FINI KURIKUL ZA PROGRAM IZDELOVALEC/IZDELOVALKA OBLAČIL - 2. LETNIK
1. STROKOVNI MODULI
ŽMO1+ŠOB1+KRO1 (194ur)

Ocen.
enota
/teden

1
1-3

ZAOKROŽENO
VSEBINSKO PODROČJE

Tkanine za lažja
ženska oblačila

ŠTEVILO UR:80+66+48
KOMPETENCE

Dijak:
prepozna
surovine za
izdelavo lažjih
ženskih oblačil
(bombaž, lan,
svila)
prepozna tkanine
za lažja ženska
oblačila in
pozna njihovo
vzdrževanje
- razvije
odgovoren
odnos do
narave in
ekologije

VSEBINE

- surovine za
izdelavo lažjih
ženskih oblačil
- bombaž
- lan
- svila
- tkanine za lažja
ženska oblačila
vzdrževanje
tkanin

UČNE
STRATEGIJE

- Frontalno
delo
- Individualno
delo

MINIMALNI STANDARD

- urejen zvezek
- pozna lastnosti naravnih vlaken:
o bombaža,
o lanu,
o svile,
- pozna tkanine za lažja vrhnja oblačila
in njihovo nego

NAČIN
PRIDOBITVE
OCENE

Ocena: pisna ali
ustna

ČASOVNI
OKVIR

20

Krojenje

Dijak:
pozna vrste,
lastnosti in
uporabo tkanin za
telesno perilo ter
njihovo
vzdrževanje
prepozna lepljive
medvloge
zna določiti
tehnološko
zaporedje
delovnih faz
izdelave oblačila
pozna proces
krojenja oblačila

Šivanje in likanje

Dijak:
- zna uporabiti
poznavanje in
razumevanje
tehnologije
konfekcije

Kemična vlakna

Dijak:
- prepozna kemična
vlakna za izdelavo
lažjih ženskih
oblačil

2
4-5

3
6-10

4
10-14

- tkanine za
telesno perilo
- delovne faze
izdelave oblačil
- krojenje
- lepljive
medvloge

- Frontalno
delo
- Individualno
delo

- Frontalno
delo
- Individualno
delo

- urejen zvezek
- pozna proces šivanja oblačila
- stroj za ometične vbode
- 3 in 4 nitni ometični vbod,
- pozna specialne šivalne stroje
- pozna šivalne avtomate
- pozna likanje

- Frontalno
delo
- Individualno
delo

- urejen zvezek
- pozna kemična vlakna iz naravnih in
sintetičnih polimerov

Šivanje:
- specialni šivalni
stroji,
- omeični vbodi
- šivalni avtomati
- likanje

- Kemična vlakna
iz
naravnih
polimerov
- Sintetična vlakna

- urejen zvezek
- pozna tkanine za telesno perilo
( vrste, lastnosti ter njihovo
vzdrževanje)
- lepljive medvloge
- tehnološko zaporedje delovnih faz
izdelave oblačila
- pozna proces krojenja oblačila

Ocena: pisna ali
ustna

12

Ocena: pisna ali
ustna

6
21

Ocena: pisna ali
ustna

10
11

Materiali za
športna
oblačila
1 (osnovni materiali
za športna oblačila,
pomožni materiali
za športna oblačila
15-25
in njihovo
vzdrževanje)

1
Medvloge
26-29

2

Dijak:
- prepozna osnovne
matreiale in njihovo
vzdrževanje za
športna oblačila
- prepozna pomožne
matreiale in njihovo
vzdrževanje za
športna oblačila

Dijak:
- prepozna medvloge
in njihovo uporabo

Vezave (za moška Dijak:
- prepozna vezave
oblačila)

30-33

3
1-33

ŽMO+ŠOB+KROprojektna naloga

Dijak:
IZDELA PROJEKTNO
NALOGO PO
NAVODILIH Z VSEMI
ELEMENTI

-matrijali za
športna oblačila
-tkanina,
pletenina, netkana
tekstilija

- različne
medvloge

- vezave za moška
oblačila (srajce,
hlače)

Izdelava
samostojnega
oblačila

- Frontalno
delo
- Individualno
delo
- Frontalno
delo
- Individualno
delo

- urejen zvezek
- zna ugotoviti surovinsko sestavo in
primerljivost materiala za športna
oblačila
- prepozna vlakna glede na otip in
gorljivost
- pozna EKO tekstilije za športna
oblačila

Ocena: pisna ali
ustna
Ocena: pisna ali
ustna

66

- urejen zvezek
- prepozna osnovne materiale (tkanine,
pletiva, netkane tekstilije) in pomožne
materiale za športna oblačila ter njihovo
vzdrževanje

- Frontalno
delo
- Individualno
delo

- urejen zvezek
- poznalastnosti in razdelitev tekstilij
(dejavnike fiksiranja med tkanino in
medvlogo, dejavnike likanja tekstilij)

Ocena: pisna ali
ustna

24

- Frontalno
delo
- Individualno
delo

- urejen zvezek
- pozna vezave tekstilij
Pozna lastnosti in razdelitev dodatnih
tekstilnih materialov glede na uporabo
(vrste medvlog in dejavnike fiksiranja,
lastnosti sukanca in pomožnih
materialov)

Ocena: pisna ali
ustna

24

- Individualno
delo
- Izdelava izdelka
- Predstavitev
izdelka

Dijak zna:
- UPORABITI USVOJENA ZNANJA V OBLIKI
PREDPISANE PROJEKTNE NALOGE
- PREDSTAVITI SVOJE DELO

Ocena
izdelka/storitve in
poročila oziroma
predstavitev.

DELO DOMA

ŽMO2+ŠOB2+KRO2 (99 UR)
Ocen.
enota
/teden

1

ZAOKROŽENO
VSEBINSKO
PODROČJE

ŽMO2 - ŽENSKA
BLUZA

Dijak: - Spozna osnove
likovnih elementov: - točke,
linije, barve, oblike, vzorci.
- Spozna modne smernice
za aktualno sezoni
- Razume podane modne
smernice

ŽMO2
DETAJLI NA
ŽENSKI BLUZI
in
ŽENSKA BLUZA
(tehnična skica)

Dijak:
- Sposobnost opazovanja
različnih linij in oblik
elementov
- Sposobnost opredeljevanja
velikosti oblačilnih elementov
glede na postavo
- Opredeljevanje modela za
različne tipe postave
- Sposobnost opredeljevanja
materiala za določeni model
- Zna izdelati skice modnih bluz
po lastni zamisli, jih opiše in
opremi z materiali, dodatki
opisi.

