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UVODNA MISEL

Delo v Konzorciju unisVET se v letu 2012 zaključuje. Štiriletno obdobje uvajanja novih izobraževalnih
programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področij ekonomije, poslovanja,
predšolske vzgoje in frizerstva je prineslo v poklicne in srednje strokovne šole novo dinamiko.
V prenovljenih programih smo se srečali s konceptoma modularnosti in odprtega kurikula, ki smo ju
poskušali v okviru Konzorcija unisVET skupaj udejanjiti, da bi dosegli čim boljše znanje in razvili
kompetence dijakinj in dijakov v prenovljenih programih za konkurenčen nastop na trgu dela.
Učiteljem so se v okviru Konzorcija unisVET ponudile nove priložnosti za izobraževanja, skupno
načrtovanje, timsko delo in povezovanje tako na domači šoli kot tudi s kolegi z drugih šol z enakimi in
sorodnimi programi na področju storitvenih dejavnosti v Sloveniji. Izvedena so bila številna izobraževanja za šolske kolektive, interesne skupine učiteljev in za ravnatelje. Seminarji, delavnice in srečanja
pa niso služili le pridobivanju novega znanja, ampak so bila izjemno dragocene priložnosti za
izmenjavo mnenj, dobrih praks, skupno snovanje, povezovanje in sodelovanje med šolami. Zelo
dragocen prispevek so k tem aktivnostim dodali predstavniki delodajalcev in strokovnjaki z različnih
zavodov in inštitucij.
Kot koordinatorska šola za pripravo meril in standardov za ocenjevanje in točkovanje je Srednja
ekonomska šola Maribor sledila zastavljenim smernicam in programu dela za štiriletno obdobje.
Aktivnosti so zajemale oblikovanje delovne skupine, izobraževanje multiplikatorjev, ki so izvedli
številna izobraževanja v šolskih kolektivih na različne teme, povezane z merili in standardi za ocenjevanje in točkovanje, primere dobre prakse, učne situacije, evalvacijo, samoevalvacijo ...
Nekaj vsebin iz bogatega nabora je predstavljenih tudi v tem zborniku. Vabimo vas, da ga prelistate.
Ob koncu projekta se zahvaljujemo financerjema projekta Ministrstvu za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport in Evropskemu socialnemu skladu, vodji projekta GZS Centru za poslovno usposabljanje in Srednji upravno administrativni šoli Ljubljana, vsem konzorcijskih partnerjem, članom
delovne skupine za pripravo meril in standardov za ocenjevanje in točkovanje ter zunanjim
sodelavcem, ki ste nam pomagali, da smo realizirali zastavljene cilje.

SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA MARIBOR
Darja Cizel, ravnateljica
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1 PREDSTAVITEV DELOVNE SKUPINE ZA
PODROČJE: PRIPRAVA MERIL IN
STANDARDOV ZA OCENJEVANJE IN
TOČKOVANJE

1

2

Nastanek: Na osnovi razpisa 4. aprila 2008 smo bili vključeni v projekt »unisVet« Uvajanje novih
izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja storitev za
obdobje 2008–2012.
UnisVet je štiriletni projekt, ki vključuje šole s področij ekonomije, poslovanja, predšolske vzgoje in
frizerstva.
Projekt vodi Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje, poleg njega pa v
projektu sodeluje še deset konzorcijskih partnerjev:











SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA LJUBLJANA
SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA MARIBOR
ŠOLSKI CENTER PTUJ
SREDNJA EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA NOVA GORICA
EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO
SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA CELJE
EKONOMSKO STORITVENI IZOBRAŽEVALNI CENTER KRANJ
SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA
SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA LJUBLJANA
SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA LJUBLJANA

Cilji projekta so:




uvedba 26 novih izobraževalnih programov za področja: ekonomija, trgovina, upravnoadministrativna dejavnost, predšolska vzgoja, frizerske storitve na 53 šolah
v uvajanje novih izobraževalnih programov je vključenih 2050 strokovnih delavcev, 90 vodstvenih delavcev in 4070 dijakov
uvedba sistema celovite kakovosti po šolah

Ciljne skupine: ravnatelji, učitelji, svetovalni delavci, vzgojitelji, dijaki, socialni partnerji in lokalna
skupnost
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Organigram:

Strokovni svet

Upravni odbor

Projektna pisarna
Vodja projekta

Vodja aktivnosti 1, 2 … 11
Frizerstvo,
predšolska vzgoja

Delovna skupina 1, 2 … 11

Multiplikator 1, 2 … 53

Šola 1, 2 … 53
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CPI

Naloge in nosilci:
Operativna priprava, vodenje, koordinacija
projekta

GZS Center za poslovno usposabljanje
Janez Dekleva, Bojana Sever

Priprava izvedbenih kurikulov

Srednja upravna in administrativna šola
Ljubljana
Darja Vidovič

Priprava odprtega kurikula

GZS CPU
Mojca Cek

Priprava meril in standardov za ocenjevanje in
točkovanje

Srednja ekonomska šola Maribor
Danila Žuraj, Milena Fundak

Opredelitev meril za vrednotenje in
priznavanje neformalno pridobljenega znanja

Šolski center Ptuj
Aljoša Bradač

Vzpostavitev sistema map osebnih dosežkov
in priprava mape učnih dosežkov dijaka za vse
dijake na šolah

Srednja ekonomska in trgovska šola Nova
Gorica
Tatjana Batistič

Priprava osebnih izobraževalnih načrtov za
posamezne dijake na šolah

Ekonomska šola Novo mesto
Andreja Petrovič

Priprava učnih gradiv

Srednja ekonomska šola Celje
Damjana Lovrenčič

Samoevalvacija

Ekonomska šola Kranj
Gabrijela Jošt

Promocija poklicev in projekta

GZS CPU
Mojca Cek

Koordinacija dela za področje
ekonomija/poslovanje

Srednja ekonomska šola Ljubljana

Koordinacija dela za področje frizerstvo

Srednja frizerska šola Ljubljana

Koordinacija dela za področje predšolska
vzgoja

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana

Zaključna konferenca projekta

GZS Center za poslovno usposabljanje

Prva koordinatorica delovne skupine je bila Danila Žuraj, ki se je s 1. 9. 2010 upokojila, zato jo je
nadomestila Milena Fundak.

Danila Žuraj

Milena Fundak

Vključena so področja: ekonomija in poslovanje, frizerstvo ter predšolska vzgoja.
Strokovna sodelavca delovne skupine sta Breda Zupanc, CPI, in Vladimir Milekšič, ZRSŠ.
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Breda Zupanc

Vladimir Milekšič

Članice delovne skupine so: Renata Rihter, Lili Epih, Gabrijela Blaznek, Marinka Jarm, Barbara Špilak
in Tanja Ušaj Hvalič.
Koordinatorica za področje ekonomije je Tanja Dovžak, za področje frizerstva Sanda Smrekar in za
predšolsko vzgojo Manica Mivšek, ki je nadomestila Katarino Jaklitsch Jakše.

Tanja Dovžek, Manica Mivšek, Marinka Jarm,
Marinka Jarm, Barbara Špilak, Renata Rihter
Renata Rihter

Opravili smo:






37 srečanj delovne skupine
9 usposabljanj za člane delovne skupine
42 usposabljanj za šolske kolektive
usposabljanj se je udeležilo 1237 udeležencev
v skupini deluje 10 multiplikatorjev

Kaj si želimo?
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pri pouku preusmeriti pozornost na učne situacije
izboljšati proces ocenjevanja (kako ocenjevati kompetence?)
boljše ocene
uspešne/kompetentne dijake
uvesti spremembe pri pristopih k ocenjevanju
o Kaj ocenjujemo?
o Kdaj ocenjujemo?
o Kako ocenjujemo?

Tanja Ušaj Hvalič, Gabrijela Blaznek, Barbara
Špilak, Lili Epih

Kratka vsebina usposabljanja
USPOSABLJANJE PO ŠOLAH
1. DEL USPOSABLJANJA:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

pregledamo značilnosti različnih konceptov ocenjevanja (kriterijsko, normativno),
pregledamo značilnosti različnih pristopov k ocenjevanju (analitično, holistično ocenjevanje),
spoznavamo kriterijsko ocenjevanje, ki za izvedbo zahteva standarde znanja,
opredelimo standarde znanja,
ponudimo dve metodi določanja standardov znanja, standardi znanja so povezani z metodami
načrtovanja izvedbenega kurikula,
ti dve metodi načrtovanja preizkusimo na konkretnih primerih (za vsak program njihov primer) in
pridemo do standardov znanja,
na osnovi opredeljenih standardov znanja pokažemo na konkretnem primeru oblikovanje veljavnega in
objektivnega preizkusa znanja,
dogovarjamo se o točkovanju preizkusa,
določamo meje za prvo pozitivno oceno glede na strukturo preizkusa.

2. DEL USPOSABLJANJA je delavnica, v kateri učiteljski zbor:
−
−
−

načrtuje učno situacijo,
na podlagi učne situacije določi učne sklope za vsako programsko enoto posebej,
s pomočjo taksonomij opredeli standarde znanj.

Mnenja udeležencev usposabljanja:
−
−
−
−
−
−
−

Dobro, zanimivo in uporabno …
Primeri so dobri, tema je zelo aktualna.
Prijeten, osebni pristop predavateljev …
S predavatelji smo bili zelo zadovoljni.
Krasen način predstavitve − pristop, ki je povabil v sodelovanje.
Pohvalili bi praktično naravnanost predavateljev in konkretnost napotkov.
Želimo imeti nadaljevanje izobraževanja.

Nekaj fotografij z usposabljanj:
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Usposabljanja za članice delovne skupine so med drugimi vodili:


Ida Baš: Retorika 2 – Veščina multiplikatorjev (4. 11. 2010)



Mag. Janez Damjan: Socialno podjetništvo (3. 3. 2011)



mag. Branka Hribar: Nenasilna komunikacija (18. 8. 2011)
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Milan Vujasinovič: Nevrolingvistično programiranje (29. 9. 2011 in 29. 11. 2011)



Mojca Hribar: Premagovanje stresa za učitelje (23. 8. 2012)

Člani delovne skupine so s pomočjo nekaterih zunanjih članov pripravili podrobno izdelano Učno
situacijo Turistična kmetija. Avtorica ideje in koordinatorica aktivnosti pri nastajanju je Gabrijela
Blaznek. Delo je potekalo pod strokovnim vodstvom Vladimirja Milekšiča.

Gabrijela Blaznek
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Seznam sodelavcev v publikaciji Priprava meril in standardov za ocenjevanje in
točkovanje:
−

Gabrijela Blaznek: ideja in vsebinska zasnova, teoretični del, sodobno gospodarstvo/gospodarske dejavnosti, osnove podjetništva in koordinacija učne situacije

−

Vladimir Milekšič: teoretični del, didaktična zasnova, strokovno svetovanje in recenzija

−

Darja Cizel: uvodna misel

−

Milena Fundak: predstavitev delovne skupine

−

Andraž Borovšak: športna vzgoja

−

Lili Epih: slovenščina in lektoriranje publikacije

−

Romana Forte: angleščina

−

Anita Kolpakov: zgodovina

−

Igor Lipovšek: geografija

−

Sonja Perko: matematika

−

Alenka Pokeržnik: biologija

−

Renata Rihter: poslovno komuniciranje

−

Samo Šiles: umetnost

−

Tanja Ušaj Hvalič: poslovni projekti/IKT

−

Breda Zupanc: zaključek

−

Branko Bele: oblikovanje in prelom

−

Martin Pelcl: oblikovanje in prelom, oblikovanje naslovnice
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Gabrijela Blaznek in Vladimir Milekšič

Renata Rihter, Tanja Ušaj Hvalič in Marinka Jarm
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Lili Epih

Člani delovne skupine

V okviru projekta unisVET smo dijakom prvih letnikov v mesecu septembru 2010 razdelili torbe, v
septembru 2011 so prejeli peresnice. Dijaki prvih letnikov SEŠ Maribor so se jih razveselili, za spomin
smo se slikali.

Vsem učencem SEŠ smo kupili majice, ki jih radi nosijo in predstavljajo šolo ob različnih priložnostih.

Milena Fundak
Koordinatorica delovne skupine
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2 UVOD

15

16

Prenova programov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja naj bi omogočila "večjo
notranjo in vsebinsko povezanost in prepletenost znanja ter razvoj ključnih kompetenc, ki vodijo do
celostne usposobljenosti za poklic, sodelovanje v družbi, osebnostni razvoj in nadaljnje izobraževanje"1. Za uresničevanje tega v poglavju »Didaktične smernice za kurikularno načrtovanje«2 zasledimo med drugimi tudi naslednja načela načrtovanja:
−
−
−
−

−

−
−

Razvijanje notranje povezanosti in prepletenosti posameznih vrst znanja: specifičnopoklicnega,
splošnopoklicnega (strokovnoteoretičnega) in splošnega.
Povezovanje pouka teorije in praktičnega usposabljanja: na organizacijski in didaktični ravni.
Razvijati poklicno samostojnost dijaka: dijak naj bi postopoma samostojno izvajal vse faze delovnih
oz. poslovnih procesov: informiranje, načrtovanje, izvajanje, evalvacija, poročanje.
"Dati manj, da bi odnesli več, " kar je mogoče razumeti na najmanj dva načina:
o poudarek je na vključitvi res temeljnih znanj in spretnosti ter odpiranje možnosti za njihovo
nadgradnjo,
o načelo izpostavlja pomen načrtovanja časa za urjenje, ponavljanje in preverjanje.
V nacionalnem kurikulu ure strokovnega dela programa niso razdeljene med posamezne module,
zato da lahko šola v skladu z lastnimi prioritetami, potrebami lokalnega gospodarstva, s svojimi
kadrovskimi in drugimi pogoji oblikuje takšne povezave, ki bodo podpirale razvoj poklicne
kompetentnosti dijakov. To omogoča fleksibilnost v oblikovanju urnika.
Didaktična fleksibilnost omogoča prilagajanje pouka dijakom (prejšnjemu znanju, interesom, ambicijam, sposobnostim). Drugače povedano, načrtovanje dopušča različne oblike, metode dela, tempa.
Izbiro poti določajo cilji in cilj je pripeljati vse dijake najmanj do temeljnega znanja in hkrati
spodbujati odličnost, kjer je to mogoče.

Priporočila za načrtovanje, ki so podana v nadaljevanju te publikacije, so med drugimi tudi naslednja:
−
−
−

Načrtujemo tako, da izhajamo iz realnih delovnih nalog, problemov. Vprašamo se, kaj mora dijak
znati, narediti, izpeljati. Odgovor na to vprašanje je cilj, ki ga želimo doseči. Sledi vprašanje, kako
bomo ta cilj dosegli: katera znanja dijak potrebuje in kako bomo ta znanja operacionalizirali.
Pri načrtovanju smo pozorni, da cilje oblikujemo na različnih ravneh zahtevnosti.
Pri načrtovanju vsebinskega dela praktičnega usposabljanja sledimo načelu teoretizacije prakse.
Izhajamo iz vprašanja, kako usposobiti dijake, da bodo posamezne vidike prakse razumeli in
vrednotili na podlagi strokovnega znanja.

Tem načelom naj bi ustrezala učna situacija, ki jo Smernice … opredelijo na naslednji način: "Ko pa
pristopamo pragmatično (z namenom usposobiti dijake za opravljanje določenih dejavnosti, storitev
ipd. ... ko povezujemo mentalne in psihofizične spretnosti in različna znanja z namenom usposobitve
za delovanje), potem se lahko namesto izraza učna enota uporablja izraz učna situacija." (Smernice
za oblikovanje …)
Pri načrtovanju učnih situacij, v skladu s priporočili, izhajamo iz realnih delovnih nalog, problemov:
vprašamo se, kaj mora dijak znati, narediti, izpeljati ... (Smernice za načrtovanje …)
Učna situacija izhaja torej iz realnih delovnih nalog, problemov, opravljanje katerih je cilj izobraževanja. Realna delovna naloga, v skladu z navedenimi priporočili, naj bi bila središče, okrog katerega se
združujejo in kombinirajo različna znanja, spretnosti in veščine posameznih programskih enot. Torej,
različne programske enote prispevajo tista znanja, spretnosti in veščine s svojega področja, ki jih
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Izhodišča za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega ter srednjega strokovnega izobraževanja, Strokovni svet
RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 2001.
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Kurikul na nacionalni in šolski ravni v poklicnem in strokovnem izobraževanju, CPI 2006.
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potrebujemo za opravljanje realne delovne naloge. To pomeni, da je izhodišče za oblikovanje učne
situacije v prvi fazi realna delovna naloga, za katero iz poklicnega standarda razberemo kompetence,
ki so nujne za opravljanje te delovne naloge, in v drugi fazi katalog znanj posameznih programskih
enot. Ob tem integrirane ključne kvalifikacije vključujemo, kjer je smotrno in jih mogoče integrirati.
Za načrtovanje učne situacije potrebujemo naslednje korake (faze):
−
−
−
−
−
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Izbira delovne naloge, ki v izvedbi združuje različne kompetence (znanja, spretnosti in veščine) in
izhaja iz poklicnega standarda.
Analiza izbrane delovne naloge (katere kompetence so nujne za izvedbo izbrane delovne naloge).
Analiza posameznih kompetenc (katera teoretična, strokovna, postopkovna, praktična znanja, spretnosti in veščine so nujna za pridobivanje posameznih kompetenc).
Izbira kompetenc in načrtovanje ciljev usposabljanja glede na izbrane kompetence (kaj naj bi dijaki
znali, zmogli, obvladali po zaključeni obravnavi učne situacije).
Izbira integriranih ključnih kvalifikacij, ki jih je smotrno vključiti v izbrano delovno nalogo, in
načrtovanje ciljev, ki naj bi jih dijaki na področju integriranih ključnih kvalifikacij dosegli po zaključeni
obravnavi učne situacije.

3 NAČRTOVANJE UČNE SITUACIJE
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3.1 IZBIRA DELOVNE NALOGE
Za primer oblikovanja učne situacije smo izbrali delovno nalogo "oblikovati ponudbo turistične
kmetije v določenem kraju" in je poimenovali »Turistična kmetija«. Bolj natančna naloga za vsako
skupino dijakov je bila pripraviti ponudbo turistične kmetije, izdelati promocijski material in predstaviti ponudbo. Naloga je primerna za program ekonomski tehnik in, zaradi svoje sestave, za večino
poklicnih standardov, ki jih pokriva program ekonomskega tehnika.

