrazoslovje, povezano z denarjem
in opisati svoje načrte za poklicno
pot.
Napisati zna prošnjo (za več podatkov
o delu in ceni)

MINIMALNI STANDARDI

Dijak zna:
- nepravilne glagole
- uporabljati Present Perfect
Simple v vseh treh oblikah
- izraze povezane s kariero
- napisati Ponudbo za delo
- uporabiti izraze, povezane z
denarjem
- ponudbo za delo
Aktivno sodelovanje, prinašanje
pripomočkov in pisanje domačih nalog
je minimalni standard za pridobitev
pozitivne ocene

NAČIN
PRIDOB.
OCEN

Ustno,
pisno,
Individualno
, v dvojicah
N.P. P2.teden
aprilu., U3., 2. teden v
maju

ŠPORTNA VZGOJA
TEMATSKI
SKLOP

1. SPLOŠNA
KONDICIJSK
A PRIPRAVA

TEME

 Izvajanje dalj časa
trajajoče športne
aktivnosti: tek.
 Dvigovanje bremena v
različnih položajih, z
ustreznimi amplitudami,
težo in pravilnim
dihanjem.
 Vadba na trenažerjih ali s
prostimi utežmi.
 Poimenovanje naprav v
fitnesu in ugotavljanje, za
katere mišične skupine so
namenjene.
 Izvajanje krepilnih,
razteznih in sprostilnih vaj
(za vrat, hrbet, trebuh,
roke, noge in pravilno
telesno držo).

KOMPETENCE





Poznati in izbirati aktivnosti
za razvijanje in vzdrževanje
splošne kondicijske
pripravljenosti.
Poznati in uporabljati vaje, s
katerimi vplivamo na
skladen telesni razvoj in
pravilno telesno držo

ČASOVNI
OKVIR

8h

MINIMALNI STANDARDI



Dijak neprekinjeno preteče 2400 m.



Zna sestaviti kompleks gimnastičnih
vaj.



Zna uporabljati krepilne, raztezne in
sprostilne vaje za različne mišične
skupine.



Zna poimenovati in prepoznati naprave
v fitnesu



Zna spremljati svoje dosežke in
prepoznati napredek, stagniranje ali
nazadovanje.

NAČIN
PRIDOB.
OCEN

Praktični
preizkus

TEMATSKI
SKLOP

2.

ŠPORTNE
IGRE:
ODBOJKA
KOŠARKA
NOGOMET

TEME

 Igrajo v različicah 1 : 1,
2 : 2, 3 : 3, 5 : 5,
6 : 6.
 Izvajajo prehode v
napad in obrambo.
 Vtekajo, se odkrivajo in
menjujejo igralna mesta.
 Rešujejo igralne
situacije, sprejemajo
servis in udarec,
organizirajo napad in
zaščito napadalca,
izvajajo blok.
 Odigrajo obrambne in
napadalne kombinacije.
 Sodijo in pripravijo
igrišče.
 Vrednotijo in izrekajo
stališča
do športnega obnašanja

KOMPETENCE

 Usvojiti, utrditi in
nadgraditi osnovne
tehnične prvine.
 Povezati in uporabiti
tehnično-taktične elemente
v kompleksnejših igralnih
situacijah.
 Poznati pravila igre,
sodniške znake.
 Upoštevati in prilagajati se
ciljem skupine.

ČASOVNI
OKVIR

16 h

MINIMALNI STANDARDI

NAČIN
PRIDOB.
OCEN

Dijak :
Praktični
 pozna in obvlada osnovne
preizkus
tehnično-taktične elemente
odbojke, košarke in nogometa.
 V igri uporablja osnovno tehničnotaktične elemente glede na svoje
individualne sposobnosti
 Upošteva pravila igre in športnega
obnašanja.
 Pozna sodniške znake.

TEMATSKI
SKLOP

3. ŠPORTNE
IGRE Z
LOPARJI:
BADMINTON
NAMIZNI
TENIS

TEME

 Izvajajo servise, udarce,
sprejeme servisa
 Rešujejo igralne
situacije.
 Odigrajo obrambne in
napadalne kombinacije.
 Sodijo in pripravijo
igrišče.
 Vrednotijo in izrekajo
stališča
do športnega obnašanja
.

KOMPETENCE

 Usvojiti, utrditi in
nadgraditi osnovne
tehnične prvine.
 Povezati in uporabiti
tehnično-taktične elemente
v kompleksnejših igralnih
situacijah.
 Poznati pravila igre.
 Upoštevati načela
športnega obnašanja.

ČASOVNI
OKVIR

8h

MINIMALNI STANDARDI

NAČIN
PRIDOB.
OCEN

Dijak :
Praktični
preizkus
 pozna in obvlada osnovne
tehnično- taktične elemente
badmintona in namiznega tenisa.
 V igri uporablja osnovno
tehnično-taktične elemente
glede na svoje individualne
sposobnosti
 Upošteva pravila igre in
športnega obnašanja.