1-3

2
4 - 11

KOMPETENCE

ŠTEVILO UR: 33+33+33

VSEBINE

UČNE
STRATEGIJE

MINIMALNI STANDARD

Osnove likovnih elementov: točke, linije, barve, oblike,
vzorci.
Razvoj modnih smernic.
Modne smernice za ženska
lažja oblačila za prihajajočo
sezono – barve, oblike,
materiali, vzorci.
Razumevanje modnih
smernic .
Zgodovina bluze.

- Frontalno
delo
- Individualno
delo
Izdelava risb

- Nariše risbe z
upoštevanjem vseh
pravil risanja tehnične
skice, opisa in
priloženih vzorcev.

Ocena izdelka
– risb

9

Nariše risbe z
upoštevanjem vseh pravil
risanja tehnične skice,
opisa in priloženih vzorcev.
Narisati najmanj 6 bluz z
upoštevanjem modnih
smernic, določiti materiale,
barve, pomožne materiale
in dodatke (lahko z opisom
ali priložiti vzorce). Opisati
najmanj en model- vse
elemente in način izdelave.
Skicirati najmanj en model
bluze za problematično
postavo z optično
korekcijo.

Ocena izdelka
- risb

24

Izbor modnih bluz, risanje
posameznih elementov –
klasične in modne bluze
elementi na modnih bluzah.
Optične korekcije postav- 4
ure.
Lastnosti materialov za
bluze.
Izbira pomožnih materialov in
dodatkov za bluze.
Izdelava skic modnih bluz,
opis in oprema tehnične
skice.

- Frontalno
delo
- Individualno
delo
- Izdelava
risb

NAČIN
PRIDOBITVE
OCENE

ČASOVNI
OKVIR

1
12 - 22

1
23 - 27

2
28 - 32

ŠOB2 – ŠPORTNA
JOPICA

Dijak:
- Spozna različne športne
jopice in njihove detajle
- Opredeljevanje modela za
različne tipe postave
- Sposobnost opredeljevanja
materiala za določeni model
Zna izdelati skice športnih jopic
po lastni zamisli, jih opiše in
opremi z materiali, dodatki opisi.

KRO2 – MOŠKE
HLAČE

Dijak:
- Spozna moške hlače, in
detajle
- Opredeljevanje modela za
različne tipe postave
- Sposobnost opredeljevanja
materiala za določeni model
Zna izdelati skice moških hlač
po lastni zamisli, jih opiše in
opremi z materiali, dodatki opisi.

KRO2 – MOŠKA
SRAJCA

Dijak:
- Spozna moške srajce, in
njihove značilne detajle
- Opredeljevanje modela za
različne tipe postave
- Sposobnost opredeljevanja
materiala za določeni model
Zna izdelati skice moških srajc
po lastni zamisli, jih opiše in
opremi z materiali, dodatki opisi.

Izbor modnih športnih jopic,
risanje posameznih
elementov – klasične in
modne elemente
Optične korekcije postav.
Lastnosti materialov za
športne jopice.
Izbira pomožnih materialov in
dodatkov.
Izdelava skic športnih jopic,
opis in oprema tehnične
skice.
Izbor moških hlač, risanje
posameznih elementov –
klasične in modne elemente.
Optične korekcije postav- 4
ure.
Lastnosti materialov za
hlače.
Izbira pomožnih materialov in
dodatkov.
Izdelava skic moških hlač,
opis in oprema tehnične
skice.

Izbor srajc, risanje
posameznih elementov –
klasične in modne elemente.
Lastnosti materialov in
vzorcev za srajce.
Izdelava skic moških srajc,
opis in oprema tehnične
skice.

- Frontalno
delo
- Individualno
delo
- Izdelava
risb

- Nariše risbe z
upoštevanjem vseh
pravil risanja tehnične
skice, po navodilih
učitelja

Ocena izdelka
– risb

33

- Frontalno
delo
- Individualno
delo
- Izdelava
risb

- Nariše risbe z
upoštevanjem vseh
pravil risanja tehnične
skice, opisa in
priloženih vzorcev.

Ocena izdelka
– risb

16

- Frontalno
delo
- Individualno
delo
- Izdelava
risb

- Nariše risbe z
upoštevanjem vseh
pravil risanja tehnične
skice, opisa in
priloženih vzorcev.

Ocena izdelka
– risb

17

3
1 - 32

ŽMO+ŠOB+KROprojektna naloga

Dijak:
IZDELA PROJEKTNO NALOGO
PO NAVODILIH Z VSEMI
ELEMENTI

Izdelava samostojnega oblačila

- Individualno
delo
- Izdelava
izdelka
- Predstavitev
izdelka

Dijak zna:
- UPORABITI USVOJENA
ZNANJA V OBLIKI PREDPISANE
PROJEKTNE NALOGE
- PREDSTAVITI SVOJE DELO

Ocena
izdelka/storitve in
poročila oziroma
predstavitev.

DELO
DOMA

ŽMO3+ŠOB3+KRO3 (153 ur)
Ocen.
enota
/teden

1

ZAOKROŽENO
VSEBINSKO
PODROČJE

ŽMO3 - ŽENSKA
BLUZA

1 - 12

1

ŠOB3 - ŽENSKA
ŠPORTNA JOPICA

13 - 20

1
21 – 28

2

KRO3 – MOŠKE
HLAČE

KRO3 – MOŠKA

KOMPETENCE

Dijak:
- pozna osnovne zakonitosti risanja
kroja za žensko bluzo
- dijak zna narisati osnovo zadnjega in
sprednjega dela ženske bluze
- zna narisati osnovni del rokava
- prepozna različne ovratnike,
zapestnike
- dijak zna vrisati nekaj značilnih
detajlov za bluzo
- v kroje zna vrisati značilne oblike
šivov, prerezov in jih modelira
Dijak:
- pozna osnovne zakonitosti risanja
kroja za žensko športno jopico
- zna narisati osnovni del rokava
- prepozna različne ovratnike
- dijak zna vrisati nekaj značilnih
detajlov za športno jopico
- v kroje zna vrisati značilne oblike
šivov, prerezov in jih modelira
Dijak:
- pozna osnovne zakonitosti risanja
kroja za moške hlače
- dijak zna narisati osnovo zadnjega in
sprednjega dela hlač
v kroje zna vrisati značilne oblike šivov,
prerezov, žepov in jih modelira
Dijak:
- pozna osnovne zakonitosti risanja