3.2 ANALIZA DELOVNE NALOGE
V skladu z zgoraj opredeljenimi koraki smo izhodiščno opravili analizo te delovne naloge, da bi
ugotovili, katera znanja, spretnosti in veščine potrebujemo za izvedbo te naloge oziroma katera
znanja, spretnosti in veščine lahko dijaki pridobijo v tej učni situaciji. Pri analizi smo si pomagali z
razpredelnico, v kateri smo v prvem stolpcu navedli nujne postopke dela za izvedbo te naloge, v
drugem stolpcu smo bolj natančno opisali te postopke dela in v tretjem stolpcu zapisali znanja (tako
strokovnih modulov kot splošnoizobraževalnih predmetov), ki so nujna za izvedbo te delovne naloge.
Rezultat analize je prikazan v razpredelnici v nadaljevanju:
Učni korak
K A J?
(postopki dela)

Navodila za potek dela
K A K O?
(izvedba)

Ugotoviti
značilnosti
izbranega
kraja

−

−

−

−
−

−

−

−

ugotavljanje ekonomskih,
demografskih in ostalih
podatkov (plače, raven cen,
starost, izobrazba prebivalcev
…) izbranega kraja
ugotavljanje osnovnih
značilnosti izbranega kraja
(lega, velikost, podnebje,
dostopnost kraja s
prevoznimi sredstvi …)
ugotavljanje naravnih in
družbenih znamenitosti
(naravne lepote kraja, muzeji,
galerije, spomeniki itd.)
ugotavljanje tradicionalnih jedi
za izbrani kraj
ugotavljanje tradicionalnih
dejavnosti v kmetijstvu za
izbrani kraj (npr. čebelarstvo,
konjereja)
ugotavljanje športnih
aktivnosti v izbranem kraju
(plesne šole, smučarski tečaji
…)
ugotavljanje drugih prednosti,
ki jih ima izbrani kraj (npr.
okoljevarstvena politika)
ugotavljanje pomanjkljivosti,
ki jih ima izbrani kraj (npr.
ozaveščenost prebivalcev
glede ravnanja z odpadki)

Utemeljitev
ZAKAJ TAKO?
(katera znanja so podlaga za ta način dela)
M: Sodobno gospodarstvo/Gospodarske dejavnosti:
− analizira gospodarske dejavnosti v terciarnem sektorju
− spozna področja dejavnosti v turizmu in vrste turizma
− oceni dejavnike turističnega povpraševanja
Geografija:
− ob opazovanju slikovnega gradiva prepozna in razlikuje
različne tipe pokrajin
− v domači pokrajini Sloveniji in izbranih pokrajinah po
svetu prepoznava elemente pokrajine in njihovo
prepletanje
− uporablja preproste metode terenskega dela kot način
pridobivanja geografskih informacij
− v pokrajini se orientira s pomočjo zemljevida, položaja
sonca in GPS
− pokaže pokrajine na karti
− interpretira in uporablja informacije, ki jih dobi z branjem
različnih vrst zemljevidov
− primerja značilnosti domače pokrajine z značilnostmi
drugih izbranih pokrajin
− s pomočjo pisnega gradiva, IT in terenskega dela raziskuje
in predstavlja značilnosti domače pokrajine
− ob izbranih primerih vrednoti pomen posameznega
elementa pokrajine za življenje človeka in specifično
dejavnost
− spoznava, da se pokrajina spreminja in kako se spreminja
zaradi človekove dejavnosti, za katero se izobražuje
− predvideva negativne posledice nepremišljenih posegov
človeka v okolje s posebnim poudarkom na posledicah
specifične človekove dejavnosti
− ravna in odloča se v prid varovanja okolja in sonaravnega
gospodarjenja z naravnimi viri
− ob opazovanju slikovnega gradiva ugotavlja oblike in
pomen zavarovanih območij
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na konkretnih primerih ugotavlja oblike in območja
ogrožanja okolja v Sloveniji in svetu – še posebej s tistimi,
ki imajo planetarne razsežnosti
Umetnost: Umetnostna zgodovina:
− Spozna likovne stroke in tehnike
− Spozna dela slovenske umetnosti
Zgodovina:
− predstavi osnovne značilnosti poselitve slovenskega
prostora v prazgodovini in dediščino ilirsko-keltske dobe
do prihoda Rimljanov
− razloži najpomembnejše pridobitve, ki so jih v naše kraje
prinesli Rimljani
− predstavi osnovne poteze širjenja krščanstva v
slovenskem prostoru v času Rimljanov
− na zemljevidu pojasni poselitev Slovanov na našem
ozemlju in razloži nastanek prvih državnih tvorb in
povezav
− pojasni, kako je potekalo pokristjanjevanje Karantancev
− pojasni temeljne značilnosti frankovskega fevdalizma
− s pomočjo zemljevida ugotovi razdeljenost slovenskega
ozemlja med Rimsko-nemškim cesarstvom, Beneško
republiko in Ogrsko
− na zemljevidu pokaže slovenske zgodovinske dežele ter
njihova glavna mesta
− pojasni nastajanje srednjeveških mest na Slovenskem
− opiše podobo slovenskega podeželja in nastajanje novih
slojev na podeželju ter njihovo ukvarjanje z neagrarnimi
dejavnostmi (fužinarstvo, tovorništvo, rudarstvo,
trgovina)
− navede glavne značilnosti kulturnega razvoja na
Slovenskem v visokem in poznem srednjem veku
Biologija:
− upošteva in razume osnovne pogoje za ohranjanje
življenjske pestrosti ter kritično presoja učinkovitost
zakonskih predpisov s tega področja ter se zaveda
pomena biološkega znanja za njeno ohranjanje
− razvija odgovoren odnos do življenja in narave ter
upošteva ranljivost ekosistemov, živih bitij
− dojame nujnost in razume bistvena načela trajnostnega
razvoja in rabo obnovljivih naravnih virov, razume
povezanost kulturnega razvoja tudi v kontekstu naravnih
danosti in omejitev
− kritično presoja učinkovitost zakonskih predpisov s
področja ravnanja z odpadki in se zaveda pomena
biološkega znanja za aktivno državljanstvo
− spoznava ogroženost ekosistemov, živih bitij in svojo
ogroženost, kritično presoja učinkovitost zakonodaje s
tega področja ter se zaveda pomena biološkega znanja za
lastno udejstvovanje v prizadevanjih za izboljšanje stanja in
suvereno odločanje
− razume načine in prednosti ohranjanja starih sort
kulturnih rastlin in vrst domačih živali pred vnašanjem
tujih, na naše življenjske združbe neprilagojenih vrst
− razume prednosti ekološkega kmetovanja za kakovost
življenja in ohranjanje zdravih naravnih virov in
življenjskega okolja ter turistične, rekreacijske in
izobraževalne dejavnosti
−
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pozna uporabo gensko spremenjenih organizmov v
biotehnoloških postopkih poklicnega področja,
odgovorno ravna v skladu z biološko varnostjo ter
presoja, ali so zakonska določila dovolj dobra zaščita in se
zaveda pomena biološkega za možnost lastnega
udejstvovanja
Matematika:
− pozna merske enote (enote za pretok reke, količino
padavin)
− prikaže podatke (histogram padavin nekega kraja)
− pozna premo in obratno sorazmerje (merilo na geografski
karti)
− pozna cela števila: relacijo urejenosti (zaporedje
zgodovinskih dogodkov)
− pozna merske enote (enote za energetsko vrednost
hranil)
− izračuna procentni račun (osnova, delež, relativni delež),
računa odstotke sestave hranil (B, M, OH) v meniju
jedilnika neke restavracije in računa kalorične vrednosti
ali primerja dva cenika ali ponudbi
− rešuje tekstne naloge (ugotavlja najugodnejše ponudbe in
utemeljuje z računom)
− pozna merske enote (kcal, kJ enote za energetsko
vrednost hranil, dolžinske enote – prevoz)
− zaokrožuje rezultate (€, centi)
− izračuna procentni račun (osnova, delež, relativni delež),
računa odstotke sestave hranil (B, M, OH) v meniju
jedilnika neke restavracije in računa kalorične vrednosti
− uporablja računalo (spretnost v računanju z odstotki,
ulomki, decimalnimi števili)
− izračuna kalorične vrednosti v jedilniku in odstotke
sestave jedil pri pripravi jedilnika
− uporablja računalo pri pripravi jedilnika
− zaokrožuje zneske pri pripravi cenika
M: Poslovni projekti/IKT:
− na svetovnem spletu poišče podatke, shrani najdene
podatke in se zaveda avtorskih pravic
− poišče vire informacij na internetu in jih pripravi za lastno
uporabo
− uporabi vsebino elektronskih virov pri reševanju
problema projektne naloge
M: Sodobno gospodarstvo/Gospodarske dejavnosti:
− analizira gospodarske dejavnosti v terciarnem sektorju
− spozna področja dejavnosti v turizmu in vrste turizma
− oceni dejavnike turistične ponudbe
− prouči primerjalne prednosti slovenskega turizma
− oceni pomen turizma za slovensko gospodarstvo
M: Poslovni projekti/IKT:
− na svetovnem spletu poišče podatke, shrani najdene
podatke in se zaveda avtorskih pravic
− poišče vire informacij na internetu in jih pripravi za lastno
uporabo;
− uporabi vsebino elektronskih virov pri reševanju
problema projektne naloge
Matematika:
− pozna merske enote (enote za energetsko vrednost
hranil)
− izračuna procentni račun (osnova, delež, relativni delež),
računa odstotke sestave hranil (B, M, OH) v meniju
−

Ugotoviti
obstoječo
turistično
ponudbo
izbranega
kraja

−

−

raziskava ponudnikov s
prenočišči, hrano in ostalo
turistično dejavnostjo v
izbranem kraju (pripraviti
seznam hotelov, motelov,
zdravilišč, hostlov, kampov,
turističnih kmetij, gostišč,
gostiln, bifejev, kavarn,
bistrojev, slaščičarn ... in
ostalih ponudnikov, pripraviti
seznam storitev teh
ponudnikov in cenike
obstoječe ponudbe)
poiskati ponudnike s
turistično dejavnostjo v
izbranem kraju na svetovnem
spletu (pripraviti seznam
ponudnikov celovite
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−

−

Pripraviti
ponudbo za
turistično
kmetijo v
izbranem
kraju

−

−

−
−
−
−
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turistične ponudbe, kot so
hoteli, zdravilišča, kampi,
turistične kmetije)
primerjati ponudnike s
prenočišči, hrano in ostalo
turistično dejavnostjo v
izbranem kraju (po vrstah
storitev in cenah)
poiskati športne objekte v
izbranem kraju (športne
dvorane, fitnes centri,
sankaške proge …)
izbrati dejavnosti v turistični
ponudbi (rekreacija, krepitev
zdravja, ogled znamenitosti
…)
upoštevati dejavnike
turistične ponudbe
(nastanitev, prehrana, prevoz,
znamenitosti kraja, druge
storitve)
sestaviti dopis s turistično
ponudbo
izdelati cenik
sestaviti jedilnik zdrave
prehrane
pripraviti ponudbo športnih
dejavnosti

−

jedilnika neke restavracije in računa kalorične vrednosti
ali primerja dva cenika ali ponudbi
rešuje tekstne naloge (ugotavlja najugodnejše ponudbe in
izbiro utemelji z računom)

M: Sodobno gospodarstvo/Gospodarske dejavnosti:
− analizira gospodarske dejavnosti v terciarnem sektorju
− spozna področja dejavnosti v turizmu in vrste turizma
− oceni dejavnike turistične ponudbe
− prouči primerjalne prednosti slovenskega turizma
− oceni pomen turizma za slovensko gospodarstvo
Odprti kurikul:
Osnove podjetništva:
− pozna mesto in vloga podjetništva
− spozna pomen podjetništva za razvoj gospodarstva
− spozna pomen podjetnosti posameznika kot gibalo
razvoja
− razume prednosti ter tveganja podjetništva
− zna opisati situacije, ki spodbudijo k odločitvi za
podjetništvo, ter ključne zadržke, ki to zavirajo
− razume, da se različne skupine ljudi različno lotevajo
ustvarjanja organizacije, spozna njihove posebnosti,
prednosti in nevarnosti v poslu
− spozna vrednote in načela, ki jih je potrebno upoštevati
pri poslovnih odločitvah
− pozna temeljne osebnostne lastnosti, spretnosti in
vedenje podjetnika
Slovenščina:
− bere neumetnostno besedilo
− razvija zmožnosti kritičnega sprejemanja enogovornih
neumetnostnih besedil
− razvija zmožnosti tvorjenja enogovornih neumetnostnih
besedil
− razvija poimenovalne, skladenjske, pravorečne, pravopisne
in slogovne zmožnosti ter zmožnosti nebesednega
sporazumevanja
− bere, razčlenjuje in presoja neumetnostna besedila, ob
razčlembi besedila usvoji značilnosti posamezne besedilne
vrste
− izbira učinkovite strategije načrtovanja in tvorjenja
besedilne vrste
− razčlenjuje besedilo, nadgrajuje svoje znanje o
pragmatičnih, funkcijskih, pomenskih, oblikovnih ...
značilnostih besedilne vrste
− besedilo kritično vrednoti, prepoznava skrite namene,
manipulativnost (reklamna besedila)
Angleščina:
− uporabi ustrezno besedišče – pridevnike (opis kraja)
− uporabi ustrezno besedišče za predstavitev ponudbe v
angleškem jeziku (uporabi besedišče, povezano z izrazi
količine, cene, hrano), uporablja ustrezno slovnico
− posreduje podatke v tujem jeziku (pisno)

išče informacije na spletu (primerja že obstoječe ponudbe
v tujini)
− uporabi slovarje za prevod teksta iz slovenskega jezika ...
spozna osnovne zakonitosti prevajanja
Biologija:
− razume načine in prednosti ohranjanja starih sort
kulturnih rastlin in vrst domačih živali pred vnašanjem
tujih, na naše življenjske združbe neprilagojenih vrst
− razume prednosti ekološkega kmetovanja za kakovost
življenja in ohranjanje zdravih naravnih virov in
življenjskega okolja ter turistične, rekreacijske in
izobraževalne dejavnosti
− pozna uporabo gensko spremenjenih organizmov v
biotehnoloških postopkih poklicnega področja,
odgovorno ravna v skladu z biološko varnostjo ter
presoja, ali so zakonska določila dovolj dobra zaščita in se
zaveda pomena biološkega za možnost lastnega
udejstvovanja
Športna vzgoja:
− izbere športne igre (pozna osnovna pravila, možnosti,
opremo in prostore, v/na katerih je izvajanje iger možno)
− pozna pomen športne rekreacije (zajema snovi iz atletike,
gimnastike in splošnega znanja o športu); ve, da šport
omogoča razbremenitev in sprostitev od vsakodnevnih
naporov, prikaže čustveno in razumsko dojemanje športa
in tudi vlogo športa v promociji zdravja
− spozna tehnike in taktike športnih iger do stopnje, ki
omogoča sodelovanje v igri in uspešnost v različnih
igralnih situacijah
− pozna sredstva atletske vadbe za razvoj različnih gibalnih
sposobnosti, oceni lastni napredek v atletski motoriki
Matematika:
− pozna merske enote (kcal, kJ enote za energetsko
vrednost hranil, dolžinske enote – prevoz)
− zaokrožuje rezultate (€, centi)
− izračuna procentni račun (osnova, delež, relativni delež),
računa odstotke sestave hranil (B, M, OH) v meniju
jedilnika neke restavracije in računa kalorične vrednosti
− uporablja računalo (spretnost v računanju z odstotki,
ulomki, decimalnimi števili)
− izračuna kalorične vrednosti v jedilniku in odstotke
sestave jedil pri pripravi jedilnika
− uporablja računalo pri pripravi jedilnika
− zaokrožuje zneske pri pripravi cenika
M: Poslovni projekti/IKT:
− uporabi, v skladu z vsebino sestavka, logične in fizične
sestavine oblikovanja delov besedila in strani
− razlikuje med neposrednim oblikovanjem in oblikovanjem
s slogi
− skenira slikovna gradiva, uvaža podatke in slike iz drugih
računalniških programov
− prenaša slike, tabele, besedila med različnimi vrstami in
viri datotek
− opredeli in utemelji namen navajanja uporabljene
literature in kazal
− izdela tabelo, grafikon in risane objekte (samooblike)
Umetnost:
Likovno snovanje:
− pozna osnovne grafične tehnike in naloge oblikovanja
−

Pripraviti
promocijski
material

−
−

izdelati celostno grafično
podobo turistične ponudbe
izdelati, natisniti, pravilno
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−

Predstaviti
ponudbo

−

−

−

−

zložiti zgibanke o ponudbi
izdelati in natisniti reklamne
lističe s turistično ponudbo

M: Poslovni projekti/IKT:
− uporabi, v skladu z vsebino sestavka, logične in fizične
sestavine oblikovanja delov besedila in strani
− razlikuje med neposrednim oblikovanjem in oblikovanjem
s slogi
− skenira slikovna gradiva in uvaža podatke in slike iz drugih
računalniških programov
− prenaša slike, tabele, besedila med različnimi vrstami in
viri datotek
− opredeli in utemelji namen navajanja uporabljene literature in kazal
− besedilo uredi, shrani oz. natisne
M: Poslovni projekti/IKT:
uporabiti primerno obleko
(poslovno, narodno nošo,
− opredeli računalniške prosojnice in pozna namen njihove
uniformo turistične kmetije)
uporabe
uporabiti neverbalno
− pozna prvine predstavitve informacije z računalniškimi
komunikacijo (stik z očmi,
prosojnicami
primerna drža telesa …)
− pozna temeljne gradnike prosojnice (besedilo, slika,
spoštovati pravila lepega
tabela, grafikon, animacija, zvok, ozadje), opredeli njihove
obnašanja (nagovarjanje oseb,
lastnosti, ki vplivajo na kakovost predstavitve
prijaznost …)
− na osnovi določene teme zna pripraviti novo predstavitev,
predstaviti turistično
na osnovi predloge ali s prazno predstavitvijo
ponudbo izbrani publiki
− spreminja barvo ozadja ter vstavlja slike, tabele, grafikone
(pojasniti izdelane zloženke,
in animacije
predstaviti računalniške
Odprti kurikul:
prosojnice, povabiti
Poslovno komuniciranje:
poslušalce na turistično
− analizira govorico telesa poslušalcev
kmetijo)
− pozna bistvene elemente zunanjega videza
− pozna dejavnike uspešnega poslovnega komuniciranja
− pozna sporočila svojega telesa pri poslovnem komuniciranju
− pozna pravila lepega obnašanja
− ve, kako predstaviti sebe, sodelavce in podjetje
− prepoznava posamezna sporočila neverbalne komunikacije
− zaveda se pomena osebnega videza pri neverbalni
komunikaciji
− pozna pravila oblačenja za različne priložnosti
− pozna pravila nagovarjanja oseb

V tej razpredelnici smo opredelili postopke dela, ki so potrebni za oblikovanje ponudbe turistične
kmetije, jih podrobno opisali ter nakazali, katera splošna in strokovna znanja zahteva ta naloga
(zapisani so kot cilji, povzeti po katalogih znanj).
Pri tem ne smemo pozabiti, da našteti postopki dela zahtevajo uporabo določenih pripomočkov,
orodij, naprav in prav tako rabo določene dokumentacije, ki tudi sodi v naštete kompetence. Če vse
našteto konkretiziramo tako, da iz katalogov znanj različnih programskih enot izpišemo cilje, ki jih
bomo udejanjali ob tej delovni nalogi, lahko to pokažemov naslednji razpredelnici.
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3.3 NAČRTOVANJE CILJEV
Področje

Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali?