10. 3. ODPRTI KURIKUL

Na naslednjih straneh so v tabelah predstavljeni fini kurikuli programskih enot iz odprtega kurikula: JPO – jezik poklicnega okolja, NVK –
nemščina v kuhinji, AVK – angleščina v kuhinji, PRE – prehrana, SŽB – strežba in DEJ – dekoracije jedi.

1. Fini kurikul za programsko enoto JEZIK POKLICNEGA OKOLJA.
2. Fini kurikul za programsko enoto ANGLEŠČINA V KUHINJI.
3. Fini kurikul za programsko enoto PREHRANA.
4. Fini kurikul za programsko enoto STREŽBA.
5. Fini kurikul za programsko enoto DEKORACIJE JEDI.

JEZIK POKLICNEGA OKOLJA
TEMATSKI
SKLOP

1. DOMAČE
BRANJE

TEME

KOMPETENCE

Feri Lainšček:
Ajša Najša
Anton Ingolič:
Mladost na
stopnicah
Dim Zupan: Leteči
mački
Pavle Zidar: Moja
družina
Ivo Zorman: V
sedemnajstem
Pavle Zidar: Pišem
knjigo

Dijak/‐inja je zmožen/zmožna:
smiselno in tekoče brati, izraziti svoje
doživljanje in razumevanje prebrane
knjige; izraziti lastna stališča o
prebranem,
pogovarjati se z učiteljem ali s sošolci.
Samostojno pripravi in izvede govorni
nastop, izrazi svoje doživljanje in
razumevanje v pisnem izdelku.
Prepoznava literarne prvine.

*Ali knjiga iz zbirk
Najst, Odisej,
Metuljev let, Na
robu – po izbiri

ČASOVNI
OKVIR

12 h

MINIMALNI STANDARDI

Dijak/‐inja zna smiselno brati in izraziti
svoje doživljanje in razumevanje
prebranega besedila; Zna izraziti lastna
stališča o teh besedilih. Govorni nastop
izvesti vodeno; po pisni predlogi.
Z učiteljevo pomočjo določi literarne
prvine: literarne osebe, čas in kraj
dogajanja, snov, temo in motive

NAČIN
PRIDOB.
OCEN

pisno,
ustno
(1. teden v
juniju)

ANGLEŠČINA V KUHINJI
TEMATS
KI
SKLOP

PRIP
RAV
LJAN
JE
MEN
1.
UJEV
V
DELA
VNIC
I

TEME

Prehrambna piramida
Delavnica in aktivnosti v njej
Meniji

KOMPETENCE

Dijak pozna razdelitev hrane v
skupine in jih zna našteti
Dijak zna opisati osnovne aparate
in posodo v delavnici.. Dijak zna
povedati kaj se v aparatu oziroma
posodi s hrano dogaja
Dijak sestavi različne menije

ČASO
VNI
OKVI
R

16

MINIMALNI STANDARD

NAČIN
PRIDOBITVE
OCENE

Dijak zna razdeliti hrano v
Ustno, plakat
različne skupine
Dijak prepozna aparate,
posodo in načine pripravljanja
hrane
Dijak prepozna hrano in jo zna
umestiti v dele menijev

TEMATSKI SKLOP

1. Prehranasplošno

TEME

-

-

-

PREHRANA

prehrana v
Sloveniji
hranilne snovi
prehrana
posameznih
kategorij
zdravih ljudi
alternativne
oblike prehrane
bolezni zaradi
nepravilne
prehrane
dietna prehrana

KOMPETENCE

-

osvojiti pomen uravnotežene
prehrane in pojem hranilnih snovi
obroki za različne skupine ljudi
različne oblike alternativne
prehrane
diete

ČASOVNI
OKVIR

15 ur

MINIMALNI STANDARDI

Dijak zna:
- opisati zdravo prehranjevanje
- -našteti hranilne snovi in
povedati v kateri hrani najdemo
posamezno hranilno snov
- prilagoditi obroke različnim
ciljnim skupinam
- razložiti značilnosti
alternativnih načinov
prehranjevanja
- osnove dietne prehrane

NAČIN
PRIDOB.
OCEN

USTNO

STREŽBA
MODUL: SŽB
ZAOKROŽENO
VSEBINSKO
PODROČJE

OPERATIVNI CILJI

VSEBINE

OSNOVNA DELA
V STREŽBI

Seznani se z osnovnimi
deli v strežbi

OSNOVNA DELA
V STREŽBI

OSNOVNA DELA
V STREŽBI

ENOSTAVNI
POGRINJEK

ŠTEVILO UR: 30 ur

LETNIK: 3 KUHAR
UČNE
STRATEGIJE

MINIMALNI
STANDARDI

ČASOVNI
OKVIR

Pripravljalna dela v strežbi
Priprava namiznega perila

frontalna
-dvojice
- delo v skupini

Dijak ve, kje se izvajajo
pripravljalna dela v
strežbi.