VSEBINE

UČNE
STRATEGIJE

ŠTEVILO UR: 66+38+49
MINIMALNI STANDARD

NAČIN
PRIDOBITVE
OCENE

ČASOVNI OKVIR

- dijak zna narisati osnovo
zadnjega in sprednjega
dela ženske bluze
- zna narisati osnovni del
rokava
- prepozna različne
ovratnike, zapestnike
- dijak zna vrisati nekaj
značilnih detajlov za
bluzo
- v kroje zna vrisati
značilne oblike šivov,
prerezov in jih modelira

Ocena pisnega
izdelka:izdelava
krojne slike

66

- frontalno delo
- individualno
delo

- zna izračunati mere in
narisati osnovo za
žensko športno jopico
- dijak zna vrisati nekaj
značilnih detajlov za
jopico
- v kroje zna vrisati
značilne oblike šivov,
prerezov in jih modelira

Ocena pisnega
izdelka:izdelava
krojne slike

38

- moške klasične hlače
- moške jeans hlače
- moške modne hlače

- frontalno delo
- individualno
delo

- dijak zna narisati osnovo
zadnjega in sprednjega
dela moških hlač
- dijak zna narisati različne
moške hlače

Ocena pisnega
izdelka:izdelava
krojne slike

24

- moška srajca (dolg
rokav)

- frontalno delo
- individualno

- dijak zna narisati osnovo
zadnjega in sprednjega

Ocena pisnega
izdelka:izdelava

25

- bluza brez prsnega
všitka
- bluza s prsnim všitkom
- zahtevnejša bluza

- športna bluza
- športna jopica
- športni detajli
- podložena športna
jopica

- frontalno delo
- individualno
delo

28 - 33

3
1 - 33

SRAJCA

ŽMO+ŠOB+KROprojektna naloga

kroja za moško srajco
- dijak zna narisati osnovo zadnjega in
sprednjega dela moške srajce
- zna narisati osnovni del rokava
v kroje zna vrisati značilne oblike šivov,
prerezov in jih modelira
Dijak:
IZDELA PROJEKTNO NALOGO PO
NAVODILIH Z VSEMI ELEMENTI

- moška srajca (kratek
rokav)

Izdelava samostojnega
oblačila

delo

- Individualno
delo
- Izdelava
izdelka
- Predstavitev
izdelka

dela moške srajce
- zna narisati rokav
- v kroje zna vrisati
značilne oblike šivov,
prerezov in jih modelira
- Dijak zna:
- UPORABITI USVOJENA
ZNANJA V OBLIKI
PREDPISANE PROJEKTNE
NALOGE
- - PREDSTAVITI SVOJE
DELO

krojne slike

Ocena
izdelka/storitve in
poročila oziroma
predstavitev.

DELO DOMA

ŽMO4+ŠOB4+KRO4 (262 ur)
Ocen.
enota
/teden

1

ZAOKROŽENO
VSEBINSKO
PODROČJE

ŽMO4 – ŽENSKE
HLAČE

1-4

2

ŽMO4 - ŽENSKA
BLUZA

4 - 13

1
13 - 18

2
19 - 25

ŠOB4 – ŽENSKA
ŠPORTNA JOPICA

ŠOB4 – ŠPORTNA
OBLAČILA

KOMPETENCE

VSEBINE

Dijak:
- spozna in osvoji izdelavo posameznih
elementov za ženske hlače
- zna povezati posamezne operacije v
končni izdelek, uporabi predhodno
znanje
- zna prilagoditi material modelu hlač
in jih pravilno skrojiti in sešiti

- krojenje in šivanje
ženskih hlač
- krojenje in šivanje hlač
z žepi in izdelanim
pasom

Dijak:
- spozna in osvoji izdelavo
posameznih elementov za
bluzo
- zna prilagoditi osnovno tkanino in
medvlogo
- spozna vrstni red operacij in ga
upošteva pri izdelavi bluze
Dijak:
- spozna in osvoji izdelavo
posameznih elementov za
žensko športno jopico
- zna prilagoditi osnovno tkanino in
medvlogo
- spozna vrstni red operacij in ga
upošteva pri izdelavi športne jopice
Dijak:
- spozna in osvoji izdelavo športnih
oblačil
- zna prilagoditi osnovno tkanino in
medvlogo, elastike…
- spozna vrstni red operacij in ga
upošteva pri izdelavi športnih oblačil

- izdelava elementov za
žensko bluzo
- risanje, krojenje in
šivanje bluze s prsnim
všitkom

- izdelava elementov za
ženko športno jopico
- risanje, krojenje in
šivanje ženske športne
jopice

- risanje, krojenje in
šivanje tunike, majice,
jopice

UČNE
STRATEGIJE

- Individualno
delo
- Izdelava
izdelka

- Individualno
delo
- Izdelava
izdelka

- Individualno
delo
- Izdelava
izdelka

- Individualno
delo
- Izdelava
izdelka

ŠTEVILO UR: 99 + 97+66
MINIMALNI STANDARD

Izdela hlače po podanih
delovnih fazah in s
pomočjo izdelanih vaj.
Izdelek mora biti
uporaben.
Napis delovnega poročila
o izdelku.
Izdela žensko bluzo po
podanih delovnih fazah in
s pomočjo že izdelanih
vaj.
Izdelek mora biti
uporaben.
Napis delovnega poročila
o izdelku.
Izdela žensko športno
jopico po podanih
delovnih fazah in s
pomočjo že izdelanih vaj.
Izdelek mora biti
uporaben.
Napis delovnega poročila
o izdelku.
Izdela športna oblačila
(majice, tunike, jopice) po
podanih delovnih fazah in
s pomočjo že izdelanih
vaj.
Izdelek mora biti
uporaben.