Postopki dela:
Uporaba
pripomočkov in
orodij

Ugotoviti značilnosti izbranega kraja:
−
ugotavljanje ekonomskih, demografskih in ostalih podatkov (plače, raven cen, starost, izobrazba …)
izbranega kraja
−
ugotavljanje osnovnih značilnosti izbranega kraja (lega, velikost, podnebje …)
−
ugotavljanje naravnih in družbenih znamenitosti
−
ugotavljanje drugih prednosti, ki jih ima izbrani kraj (npr. okoljevarstvena politika)
−
ugotavljanje pomanjkljivosti, ki jih ima izbrani kraj (npr. ozaveščenost prebivalcev glede ravnanja z
odpadki)
Ugotoviti obstoječo turistično ponudbo izbranega kraja:
−
raziskava ponudnikov s prenočišči, hrano in ostalo turistično dejavnostjo v izbranem kraju
−
poiskati ponudnike s turistično dejavnostjo v izbranem kraju na svetovnem spletu
−
primerjati ponudnike s prenočišči, hrano in ostalo turistično dejavnostjo v izbranem kraju
Pripraviti ponudbo za turistično kmetijo v izbranem kraju:
−
izbrati dejavnosti v turistični ponudbi (rekreacija, krepitev zdravja, ogled znamenitosti …)
−
upoštevati dejavnike turistične ponudbe (nastanitev, prehrana, prevoz, znamenitosti kraja, druge
storitve)
−
sestaviti dopis s turistično ponudbo
−
izdelati cenik
−
sestaviti jedilnik zdrave prehrane
−
pripraviti ponudbo športnih dejavnosti
Pripraviti promocijski material:
−
izdelati celostno grafično podobo turistične ponudbe
−
izdelati, natisniti, pravilno zložiti zgibanke o ponudbi
−
izdelati in natisniti reklamne lističe s turistično ponudbo
Predstaviti ponudbo:
−
predstaviti turistično ponudbo izbrani publiki
Uporaba pripomočkov:
−
uporabiti računalnik, fotoaparat, skener, tiskalnik, projektor
−
uporabiti različne zemljevide
Spletne strani http://www.stat.si/publikacije/pubstatinf.asp
Spletne strani http://www.stat.si/pxweb/Database/Ekonomsko/Ekonomsko.asp
Turistične ponudbe, objavljene na različnih spletnih straneh v izbranem kraju

Uporaba
tehničnotehnološke
dokumentacije
Pripadajoča
strokovno
teoretična
znanja

M: Sodobno gospodarstvo/Gospodarske dejavnosti:
−
analizirati gospodarske dejavnosti v terciarnem sektorju
−
spoznati področja dejavnosti v turizmu in vrste turizma
−
oceniti dejavnike turističnega povpraševanja
−
oceniti dejavnike turistične ponudbe
−
proučiti primerjalne prednosti slovenskega turizma
−
oceniti pomen turizma za slovensko gospodarstvo
M: Poslovni projekti/IKT:
−
na svetovnem spletu poiskati podatke, jih shraniti in se zavedati avtorskih pravic
−
poiskati vire informacij na internetu in jih pripraviti za lastno uporabo
−
uporabiti vsebino elektronskih virov pri reševanju problema projektne naloge
−
skenirati slikovna gradiva in uvažati podatke in slike iz drugih računalniških programov
−
uporabiti, v skladu z vsebino sestavka, logične in fizične sestavine oblikovanja delov besedila in strani
−
razlikovati med neposrednim oblikovanjem in oblikovanjem s slogi
−
izdelati tabelo, grafikon in risane objekte (samooblike)
−
prenašati slike, tabele, besedila med različnimi vrstami in viri datotek
−
opredeliti in utemeljiti namen navajanja uporabljene literature in kazal
−
besedilo urediti, shraniti, natisniti
−
opredeliti računalniške prosojnice in poznati namen njihove uporabe
−
poznati prvine predstavitve informacije z računalniškimi prosojnicami
−
poznati temeljne gradnike prosojnice (besedilo, slika, tabela, grafikon, animacija, zvok, ozadje),
opredeliti njihove lastnosti, ki vplivajo na kakovost predstavitve
−
na osnovi določene teme znati pripraviti novo predstavitev na osnovi predloge ali s prazno
predstavitvijo
−
spreminjati barvo ozadja ter vstavljati slike, tabele, grafikone in animacije
OK: Osnove podjetništva:
−
poznati mesto in vloga podjetništva
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spoznati pomen podjetništva za razvoj gospodarstva
spoznati pomen podjetnosti posameznika kot gibalo razvoja
razumeti prednosti ter tveganja podjetništva
znati opisati situacije, ki spodbudijo k odločitvi za podjetništvo, ter ključne zadržke, ki to zavirajo
razumeti, da se različne skupine ljudi različno lotevajo ustvarjanja organizacije, spoznati njihove
posebnosti, prednosti in nevarnosti v poslu
−
spoznati vrednote in načela, ki jih je potrebno upoštevati pri poslovnih odločitvah
−
poznati temeljne osebnostne lastnosti, spretnosti in vedenje podjetnika
OK: Poslovno komuniciranje:
−
analizirati govorico telesa poslušalcev
−
poznati bistvene elemente zunanjega videza
−
poznati dejavnike uspešnega poslovnega komuniciranja
−
poznati sporočila svojega telesa pri poslovnem komuniciranju
−
poznati pravila lepega obnašanja
−
vedeti, kako predstaviti sebe, sodelavce in podjetje
−
prepoznavati posamezna sporočila neverbalne komunikacije
−
poznati pomen osebnega videza pri neverbalni komunikaciji
−
poznati pravila oblačenja za različne priložnosti
−
poznati pravila nagovarjanja oseb
Geografija:
−
ob opazovanju slikovnega gradiva prepoznati in razlikovati različne tipe pokrajin
−
v domači pokrajini Sloveniji in izbranih pokrajinah po svetu prepoznati elemente pokrajine in njihovo
prepletanje
−
uporabljati preproste metode terenskega dela kot način pridobivanja geografskih informacij
−
se orientirati v pokrajini s pomočjo zemljevida, položaja sonca in GPS
−
pokazati pokrajine na karti
−
interpretirati in uporabljati informacije, pridobljene z branjem različnih vrst zemljevidov
−
primerjati značilnosti domače pokrajine z značilnostmi drugih izbranih pokrajin
−
s pomočjo pisnega gradiva, IT in terenskega dela raziskovati in predstaviti značilnosti domače
pokrajine
−
ob izbranih primerih vrednotiti pomen posameznega elementa pokrajine za življenje človeka in
specifično dejavnost
−
spoznavati, da se pokrajina spreminja in kako se spreminja zaradi človekove dejavnosti, za katero se
izobražujejo
−
predvidevati negativne posledice nepremišljenih posegov človeka v okolje s posebnim poudarkom na
posledicah specifične človekove dejavnosti
−
ravnati in odločati v prid varovanja okolja in sonaravnega gospodarjenja z naravnimi viri
−
ob opazovanju slikovnega gradiva ugotavljati oblike in pomen zavarovanih območij
−
na konkretnih primerih ugotavljati oblike in območja ogrožanja okolja v Sloveniji in svetu – še posebej
s tistimi, ki imajo planetarne razsežnosti
Umetnost:
Umetnostna zgodovina:
−
spoznati likovne stroke in tehnike
−
spoznati dela slovenske umetnosti
Likovno snovanje:
−
spoznati osnovne grafične tehnike in naloge oblikovanja
Zgodovina:
−
predstaviti osnovne značilnosti poselitve slovenskega prostora v prazgodovini in dediščino ilirskokeltske dobe do prihoda Rimljanov
−
razložiti najpomembnejše pridobitve, ki so jih v naše kraje prinesli Rimljani
−
predstaviti osnovne poteze širjenja krščanstva na slovenskem prostoru v času Rimljanov
−
na zemljevidu pojasniti poselitev Slovanov na našem ozemlju in razložiti nastanek prvih državnih tvorb
in povezav
−
pojasniti, kako je potekalo pokristjanjevanje Karantancev
−
pojasniti temeljne značilnosti frankovskega fevdalizma
−
s pomočjo zemljevida ugotoviti razdeljenost slovenskega ozemlja med Rimsko-nemškim cesarstvom,
Beneško republiko in Ogrsko
−
na zemljevidu pokazati slovenske zgodovinske dežele ter njihova glavna mesta
−
pojasniti nastajanje srednjeveških mest na Slovenskem
−
opisati podobo slovenskega podeželja in nastajanje novih slojev na podeželju ter njihovo ukvarjanje z
neagrarnimi dejavnostmi (fužinarstvo, tovorništvo, rudarstvo, trgovina)
−
navesti glavne značilnosti kulturnega razvoja na Slovenskem v visokem in poznem srednjem veku
Biologija:
−
upoštevati in razumeti osnovne pogoje za ohranjanje življenjske pestrosti ter kritično presoditi
učinkovitost zakonskih predpisov s tega področja in se zavedati pomena biološkega znanja za
−
−
−
−
−

Pripadajoča
splošno
teoretična
znanja
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ohranjanje življenjske pestrosti
razvijati odgovoren odnos do življenja in narave ter upoštevati ranljivost ekosistemov, živih bitij
dojeti nujnost in razumeti bistvena načela trajnostnega razvoja in rabo obnovljivih naravnih virov,
razumeti povezanost kulturnega razvoja tudi v kontekstu naravnih danosti in omejitev
−
kritično presoditi učinkovitost zakonskih predpisov s področja ravnanja z odpadki in se zavedati
pomena biološkega znanja za aktivno državljanstvo
−
poznati ogroženost ekosistemov, živih bitij in svojo ogroženost ter kritično presojati učinkovitost
zakonodaje s tega področja in se zavedati pomena biološkega znanja za lastno udejstvovanje v
prizadevanjih za izboljšanje stanja in suvereno odločanje
−
razumeti načine in prednosti ohranjanja starih sort kulturnih rastlin in vrst domačih živali pred
vnašanjem tujih, na naše življenjske združbe neprilagojenih vrst
−
razumeti prednosti ekološkega kmetovanja za kakovost življenja in ohranjanje zdravih naravnih virov in
življenjskega okolja ter turistične, rekreacijske in izobraževalne dejavnosti
−
poznati uporabo gensko spremenjenih organizmov v biotehnoloških postopkih poklicnega področja,
odgovorno ravnati v skladu z biološko varnostjo ter presojati, ali so zakonska določila dovolj dobra
zaščita, in se zavedati pomena biološkega za možnost lastnega udejstvovanja
Matematika:
−
poznati merske enote (za pretok reke, količino padavin)
−
prikazati podatke (histogram padavin nekega kraja)
−
izračunati premo in obratno sorazmerje (merilo na geografski karti)
−
poznati cela števila: relacijo urejenosti (zaporedje zgodovinskih dogodkov)
−
poznati merske enote za energetsko vrednost hranil
−
izračunati procentni račun (osnova, delež, relativni delež), računati odstotke sestave hranil (B, M, OH)
v meniju jedilnika neke restavracije in računati kalorične vrednosti ali primerjati dva cenika ali ponudbi
−
reševati tekstne naloge (ugotavljati najugodnejšo ponudbo in jo utemeljiti z računom)
−
poznati merske enote (kcal, kJ enote za energetsko vrednost hranil, dolžinske enote, npr. za prevoz)
−
zaokroževati rezultate (€, centi)
−
uporabljati računalo (spretnost v računanju z odstotki, ulomki, decimalnimi števili)
−
izračunati kalorične vrednosti v jedilniku in odstotke sestave jedil pri pripravi jedilnika
−
uporabljati računalo pri pripravi jedilnika
−
zaokroževati zneske pri pripravi cenika
Slovenščina:
−
brati neumetnostno besedilo
−
razvijati zmožnosti kritičnega sprejemanja enogovornih neumetnostnih besedil
−
razvijati zmožnosti tvorjenja enogovornih neumetnostnih besedil
−
razvijati poimenovalne, skladenjske, pravorečne, pravopisne in slogovne zmožnosti ter zmožnosti
nebesednega sporazumevanja
−
brati, razčlenjevati in presojati neumetnostna besedila, ob razčlembi besedila usvojiti značilnosti
posamezne besedilne vrste
−
izbirati učinkovite strategije načrtovanja in tvorjenja besedilne vrste
−
razčlenjevati besedilo, nadgrajevati svoje znanje o pragmatičnih, funkcijskih, pomenskih, oblikovnih ...
značilnostih besedilne vrste
−
besedilo kritično vrednotiti, prepoznavati skrite namene, manipulativnost (reklamna besedila)
Angleščina:
−
uporabiti ustrezno besedišče – pridevniki (opis kraja)
−
uporabiti ustrezno besedišče za predstavitev ponudbe v angleškem jeziku (uporaba besedišča,
povezanega z izrazi za količino, cene, hrano)
−
uporabiti ustrezne slovnične oblike
−
posredovati podatke v tujem jeziku (pisno)
−
iskati informacije na spletu (primerjava že obstoječe ponudbe v tujini)
−
uporabiti slovarje za prevod besedila iz slovenskega jezika ... spoznati osnovne zakonitosti prevajanja
Športna vzgoja:
−
izbrati športne igre (poznati pravila, možnosti, opremo in prostore v/na katerih je izvajanje iger
možno)
−
zavedati se pomena športne rekreacije (zajemati snovi iz atletike, gimnastike in splošnega znanja o
športu), vedeti, da šport omogoča razbremenitev in sprostitev od vsakodnevnih naporov, prikazati
čustveno in razumsko dojemanje športa in tudi vlogo športa v promociji zdravja
−
spoznati tehnike in taktike športnih iger do stopnje, ki omogoča sodelovanje v igri in uspešnost v
različnih igralnih situacijah
−
poznati sredstva atletske vadbe za razvoj različnih gibalnih sposobnosti, ocena lastnega napredka v
atletski motoriki
−
−

29

3.4 NAČRTOVANJE INTEGRIRANIH KLJUČNIH KVALIFIKACIJ
Razvite ključne kompetence so nujne, da posamezniki uspešno delujejo v kompleksnih, nepredvidljivih in spremenljivih okoliščinah v družbi, poklicu in osebnem življenju. Na izobraževalnem področju predstavljajo kombinacijo znanja, spretnosti in odnosov, ustrezajočih okoliščinam. Zato razvoj
kompetenc vključuje pridobivanje deklarativnega in procesnega znanja (kognitivni poudarek), razvoj
spretnosti, veščin in proceduralnega znanja (funkcionalni poudarek) ter razvoj vrednot, stališč, odnosov, profesionalne drže (osebnostni in etični vidik). Na ravni izobraževalnega programa se ključne
kompetence konkretizirajo v skupnih ciljih programa in katalogih znanj posameznih samostojnih
programskih enot, na ravni izvajana programa pa se uresničujejo skozi pouk posameznega predmeta,
z interdisciplinarnim poučevanjem, s (kros)kurikularnimi povezovanjem (npr. s povezovanjem splošnega, strokovnega in praktičnega izobraževanja), z izvajanjem različnih dejavnosti zunaj pouka (npr.
projektni teden), z delovanjem šole kot celote itd. Za raven izvajanja je pomembna značilnost
kompetenc, da nekatere med njimi nimajo svojega neposrednega nosilca v obliki predmeta, kot je to
primer pri matematični kompetenci, sporazumevalni, kulturni ipd., ampak so transverzalne in integrirane, kot so učenje učenja, socialne in državljanske kompetence, digitalna pismenost ter samoiniciativnost in podjetnost. Te ključne kompetence je potrebno prav tako razvijati, in sicer skozi
delovanje celotnega programa. Na ravni izvedbe se konkretizirajo kot integrirane ključne kvalifikacije,
to so: informacijsko-komunikacijsko opismenjevanje, podjetnost, socialne spretnosti, učenje učenja,
zdravje in varnost pri delu, okoljska vzgoja ter načrtovanje in vodenje kariere. Z integriranimi
ključnimi kvalifikacijami želimo na specifičen način dosegati določene cilje programa. V bistvu gre za
kroskurikularne vsebine, ki so opredeljene s katalogi znanj in prečijo celotni kurikulum. To seveda
niso predmeti v klasičnem pomenu besede, saj nimajo predmetne »filozofije« (posebne didaktike,
sistema ocenjevanja itd.), ne izhajajo iz znanstvene sistematike in se posebej ne ocenjujejo, ampak se
spremljajo oz. je njihovo preverjanje sestavni del preverjanja in ocenjevanja vsebinskih sklopov in
predmetov, kamor so te ključne kvalifikacije neposredno integrirane.3 Zato smo v nadaljevanju opredelili tudi integrirane ključne kvalifikacije, ki jih bomo razvijali v opredeljeni učni situaciji:
Druge IKK:

−
−

IKT pismenost: uporabiti internet, MS Office, digitalni fotoaparat, skener,
tiskalnik, projektor
Podjetnost: sposobnost videti delo in ga samoiniciativno opraviti, čeprav ni
neposredno dodeljeno; zmožnost poiskati različne možnosti, poti in vire za
opravljanje nalog, tudi novih pristopov; zmožnost razdeliti zahtevne naloge v
enostavnejše; načrtovanje časovnih virov: zmožnost učinkovito načrtovati
aktivnosti (lastnih in/ali aktivnosti drugih); odločati na podlagi znanih dejstev −
zavestna izbira najboljše alternative; zmožnost zagovarjati svoje odločitve

Tako smo skozi proces načrtovanja ob realni delovni nalogi integrirali cilje različnih programskih enot
in te cilje (posameznih programskih enot) osmislili oz. postavili v njihovo funkcijo. Istočasno pa smo
znotraj vsake programske enote dobili zaokrožen učni sklop. Tako oblikovane učne sklope pri posameznih programskih enotah smo obravnavali istočasno v določenem časovnem obdobju. Vendar cilji,
ki naj bi jih dosegli pri posameznih učnih sklopih posameznih programskih enot, še ne zadostujejo,
ker še vedno nimamo opredeljenih znanj, spretnosti in veščin oziroma odgovora na vprašanje, kaj naj
bi dijaki znali, zmogli, obvladali po zaključenem učnem sklopu (kvantiteto in kvaliteto znanj, spretnosti
in veščin).
3