2 uri

Seznani se z osnovnimi
deli v strežbi

Ripravljalna dela v strežbi
Priprava namiznega inventarja

frontalna
-dvojice
- delo v skupini

Ravna v skladu z
bontonom po zahtevah
poklica.
Dijak pripravi mise en
place v pripravljalnici.

Spozna različno
restavracijsko perilo in
posodo

Strežni in ventar
Perilo, porcelan, kovina,
steklenina

frontalna
-dvojice
- delo v skupini

Dijak pogrne mizo in
pripravi ostali inventar.

Spozna pripravo
enostavnega pogrinjka kosilo

Priprava enostavnega pogrinjka frontalna
-dvojice
- delo v skupini

Dijak pripravi enostavni
pogrinjek.

TEDNI

ENOSTAVNI
POGRINJEK

Spozna pripravo
enostavnega pogrinjka večerja

Priprava enostavnega pogrinjka frontalna
-dvojice
- delo v skupini

Dijak pripravi enostavni
pogrinjek-večerja.

MODUL: SŽB
ZAOKROŽENO
VSEBINSKO
PODROČJE

ŠTEVILO UR: 30 ur

LETNIK: 3 KUHAR
UČNE
STRATEGIJE

MINIMALNI
STANDARDI

OPERATIVNI CILJI

VSEBINE

Spozna pripravo
enostavnega pogrinjka kosilo

Priprava enostavnega pogrinjka frontalna
-dvojice
- delo v skupini

Dijak pripravi enostavni
pogrinjek-kosilo.

STREŽBA
Spozna način strežbe
DOLOČENIH JEDI hladnih začetnih jedi
HLADNE
ZAČETNE JEDI

Postrežba hladnih začetnih jedi
na ameriški in francoski način

Dijak postreže jed na
ameriški in francoski
način.

STREŽBA
Razlikuje ameriški
DOLOČENIH JEDI francoski, angleški in
kavarniški način strežbe
HLADNE
ZAČETNE JEDI

Strežba hladnih začetnih jedi na frontalna
ameriški in francoski način
-dvojice
- delo v skupini

Dijak pozna angleški in
kavarniški način strežbe.

STREŽBA
Spozna način strežbe
DOLOČENIH JEDI toplih začetnih jedi
TOPLE ZAČETNE
JEDI

Strežba toplih začetnih jedi na
navaden način

Dijak postreže TZJ na
navadni način.

ENOSTAVNI
POGRINJEK

frontalna
-dvojice
- delo v skupini

frontalna
-dvojice
- delo v skupini

ČASOVNI
OKVIR

TEDNI

STREŽBA
Spozna način strežbe
DOLOČENIH JEDI toplih jedi
TOPLE JEDI,
PRILOGE IN
PRIKUHE,
SOLATE

Strežba toplih jedi na navaden
način

frontalna
-dvojice
- delo v skupini

Dijak postreže TJ na
navadni način.

MODUL: SŽB
ZAOKROŽENO
VSEBINSKO
PODROČJE

ŠTEVILO UR: 30 ur

LETNIK: 3 KUHAR

OPERATIVNI CILJI

VSEBINE

UČNE
STRATEGIJE

MINIMALNI
STANDARDI

STREŽBA
Spozna način strežbe
DOLOČENIH JEDI nekaterih juh in sladic
JUHE IN SLADICE

Strežba juh in sladic

frontalna
-dvojice
- delo v skupini

Dijak postreže juho in
sladico na navadno način.

UTRJEVANJE
ZNANJA

PRIPRAVA USTREŽNEGA
INVENTARJA

frontalna
-dvojice
- delo v skupini

Dijak obvlada osnove
strežbe( pripravi strežni
inventar)

frontalna
-dvojice
- delo v skupini

Dijak obvlada osnove
strežbe - zna pripraviti
osnovni pogrinjek.
Zna postreči nekatere
hladne, tople začetne jedi,
juhe in sladice

PRIPRAVLJALNA
DELA V STREŽBI

UTRJUJE
PRIPRAVLJALNA
DELA V STREŽBI

Utrjuje pripravljalna dela
v strežbi
UTRJEVANJE
ZNANJA

ČASOVNI
OKVIR

TEDNI

PREVERJANJE
ZNANJA

Dijak samostojno pripravi Priprava strežnega inventarja
strežni inventar in
pogrinjka in postrežba jedi
postreže pripravljeno jed

samostojno delo
Individualno
delo

Dijak zna opraviti
osnovna dela v strežbi.
Zna pripraviti enostavni
pogrinjek in postreči jed
na navaden način.

14. in 15.