NAČIN PRIDOBITVE
OCENE

ČASOVNI OKVIR

Ocena izdelka in
zapisa v delavniški
dnevnik.

32

Ocena izdelka in
zapisa v delavniški
dnevnik.

67

Ocena izdelka in
zapisa v delavniški
dnevnik.

43

Ocena izdelka in
zapisa v delavniški
dnevnik.

56

1
26 - 29

2
30 - 33

3
1 - 33

KRO4 – MOŠKE
HLAČE

Dijak:
- spozna in osvoji izdelavo
posameznih elementov za
moške hlače
- zna prilagoditi osnovno tkanino,
medvlogo, žepovino in pasni trak
- spozna vrstni red operacij in ga
upošteva pri izdelavi moških hlač

KRO4 – MOŠKA
SRAJCA

Dijak:
- spozna in osvoji izdelavomoškega
rokavnega razporka
- zna prilagoditi osnovno tkanino in
medvlogo
- spozna vrstni red operacij in ga
upošteva pri izdelavi moške srajce

ŽMO+ŠOB+KROprojektna naloga

Dijak:
IZDELA PROJEKTNO NALOGO PO
NAVODILIH Z VSEMI ELEMENTI

- izdelava elementov za
moške hlače
- risanje, krojenje in
šivanje moških hlač

- risanje, krojenje in
šivanje moške srajce

Izdelava samostojnega
oblačila

- Individualno
delo
- Izdelava
izdelka

- Individualno
delo
- Izdelava
izdelka

- Individualno
delo
- Izdelava
izdelka
- Predstavitev
izdelka

Napis delovnega poročila
o izdelku.
Izdela moške hlače po
podanih delovnih fazah in
s pomočjo že izdelanih
vaj.
Izdelek mora biti
uporaben.
Napis delovnega poročila
o izdelku.
Izdela moško srajco po
podanih delovnih fazah in
s pomočjo že izdelanih
vaj.
Izdelek mora biti
uporaben.
Napis delovnega poročila
o izdelku.
- Dijak zna:
- UPORABITI USVOJENA
ZNANJA V OBLIKI
PREDPISANE PROJEKTNE
NALOGE
- PREDSTAVITI SVOJE
DELO

Ocena izdelka in
zapisa v delavniški
dnevnik.

32

Ocena izdelka in
zapisa v delavniški
dnevnik.

32

Ocena
izdelka/storitve in
poročila oziroma
predstavitev.

DELO DOMA

2. SPLOŠNI PREDMETI
SLOVENŠČINA (66 UR)
Zap.
Št.

TEMATSKI SKLOP

1.

JEZIK –
BESEDILO

2.

DOMO
VINA POEZIJA

TEME
Materinščina in tuji jeziki
Slovenski jezik med drugimi
jeziki
VRSTE BESEDIL
Enogovorno in dvogovorno
besedilo
Praktično sporazumevalno
uradovalno, strokovno in
publicistično besedilo
Uradni govor
Preverjanje in ocenjevanje

Domovinska tematika v
slovenskem pesništvu
Oton Zupančič: Z vlakom
Tone Pavček: Take dežele ni
Karel Destovnik-Kajuh:
Slovenska pesem
Tone Kutner: Hišice, hiše
Miroslav Košuta: Tržaška
izštevanka
Rado Bordon: Rojstni kraj
Gustav Januš: Stric
Pavla Gruden: Temna misel
Vladimir Kos: Šanson izgnanca
Vlado Kreslin: Spet doma

KOMPETENCE
Dijaki razvijajo sporazumevalno
zmožnost tako, da so sposobni
raznovrstna besedila v slovenskem jeziku
sprejemati, razčlenjevati (razumevati) in
tvoriti.
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 do njih.
Dijaki izražajo svoje doživljanje,
razumevanje in vrednotenje umetnostnih
besedil v pogovoru in v govornem
nastopu.
Dijaki pišejo besedila, v katerih izražajo
svoje doživljanje, razumevanje in
vrednotenje umetnostnih besedil.
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.

ČASOVNI
OKVIR
1-22

23-26

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
O prebranih ali slišanih umetnostnih
besedilih se je zmožen pogovarjati s
sogovorci,
Govorni nastop je zmožen izvesti
V pisnem izdelku (doživljajski spis)
vodena interpretacija), svoje
doživljanje izrazi s pomočjo učitelja,
Dijak je zmožen s pomočjo povezati
značilnosti dobe in smeri ter dejstva
iz življenja in dela avtorjev s
prebranimi in slišanimi umetnostnimi
besedili.
Dijak je zmožen prepoznati literarno
prvino
Dijak je zmožen delno opisati
literarno prvino

NAČIN
PRIDOBITV
E OCENE
Pisno,
ustno
DZ 5-16
DZ 19-27

Pisno,
ustno
K 15 (1-11)
K17(1-10

Ervin Fritz: Kako je z nami
3.

4.

5.

BESEDILNE
VRSTE

PRIPOVEDNI.ŠTVO

POMENI –
BRANJE

BESEDILNE VRSTE
Življenjepis
Opravičilo
Zahvala
Sožalje
Prošnja
Obvestilo
Poročilo
Preverjanje in ocenjevanje
Miško Kranjc: Režonja na
svojem
F. Bevk: Kaplan Martin
Čedermac
Boris Pahor: Mesto v zalivu
L. Kovačič: Prišleki
Josip Murn: Ko dobrave se
zmrače
Ivan Minatti: Nekoga moraš imeti
rad
F.M. Ježek: N:N: in črna pega čez
oči
M. Bor: Šel je popotnik skozi
atomski vek
L. Krakar: Kolodvorska
restavracija
J. Menart: Hočem
S. Vegri: Družina
s. Jenko: Tilka
F. Milčinski: Butalski gasilci
POMENI BESED
Opis delovnega postopka

Dijaki se zavedajo, da je slovenščina kot
njihov materni jezik zanje najbolj
naravna socializacijska danost, saj v tem
jeziku najlaže in najuspešnejše izražajo
misli, občutja, hotenja, ustvarjalnost, pa
tudi razumejo sebe in druge ter
navezujejo in ohranjajo stike z drugimi
ljudmi.