Klarič, Tina: Poročilo o spremljanju integriranih ključnih kvalifikacij, CPI, 2008.
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Da bi odgovorili na vprašanje o obsegu in kvaliteti znanj, spretnosti in veščin, ki naj bi jih dijaki
pridobili v tej učni situaciji za posamezne učne sklope, smo uporabili ustrezne taksonomije: za znanja
strokovnih modulov Bloomovo taksonomijo, za znanja splošnoizobraževalnih predmetov kombinacijo
Bloomove in Marzanove taksonomije (za naravoslovje in družboslovje), Gagnejevo taksonomijo za
matematiko itn. Opredelitev, kaj naj bi se dijaki naučili pri posameznih programskih enotah (kaj naj bi
dijaki znali, zmogli, obvladali), je v razpredelnicah v nadaljevanju.
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4 ZNANJA, SPRETNOSTI IN VEŠČINE, KI NAJ
BI JIH DIJAKI PRIDOBILI V UČNI SITUACIJI
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4.1 PRAKTIČNA ZNANJA:
Ugotoviti značilnosti izbranega kraja:
− ugotavljanje ekonomskih, demografskih in ostalih podatkov (plače, raven cen, starost, izobrazba …) izbranega kraja
− ugotavljanje osnovnih značilnosti izbranega kraja (lega, velikost, podnebje, dostopnost kraja s prevoznimi
sredstvi …)
− ugotavljanje naravnih in družbenih znamenitosti (naravne lepote kraja, muzeji, galerije, spomeniki …)
− ugotavljanje tradicionalnih jedi za izbrani kraj
− ugotavljanje tradicionalnih dejavnosti v kmetijstvu za izbrani kraj (npr. čebelarstvo, konjereja)
− ugotavljanje športnih aktivnosti v izbranem kraju (plesne šole, smučarski tečaj …)
− ugotavljanje drugih prednosti, ki jih ima izbrani kraj (npr. okoljevarstvena politika)
− ugotavljanje pomanjkljivosti, ki jih ima izbrani kraj (npr. ozaveščenost prebivalcev glede ravnanja z odpadki)
Ugotoviti obstoječo turistično ponudbo izbranega kraja:
− raziskati ponudnike s prenočišči, hrano in ostalo turistično dejavnostjo v izbranem kraju (pripraviti
seznam hotelov, motelov, zdravilišč, hostlov, kampov, turističnih kmetij, gostišč, gostiln, bifejev, kavarn, bistrojev, slaščičarn in ostalih ponudnikov, pripraviti seznam storitev teh ponudnikov in cenike
obstoječe ponudbe)
− poiskati ponudnike s turistično dejavnostjo v izbranem kraju na svetovnem spletu (pripraviti seznam
ponudnikov celovite turistične ponudbe, kot so hoteli, zdravilišča, kampi, turistične kmetije)
− primerjati ponudnike s prenočišči, hrano in ostalo turistično dejavnostjo v izbranem kraju (po vrstah
storitev in cenah)
− poiskati športne objekte v izbranem kraju (športne dvorane, fitnes centri, sankaške proge …)
Pripraviti ponudbo za turistično kmetijo v izbranem kraju:
− izbrati dejavnosti v turistični ponudbi (rekreacija, krepitev zdravja, ogled znamenitosti …)
− upoštevati dejavnike turistične ponudbe (nastanitev, prehrana, prevoz, znamenitosti kraja, druge storitve)
− sestaviti dopis s turistično ponudbo
− izdelati cenik
− sestaviti jedilnik zdrave prehrane
− pripraviti ponudbo športnih dejavnosti
Pripraviti promocijski material:
− izdelati celostno grafično podobo turistične ponudbe
− izdelati, natisniti, pravilno zložiti zgibanke o ponudbi
− izdelati in natisniti reklamne lističe s turistično ponudbo
Predstaviti ponudbo:
− uporabiti primerno obleko (poslovno, narodno nošo, uniformo turistične kmetije)
− uporabiti neverbalno komunikacijo (stik z očmi, primerna drža telesa …)
− uporabiti pravila lepega obnašanja (primerno nagovarjanje oseb, prijaznost …)
− predstaviti turistično ponudbo izbrani publiki (pojasniti izdelane zloženke, predstaviti računalniške prosojnice, povabiti poslušalce na turistično kmetijo)
Uporabiti pripomočke:
− uporabiti računalnik, fotoaparat, skener, tiskalnik, projektor
− uporabljati različne zemljevide
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4.2 ZNANJA STROKOVNOTEORETIČNIH MODULOV:
4.2.1 M: Sodobno gospodarstvo/Gospodarske dejavnosti
Cilji:
−
−
−
−
−
−

analizirajo gospodarske dejavnosti v terciarnem sektorju
spoznajo področja dejavnosti v turizmu in vrste turizma
ocenijo dejavnike turističnega povpraševanja
ocenijo dejavnike turistične ponudbe
proučijo primerjalne prednosti slovenskega turizma
ocenijo pomen turizma za slovensko gospodarstvo

Učni sklop: Turizem kot terciarna dejavnost
Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali po zaključenem učnem sklopu?
Področja

Poznavanje

Značilnosti
terciarnih
dejavnosti in
turizma

−
−
−
−

−

Dejavniki
turističnega
povpraševanja
in turistične
ponudbe

−

−
−

−

−
−
−

−
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Razumevanje

pojma terciarna dejavnost
vrste terciarnih dejavnosti
(trgovina, promet, turizem,
bančništvo, zavarovalništvo)
pojma turizem
vrste področij dejavnosti v
turizmu (splošni oddih,
krepitev zdravja, kultura,
šport, izobraževanje, politika,
posli, religija)
vrste turizma z različnih
vidikov (domači, inozemski,
aktivni, pasivni, individualni,
skupinski, stacionarni,
izletniški, tranzitni, otroški,
mladinski, seniorski,
zdravstveni, ribolovni,
poslovni, izobraževalni, verski,
rekreativni, športni,
kongresni, nakupovalni,
sejemski, navtični, kulturni)

−

vrste ekonomskih dejavnikov
(razpoložljiva denarna
sredstva, raven cen)
vrste demografskih dejavnikov
(starost, zakonski stan,
izobrazba, poklic)
dejavnika »prosti čas«
(pravica do dopusta je
temeljna človekova pravica)
ostalih dejavnikov turističnega
povpraševanja (psihološki,
sociološki, geografski, varnost
in politične razmere)
prevoza kot dejavnika
turistične ponudbe
vrste turističnih znamenitosti
(naravne in družbene)
možnosti nastanitve in
prehrane (hoteli, penzioni,
moteli, apartmaji, turistična
naselja, turistične kmetije,
kampi, zasebne sobe, planinski
domovi, koče, obrati za
prehranjevanje gostov in drugi
gostinski obrati)
nalog turističnih agencij

−

−

−

−

v čem se razlikujejo terciarne
dejavnosti od primarnih in
sekundarnih (predmet
ponudbe primarnih in
sekundarnih je izdelek,
terciarnih pa storitev;
primarne uporabljajo surovine
iz narave, sekundarne pa
surovine, ki so proizvedene v
primarnih)
zakaj se ljudje odločajo za
potovanja (zaradi rekreacije in
oddiha, bivanja v zdraviliščih,
ogledov kulturnozgodovinskih znamenitosti,
službenih potovanj, obiskov
sejmov, razstav, obiskov
koncertov, gledaliških
predstav, športnih prireditev,
udeležbe na seminarjih,
političnih obiskov, stavk,
romarskih potovanj)
kako razpoložljiva denarna
sredstva vplivajo na
povpraševanje v turizmu
(prebivalci z nižjim dohodkom
presežek denarnih sredstev
porabijo najprej za nakupe
trajnih dobrin)
katere skupine ljudi,
upoštevajoč demografske
dejavnike, pogosteje
povprašujejo po turističnih
storitvah (mladi si želijo več
avanturizma, a imajo manj
denarja, srednja generacija si
želi več udobja, starejši manj
potujejo; samski potujejo več
kot poročeni; bolj izobraženi
več potujejo kot manj
izobraženi; ljudje z višjim
položajem (menedžerji)
potujejo pogosteje od
delavcev na nižjih položajih
kakšne posledice ima lahko
politična nestabilnost na
področju turizma (manj
povpraševanja po turističnih

Uporaba, analiza, sinteza,
vrednotenje
−
med množico dejavnosti
ločijo terciarne dejavnosti
(glede na predmet ponudbe)
−
med množico podjetij ločijo
podjetja, ki se ukvarjajo s
terciarno dejavnostjo (glede
na predmet ponudbe
podjetja)
−
na svetovnem spletu poiščejo
podjetja, ki se ukvarjajo s
turizmom
−
oblikujejo turistično ponudbo
za določeno ciljno skupino

−

−

uporabijo posamezne ostale
dejavnike (psihološke,
geografske, politične)
turističnega povpraševanja pri
reševanju problemske
situacije
uporabijo dejavnike
turističnega povpraševanja in
ponudbe pri reševanju
problemske naloge o vplivu na
odločitev za storitev v
turizmu

−

Vpliv turizma
na slovensko
gospodarstvo

−

−

(nudenje informacij,
rezervacija, organizacija in
prodaja potovanj,
prenočitvenih in gostinskih
storitev, različnih vozovnic,
posredovanje pri turističnem
zavarovanju, prodaja
turistične literature in
spominkov, posredovanje pri
najemu avtomobilov)
ostalih storitev ponudnikov v
turizmu (trgovina, pošta,
žičnice, obrt, informacijski
centri, športni objekti,
menjalnice)
pomena turizma za slovensko
gospodarstvo (učinek na
domači bruto proizvod, na
plačilno bilanco države, na
zaposlenost in rast
življenjskega standarda, na
hitrejši razvoj manj razvitih
območij)
pomena promocije v turizmu
(osebna prodaja, prospekti,
katalogi, oglasi v medijih,
turistični sejmi, novinarski
članki, sponzorstva, nagradne
igre)

−

−

−

−

−

storitvah)
zakaj prevoz vpliva na
odločitev za potovanje (zaradi
dobre prometne povezave,
kakovosti prometnih poti in
prevoznih sredstev, cene
prevoza)
kako ločimo kvaliteto
nastanitev v turizmu (hotele,
kampe, motele, penzione,
gostišča, apartmaje z
zvezdicami; kmetije z
nastanitvijo z jabolki)
na katere dejavnosti posredno
vpliva turizem (proizvodnjo in
trgovino s potovalnimi
potrebščinami, spominki in
razglednicami, z gostinsko
opremo, z živili in pijačami;
zavarovanje potnikov;
pripravo in izdelavo
prospektov, katalogov,
plakatov; šole za smučanje,
vodne športe, potapljanje,
plezanje)
kako vpliva turizem na
plačilno bilanco neke države
(tuji turisti prispevajo k
prilivu, domači turisti v tujini
pa k odlivu iz države)
kako se kažejo negativne
posledice hitrega turističnega
razvoja (prometna gneča,
povečanje odpadkov,
onesnaževanje morja, rek,
jezer, gneča v trgovinah,
bencinskih servisih …
povečana nevarnost požarov,
neodgovorna uporaba
zemljišč zaradi turistične
gradnje)

−

−

vrednotijo obstoječo
turistično ponudbo v
problemski situaciji (glede na
dejavnike turistične ponudbe
in povpraševanje, glede na
plačilno bilanco države in
hitrejši razvoj manj razvitih
območij) ter predlagajo novo
ponudbo, ki bo turističnemu
ponudniku prinesla več
dobička
proučijo primerjalne
prednosti slovenskega turizma
v reševanju problemske
naloge glede na dejavnike
turistične ponudbe
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4.2.2 M: Poslovni projekti/IKT
Cilji:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

na svetovnem spletu poiščejo podatke, shranijo najdene podatke in se zavedajo avtorskih pravic
poiščejo vire informacij na internetu in jih pripravijo za lastno uporabo
uporabijo vsebino elektronskih virov pri reševanju problema projektne naloge
skenirajo slikovna gradiva in uvažajo podatke in slike iz drugih računalniških programov
uporabijo, v skladu z vsebino sestavka, logične in fizične sestavine oblikovanja delov besedila in strani
razlikujejo med neposrednim oblikovanjem in oblikovanjem s slogi
izdelajo tabelo, grafikon in risane objekte (samooblike)
prenašajo slike, tabele, besedila med različnimi vrstami in viri datotek
opredelijo in utemeljijo namen navajanja uporabljene literature in kazal
besedilo uredijo, shranijo oz. natisnejo
opredelijo računalniške prosojnice in poznajo namen njihove uporabe
poznajo prvine predstavitve informacije z računalniškimi prosojnicami
poznajo temeljne gradnike prosojnice (besedilo, slika, tabela, grafikon, animacija, zvok, ozadje), opredelijo njihove lastnosti, ki vplivajo na kakovost predstavitve
na osnovi določene teme znajo pripraviti novo predstavitev na osnovi predloge ali s prazno predstavitvijo
spreminjajo barvo ozadja ter vstavljajo slike, tabele, grafikone in animacije

Učni sklop: Splet, oblikovanje besedila in predstavitev
Kaj naj bi dijaki znali, zmogli obvladali po zaključenem učnem sklopu?
Uporaba svetovnega spleta za iskanje informacij o turistični ponudbi določenega kraja:
− poiskati na svetovnem pletu ustrezne informacije in jih pripraviti za lastno uporabo
− uporabljati v svojih dokumentih besedila in slike z interneta
− z Googlovim iskalnikom poiskati ustrezne informacije
− skenirati dokumente in jih ustrezno uporabljati pri lastnih dokumentih
− shranjevati različne dokumente in jih ustrezno poimenovati
Predstavitev turistične kmetije v obliki zloženke (word):
− oblikovati stran (pokončno, ležeče itn.)
− oblikovati stolpce
− oblikovati naslove in podnaslove
− označevati naštevanje
− oblikovati odstavke
− v dokumentu kombinirati besedilo in sliko
− oblikovati tabelo, ki ustreza podatkom, z naslovom in virom podatkov
− oblikovati stolpični grafikon
− oblikovati ilustracije z ustreznim orodjem in združevati različne elemente
Predstavitev naloge z elektronsko prosojnico:
− formalne sestavine predstavitve
− vsebinska predstavite (besedilo, tabele, slike ...)
− oblikovno (predloge, prehodi med diapozitivi, animacije ...)

4.2.3 OK: Osnove podjetništva
Cilji:
−
−
−
−
−
−
−
−
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poznajo mesto in vloga podjetništva
spoznajo pomen podjetništva za razvoj gospodarstva
spoznajo pomen podjetnosti posameznika kot gibalo razvoja
razumejo prednosti ter tveganja podjetništva
znajo opisati situacije, ki spodbudijo k odločitvi za podjetništvo, ter ključne zadržke, ki to zavirajo
razumejo, da se različne skupine ljudi različno lotevajo ustvarjanja organizacije, spoznajo njihove posebnosti, prednosti in nevarnosti v poslu
spoznajo vrednote in načela, ki jih je potrebno upoštevati pri poslovnih odločitvah
poznajo temeljne osebnostne lastnosti, spretnosti in vedenje podjetnika

Učni sklop: Podjetništvo in podjetnik
Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali?
Področja

Poznavanje

Podjetništvo
in sodobno
gospodarstvo

−
−

−
−

−

−

pojma podjetništvo
pomena podjetništva za
družbo (ustvarjanje novih
delovnih mest, so pomemben
vir inovacij, majhna podjetja
zadovoljujejo predvsem
domače kupce, so pomembni
partnerji za velika podjetja, iz
majhnih “zrastejo” srednja in
velika podjetja, majhna
podjetja lahko razvijajo in
ohranjajo tradicionalne
dejavnosti ter manj
obremenjujejo naravo, za
poslovno dejavnost je
potreben manjši začetni
kapital)
pojma invencija in inovacija
primerov inovativnega ravnanja
(npr. vrtnarka je vzgojila novo
sorto vrtnic; pek je pri
proizvodnji kruha začel
uporabljati le bio surovine;
odprejo trgovino, ki, za vse
nakupe nad 100 evrov, blago
brezplačno dostavi na dom)
dejavnikov, ki spodbujajo k
odločitvi za podjetništvo (želja,
ideja, potreba po dosežkih,
zunanje spodbude: družina,
služba, prijatelji, institucije;
sredstva za ustanovitev:
dedovanje, denacionalizacija;
neugodne življenjske
okoliščine: izguba dela;
izkušnje: popoldanska obrt) in
zadržkov, ki to zavirajo
(zadovoljstvo s sedanjim
delom, dvom v ustreznost
ideje, strah pred neuspehom,
noče delati sam, dvom v lastne
zmožnosti, strah pred
finančnim tveganjem,
pomanjkanje pomoči in
podpore)
posebnosti posameznih
podjetniških skupin (ženske
podjetnice, ruralno, družinsko
in manjšinsko podjetništvo,
delo na domu)

Razumevanje
−

−

−

−

−

−

−

vrste inovacij glede na
pomembnost novosti
(navadne, tehnološke,
prelomne inovacije)
ključnih dejavnikov uspešnega
podjetja (motivacija,
sposobnosti, ideja, sredstva)
prednosti podjetništva (biti
sam svoj “šef”, priložnost
narediti nekaj posebnega,
izkoriščanje svojih
sposobnosti, delati, kar nekoga
veseli, priložnost za večji
zaslužek) in tveganja (negotov
dohodek, izguba vloženih
sredstev, dolge ure dela, slabša
kakovost življenja, popolna
odgovornost za delovanje
podjetja)
razlik med moškimi in
ženskimi podjetji (ženska
podjetja so manjša in
počasneje rastejo; zunanji
pritisk na ženske je večji, večja
so pričakovanja; moški
podjetniki so pogosto
skeptični do poslovanja z
ženskami (težje dobijo posle);
ženske težje pridejo do
kapitala; ženske so previdnejše
pri poslovanju (manj izgub);
najpogostejše dejavnosti
ženskih podjetij so trgovina na
drobno in z oblačili, osebne
storitve, gostinstvo,
proizvodnja oblačil)
možnosti v ruralnem
podjetništvu (nekmetijske
dejavnosti: kmečki turizem,
kovaška obrt, predenje;
uporaba naravnih virov: vode,
gozdovi, travniki za lov,
jahanje, čolnarjenje; nov način
proizvodnje kmetijskih
pridelkov: bio, eko kmetijstvo;
predelovanje kmetijskih
pridelkov: suho sadje,
kompoti, marmelade …)
odločitev manjšinskih in
emigrantskih podjetnikov
(restavracije s hrano, značilno
za domovino; trgovska
dejavnost: uvoz živil, oblačil;
organizacija tradicionalnih
prireditev: verske, kulturne,
poroke
razloge za odločitev za delo na
domu (prihranek časa pri
prihodu in odhodu z dela;
manj formalno oblačenje; manj
stroškov poslovanja; lažja

Uporaba, analiza, sinteza,
vrednotenje
−
analizirajo razloge za
ustanovitev lastnega podjetja in
poiščejo prednosti, ki jih ta
prinaša družbi (družini,
zaposlenim, občini,
dobaviteljem, kupcem, državi)
−
s pomočjo interneta poiščejo
nekaj slovenskih podjetij, ki so
znana po svojih inovacijah
−
vrednotijo možnosti v
ruralnem podjetništvu in
predstavijo ideje za kmetijo, ki
bi ji povečale dohodek
−
analizirajo možnosti
podjetništva različnih
podjetniških skupin pri
reševanju problemske naloge
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Lastnosti
podjetnih
oseb

−

osebnostne lastnosti
podjetnika (inovativen,
odgovoren, komunikativen,
samozavesten, optimističen,
vztrajen, delaven, motiviran,
preračunljiv, usmerjen k
dobičku, dober vodja)

−

−

−

uskladitev poslovnega in
družinskega življenja)
tehnična znanja, ki jih mora
imeti podjetnik (pisanje,
poslušanje, ustno
komuniciranje, timsko delo,
organizacijske sposobnosti;
tehnična znanja za proizvodnjo
in razvoj)
znanja in zmožnosti, ki jih
mora imeti podjetnik, da lahko
vodi posle (odločanje,
določanje ciljev, pogajanje,
trženje, vodenje financ, znanje
računovodstva, izvajanje
nadzora)
osebne podjetniške zmožnosti,
ki jih mora imeti podjetnik za
uspešno delovanje
(discipliniranost, pripravljenost
na tveganje, inovativnost,
sposobnost upravljanja
sprememb, vztrajnost)

−
−

kratko predstavijo svoje
osebne in podjetniške lastnosti
s pomočjo interneta poiščejo
uspešne podjetnike doma in v
svetu

4.2.4 OK: Poslovno komuniciranje
Cilji:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

analiziranje govorice telesa poslušalcev
poznavanje bistvenih elementov zunanjega videza
poznavanje dejavnikov uspešnega poslovnega komuniciranja
poznavanje sporočil svojega telesa pri poslovnem komuniciranju
poznavanje pravil lepega obnašanja
vedenje, kako predstaviti sebe, sodelavce in podjetje
prepoznavanje posameznih sporočil neverbalne komunikacije
poznavanje pomena osebnega videza pri neverbalni komunikaciji
poznavanje pravil oblačenja za različne priložnosti
poznavanje pravil nagovarjanja oseb

Učni sklop: Predstavitev projekta
Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali?
Predstaviti svoj projekt določeni ciljni publiki zaradi subvencioniranja tega projekta
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4.3 ZNANJA SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV
4.3.1 Geografija
Cilji:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

ob opazovanju slikovnega gradiva prepoznavajo in razlikujejo različne tipe pokrajin
v domači pokrajini Sloveniji in izbranih pokrajinah po svetu prepoznavajo elemente pokrajine in njihovo prepletanje
uporabljajo preproste metode terenskega dela kot način pridobivanja geografskih informacij
se orientirajo v pokrajini s pomočjo zemljevida, položaja sonca in GPS
pokažejo pokrajine na karti
interpretirajo in uporabljajo informacije, ki jih dobijo z branjem različnih vrst zemljevidov
primerjajo značilnosti domače pokrajine z značilnostmi drugih izbranih pokrajin
s pomočjo pisnega gradiva, IT in terenskega dela raziskujejo in predstavljajo značilnosti domače pokrajine
ob izbranih primerih vrednotijo pomen posameznega elementa pokrajine za življenje človeka in specifično dejavnost
spoznavajo, da se pokrajina spreminja in kako se spreminja zaradi človekove dejavnosti, za katero se
izobražujejo
predvidevajo negativne posledice nepremišljenih posegov človeka v okolje s posebnim poudarkom na
posledicah specifične človekove dejavnosti
ravnajo in odločajo se v prid varovanja okolja in sonaravnega gospodarjenja z naravnimi viri
ob opazovanju slikovnega gradiva ugotavljajo oblike in pomen zavarovanih območij
na konkretnih primerih ugotavljajo oblike in območja ogrožanja okolja v Sloveniji in svetu – še posebej
s tistimi, ki imajo planetarne razsežnosti

Učni sklop: Človek in pokrajina
Kaj bodo učenci znali, zmogli, obvladali?
Področja

Poznavanje

Dejstva,
podatki, imena,
pojmi

−

−

Pojavi, dogodki,
zakonitosti,
zveze, koncepti,
teorije …

−
−

−

Razumevanje

prebrati podatke z
zemljevida, preglednice,
grafikona ...
opisati turistično
pokrajino

−

opisati sintagmo
„terciarizacija družbe“
z različnih fotografij in
grafov izbrati tiste, ki
ponazarjajo terciarizacijo
družbe
na tematskem zemljevidu
poiskati območja
večje/intenzivnejše
terciarizacije

−

−

−

razložiti, zakaj se prebrani
istovrstni podaki
razlikujejo
pojasniti lastnosti
turistično zanimivih
krajev, območij in
pokrajin
razložiti, kako merimo
stopnjo terciarizacije
družbe in kateri so
družbeni pogoji, da
kmetijska družba preide v
industrijsko, ta pa v
terciarno
na splošni zemljevid vrisati
območja večje
terciarizacije

Uporaba, analiza, sinteza,
vrednotenje
− ugotoviti, kako so podatki
povezani in kako vplivajo
drug na drugega
− razložiti, kako naravni in
družbeni pogoji vplivajo
na turizem in obratno
−

−

−

Konkretno za
učni sklop
Dejstva,
podatki, imena,
pojmi

Poznavanje
−

razlikuje pojme turistična
kmetija, tržna kmetija,
monokulturna kmetija,

Razumevanje
−

v pokrajini poiščejo
območja, ki so primerna
za ustanovitev turistične

s tortnim diagramom iz
podatkov ponazoriti
stopnje tercaiarizacije
izbranih držav
na podlagi gospodarskih in
demografskih podatkov
napovedati možne
scenarije gospodarskega
in socialnega razvoja
države
z analizo PSPN –
prednosti, slabosti,
priložnosti, nevarnosti
(SWOT) – ugotovijo
izzive, ki jih ponuja
terciarizacija družbe

Uporaba, analiza, sinteza,
vrednotenje
−

na podlagi cen kmetijskih
izdelkov v trgovinah, na
tržnici in pri prodaji na
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sodobna kmetija,
tradicionalna kmetija

−

−

Pojavi, dogodki,
zakonitosti,
zveze, koncepti,
teorije …

−

−

opišejo možne
spremembe v pokrajini,
ko se kmet odloči, da
tradicionalno kmetijo
spremeni v turistično
opišejo, kaj in kako se bo
na kmetiji spremenilo, če
jo preusmerijo v
turistično

−

−

kmetije
napišejo vabilo za obisk
turistične kmetije in njeno
lego ter razdalje do
bližnjih krajev vrišejo v
analogni in digitalni
zemljevid
kartirajo lego kmetije v
eno od spletnih aplikacij
in ob njej napišejo
petpovedni opis
naredijo analizo PSPN, s
katero ugotovijo, katere
bi bile možne privlačne
lastnosti kmetije
ugotovijo, kako in zakaj bi
bili lahko prebivalci v
lokalnem, območnem,
državnem in
mednarodnem okolju
zainteresirani za obisk te
kmetije

Kaj bodo učenci znali, zmogli, obvladali?
Opazovanje, pri− s fotografij različnih pokrajin
merjanje, razugotoviti, kaj bi bilo zanimivega za
vrščanje, uvrščanje,
turistični obisk
abstrahiranje
Sklepanje z
− ugotoviti, kaj se je spremenilo v drugi
indukcijo, sklepanje
pokrajini, ko so ustanovili turistično
z dedukcijo,
kmetijo, in kaj se je spremenilo na
sklepanje po
takšni kmetiji
analogiji
Argumentiranje,
− razložiti, kako ustanovitev turistične
utemeljevanje,
kmetije vpliva na okolico in kako se
analiziranje
mora turistična kmetija prilagoditi
perspektiv,
povpraševanju
izbiranje med
− pojasniti, kaj in kako pridobi in kaj
alternativami
zgubi kmetija, ko jo preusmerijo v
(odločanje)
turistično
Eksperimentalno
− obiskati turistično kmetijo, raziskati
raziskovanje,
spremembe v pokrajini in napraviti
reševanje
intervju z lastnikom in z
problemov, analiza
obiskovalcem preskusiti ponudbo
napak
izbrane turistične kmetije in napisati
poročilo: preživeti dan v delu z
lastnikom turistične kmetije
Delo z viri
− na podlagi brskanja po analognih in
spletnih virih opisati in pojasniti
proces terciarizacije družbe
− napisati vlogo in pomen turističnih
kmetij za razvoj
pokrajine ter delež njihovega
prispevka k prihodku
od turizma v Sloveniji
− poiskati primer turistične kmetije, ki
je svoje poslovanje zaprla ali ukinila
Predstavljanje idej
− napisati krajši esej o terciarnih
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−

−

−

−

−

turistični kmetiji ugotovijo količino dodane
vrednosti s prodajo na
kmetiji v obliki končnega
izdelka
ugotovijo, koliko
dodatnega dela je treba
vložiti, da se doseže
dodatna vrednost in ga
izračunajo v obliki
delovnih ur
razvrstijo privlačne in
odbojne motive za obisk
turistične kmetije po
poenu
razvrstijo nujne vložke v
kmetijo in spremembe na
njej po času in vrednosti

narediti preglednico, v kateri primerjajo dve
pokrajini po načelu turistično „vabljivo –
odvračajoče“ po najmanj 5
področjih/elementih
sklepati, v čem bi bili procesi v tej pokrajini
in na kmetiji enaki, v čem različni

−

dokazati smiselnost in upravičenost, da se
obstoječo kmetijo nadgradi v turistično

−

narediti računalniški model PSPN, v
katerem izpišejo elemente oz. merila za
postavitev turistične kmetije v izbrano
okolje

−

−

poiskati tri vire ali raziskave, ki bi podprli
možnost za odprtje turistične kmetije v
izbrani pokrajini
poiskati tri ponudbe (propagandne,
elaboratne ali spletne) turistične kmetije iz
Slovenije, ki imajo podoben program, kot bi
ga imela ta, ki jo dijaki načrtujejo

−

narediti geografski elaborat, ki bo prikazal

−

−

−

dejavnostih, vlogi turizma v njih in
vlogi turistične kmetije v turizmu
napisati krajši esej o vlogi turistične
kmetije za ohranjanje kulturne
pokrajine
napisati krajši esej o pomenu
turistične kmetije za ohranjanje
delovnih mest in možnosti za
(samo)zaposlitev prebivalcev
napisati futuristični esej o videzu
pokrajine v okolici turistične kmetije
čez 30 let

−

−

upravičenost preusmeritve/gradnje
turistične kmetije v neki pokrajini, v
katerem bodo opisani in vrednoteni
geografski dejavniki, privlačnostni elementi
pokrajine in kmetije ter pričakovane
spremembe v pokrajini
izdelati spletno stran izbrane turistične
kmetije, v kateri bodo predstavljene
naravne in kulturne privlačnosti in ponudba
kmetije in okolice
posneti propagandni film, fotoreportažo ali
strip za izbrano turistično kmetijo

4.3.2 Umetnost
Umetnostna zgodovina:



spoznajo likovne stroke in tehnike
spoznajo dela slovenske umetnosti

Likovno snovanje:
 spoznajo osnovne grafične tehnike in naloge oblikovanja
Kaj bodo učenci znali, zmogli, obvladali?
Področja

Poznavanje

Likovni
spomeniki

−

Oblikovanje
zgibanke

−

prepoznati spomenike iz
bližnje okolice in
zgodovinske sloge
poznati formate, tipe črk,
načine zgibanja

Razumevanje
−

razumeti povezave
zgodovinskih podatkov in
uporabljene tehnike

Uporaba, analiza, sinteza,
vrednotenje
− določiti ikonografijo in
namen spomenika
−

−

določiti logo, ustrezen tip
črk, ustrezne barve,
format in zgibanje
na zgibanki postaviti
besedilo in slikovno
gradivo v smiselno celoto

4.3.3 Zgodovina
Cilji:
− predstavijo osnovne značilnosti poselitve slovenskega prostora v prazgodovini in dediščino ilirsko-keltske dobe do prihoda Rimljanov
− razložijo najpomembnejše pridobitve, ki so jih v naše kraje prinesli Rimljani
− predstavijo osnovne poteze širjenja krščanstva na slovenskem prostoru v času Rimljanov
− na zemljevidu pojasnijo poselitev Slovanov na našem ozemlju in razložijo nastanek prvih državnih tvorb
in povezav
− pojasnijo, kako je potekalo pokristjanjevanje Karantancev
− pojasnijo temeljne značilnosti frankovskega fevdalizma
− s pomočjo zemljevida ugotovijo razdeljenost slovenskega ozemlja med Rimsko-nemškim cesarstvom,
Beneško republiko in Ogrsko
− na zemljevidu pokažejo slovenske zgodovinske dežele ter njihova glavna mesta
− pojasnijo nastajanje srednjeveških mest na Slovenskem
− opišejo podobo slovenskega podeželja in nastajanje novih slojev na podeželju ter njihovo ukvarjanje z
neagrarnimi dejavnostmi (fužinarstvo, tovorništvo, rudarstvo, trgovina)
− navedejo glavne značilnosti kulturnega razvoja na Slovenskem v visokem in poznem srednjem veku
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Učni sklop: Zgodovina izbranega kraja od prazgodovine do srednjega veka, z glavnimi mejniki
in s poudarki na kulturni dediščini
Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali?
Uporaba, analiza, sinteza,
Poznavanje
Razumevanje
vrednotenje
Dejstva,
− poznajo pomembne
− poiščejo vzroke za zgodnjo − razvrstijo določene
imena,
prazgodovinske najdbe s
poselitev Ljubljanske
podatke, dokaze, trditve o
podatki,
prostora Ljubljanske kotline
kotline (strateška lega,
prvotnih (staroselci) in
pojmi
(npr. kamnito strgalo z
rodovitna zemlja, možnosti
kasnejših poselitvah
okolice Vrhnike, mezolitska
zavarovanja pred zunanjimi
Ljubljanske kotline od
orodja z okolice Škofljice,
nevarnostmi na barju,
prazgodovine do halštatske
kolo z Ljubljanskega barja
osamelcih) in utemeljijo,
dobe in antičnega Rima; na
...) in koliščarsko (npr.
zakaj je bil ta prostor
osnovi poznavanja
ostanki koliščarskih naselij s
pomemben tudi za
mitološke zgodbe o
piloti, drevak, keramično
Rimljane (strateško – za
Argonavtih napišejo svojo
posodje – antropomorfna,
nadaljnja osvajanja v Alpe in
zgodbo z drugačnim
črno žgana posoda,
Panonsko nižino, za
zaključkom (Argonavti naši
pramenasta keramika) ter
obrambo pred „vrati
predniki ...)
ilirsko-keltsko dediščino
Rima“; gospodarsko –
− razčlenijo poznane vire (na
(lončene žare, ki pričajo o
trgovanje po jantarni poti,
primer vire, ki omenjajo
kulturi žarnih grobišč,
od Jadrana do Baltika,
srednjeveško Luwigano in
skeletni grobovi Ilirov z
izkoriščanje naravnih
življenje v njej) in
Molnika, keltski novci,
bogastev – podpeški
ugotavljajo pristnost
poškodovani meči ...);
kamen, glina ...). Sklepajo o
zgodovinskega sporočila
kratko opišejo zgodbo o
posledicah novih poselitev:
(objektivnost,
Argonavtih in z zemljevida
zlasti o posledicah
pristranskost)
razberejo njihovo
rimskega prihoda
potovanje
(romanizacija), kasnejših
barbarskih vpadov
− navedejo spremembe v
(uničenje Emone v času
načinu življenja prebivalcev
hunske nevarnosti) in
rimske Emone, tudi v
prihoda Slovanov
verovanju (mestni način
(asimilacija ali uničenje
življenja, novi načini
romaniziranih staroselcev,
oblačenja, prehranjevanja,
vključitev v Samovo
rimsko politeistično
plemensko zvezo)
verovanje, nato krščanstvo)
− izpostavijo posebnosti v
− z zemljevida razberejo,
razvoju srednjeveške
katera ljudstva so vdirala v
Luwigane in njen položaj v
Emono v času velikih selitev
deželi Kranjski: razvoj
(Zahodni Goti – zanje
srednjeveškega mesta v
značilne srebrne sponke,
rečnem okljuku s tipičnimi
Huni, ki oplenijo Emono;
ulicami, mestnim jedrom,
zanje značilna kovinska
močnim obzidjem in
okrogla ogledala, bronasti
mestno stražo, razvito
kotlički, nomadski loki; V
trgovsko in obrtno
Goti – zanje značilni uhani v
dejavnostjo (cehovska
obliki lune, krokodilje
pravila in namakanje
sponke; Langobardi ...) in
pekov), vloga Spanheimov,
pokažejo smeri (Vzhodpridobitev sedeža škofije
Zahod) njihovih vpadov;
označijo glavne mejnike v
zgodovini na novo
osnovanega srednjeveškega
mesta: prve pisne omembe
mestnega naselja med leti
1112–1125; prva omemba
imena Luwigana 14. aprila
1143 (rojstni dan mesta),
ko je vojvoda Bernard
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Pojavi,
dogodki,
zakonitosti,
zveze,
principi,
teorije

−

−

Spanheimski, z darilno
listino, poklonil zemljišče v
obzidanem delu mesta
jurklošterskemu
samostanu; boj med
drugimi fevdalnimi
posestniki za ozemlje
Ljubljanske kotline po
izumrtju Spanheimov;
družbena struktura in
gospodarski razvoj mesta;
ustanovitev ljubljanske
škofije leta 1461
poznajo prazgodovinsko in
antično dediščino, ki so jo
na območju Ljubljanske
kotline ustvarila staroselska
ljudstva in Rimljani
kronološko razvrstijo
pomembne dogodke, ki
zaznamujejo zgodovino
današnje Ljubljane od
velikih selitev in
opustošenja antične Emone,
prihoda pod Franke
(državica Karniola) do
oblikovanja srednjeveškega
mesta Luwigana znotraj
kasnejše dežele Kranjske v
Rimsko-nemškem
cesarstvu; na zemljevidu
prepoznajo srednjeveške
cerkvene in posvetne
fevdalne posestnike
(posesti Spanheimov v
Ljubljani) v deželi Kranjski

−

−

primerjajo obdobje pred
prihodom Rimljanov z
obdobjem po njihovi
osvojitvi Ljubljanske kotline
ter ilustrativno predstavijo
spremembe, poudarijo tudi
razlike oziroma posebnosti
v verovanju; iz primera o
rimski koloniji Emona
posplošijo na širši
„slovenski“ prostor
pojasnijo posledice velike
nevihte ljudstev za rimsko
kolonijo Emono in
izpostavijo spremembe, ki
so rezultat vključevanja v
frankovsko in nemško
državo (krščanstvo,
fevdalizem – z
oblikovanjem dinastičnih
teritorijev); primerjajo
življenje v srednjeveški
Luwigani (trgovska in
obrtna dejavnost meščanov
s strogimi cehovskimi
pravili) z življenjem na
podeželju (podložnikova
osebna in gospodarska
odvisnost od fevdalca);
izpostavijo posebnosti
kulturnega razvoja v
srednjeveški Luwigani;
sklepajo o vplivu meniških
redov na kulturni razvoj
srednjeveškega mesta

−

−

iz primerov arheoloških
ostankov utemeljijo, zakaj
je bil prostor Ljubljanske
kotline pomemben za
zgodnjo naselitev:
oblikujejo svoje mnenje o
pridobitvah, ki so jih
prinesli Rimljani na
„slovenska tla“; napišejo
dialog med staroselcem in
Rimljanom, ki sta se
srečala v okolici Emone (z
vključitvijo lokalnih
značilnosti)
iz splošnih in znanih
zgodovinskih dejstev o
slovenski srednjeveški
zgodovini aplicirajo na
primer srednjeveške
Luwigane, oblikujejo svoje
stališče o pomenu
vključevanja današnjega
slovensekga prostora v
srednjeevropski prostor
(znotaj Rimsko-nemškega
cesarstva)
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Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali?
Opazovanje, primerjanje, − primerjajo razmere na območju Ljubljanske kotline pred prihodom Rimljanov in
razvrščanje, uvrščanje,
razmere po njihovi naselitvi
abstrahiranje
− razvrščajo podatke, ki označujejo gospodarsko, družbeno, kulturno in politično
zgodovino današnje Ljubljane z okolico od zgodnjega do poznega srednjega veka, s
poudarkom na srednjeveški Luwigani oz. Laibachu
Sklepanje z indukcijo,
− iz različnih zgodovinskih virov znajo razbrati pomembne podatke, na primer iz
sklepanje z dedukcijo,
arheoloških ostankov koliščarskih naselij ali iz arheoloških predmetov iz antične
sklepanje po analogiji
Emone, iz srednjeveških listin, ki omenjajo Luwigano oz. Laibach ...
Argumentiranje,
− z utemeljitvami zagovarjajo mnenje, da je Ljubljana upravičeno osrčje današnjega
utemeljevanje,
slovenskega prostora
analiziranje perspektiv,
izbiranje med
alternativami (odločanje)
Eksperimentalno
− iz mita, ki govori o Argonavtih, ugotavljajo resničnost podatkov, analizirajo
raziskovanje, reševanje
verjetne, manj verjetne oziroma izmišljene podatke
problemov, analiza napak
Delo z viri
− proučijo znan vir, ki omenja Luwigano kot mestno naselbino; primerjajo ga s
podobnimi viri, ki omenjajo druge mestne naselbine pri nas
Predstavljanje idej
− učinkovito komunicirajo z različnim občinstvom (pred sošolci, profesorji, starši,
krajani): na primer z dramatizacijo predstavijo življenje prebivalcev Emone ali
srednjeveških prebivalcev Luwigane