27-40

Dijaki pri sporazumevanju uporabljajo
govornemu položaju ustrezno socialno
zvrst in podzvrst, v ustreznih govornih
položajih si prizadevajo govoriti knjižno.

40-62

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 interpretacija.)

62-66

Zna s pomočjo delno opisati, delovni
postopek, napravo izdelek,

Dijaki sodelujejo v pogovorih, poslušajo
in berejo različna besedila ter ustno in
pisno izražajo svoje misli, doživetja,
čustva, stališča in ustvarjalnost..

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.

Pisno
ustno
DZ 29-50

Pisno
ustno
K 32 (1-15)
K 37(1-11)
K 54(1-9)
K 57(1-13)
K59 (1-9)
K 73 (1-15)

Dijaki razvijajo in ohranjajo pozitivno
razmerje do leposlovja ter ob branju
književnih besedil in pogovoru o njih
oblikujejo svoj sestav kulturnih in
družbenih vrednot..

Dijaki so zmožni napisati besedila, pri
razčlembi pa ločijo zaznamovanost

Pisno

Slogovno zaznamovane in
nezaznamovane besede
Stalne besedne zveze
Premi in poročani govor
Ločila
Preverjanje in ocenjevanje
BESEDILA
m. Mazzini: Kralj ropotajočih
duhov
A. Bitenc: Električna kitara
DOMAČE BRANJE
Preverjanje in ocenjevanje

besed, domačo , prevzeto besedno zvezo,
upoštevajo pravopisna pravila.

pravopisna pravila delno upošteva

Pri poslušanju in branju umetnostih
besedil se oblikujejo v doživljajsko
usmerjen bralce, razvijajo zmožnost
branja književnih besedil in občutek, da
je branje književnosti lahko vir
estetskega užitka.

Dijak je zmožen opisati literarno
prvino v vodenem pogovoru.

Ustno
DZ 54-67
DZ 113-118
DZ 119-127

ANGLEŠČINA (66 UR)

TEMATSKI
SKLOP

TEME

Kaj zmorem - danes in včeraj
Včeraj
Ko sem bil otrok

1.

BILO JE
NEKOČ

KOMPETENCE

Dijak zna povedati kaj zmore in zna
Dijak zna opisati, kje je bil včeraj z
glagolom biti
Dijak pripoveduje o preteklih dogodkih v
preteklem času (raba Past Simple)
Dijak pozna vse tri oblike nepravilnih
glagolov

ČASOV
NI
OKVIR

MINIMALNI STANDARD

25 Dijak zna:
opisati kje je bil v preteklosti
(preprosta uporaba z glagolom
biti)
zna opisati pretekli dan ali
dogodek
povedati preteklo obliko
najbolj uporabljanih
nepravilnih glagolov
pozna in pravilno rabi Past
Simple (trdilna, nikalna,
vprašalna oblika)
razume bistvo sporočila in
poroča o slišanem in
prebranem
Dijak izdela osebno mapo, v kateri so
naslednje sestavine:
opis dijaka (osebni podatki)
obnova najljubše knjige
Aktivno sodelovanje, prinašanje
pripomočkov in pisanje domačih
nalog je minimalni standard za
pridobitev pozitivne ocene

NAČIN PRIDOBITVE
OCENE

Ustno, pisno,
Individualno, v dvojicah
Izdelek-mapa

Hrana in pijača

Mestno življenje

2.

BOLJŠI IN
VEČJI

Dijak pozna osnovne skupine hrane, zna
opisati tipične prehranjevalne navade po
svetu.
Zna fraze za nakup in zna uporabljati
vljudnostne fraze pri mizi
Dijak pozna značilnosti mestnega življenja,
zna primerjati življenje v različnih mestih.
Zna stopnjevati pridevnike, jih pozna in
uporablja
Zna opisati življenje na podeželju in
primerjati življenje v mestu z življenjem na
podeželju

Smerokaz
Zna dati navodila glede potovanja iz enega v
drugi kraj.

25

Dijak zna
našteti in prepoznati skupine
hrane, opisati preprost obrok
povedati kaj želi v trgovini
zna uporabiti preproste prošnje
pri mizi
osnovne pridevnike in zna
uporabljati vse tri oblike
stopnjevanja
prebrati preprost tekst in ga
obnoviti
našteti osnovne značilnosti
(stavbe) podeželja in mesta
pozna osnovne fraze za
usmerjanje
Dijak nadaljuje z osebno mapo, v katero
doda:
opis svojega mesta in države
jedilnik z najljubšo hrano
Aktivno sodelovanje, prinašanje
pripomočkov in pisanje domačih
nalog je minimalni standard za
pridobitev pozitivne ocene

Ustno, pisno,
Individualno, v dvojicah
Izdelek-mapa

Opisovanje ljudi

3.

LEPOTA
IN
ZDRAVJE

Dijak opiše zunanji izgled sebe in
drugih.
Zna opisati kaj ljudje počnejo in kaj
imajo oblečeno.

V trgovini z oblačili
Zna nakupovati obleke

16 Dijak zna:
opisati kaj ima oblečeno
se zna opisati (zunanjost) in
opisati drugega
zna uporabljati sedanji časPresent Continuous Tense
pozna fraze za nakup obleke
Dijak konča osebno mapo z:
opisom svoje zunanjosti
plakatom z oblačili
Aktivno sodelovanje, prinašanje
pripomočkov in pisanje domačih nalog
je minimalni standard za pridobitev
pozitivne ocene

Ustno, pisno,
Individualno, v dvojicah
Izdelek-mapa

DRUŽBOSLOVJE (66 UR)

1.