4.3.4 Biologija
Cilji:
−

−
−
−
−

−
−
−
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upoštevati in razumeti osnovne pogoje za ohranjanje življenjske pestrosti ter kritično presoditi
učinkovitost zakonskih predpisov s tega področja in se zavedati pomena biološkega znanja za njeno
ohranjanje
razviti odgovoren odnos do življenja in narave ter upoštevati ranljivost ekosistemov, živih bitij
dojeti nujnost in razumeti bistvena načela trajnostnega razvoja in rabe obnovljivih naravnih virov,
razumeti povezanost kulturnega razvoja tudi v kontekstu naravnih danosti in omejitev
kritično presoditi učinkovitost zakonskih predpisov s področja ravnanja z odpadki in se zavedati
pomena biološkega znanja za aktivno državljanstvo
poznati ogroženost ekosistemov, živih bitij in svojo ogroženost ter kritično presoditi učinkovitost
zakonodaje s tega področja in se zavedati pomena biološkega znanja za lastno udejstvovanje v
prizadevanjih za izboljšanje stanja in suvereno odločanje
razumeti načine in prednosti ohranjanja starih sort kulturnih rastlin in vrst domačih živali pred
vnašanjem tujih, na naše življenjske združbe neprilagojenih vrst
razumeti prednosti ekološkega kmetovanja za kakovost življenja in ohranjanje zdravih naravnih virov in
življenjskega okolja ter turistične, rekreacijske in izobraževalne dejavnosti
poznati uporabo gensko spremenjenih organizmov v biotehnoloških postopkih poklicnega področja,
odgovorno ravnati v skladu z biološko varnostjo ter presoditi, ali so zakonska določila dovolj dobra
zaščita, in se zavedati pomena biološkega za možnost lastnega udejstvovanja

Učni sklop: Osnovni koncepti delovanja ekoloških sistemov
Kaj bodo učenci znali, zmogli, obvladali?
Področja

Poznavanje

Osnovni
koncepti
delovanja
ekoloških
sistemov

−

−
−

−
−
−

−

−

dejavnikov, ki ogrožajo
ekosisteme (onesnaževanje
tal, zraka, vode)
pojma obnovljivi viri
energije
osnovnih načel ekološkega
kmetijstva (celosten
koncept kmetovanja, skrb
za rodovitnost tal s
kolobarjenjem, brez
uporabe GSO, skrb za
živalim ustrezno rejo)
pojma trajnostni razvoj
pojma gensko spremenjeni
organizem in biotehnologija
pojma avtohtona
(domačerodna) in alohtona
(tujerodna) vrsta
pojmov ločeno zbiranje
odpakov, kompostiranje,
biološki odpadki, komunalni
odpadki
osnovnih pogojev za
ohranjanje življenjske
pestrosti (biodiverzitete) –
prekomerno onesnaževanje,
prekomerno izkoriščanje
vrst, izsuševanje mokrišč,
uničevanje naravnih bivališč

Razumevanje
−
−

−
−

−

−

−

−

−
−

da so ekosistemi ogroženi
zakaj so pomembni
obnovljivi viri energije
(biomasa, sončna, vetrna in
vodna energija)
da je ekološko kmetijstvo
pomembno za naše okolje
zakaj je pomembno
razumno in varno ravnanje s
pesticidi
da je pri razvoju določene
panoge potrebno upoštevati
naravne danosti (klima,
naravne značilnosti
ekosistema – podtalnica,
bližina mokrišč, krajinski
parki ...)
da je potrebno z gensko
spremenjenimi organizmi
ravnati odgovorno, saj
učinki uporabe gensko
spremenjenih organizmov
na organizme niso dovolj
raziskani
pomen ohranjanja gojenja
starih sort kulturnih rastlin
sadnega drevja in žit
zakaj je pomemebno
kompostiranje in ločeno
zbiranje odpadkov
pomen biološkega znanja za
ohranjanje narave
da s svojimi dejanji vplivajo
na delovanje ekosistemov

Uporaba, analiza, sinteza,
vrednotenje
− ob konkretnem primeru
sklepajo, kakšne so
posledice poseganja v
naravo na ekosistem
− v načrtu turistične kmetije
upoštevajo osnovna načela
trajnostnega razvoja

Kaj bodo učenci znali, zmogli, obvladali?
Opazovanje, primerjanje, − primerjajo ekološko in klasično kmetijstvo
razvrščanje, uvrščanje,
− primerjajo osnovne pogoje za ohranjanje življenjske pestrosti
abstrahiranje
Sklepanje z indukcijo,
− sklepajo o posledicah vpliva posameznih dejavnikov na ogrožanje ekostistema
sklepanje z dedukcijo,
− sklepajo o posledicah nekontrolirane rabe gensko spremenjenih organizmov
sklepanje po analogiji
− predvidevajo posledice nadaljnje rabe neobnovljivih virov energije, predvidevajo
posledice neločevanja odpadkov
Argumentiranje,
− utemeljijo prednosti ekološkega kmetijstva
utemeljevanje,
− utemeljijo razvoj kmetijstva glede na naravne danosti ekosistema
analiziranje perspektiv,
− kritično presojajo o možnostih zaščite ekosistemov in ohranjanja narave, iz
izbiranje med
različnih perspektiv
alternativami (odločanje)
Eksperimentalno
− obiščejo turistično kmetijo in na podlagi opazovanja ugotavljajo, kakšen je vpliv te
raziskovanje, reševanje
dejavnosti na ekosistem
problemov, analiza napak
Delo z viri
− v različnih virih (internetnih in analognih) poiščejo podatke o ekoloških problemih
v svoji okolici in vplivu teh problemov na organizme v okolju
− poiščejo zakonodajo, ki ureja področje ekologije in trajnostnega razvoja v Sloveniji,
in ugotavljajo, kateri predpisi urejajo področje ekološkega kmetovanja
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4.3.5 Matematika
Cilji:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

poznajo cela števila: relacija urejenosti (zaporedje zgodovinskih dogodkov)
poznajo merske enote za energetsko vrednost hranil
poznajo merske enote za pretok reke, količino padavin
prikaz podatkov (histogram padavin nekega kraja)
sorazmerje: premo in obratno sorazmerje (merilo na geografski karti)
vrednosti ali primerjava dveh cenikov ali ponudb
tekstne naloge (ugotavljanje najugodnejše ponudbe in utemeljitev z računom)
merske enote (kcal, kJ enote za energetsko vrednost hranil, dolžinske enote – prevoz)
zaokroževanje rezultatov (€, centi)
procentni račun (osnova, delež, relativni delež), računanje odstotkov sestave hranil (B, M, OH) v
meniju jedilnika neke restavracije in računanje kalorične vrednosti
uporaba računala (spretnost v računanju z odstotki, ulomki, decimalnimi števili)
izračunati kalorične vrednosti v jedilniku in odstotke sestave jedil pri pripravi jedilnika
uporabljati računalo pri pripravi jedilnika
zaokroževati zneske pri pripravi cenika

Učni sklop: Uporabna matematika
Kaj bodo učenci znali, zmogli, obvladali?
Področje
Konceptualno
znanje
(poznavanje in
razumevanje
pojmov in dejstev)

Proceduralno
znanje
(poznavanje in
učinkovito
obvladovanje
postopkov)

−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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poznajo osnovne vrste prikazov/diagramov: preglednico; stolpični, krožni/tortni, točkasti
in linijski diagram
ločijo med opisnimi, vrstnimi in številskimi podatki,
ustrezno in zanesljivo jih beležijo in jih primerno uredijo
poznajo frekvenčno tabelo
iz diagramov znajo razbrati značilnosti obravnavane spremenljivke (npr. razmik pri
pozicijskem diagramu), porazdelitev in merila za osrednjost (npr. pri stolpičnem prikazu);
znajo uporabiti podatke iz tabelaričnih in diagramatskih prikazov tudi v kompleksnem in
poklicnem kontekstu
iz diagramov znajo razbrati značilnosti obravnavane spremenljivke
uporabljajo pojma absolutne in relativne frekvence
znajo zaokroževati (evri, centi)
poznajo merske enote
poznajo urejenost naravnih in celih števil
uredijo števila po velikosti in jih predstavijo na številski premici (realni osi)
danemu številu določijo nasprotno število
poznajo pojem odstotek in ga povežejo z odnosom med deležem in celoto
poznajo in uporabljajo pojem razmerje
razlikujejo premo in obratno sorazmerne količine
poznajo lastnosti premo oziroma obratno sorazmernih količin
znajo pretvarjati merske enote
poznajo imena računskih operacij in uporabljajo osnovne računske zakone pri računanju
vrednosti številskih izrazov
razumejo pomen znakov za neenakosti: večji, večji ali enak, manjši, manjši ali enak (>, ≥, <,
≤) in jih uporabljajo
uporabljajo lastnosti relacije urejenosti in pravila za računanje z neenakostmi
poznajo postopke, ki ohranijo množico rešitev linearne enačbe
znajo reševati linearne neenačbe
znajo oceniti rezultat
računajo procentno mero, delež ali osnovo
uporabljajo procentni račun v vsakdanjih situacijah in v stroki (lažji primeri)
znajo uporabljati procentni račun na zahtevnejših primerih
podatke zbirajo neposredno (npr. z merjenjem, anketiranjem) ali posredno (npr. iz
podatkovnih baz na spletu)
uporabljajo stolpični, krožni diagram ter histogram
znajo grafično predstaviti podatke
znajo izračunati relativne frekvence

−
−
−
−
−
−
−
−
−
Problemsko
znanje (uporaba
konceptualnega in
proceduralnega
znanja v novih
situacijah)

−
−

−
−

znajo izračunati povprečno vrednost
znajo urediti in grupirati podatke
poznajo, razumejo in uporabljajo pojem razmerje v različnih kontekstih in situacijah
analizirajo odnos med količinama in ugotovijo, ali sta količini premo ali obratno
sorazmerni
rešujejo probleme na poljuben način (npr. s sklepanjem)
rešujejo probleme, ki izhajajo iz življenjskih in poklicnih situacij (lažji primeri)
znajo uporabljati sklepni račun na zahtevnejših primerih
računajo odstotke, decimalna števila in z ulomki z žepnim računalom ali brez žepnega
računala
pravilno in zanesljivo znajo uporabljati (svoje in tuje) žepno računalo, čeprav to poglavje
obvladujejo brez računala, tj. poznajo simbolne zapise na gumbih žepnega računala in tako
znajo uporabljati vsak tip žepnega računala
znajo uporabljati sklepni račun na zahtevnejših primerih
zapišejo račun po besedilu naloge, ki je povezana s stroko ali vsakdanjim življenjem, in ga
izračunajo (poznajo vrstni red računskih operacij in ga suvereno izvedejo z izrazi; to
izvajajo tudi v nalogah, ki se rešujejo v več korakih in je poenostavitev oz. izračun takega
izraza le eden od korakov)
rezultat ocenijo in kritično vrednotijo
kritično presojajo o verodostojnosti in zanesljivosti podatkov ter o možnih vzrokih napak
pri zbiranju
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4.3.6 Slovenščina
Cilji:
−
−
−
−
−
−
−
−

brati neumetnostno besedilo
razvijati zmožnosti kritičnega sprejemanja enogovornih neumetnostnih besedil
razvijati zmožnosti tvorjenja enogovornih neumetnostnih besedil
razvijati poimenovalne, skladenjske, pravorečne, pravopisne in slogovne zmožnosti ter zmožnosti nebesednega sporazumevanja
brati, razčlenjevati in presojati neumetnostna besedila, ob razčlembi besedila usvojiti značilnosti posamezne besedilne vrste
izbirati učinkovite strategije načrtovanja in tvorjenja besedilne vrste
razčlenjevati besedilo, nadgrajevati svoje znanje o pragmatičnih, funkcijskih, pomenskih, oblikovnih ...
značilnostih besedilne vrste
besedilo kritično vrednotiti, prepoznavati skrite namene, manipulativnost (reklamna besedila)

Učni sklop: Objektivna in subjektivna predstavitev kraja
Področje

Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali?

Razumevanje
besedila

−
−
−
−

Tvorjenje
besedila

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Razvitost
gradnikov/sestavin
sporazumevalne
zmožnosti

−
−

−
−

−
−
Metajezikovna zmožnost
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−

spoznavajo in povzemajo značilnosti besedilne vrste PREDSTAVITEV KRAJA ob že zapisanem
izhodiščnem besedilu – objektivnem ali subjektivnem
izrekajo svoje mnenje o danem kraju
razvrščajo faze tvorjenja objektivne in subjektivne predstavitve kraja
sodelujejo v vodenem pogovoru o strategijah tvorjenja enogovornih neumetnostnih besedil,
kot je predstavitev kraja
povzemajo značilnosti enogovornega neumetnostnega besedila, ki ga bodo tvorili
poiščejo podatke po raznih virih, podatke urejajo, izdelajo ponazorila (npr. miselne vzorce)
berejo, poslušajo ali gledajo besedila ekonomske propagande
ločijo propagandna besedila od prikazovalnih in jih kritično sprejemajo
v subjektivni predstvitvi kraja dijaki iščejo prvine ekonomske propagande
kritično sprejemajo reklamna besedila ter izražajo in utemeljujejo svoje mnenje
ovrednotijo vlogo nebesednih prvin v dani besedilni vrsti
vrednotijo razumljivost, resničnost, zanimivost, aktualnost, živost, ustreznost ... predstavitve
kraja oz. reklamnega sporočila
predstavijo svoje besedilo – ki ga popestrijo s slikovnim ali filmskim gradivom (lahko predstavijo
multimedijsko predstavitev kraja)
poročajo o svoji strategiji pisanja oz. govornega nastopanja in jo primerjajo s strategijami
sošolcev
izdelajo načrt za izboljšanje svojih zmožnosti kritičnega sprejemanja in tvorjenja enogovornih
predstavitvenih besedil
razvijajo POIMENOVALNO zmožnost – predstavljajo pomen danih besed, med tvorjenjem
besedila poimenujejo prvine stvarnosti, prepoznavajo poimenovalne napake in jih odpravljajo
razvijajo SKLADENJSKO zmožnost – predstavljajo pomen povedi in zvez povedi, pretvarjajo
skladenjsko zapletene povedi v preprostejše, upoštevajo pomenska in slovnična razmerja ter
členitev po aktualnosti, prepoznavajo skladenjske napake in jih odpravljajo
razvijajo PRAVOREČNO zmožnost – sistematično spoznavajo, vadijo knjižni izgovor besed in
povedi, prepoznavajo pravorečne napake in jih odpravljajo
razvijajo PRAVOPISNO zmožnost – spoznavajo, nadgrajujejo in utrjujejo pravila o zapisovanju
glasov, pisanju prevzetih besed, o rabi velike in male začetnice, o rabi ločil ... prepoznavajo
pravopisne napake, jih odpravljajo
razvijajo SLOGOVNO ZMOŽNOST – določajo ustrezne okoliščine sporočanja
razvijajo zmožnost NEBESEDNEGA SPORAZUMEVANJA – prepoznavajo in uporabljajo ter
vrednotijo učinkovitost in ustreznost nebesednih prvin sporazumevanja (npr. vloga grba mesta,
pomen slikovnega gradiva ...)
usvajajo značilnost besedilnih vrst, sistematično usvajajo načela uspešnega enogovornega in
dvogovornega sporazumevanja; usvajajo strategije sprejemanja in tvorjenja besedil

4.3.7 Angleščina
Cilji:
−
−
−
−
−
−

uporabiti ustrezno besedišče – pridevniki (opis kraja)
uporabiti ustrezno besedišče za predstavitev ponudbe v angleškem jeziku (uporaba besedišča,
povezanega z izrazi za količino, ceno, hrano)
uporabiti ustrezna slovnična pravila
posredovati podatke v tujem jeziku (pisno)
iskati informacij na spletu (primerjava že obstoječe ponudbe v tujini)
uporabiti slovarje za prevod besedila iz slovenskega jezika ... spoznati osnovne zakonitosti prevajanja

Učni sklop: Turistična ponudba
Področje

Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali?

Razumevanje
besedila

−
−
−
−
−

Tvorjenje
besedila

Razvitost
gradnikov/sestavin
sporazumevalne
zmožnosti
Metajezikovna
zmožnost

−
−
−
−
−
−
−

−
−

na spletu poiščejo primerljive ponudbe v angleškem in slovenskem jeziku
pri pregledu ponudb na spletu uporabijo slovar, lahko tudi spletni
razumejo vsebino ponudb
dijaki se seznanijo z ustreznim besediščem in ga uporabijo pri prevajanju oz. sestavljanju svoje
ponudbe, besede ustrezno zapišejo, pomagajo si s slovarjem ali uporabijo spelling check
dijaki se seznanijo z jezikovnimi strukturami, potrebnimi za pisanje ponudbe (izrazi za količino,
denar, denarne enote, členi)
dijaki sami sestavijo oz. prevedejo turistično ponudbo
poznajo ustrezno besedišče, uporabijo ustrezne pridevnike, ki jih znajo stopnjevati
uporabijo besedišče, povezano s cenami (denarne enote)
dijaki znajo ideje strniti in jih obrazložiti z nekaj besedami, znajo smiselno skrajšati povedi
poznajo besedišče z različnih področij: hrana, cene, velnes, športne aktivnosti, zabava; besedišče znajo tudi ustrezno zapisati
dijaki znajo uporabiti ustrezne jezikovne strukture, predvsem v sedanjiku Present tenses
znajo stopnjevati pridevnike

dijaki uporabljajo različne jezikovne strukture (čase, predvsem sedanjik; ustrezen besedni red,
pravilen zapis besed)
ne prevajajo dobesedno, ampak se ravnajo glede na možnosti (zakonitosti prevajanja ... dijaki
vedo, da dobeseden prevod ni vedno mogoč)
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4.3.8 Šport
Cilji:
−

obvladajo športne igre (poznajo pravila, možnosti, opremo in prostore, v/na katerih je izvajanje iger
možno)
− zavedajo se pomena športne rekreacije (zajemajo snovi iz atletike, gimnastike in splošnega znanja o
športu); dijaki vedo, da šport omogoča razbremenitev in sprostitev od vsakodnevnih naporov,
prikažejo čustveno in razumsko dojemanje športa in tudi vlogo športa v promociji zdravja
− spoznajo tehnike in taktike športnih iger do stopnje, ki omogoča sodelovanje v igri in uspešnost v
različnih igralnih situacijah
− poznajo sredstva atletske vadbe za razvoj različnih gibalnih sposobnosti, ocenijo lasten napredek v
atletski motoriki
Kaj naj bi dijaki znali, zmogli, obvladali?
Učni sklop: Badminton
− »Dolga udarjena žoga« je eden izmed osnovnih udarcev, saj se v badmintonski igri najpogosteje
uporablja in je osnova za vse ostale udarce. Dolga udarjena žoga pomeni udariti visoko žogo iz
zadnjega dela igrišča v nasprotnikov zadnji del igrišča. Igra se izključno nad glavo, zato se mora igralec
postaviti tako, da je čim bolj pod žogo, da bo izvedel udarec kar najbolj visoko. Pred udarcem je igralec
obrnjen bočno glede na mrežo. Pri desničarjih je leva noga spredaj, stopalo je obrnjeno proti mreži.
Desna noga je zadaj, stopalo je skoraj vzporedno z mrežo. Večina teže telesa je na zadnji nogi. Slabša
roka je pokrčena (približno 90 stopinj) in kaže v smeri prihajajoče žoge. Igralna roka je zadaj za
telesom in je v komolcu močno pokrčena. Lopar je v podaljšku podlahti, glava loparja je visoko
dvignjena, tako da lopar skupaj z obema rokama tvori obliko pravokotnega trikotnika. Iz tega položaja
gre igralna roka še nekoliko nazaj, nato pa za hrbet (kot lokostrelec, ko gre z roko za hrbet, da bi
izvlekel puščico iz tulca). Zatem igralec pospešeno prenaša upognjen komolec vedno bolj naprej,
dokler ni visoko dvignjen ob ušesu. Sledi ekstenzija komolca, lopar potuje naprej in navzgor do najvišje
možne točke, kjer pride do udarca. V bistvu igralec z igralno roko naredi bičast udarec. Velik pomen
ima pri tem pronacija zapestja – sunkovita rotacija podlahti v predelu zapestja navznoter, ki povzroči še
večji pospešek žoge. Zamahu z roko sledi tudi rotacija ramen, nagib telesa naprej proti udarjeni žogi
ter preskok in prenos teže z desne na levo nogo (desničarji). Po kontaktu loparja z žogo gibanja rok in
ramen ne ustavljamo. Lopar gre naprej in navzdol ter konča zamah na levi strani pred telesom
(desničarji).
− Od priprave na udarec in vse do zaključka udarca mora biti vse povezano, gibanje je neprekinjeno.
Dober udarec prepoznamo tudi po značilnem zvoku loparja.
Učni sklop: Ples (polka)
− Polka je poskočni ples s pol koraka. Pri menjalnih korakih polke ni tesnih priključkov noge k nogi,
temveč so zavoljo poskočnih korakov bolj odprti. Drža plesnega para je lahko standardna, lahko pa jo
plešemo tudi v domači folklorni plesni drži. Plesalec položi roke plesalki na boke v višini pasu, plesalka
da roke plesalcu na ramena.
− Pri polki so vsi koraki kratki. Ritem polke je pri nas vsem dobro znan, saj je pretežni del narodnozabavne glasbe igran v polkinem ritmu. Ritmu polke lahko sledimo z ritmičnim hitro-hitro-počasi ali pa
s štetjem 1 in 2.
− Takt je 2/4, tempo pa je 60 taktov na minuto.
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5 IZVEDBA UČNE SITUACIJE TURISTIČNA
KMETIJA
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Učna situacija Turistična kmetija je bila prvič izvedena v šolskem letu 2009/10 v prvem letniku programa
ekonomski tehnik na GESŠ Trbovlje. Osnovna naloga je bila: Skupina dijakov pripravi ponudbo turistične
kmetije, izdela promocijski material (zloženke) in predstavi ponudbo. Za opravljanje te naloge so dijaki
potrebovali določena znanja iz naslednjih programskih enot:

Strokovni moduli:
−
−
−
−

Obvezni: Sodobno gospodarstvo (vsebinski sklop Gospodarske dejavnosti)
Obvezni: Poslovni projekti (vsebinski sklop IKT)
Odprti kurikul: Osnove podjetništva
Odprti kurikul: Poslovno komuniciranje

Splošnoizobraževalni predmeti:
−
−
−
−
−
−
−
−

Geografija
Zgodovina
Umetnost
Biologija
Matematika
Slovenščina
Angleščina
Športna vzgoja

Praktični primer za dva projektna dneva
V izvedbi učne situacije je sodeloval učiteljski zbor razreda, v katerem je bila učna situacija izpeljana.
Vodja učne situacije je bil učitelj sodobnega gospodarstva z izbrano temo Turizem in je učiteljskemu
zboru predstavil idejo in predlagal datum izpeljave. Učiteljski zbor je na podlagi svojih učnih načrtov
uskladil sočasno obravnavo snovi, ki se nanaša na temo Turizem (poglavje načrtovanje). Če uskladitve
pri določenih predmetih niso bile možne in če so bile vsebine pri posameznih predmetih obravnavane
več mesecev pred izvedbo situacije, so jih učitelji z dijaki pred izvedbo osvežili, če pa še ne, so jih
obravnavali pred izvedbo situacije.
Učna situacija Turistična kmetija je sestavljena iz posameznih učnih korakov, ki so potrebni za izvedbo
končnega izdelka (promocijski material in predstavitev ponudbe). Posamezni učni koraki so razvidni iz
tabele 1.
Načrt aktivnosti:
1.
2.
Primer:

Učni korak 1 (Ugotoviti značilnosti izbranega kraja) in učni korak 2 (Ugotoviti obstoječo turistično
ponudbo izbranega kraja) izvedemo v urah pri posameznih predmetih v okviru rednega urnika pred
projektnim dnevom.
Učni korak 3 (Pripraviti ponudbo za turistično kmetijo v izbranem kraju), učni korak 4 (Pripraviti
promocijski material) in učni korak 5 (Predstaviti ponudbo) izvedemo na projektna dneva po
posebnem urniku.

1.dan:
Skupina A – učilnica št. 1 z učitelji

Skupina B − učilnica št. 2 z učitelji

1

ZGO, SOG, BIO

ŠVZ, SOG, POD

2

UME, ŠVZ, POD

ZGO, UME, BIO

3

UME, POP

UME, POP

4

SLO, POP

SLO, POP

5

SLO, POP

SLO, POP

6

ANG, POP

ANG, POP
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2.dan
Skupina A − učilnica št. 1 z učitelji

Skupina B − učilnica št. 2 z učitelji

1

ANG, SLO, POP

ANG, SLO, POP

2

SLO, POP,

SLO, POP

Skupina A in skupina B skupaj v učilnici št. 3 (klasična učilnica z LCD) z učiteljem
4
POP, POK
5

POK

Opomba: Če ima šola prostorsko stisko ali zaradi ostalih obveznosti ne more razporediti učiteljev istočasno v
obe skupini, lahko za prvi dan organizira izmenski pouk ali drugače razporedi učitelje.
Dijake smo razdelili v dve enako veliki skupini, skupino A in skupino B. Vsaka skupina je izdelala svojo
ponudbo za turistično kmetijo. Če je v razredu 32 dijakov, je v vsaki skupini 16 dijakov. Znotraj vsake
skupine smo razdelili dijake še na štiri podskupine po 4 dijake. Naloge posameznih podskupin določimo pri modulu sodobno gospodarstvo pri urah pred projektnim dnevom:
−
−
−
−

podskupina 1: splošna ponudba
podskupina 2: ogledi znamenitosti kraja
podskupina 3: ponudba rekreacije
podskupina 4: ostala ponudba

Prvi dan skupini delata ločeno, vsaka v svoji računalniški učilnici. Pri urah je več učiteljev, skladno s
posebnim urnikom. Skupina si najprej izbere ime turistične kmetije in postavi izhodišča, nato delajo
skupinsko. Prvi dan si izmenjujejo informacije, se prilagajajo in usklajujejo osnutke. Vsak učitelj (ZGO,
BIO, ŠVZ, SOG) skrbi za eno podskupino, učitelji SOG, POD, UME, SLO, ANG, POP pa krožijo med
podskupinami in skrbijo za kontinuirano timsko delo.
Drugi dan dokončajo besedila, natisnejo zloženke, pripravijo powerPoint predstavitev in se pripravijo
na predstavitev celotne ponudbe. Zadnji dve uri obe skupini v klasičnih učilnicah predstavita svojo
ponudbo učiteljskemu zboru.
V času projektnih dni učitelji usmerjajo dijake:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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POD: pri izbiri dejavnosti v turistični ponudbi
SOG: pri sestavljanju osnovne ponudbe in cenika
ZGO: pri sestavljanju besedil oziroma pregledujejo besedila, ki se nanašajo na turistične znamenitosti
BIO: pri sestavljanju besedil oziroma pregledujejo besedila, ki se nanašajo na ponudbo ostalih storitev
(npr. bio hrana)
ŠVZ: pri sestavljanju besedil oziroma pregledujejo besedila, ki se nanašajo na možnosti rekreacije
SLO: lektoriranje pripravljenih besedil
ANG: pri prevodu vseh besedil
UME: pri grafični pripravi zloženk in promocijskega materiala
POP: pri računalniški obdelavi besedil, tiskanju, izdelavi powerPoint prezentacije …
POK: z nasveti pri predstavitvi izdelkov

Primer skupine A:


A 1. skupina: predstavi kmetijo v splošni ponudbi; izdelek je zloženka, dodatno lahko tudi dopis ali vabilo
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A 2. skupina: predstavi možnosti ogledov (znamenitosti kraja, kulturno-zgodovinski spomeniki);
izdelek je zloženka
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A 3. skupina: predstavi možnosti rekreacije; izdelek je zloženka
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A 4. skupina: predstavi ostalo ponudbo (npr. hrano, značilno za kraj, izdelke na kmetiji – med,
čaji … recepte); izdelek je zloženka
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A: powerPoint predstavitev celotne ponudbe turistične kmetije
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Učno situacijo smo izvedli že trikrat. Po vsaki izvedbi so učitelji, vključeni v učno situacijo, zapisali
svoja mnenja in predloge, anketirani pa so bili tudi dijaki. Vsakokrat upoštevamo predloge in poskušamo izboljšati učno situacijo, saj vemo, da je vedno lahko tudi boljše.
Prvo leto smo učno situacijo izvedli v okviru enega projektnega dneva. Ker pa se je pri vseh korakih,
še posebej pri pregledovanju in lektoriranju besedil pri slovenščini, pokazala časovna stiska, smo
kasneje vse aktivnosti razvrstili v dveh dneh. Na podlagi treh izvedb navajamo, kaj se je po mnenju
učiteljev pokazalo kot slabo in kaj kot dobro ter njihove predloge.
Dobro:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

sodeluje več učiteljev različnih strok
dobro vzdušje, zadovoljstvo
dijaki so večinoma delali zavzeto in ustvarjalno
časa je bilo ravno dovolj (za izdelavo zloženk in za tisk)
dobra organizacija
predstavitev v telovadnici je bila dobra
glasba v ozadju
medijska podkrepljenost
cilji so bili doseženi
izkušnje z lanskega leta so nam pomagale, učiteljica slovenščine je npr. tri ure namenila projektnemu
delu:

Z dijaki smo pripravili skoraj vse gradivo: spodbudila sem jih k razmišljanju o dejavnostih na kmetiji;
kaj bi nas kot uporabnike storitev turistične kmetije zanimalo, k izbiri različnih imen kmetije … Z
glasovanjem so se dijaki odločili za dve imeni, oblikovali smo uradna in neuradna vabila in zloženke –
razmišljali, katere vsebine bomo uporabili, kako jih bomo razporedili, dopolnili s fotografijami. Dijaki
so oblikovali tudi logotipe. Tako je delo na projektni dan potekalo dosti hitreje in z manj zapleti, saj
so imeli vsebine in deloma oblike že pripravljene, vse je bilo treba le oblikovati v ustrezne končne
izdelke s pomočjo računalnikov in s tiskanjem.
Slabo:
−
−
−
−

prevelike skupine (pet jih ne more delati za enim računalnikom), lenarjenje dijakov
nekateri posamezniki so se izogibali delu, brskali po internetu za neustreznimi vsebinami ipd.
učitelji, ki ne poznajo dijakov, ne morejo uspešno vzdrževati discipline v razredu
vse skupine morajo biti pripravljene na projektni dan (ena skupina ni prišla popolnoma pripravljena –
opremljena z gradivi, kot je bilo dogovorjeno)
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−
−
−

profesorici za slovenščino sta bili preobremenjeni
za učitelje praktičnega pouka je bilo delo zelo naporno, od 7.35 do 14.00 brez odmorov
obširna in »pompozna« javna predstavitev obremeni organizacijo

Izboljšajmo:
−
−
−
−

fotografiranje predstavitve, intervju z dijaki (priprava prispevka za novinarski krožek)
razstava izdelkov, ki bo nekaj časa na ogled
učitelj, ki je organizator dogodka, naj ne sodeluje tudi pri aktivnostih v razredu
vse pohvale tudi kolegom, predvsem kolegici, ki je pripravila kruh, pecivo, poskrbela za rastline, vendar
menim, da bi lahko v delo vključili dijake – dve skupini bi lahko šli na teren, na bližnji travnik in nabrali
zelišča, jih opremili z napisi … morda v šolski kuhinji pekli piškote, zamesili kruh

Analiza poročil dijakov – grobi povzetek ugotovitev vseh treh izvedb
Pozitivne strani projektnega dneva:
− delo v skupinah
− predpriprava pri pouku SLO – priprava vsebin,
osnutkov
− spremljanje in usmerjanje dijakov
− prijetno in zabavno, veliko smo se naučili
− delo z računalniki
− veliko novih znanj in informacij (o komunali,
cementarni, vodovju …)
− učitelji so se hitro odzivali in sproti pregledovali
naše izdelke
− stojnica s piškoti, kruhom in rastlinami
− delo je pestro, razgibano in zabavno – še več
takih dni si želimo

Slabosti, ki se jim je treba naslednjič izogniti:
− preveč članov v skupini, niso vsi aktivni
− nesodelovanje ali nezainteresiranost med
sošolci, člani skupine
− novinarji so silili v nas, da damo izjavo
− predstavitev bi morala biti zunaj, da bi bilo več
obiskovalcev
− dijaki višjih letnikov niso bili zainteresirani ali pa
so se norčevali
− ne ena sama tema, bolje bi bilo imeti več
različnih tem/dejavnosti, ki bi jih povezovala neka
skupna točka
− premalo časa za priprave, potrebovali bi nekaj
dni več priprav, da bi zbrali več gradiva
− uporaba različnih programov za oblikovanje
zloženk
− predlog: domača glasba na predstavitvi, nagradne
igre
− predlog: več tem o naravi – da bi sami nabrali
rastline in jih opisali, predstavili

Sklep:
Mnenja učiteljev ter ankete dijakov kažejo, da so bili projektni dnevi uspešni. Pomembno je, da se za
vsako učno situacijo določi vodjo, ki skrbi, da se učitelji, ki se medpredmetno povezujejo, srečajo na
krajših delovnih sestankih in razdelajo vse podrobnosti, vodja zapiše vse dogovore in navodila za delo.
Če učno situacijo ponovimo, je potrebno upoštevati vse pomanjkljivosti prejšnje izvedbe in jo bolje
izvesti.
Dijakom je skupinsko delo všeč, ne obvladajo pa vsi timskega dela, zato se vedno skrivajo »neaktivni«.
V glavnem so projektni dan pohvalili in si želijo še več takšnih dni.
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6 OCENJEVANJE ZNANJ, PRIDOBLJENIH V
UČNI SITUACIJI TURISTIČNA KMETIJA

65

66

6.1 POGOJI ZA OCENJEVANJE
Vsako ocenjevanje obsega ugotavljanje pridobljenih znanj, spretnosti in veščin, za kar potrebujemo
ustrezne naloge, dejavnosti, ki naj bi bile čim bolj veljavne in objektivne, ter ocenjevanje. Pri
kriterijskem ocenjevanju primerjamo dosežek dijaka na preizkusu z vnaprej postavljenimi standardi
znanja in na osnovi te primerjave določimo oceno oziroma vrednotimo izdelek. Torej so referenčna
točka za pretvarjanje doseženih točk v ocene pri preizkusu znanja vnaprej opredeljeni standardi
znanj. Pri kriterijskem ocenjevanju so torej nujni vnaprej opredeljeni standardi znanja za posamezne
ocene, iz česar sledi tudi opredelitev standardov znanj – standard je kvantiteta in kvaliteta znanj, ki ga
zahtevamo za posamezno oceno.
Zato smo v naslednji fazi za vsako področje znanja (praktično, strokovnoteoretično in splošno) oblikovali kriterije in standarde (standarde na ravni optimalnega in minimalnega standarda), na osnovi
tega sestavili preizkuse znanja in jih točkovali glede na razmerje minimalnih in optimalnih standardov.
Minimalne standarde posameznih učnih sklopov smo opredelili kot znanja, spretnosti in veščine, ki še
omogočajo korektno izvedbo določene delovne naloge, ki je podlaga za učno situacijo.
Pogled na razpredelnice, ki smo jih oblikovali kot odgovor na vprašanje »Kaj naj bi dijaki znali, zmogli,
obvladali?«, nam pokaže, da so v razpredelnicah že opredeljeni »optimalni« standardi znanj, spretnosti
in veščin. Dijak, ki obvlada vsa znanja na vseh taksonomskih stopnjah, nesporno zasluži odlično oceno.
Znotraj optimalnega standarda je bilo potrebno še določiti minimalni standard, torej znanja, spretnosti in veščine za prvo pozitivno oceno (zadostno). Pri tem se postavi vprašanje, po katerem kriteriju izberemo tista znanja spretnosti in veščine, ki sodijo v minimalni standard. Glede na dejstvo, da je
naš primer narejen na osnovi načrtovanja pouka v obliki učne situacije, bomo v našem primeru minimalne standarde oblikovali na osnovi znanj, spretnosti in veščin, ki jih dijak potrebuje, da lahko
korektno opravi zastavljeno delovno nalogo.
V razpredelnici smo z modrim tiskom označili tista znanja, spretnosti in veščine, ki jih dijak
nujno potrebuje za opravljanje te delovne naloge, torej minimalne standarde znanja. V tej obliki
nam razpredelnice ponujajo znanja, spretnosti in veščine za oceno odlično (razpredelnice v celoti
– »optimalni standard«) ter znanja, spretnosti in veščine za oceno zadostno (modri tisk –
»minimalni standard«). Če bi dejansko želeli biti dosledni pri kriterijskem ocenjevanju, bi na
podoben način morali označiti znotraj razpredelnic dodatna znanja, spretnosti in veščine nad
minimalnim standardom za oceno dobro ter tudi dodatna znanja za oceno prav dobro. Glede na
zapletenost pretvarjanja dosežkov na preizkusu v ocene pri takem pristopu tega ne bomo
naredili, ampak si bomo delo olajšali z uporabo točk in pretvorbo točk v ocene, kar bo prikazano
v nadaljevanju.
Razpredelnica optimalnih in minimalnih standardov je osnova za oblikovanje preizkusov znanja
in njihovo točkovanje. Torej je za vsako razpredelnico zapisan še preizkus znanja in točkovanje
preizkusa.