Sodobni svet in geografski procesi v njem

TEMATSKI
SKLOP

TEME

Vzroki in posledice različne
gospodarske razvitosti
Lakota in podhranjenost
Poselitev Zemljinega površja
Migracije
Aktualna krizna žarišča
Brez energije ni življenja in razvoja
Ekološki problemi sodobnega sveta
Naravne nesreče
Poseganje v okolje
Naravovarstvene organizacije

KOMPETENCE

ČASOVNI
OKVIR

MINIMALNI STANDARD

NAČIN
PRIDOBITVE
OCENE

- zna analizirati vzroke in posledice september, - dijak razume bistvene vzroke Pisno, ustno in
različne stopnje gospodarske
november, delitve sveta na bogate in
drugo
razvitosti
december revne
- pojasni problem pomanjkanja
- zna pojasniti problem
hrane
pomanjkanja in presežkov
- zna ugotoviti vzroke in posledice
hrane
za oblike selitev
- zna opisati vzroke in
- zna imenovati in na stenski karti
posledice rasti prebivalstva,
locirati sodobna krizna žarišča
ugotovi vzroke in posledice ter
- s pomočjo IKT zna poiskati in
oblike selitev
izbrati informacije za izbrano
- zna našteti glavne ekološke
aktualno temo
probleme sodobnega sveta
- na stenski karti zna pokazati
- pozna prednosti in slabosti, ki
območja energijskih virov
jih prinaša gospodarski razvoj,
- zna našteti in opisati svetovne
različen odnos do okolja glede
ekološke probleme
na kulturno različnost,
- zna opisati in razložiti glavne
zgodovinski razvoj
oblike naravnih nesreč
- zna analizirati in ovrednotiti
koristi in slabosti gospodarskega
napredka
- našteje nekaj način reševanja
perečih problemov sodobnega sveta

Življenje v skupnosti

2.

Socializacija posameznika
Dejavniki socializacije
Načini socializacije
Družbene skupine
Družbene vloge
Velika verstva sveta
Poglavitne značilnosti religije
Religija – družbeni pojav
Norme in vrednote, odlonskost
Kultura
Sestavine kulture
Mladi in subkultura

- razloži oblikovanje posameznika v december,
procesu socializacije
januar,
- razloži na kakšne načine delujejo februar
vrstniške skupnosti, družina, šola,
religiozne organizacije in sredstva
obveščanja na oblikovanje
posameznika
- s pomočjo IKT zna poiskati
organizacije, ki se ukvarjajo z
otrokovimi pravicami,…
- zna razložiti razloge za odlonskost
- zna primerjati različne subkulture
v sodobnih družbah
- zna našteti različne subkulture v
lastnem okolju
- zna primerjati osnovne značilnosti
svetovnih religij

- pozna proces socializacije in
delovanje dejavnikov
socializacije
- razume, da dejavniki lahko
delujejo protislovno in na
različne načine na oblikovanje
osebnosti, stališč in vrednot
- pozna pravice otrok ter
družbene in kulturne funkcije
religije
- razume opredelitev
odlonskosti

Pisno, ustno in
drugo

Sporazumevanje in odločanje v
skupnosti

3.

Država
Demokracija
Oblast in delitev oblasti
Volitve
Stranke
Procesi odločanja v družbi
Politična kultura
Ustava RS
Socialna politika
Pravice človeka
Pomen prava in pravic človeka
Človekove pravice v Sloveniji

- zna pojasniti način delovanja
parlamentarne demokracije
- zna pojasniti pomembnost delitve
oblasti
- razume delovanje političnih strank
ter pomen volitev
- razume osnovne opredelitve v
ustavi RS
- razume delovanje državnih
organov ter zna našteti njihove
pristojnosti
- razume opredelitve človekovih
pravic ter temeljnih svoboščin in
zna pojasniti njihov pomen za
posameznika

marec, - razumeti značilnosti moderne
april, maj države in njen pomen za
človekove pravice
- pozna osnovne elemente in
načine parlamentarne
demokracije
- pozna vlogo in način
delovanja političnih stran ter
Pisno, ustno,
pomen volitev
drugo
- pozna državno ureditev RS
- zna našteti vrste pravic ter
načine za njihovo varovanje

Matematika (99 UR)
TEMATSKI
SKLOP
1. OSNOVE
MODELIRANJA

TEME
Osnove
modeliranja

KOMPETENCE
Dijak:
- razume in prepozna
eksponentno rast,
- razume in prepozna
logaritemsko rast,
- izdela preprost matematični
model,
- kritično uporabi že izdelan
matematični model,

- 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 (tudi domačih), pripravi
seminarskih nalog

ČASOVNI
MINIMALNI STANDARDI
OKVIR
15 h
Dijak:
(1 – 15)
- prepozna eksponentno rast iz
besedilnega opisa, tabele in grafa
Sep (9h)
(pri opisu odvisnosti se omejimo
(1 – 9)
na primere, pri katerih so
vrednosti neodvisne sprem. cela
Okt (6 h)
št.)
(10 – 15)
- prepozna logaritemsko rast na
podlagi besedilnega opisa, tabele
in grafa (pri opisu odvisnosti se
omejimo na primere s preprosto
osnovo),
- opiše pojav s pomočjo
preprostega matematičnega
modela, pri uporabi model
kritično povezuje s samim
pojavom,
- pri obravnavi pojava kritično
uporablja že izdelan matematični
model,
- izdela in predstavi svoj
matematični model
-

pravilno uporablja 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

Izdelava in
predstavitev
naloge:
Mat. model
– 3. ted.
OKT.

2. OSNOVE
Urejanje in
STATISTIKE prikazovanje
podatkov

Srednje
vrednosti

Dijak:
- pozna in uporablja osnovne
statiatične pojme
- zbere podatke in jih prikaže v
tabeli,
- analizira podatke in jih
predstavi z ustreznimi
prikazi,

-

določi aritmetično sredino,
modus in mediano,

-

izdela empirično preiskavo

- 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 (tudi domačih), pripravi
seminarskih nalog, plakatih

11 h
(16 – 26)

Nov (8)
(16 – 23)
Dec (3 h)
(24 - 26)

Dijak:
- pozna in uporablja osnovne
statistične pojme: populacija,
statistična enota, vzorec,
preučevana značilnost, diskretne
in zvezne vrednosti, statistična
ocena, frekvenca, relativna
frekvenca,
- zbere podatke, jih ustrezno
grupira in prikaže v tabeli, pri
tem upošteva tudi relativno
frekvenčno porazdelitev,
- podatke ustrezno razvrsti ali
razporedi v skupine ali drevesno
strukturo,
- podatkom določi modus,
mediano, aritmetično sredino,
- podatke prikaže s stolpčnim
prikazom, linijskim diagramom,
- izvede manjšo empirično
preiskavo, v okviru katere
podatke zbere, jih analizira,
predstavi in ugotovitve
interpretira. Pri tem uporablja
ustrezna znanja o obdelavi
podatkov.
-

-

pravilno uporablja matematične
formule,
uspešno zagovarja domačo nalogo,
aktivno sodeluje pri pouku (sledi
pouku, se odziva na vprašanja, ima
urejene zapiske, prinaša in uporablja

Seminarska
naloga – 4.
ted. NOV.

pripomočke kot npr. geometrijsko
orodje, kalkulator)

3. GEOMETRIJA
V RAVNINI

Merjenje in
pretvarjanje
enot

Osnovni pojmi
geometrije

Dijak:
- pozna količine in merske
enote.
- Meri količine in jih izraža v
različnih merskih enotah.
- Pretvarja količine med
različnimi merskimi enotami.
- Pozna osnovne pojme
geometrije: točka, premica,
daljica, poltrak, ravnina, kot,
ravninski lik, geometrijsko
telo.

40 h
(27 – 66 )

Dijak:
- pozna količine in merske enote,

Ustno –
sproti

Dec (5 h)
(27 – 31)

- pozna in uporablja osnovne
geometrijske pojme: točka,
premica, daljica, poltrak,
ravnina, kot, ravninski lik,
geometrijsko telo.
- uporablja dogovorjene znake za
premico, daljico, točko, kot
- nariše pravokotnico in
vzporednico na dano premico
skozi poljubno točko
- pozna zapisa za pravokotnici in
vzporednici: s  p in s║p

Pisno
mar – 4.ted
maj – 4.ted

Jan (4h)
(32 – 35)
Feb (3h)
(36 – 38)
Marec
(8h)
(39 – 46)

Kot
-

-

Poznati pojem kota, vrste
kotov.
Poznati enote za merjenje
kotov.
Računati s koti.

-

Poznati pojem simetrale.

-

Poznati in razlikovati
trikotnike glede na stranice in
kote.

Simetrala
stranice in
simetrala kota.

Trikotniki.

Maj (9h)
(53 – 61)

- prepozna, opiše in skicira kote:
ostri, topi, iztegnjeni, polni,
pravi kot, sokot, sovršna kota..
- pozna mere za kot in računa s
koti.

Jun (5h)
(62 – 66)

- pozna pojem simetrala.
- načrta simetralo daljice in kota.

Apr (6h)
(47 – 52)

- Pozna pojme večkotnik, oglišča,
stranice, notranji koti, diagonala,
trikotnik, štirikotnik
- Prepozna in poimenuje
enakostranični, enakokraki,

-

Načtovati trikotnike

-

Poznati in razlikovati
štirikotnike med seboj glede
na stranice in kote.
Načrtati štirikotnik.

Štirikotniki.

Večkotniki.
Krog in
krožnica.

Skladnost.

-

Poznati in razlikovati
večkotnike.

-

Poznati in razlikovati krog in
krožnico.

pravokotni in raznostran.
trikotnik ter pozna njihove
lastnosti
- pozna:
 lastnosti notranjih in
zunanjih kotov trik. ter
zveze med njimi,
 vrste trikotnikov glede na
stanice in kote,
 višine trikotnika,
 težišče, težiščnice
trikotnika,
 očrtani in včrtani krog
(konstrukcija),
 podobne in skladne
trikotnike.
- zna načrtovati trikotnike
(poznavanje vseh treh stranic,
poznavanje dveh stranic in kota
med njima, poznavanje stranice
in priležnih kotov).
- pozna lastnosti kvadrata,romba,
pravokotnika, paralelograma in
trapeza.
- načrta štirikotnik z znanimi
osnovnimi podatki: stranice,
koti, diagonale.
- Pozna pojme:
 krožnica, krog, polmer,
premer,



Podobnost.

Pitagorov izrek.

Kotne funkcije
v pravokotnem
trikotniku

Obsegi in
ploščine likov

-

Poznati pojem skladnost.
Upoštevati skladnost
trikotnika pri reševanju
nalog.

- Poznati podobnost.
- Poznati in uporabljati Talesov
izrek.
- Uporabiti podobnost
trikotnikov pri reševanju
nalog.

- Poznati in uporabljati
Pitagorov izrek.
- Poznati definicije kotnih
funkcij v pravokotnem
trikotniku.
- Uporabljati definicije kotnih
funkcij v pravokotnem
trikotniku.
- Določiti obseg in ploščino
ravninskega lika.
- Izračunati obseg in ploščino
pravilnega večkotnika,
krožnega izseka in krožnega
loka.
- razume, pozna definicije, pravila,
lastnosti, obrazce in jih uporablja pri

tangento, tetivo,
mimobežnico,
 središčni in obodni kot,
- Načrta krožnico z danim
polmerom oz. premerom
- Pozna in nariše tangento, sekanto
in mimobežnico skozi dano
točko
- razume in uporabljati pojem
skladnost.
- Nariše zrcalno sliko točke,
daljice in lika glede na premico.
- pozna definicijo podobnih
trikotnikov.
- razlikuje skladne in podobne
trikotnike.
- pozna pojem razmerja in
sorazmerja.
- zna deliti daljico v predpisanem
razmerju.
- Uporabljati Pitagorov izrek v
pravokotnem trikotniku,
kvadratu, pravokotniku in
enakokrakem trikotniku.
- Določiti vrednosti kotne funkcije
poljubnega kota z računalom.
- Izračunati obseg in ploščino

zgledih,
- razmisli o pravilnosti in smiselnosti
rezultata,
- aktivno in konstruktivno sodeluje pri
pouku
- razvija samostojnost pri reševanju
nalog (tudi domačih), pripravi
seminarskih nalog, plakatih

ravninskega lika (pravilnega
večkotnika, kroga).
-

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

NARAVOSLOVJE (33 UR)

TEMATSKI
SKLOP

TEME

1.

Energija

-

Kaj je energija
Različne oblike energij
Pretvarjanje energije iz ene oblike v
drugo
Naravni viri energije
Pridobivanje energije in njen prenos
Topla greda
Poraba energije v gospodinjstvu
Varčevanje z energijo

KOMPETENCE

-

-

Definira mehansko delo in moč
Pozna kinetično in potencialno energijo
Proučuje snovne in energetske
spremembe pri kemijskih reakcijah
Spozna naravne vire energije
Spozna alternativne vire energije
Spozna osnovne principe delovanja
elektrarne
Spozna osnovne principe prenosa
električne energije
Spoznajo vzroke za globalno
ogrevanje zemlje
Pozna porabnike energije v
gospodinjstvu in možnosti za
varčevanje z energijo

ČASOVNI
OKVIR

September,
oktober,
november

10 ur

MINIMALNI STANDARD

Dijak zna:
Uporabljati definicije v
preprostih računskih primerih
Navesti primere pretvarjanja
ene oblike energije v drugo
Zna zapisati delo in moč
električnega toka
Razume pojma endotermna in
eksotermna reakcija
Zna našteti in opisati nekaj
naravnih virov energije in
njihove značilnosti
Zna našteti in opisati nekaj
alternativnih virov energije in
njihove značilnosti
Razložiti osnovni princip
delovanja različnih elektrarn
Razložiti pomen in posledice
pojava tople grede

NAČIN PRIDOBITVE
OCENE

Ustno

človeško telo in ohranjanje zdravja

2.

-

Kaj in kako je zgrajena celica
Kaj so organi in organski sistemi
Kaj so bolezni
Kateri dejavniki v okolju negativno
vplivajo na ohranjanje zdravja
Kdo so prenašalci bolezni
Pomen spolnih odnosov in zakoni
dedovanja
Kaj so toksične snovi za človeka
Kako delujejo psihoaktivne substance

-

-

-

Pozna celico kot osnovno gradbeno in
funkcionalno enoto življenja
Razume delovanje človeškega telesa
Vedo, katere spremembe v telesu
lahko kažejo na bolezenske
spremembe
Dejavniki, ki lahko negativno vplivajo
na zdravje človeka
Spoznajo vplive bakterij, glivic, virosov
in zajedavcev na zdravje človeka in
načini prenašanja bolezni
Poznajo preventivne ukrepe
Razvijajo odgovornost za ohranjanje
lastnega zdravja
Uporaba genske tehnologije
Škodljivi vplivi alkohola, nikotina in
drugih toksičnih snovi

November,
december,
januar

Dijak zna:
Razložiti pomen celice za
Ustno
življenje
Razloži osnovne značilnosti
življenja
Drugo (plakat)
Pozna biološke osnove
spolnosti
Našteje nekaj sprememb v
telesu, ki kažejo na bolezen
Razloži kaj so povzročitelji in kaj
so prenašalci bolezni
Razloži kaj je zdravo okolje,
hrana, in zdrav človek
Zavedajo se bioloških in
etničnih dilem pri uporabi
genske tehnologije
Poznajo škodljive učinke
različnih toksičnih snovi in
psihoaktivnih substanc

-

3.

Ekologija

12ur
-

Zgradba in delovanje ekosistema
Naravni in antropogeni ekosistemi
Odnosi med organizmi
Prehranjevalne verige
Kroženje snovi in energije v naravi
Populacija
Vpliv sodobnega življenja na naravo

-

Opiše posledice človekovih posegov v
ekosisteme in se zaveda pomena
ohranjanja ekosistemov
- Zna ovrednotiti čas, potreben za
revitalizacijo uničenih ekosistemov

Februar,
marec, april,
maj

11ur

Dijak zna:
Ustno
Opredeliti pojme živi in neživi
dejavniki ekosistema
Opredeliti naravni in antropogen
ekosistem
Navesti primer prehranjevalne
verige in določiti proizvajalce,
potrošnike in razkrojevalce
Prepoznati in opisati
najpogostejše odnose med
organizmi
opisati lastnosti populacije
opisati različne medvrstne
odnose

ŠPORNA VZGOJA (66 UR)

TEMATSKI SKLOP

SPLOŠNA
KONDICIJSKA
PRIPRAVA

TEME





1.


Izvajanje dalj časa
trajajoče športne
aktivnosti: tek.
Dvigovanje bremena
v različnih položajih,
z ustreznimi
amplitudami, težo in
pravilnim dihanjem.
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
20

MINIMALNI STANDARD



Dijak neprekinjeno preteče
2400 m.



Zna sestaviti kompleks
gimnastičnih vaj.



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

NAČIN
PRIDOBITVE
OCENE
Praktični
preizkus

ŠPORTNE IGRE:
ODBOJKA
KOŠARKA



Izvajajo vodenja,
podaje, lovljenja,
mete, udarce,
servise in
sprejeme servisa,
sprejeme udarca,
različne odboje pri
podaji.



Igrajo v različicah
1 : 1, 2 : 2, 3 : 3 s
prirejenimi pravili.



Vtekajo, se
odkrivajo in

2.

menjujejo igralna
mesta.


Rešujejo igralne
situacije,
sprejemajo servis
in udarec,
organizirajo
napad.



Vrednotijo in
izrekajo stališča
do športnega ob
našanja.




Usvojiti, utrditi in nadgraditi
osnovne tehnične prvine.
Povezati in uporabiti tehničnotaktične elemente v osnovnih
igralnih situacijah.



Poznati pravila igre.



Upoštevati in prilagajati se
ciljem skupine.
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Dijak :






pozna in obvlada osnovne
tehnično-taktične elemente
odbojke in košarke.
V igri uporablja osnovno
tehnično-taktične elemente
glede na svoje
individualne sposobnosti
Upošteva pravila igre in
športnega obnašanja.

Praktični
preizkus



Izvajajo osnovna



gibanja in preže.



3.

ŠPORTNE IGRE Z
LOPARJI:
BADMINTON
NAMIZNI TENIS
TENIS



Izvajajo servise,

osnovne tehnične prvine.



taktične elemente v osnovnih

servisa.

igralnih situacijah.

Igrajo s prirejenimi
Vrednotijo in
izrekajo stališča
do športnega obna
šanja.
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Dijak :
pozna in obvlada osnovne
tehnično- taktične
elemente badmintona,
namiznega tenisa in tenisa.



V igri uporablja osnovno
tehnično-taktične elemente
glede na svoje
individualne sposobnosti



Upošteva pravila
športnega obnašanja.

Povezati in uporabiti tehnično-

udarce, sprejeme

pravili.



Usvojiti, utrditi in nadgraditi

Upoštevati načela športnega
obnašanja.

Praktični
preizkus