67

6.2 PRAKTIČNA ZNANJA, SPRETNOSTI IN VEŠČINE
Standardi znanja (z modro barvo so označeni minimalni standardi znanja za ta učni
sklop)
Ugotoviti značilnosti izbranega kraja
− ugotavljanje ekonomskih, demografskih in ostalih podatkov (plače, raven cen, starost, izobrazba …)
izbranega kraja
− ugotavljanje osnovnih značilnosti izbranega kraja (lega, velikost, podnebje …)
− ugotavljanje naravnih in družbenih znamenitosti
− ugotavljanje drugih prednosti, ki jih ima izbrani kraj (npr. okoljevarstvena politika)
− ugotavljanje pomanjkljivosti, ki jih ima izbrani kraj (npr. ozaveščenost prebivalcev glede ravnanja z
odpadki)
Ugotoviti obstoječo turistično ponudbo izbranega kraja
− raziskava ponudnikov s prenočišči, hrano in ostalo turistično dejavnostjo v izbranem kraju
− poiskati ponudnike s turistično dejavnostjo v izbranem kraju na svetovnem spletu
− primerjati ponudnike s prenočišči, hrano in ostalo turistično dejavnostjo v izbranem kraju
Pripraviti ponudbo za turistično kmetijo v izbranem kraju
− izbrati dejavnosti v turistični ponudbi (rekreacija, krepitev zdravja, ogled znamenitosti …)
− upoštevati dejavnike turistične ponudbe (nastanitev, prehrana, prevoz, znamenitosti kraja, druge
storitve)
− sestaviti dopis s turistično ponudbo
− izdelati cenik
− sestaviti jedilnik zdrave prehrane
− pripraviti ponudbo športnih dejavnosti
Pripraviti promocijski material
− izdelati celostno grafično podobo turistične ponudbe
− izdelati, natisniti, pravilno zložiti zgibanke o ponudbi
− izdelati in natisniti reklamne lističe s turistično ponudbo
Predstaviti ponudbo
− predstaviti turistično ponudbo izbrani publiki
Uporaba pripomočkov
− uporaba računalnika, fotoaparata, skenerja, tiskalnika, projektorja
− uporaba
− različnih zemljevidov
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6.3 STROKOVNOTEORETIČNA ZNANJA, SPRETNOSTI IN VEŠČINE
6.3.1 M: Sodobno gospodarstvo/Gospodarske dejavnosti
Učni sklop: Turizem kot terciarna dejavnost

Standardi znanja (z modro barvo so označeni minimalni standardi znanja za ta učni sklop)
Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali?
Področja

Poznavanje

Značilnosti
terciarnih
dejavnosti
in turizma

−
−

−
−

−

Dejavniki
turističnega povpraševanja in
turistične
ponudbe

−

−

−

−

−
−
−

−

pojma terciarna dejavnost
vrste terciarnih dejavnosti
(trgovina, promet, turizem,
bančništvo, zavarovalništvo)
pojma turizem
vrste področij dejavnosti v
turizmu (splošni oddih,
krepitev zdravja, kultura,
šport, izobraževanje,
politika, posli, religija)
vrste turizma z različnih
vidikov (domači, inozemski,
aktivni, pasivni, individualni,
skupinski, stacionarni,
izletniški, tranzitni, otroški,
mladinski, seniorski,
zdravstveni, ribolovni,
poslovni, izobraževalni,
verski, rekreativni, športni,
kongresni, nakupovalni,
sejemski, navtični, kulturni)

Uporaba, analiza, sinteza,
vrednotenje
v čem se razlikujejo terciarne − med množico dejavnosti loči
dejavnosti od primarnih in
terciarne dejavnosti (glede na
sekundarnih (predmet
predmet ponudbe)
ponudbe primarnih in
− med množico podjetij loči
sekundarnih je izdelek,
podjetja, ki se ukvarjajo s
terciarnih pa storitev;
terciarno dejavnostjo (glede
primarne uporabljajo
na predmet ponudbe
surovine iz narave,
podjetja)
sekundarne pa surovine, ki so − na svetovnem spletu poišče
proizvedene v primarnih)
podjetja, ki se ukvarjajo s
zakaj se ljudje odločajo za
turizmom
potovanja (zaradi rekreacije
− oblikuje turistično ponudbo
in oddiha, bivanja v
za določeno ciljno skupino
zdraviliščih, ogledov
kulturno-zgodovinskih
znamenitosti, službenih
potovanj, obiskov sejmov,
razstav, obiskov koncertov,
gledaliških predstav, športnih
prireditev, udeležbe na
seminarjih, političnih obiskov,
stavk, romarskih potovanj)
kako razpoložljiva denarna
− uporabi posamezne ostale
sredstva vplivajo na
dejavnike (psihološke,
povpraševanje v turizmu
geografske, politične)
(prebivalci z nižjim
turističnega povpraševanja
dohodkom presežek denarnih
pri reševanju problemske
sredstev porabijo najprej za
situacije
nakupe trajnih dobrin)
− uporabi dejavnike
turističnega povpraševanja in
katere skupine ljudi,
upoštevajoč demografske
ponudbe pri reševanju
dejavnike, pogosteje
problemske naloge o vplivu
povprašujejo po turističnih
na odločitev za storitev v
storitvah (mladi si želijo več
turizmu
avanturizma, a imajo manj
denarja, srednja generacija si
želi več udobja, starejši manj
potujejo; samski potujejo več
kot poročeni; bolj izobraženi
več potujejo kot manj
izobraženi; ljudje z višjim
položajem (menedžerji)
potujejo pogosteje od
delavcev na nižjih položajih
kakšne posledice ima lahko
politična nestabilnost na
področju turizma (manj
povpraševanja po turističnih
storitvah)

Razumevanje
−

−

vrste ekonomskih dejavnikov −
(razpoložljiva denarna
sredstva, raven cen)
vrste demografskih
dejavnikov (starost, zakonski
stan, izobrazba, poklic)
dejavnika »prosti čas«
−
(pravica do dopusta je
temeljna človekova pravica)
ostalih dejavnikov turističnega
povpraševanja (psihološki,
sociološki, geografski, varnost
in politične razmere)
prevoza kot dejavnika
turistične ponudbe
vrste turističnih znamenitosti
(naravne in družbene)
možnosti nastanitve in
prehrane (hoteli, penzioni,
moteli, apartmaji, turistična
naselja, turistične kmetije,
kampi, zasebne sobe,
−
planinski domovi, koče,
obrati za prehranjevanje
gostov in drugi gostinski
obrati)
nalog turističnih agencij
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−

Vpliv
turizma na
slovensko
gospodarstvo

−

−

(nudenje informacij,
−
rezervacija, organizacija in
prodaja potovanj,
prenočitvenih in gostinskih
storitev, različnih vozovnic,
posredovanje pri turističnem
zavarovanju, prodaja
−
turistične literature in
spominkov, posredovanje pri
najemu avtomobilov)
ostalih storitev ponudnikov v
turizmu (trgovina, pošta,
žičnice, obrt, informacijski
centri, športni objekti,
menjalnice)
pomena turizma za slovensko −
gospodarstvo (učinek na
domači bruto proizvod, na
plačilno bilanco države, na
zaposlenost in rast
življenjskega standarda, na
hitrejši razvoj manj razvitih
območij)
pomena promocije v turizmu
(osebna prodaja, prospekti,
katalogi, oglasi v medijih,
turistični sejmi, novinarski
članki, sponzorstva, nagradne −
igre)

−
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zakaj prevoz vpliva na
odločitev za potovanje
(zaradi dobre prometne
povezave, kakovosti
prometnih poti in prevoznih
sredstev, cene prevoza)
kako ločimo kvaliteto
nastanitev v turizmu (hotele,
kampe, motele, penzione,
gostišča, apartmaje z
zvezdicami; kmetije z
nastanitvijo z jabolki)

na katere dejavnosti
−
posredno vpliva turizem
(proizvodnjo in trgovino s
potovalnimi potrebščinami,
spominki in razglednicami, z
gostinsko opremo, z živili in
pijačami; zavarovanje
potnikov; pripravo in izdelavo
prospektov, katalogov,
plakatov; šole za smučanje,
vodne športe, potapljanje,
plezanje)
−
kako vpliva turizem na
plačilno bilanco neke države
(tuji turisti prispevajo k
prilivu, domači turisti v tujini
pa k odlivu iz države)
kako se kažejo negativne
posledice hitrega turističnega
razvoja (prometna gneča,
povečanje odpadkov,
onesnaževanje morja, rek,
jezer, gneča v trgovinah,
bencinskih servisih, itd.,
povečana nevarnost požarov,
neodgovorna uporaba
zemljišč zaradi turistične
gradnje)

vrednoti obstoječo turistično
ponudbo v problemski
situaciji (glede na dejavnike
turistične ponudbe in
povpraševanja, glede na
plačilno bilanco države in
hitrejši razvoj manj razvitih
območij) ter predlaga novo
ponudbo, ki bo turističnemu
ponudniku prinesla več
dobička
prouči primerjalne prednosti
slovenskega turizma v
reševanju problemske naloge
glede na dejavnike turistične
ponudbe

Preizkus znanja za učni sklop: Turizem kot terciarna dejavnost in točkovanje

(Naloge, ki pokrijejo minimalne standarde, so označene z modrim tiskom, ob vsaki
nalogi je navedeno točkovanje.)
1. Obkroži pravilen odgovor.
Terciarne dejavnosti:
a) A so dejavnosti, ki jih iz proračuna plačuje država
b) B so dejavnosti, ki pridobivajo surovine iz narave
c) C so dejavnosti, ki opravljajo poslovne in osebne storitve
d) D so dejavnosti, katerih proizvodi so namenjeni nadaljnji predelavi
e) E so dejavnosti, ki ustvarjajo novo vrednost

1 točka

Pravilen odgovor je c. Pravilen odgovor se točkuje z eno točko.
2. Obkroži pravilen odgovor.
Terciarne dejavnosti so:
a) A bančništvo
b) B energetika
c) C zdravstvo
d) D proizvodnja
e) E gozdarstvo

1 točka

Pravilen odgovor je a. Pravilen odgovor se točkuje z eno točko.
3. Obkroži NEPRAVILNO trditev.
a) A Raven cen je dejavnik turistične ponudbe.
b) B Pravica do dopusta je temeljna človekova pravica.
c) C Vojne in politični nemiri vplivajo na povpraševanje v turizmu.
d) D Turistični sejmi so del promocije v turizmu.
e) E Turizem vpliva na razvoj manj razvitih območij.

1 točka

Pravilen odgovor je a, ki se točkuje z eno točko.
4. Izpolni naslednjo preglednico.

6 točk

vrste turizma
glede na različna
merila
glede na

glede na

glede na

glede na

glede na

glede na

Pravilni odgovor:
 glede na gibanje in izvor turistov
 glede na učinek v plačilni bilanci
 glede na način organizacije potovanja
 glede na mobilnost
 glede na starost
 glede na vsebino
Vsak pravilen odgovor se točkuje z eno točko.
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5. Dopolni.
14 točk
1. Ekonomski dejavnik turističnega povpraševanja je poleg razpoložljivih denarnih sredstev tudi
_________________________ .
Pravilen odgovor: raven cen. Pravilen odgovor se točkuje z eno točko.
2.

Med demografske dejavnike sodijo _____________________________,
________________________________, _________________________ in
_________________________________________.
Pravilni odgovori: starost, izobrazba, poklic, zakonski stan. Vsak pravilen odgovor se točkuje z eno točko, skupaj štiri
točke.
3.

Turisti se za potovanje odločajo tudi zaradi znamenitosti. Po nastanku ločimo
_____________________ in ____________________ znamenitosti.
Pravilen odgovor: naravne, družbene. Vsak pravilen odgovor se točkuje z eno točko, skupaj dve točki.
4. Turisti se lahko nastanijo v __________________________________,
_______________________________________, __________________________________,
___________________________________.
Možni pravilni odgovori: hoteli, moteli, penzioni, apartmaji, turistična naselja, kampi, počitniški domovi, turistične
kmetije, planinski domovi, koče. Vsak pravilen odgovor se točkuje z eno točko, vendar lahko kandidati dobijo skupaj
največ štiri točke.
5. Med naloge turističnih agencij sodijo predvsem __________________________________,
_______________________________________ in __________________________________.
Možni pravilni odgovori: nudenje informacij, rezervacija, organizacija in prodaja potovanj, prenočitvenih in gostinskih
storitev, različnih vozovnic, posredovanje pri turističnem zavarovanju, prodaja turistične literature in spominkov,
posredovanje pri najemu avtomobilov. Vsak pravilen odgovor se točkuje z eno točko, vendar lahko kandidati dobijo
skupaj največ tri točke.
6. Med naštetimi dejavnostmi izberi tisto, ki NE VPLIVA (neposredno ali posredno) na turizem.
1 točka
a) Proizvodnja in trgovina s potovalnimi potrebščinami
b) Proizvodnja in trgovina s spominki in razglednicami
c) Proizvodnja in trgovina s kemikalijami
d) Proizvodnja in trgovina z gostinsko opremo
e) Proizvodnja in trgovina z živili in pijačami
f) Zavarovanje potnikov
g) Priprava in izdelava prospektov, katalogov, plakatov
h) Športne dejavnosti
Pravilen odgovor je c (proizvodnja in trgovina s kemikalijami).
7. Obkroži NEGATIVNE posledice turizma.
a) neodgovorna raba zemljišč
b) povečanje sezonskih zaposlitev
c) večje onesnaževanje okolja
d) povečana nevarnost požarov
e) večja potrošnja prehrambenih izdelkov
f) povečan obisk kulturnih prireditev

3 točke

Pravilni odgovori so a (neodgovorna raba zemljišč), c (večje onesnaževanje okolja) in d (povečana nevarnost požarov).
8. Si mama ali oče dvema majhnima šoloobveznima otrokoma. Poletne počitnice želite preživeti
na kmetiji. Varčeval si celo leto, a trenutno nimaš lastnega prevoza. Zbiraš informacije o
kmečkem turizmu, da bo tvoja odločitev čim boljša.
4 točke
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A. Na konkretnem primeru opiši vsaj 2 dejavnika, ki vplivata na tvoje povpraševanje glede turističnega
aranžmaja.
Kandidat po lastni presoji opiše 2 dejavnika (ekonomski, demografski, ostali dejavniki). Vsak opisan dejavnik se točkuje z
eno točko, vendar lahko kandidat dobi skupaj največ dve točki. Če dejavnike samo našteje, se naloga točkuje z nič
točkami.
B.

Na konkretnem primeru opiši vsaj 2 dejavnika turistične ponudbe, ki bosta vplivala na tvojo odločitev,
kje boste preživeli počitnice.

Kandidat po lastni presoji opiše 2 dejavnika (prevoz, turistične znamenitosti, nastanitev in prehrana, turistično
posredovanje, ostale storitve). Vsak opisan dejavnik se točkuje z eno točko, vendar lahko kandidat dobi skupaj največ
dve točki. Če dejavnike samo našteje, se naloga točkuje z nič točkami.
9. Si lastnik turistične agencije v Trbovljah in pripravljaš posebno ponudbo za letovanje v Zasavju
in okolici. Primerjaj turistično ponudbo v Trbovljah in Laškem, pri tem upoštevaj dejavnike
turistične ponudbe. Opiši vsaj štiri dejavnike, ki so primerljivi med krajema.
4 točke
Kandidat po lastni presoji opiše dejavnike za vsak kraj (prevoz, turistične znamenitosti, nastanitev in prehrana, turistično
posredovanje, ostale storitve). Vsak opisan dejavnik se točkuje z eno točko, vendar lahko kandidat dobi skupaj največ
štiri točke. Če dejavnike samo našteje in se ne nanašajo na izbrani kraj, se naloga točkuje z nič točkami.
10. Zaposlen si v turistični agenciji. Pripravi posebno ponudbo za dvodnevno ekskurzijo na
turistični kmetiji za srednješolce. Pri sestavljanju ponudbe upoštevaj vsaj dve nalogi turistične
agencije in dva dejavnika turistične ponudbe. Agencija bo ponudbo kot reklamni oglas objavila na
svoji spletni strani.
4 točke
Kandidat po lastni presoji sestavi ponudbo in pri tem upošteva naloge agencije (nudenje informacij, rezervacija,
organizacija in prodaja potovanj, prenočitvenih in gostinskih storitev, različnih vozovnic, posredovanje pri turističnem
zavarovanju, prodaja turistične literature in spominkov) in dejavnike ponudbe (prevoz, turistične znamenitosti, nastanitev
in prehrana). Vsaka naloga agencije in vsak dejavnik turistične ponudbe, uporabljen v ponudbi, se točkuje z eno točko,
vendar lahko kandidat dobi skupaj največ štiri točke. Če naloge agencije in dejavnike ponudbe samo našteje, se naloga
točkuje z nič točkami.
Struktura preizkusa znanja glede na taksonomsko stopnjo in standarde znanja:
Vpr.

Taksonomija

Skupaj točk

1.

RAZUMEVANJE

1

1

2.

UPORABA

1

1

3.

POZNAVANJE

1

1

4.

POZNAVANJE

6

5.

POZNAVANJE

14

6.

RAZUMEVANJE

2

2

7.

RAZUMEVANJE

3

3

8.

UPORABA

4

4

9.

UPORABA

4

4

10.

UPORABA

4
40

Točke SZ

Točke MSZ

6
14

4
19

21
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Ocenjevalna lestvica
odstotki

točke

ocena

50–63 %
64–77 %
78–89 %
90–100 %

21,0–25,0
25,5–30,5
31,0–35,5
36,0–40,0

2 (zadostno)
3 (dobro)
4 (prav dobro)
5 (odlično)

6.3.2 M: Poslovni projekti/IKT
Učni sklop: Splet, oblikovanje besedila in predstavitev
Nastali bodo 3 izdelki: vsebina s spleta, zloženka in predstavitev
Kriteriji za ocenjevanje izdelka (z modrim tiskom je označen minimalni standard) in točkovanje
Uporaba svetovnega spleta za iskanje informacij o turistični ponudbi določenega kraja
1. Na svetovnem spletu poišči stran turističnega kraja. Najpomembnejše informacije o turističnem kraju pripravi
za lastno uporabo in kopiraj v nov dokument. Ugotovi, kdo je avtor članka. Pod dokument dopiši vir članka oz.
prispevka.
4 točke
1 točka za informacije o turističnem kraju na svetovnem spletu
1 točka za ustreznost informacij
1 točka za kopiranje vsebine v nov dokument
1 točka za vir članka oz. prispevka
2. Poišči sliko ponudbe turistične kmetije in jo prilepi v dokument.
1 točka za sliko turistične kmetije
1 točka za ustreznost slike
1 točka za kopiranje slike v dokument
1 točka za vir slike

4 točke

3. Z Googlovim iskalnikom poišči podatke o znamenitih osebnostih turističnega kraja in jih kopiraj v dokument.
Na koncu navedi vse vire podatkov.
4 točke
1 točka za iskanje podatkov o znamenitih osebnostih turističnega kraja
1 točka za ustreznost podatkov
1 točka za kopiranje vsebine v dokument
1 točka za vir podatkov (naslov strani in datum)
4. Na internetu poišči recept jedi, značilne za turistični kraj. Prekopiraj ga v dokument z vsemi ustreznimi
podatki.
4 točke
1 točka za najden recept jedi, značilne za turistični kraj
1 točka za ustreznost recepta
1 točka za kopiranje vsebine v dokument
1 točka za vir podatkov
5. Poskeniraj slikovno gradivo za turistični kraj, ga vstavi v dokument in dopiši vir.
1 točka za skeniranje slikovnega gradiva
1 točka za ustreznost slikovnega gradiva
1 točka za vstavljanje poskenirane slike v dokument
1 točka za vir podatkov

4 točke

6. Novonastali dokument shrani v svojo mapo z imenom Turistična ponudba kraja.
1 točka za shranjevanje dokumenta
1 točka za shranjevanje dokumenta na ustrezno mesto in z ustreznim imenom

2 točki
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Ocenjevalna lestvica:
odstotki

točke

ocena

50–63 %
64–77 %
78–89 %
90–100 %

11,0–13,0
14,0–16,0
17,0–19,0
20,0–22,0

2 (zadostno)
3 (dobro)
4 (prav dobro)
5 (odlično)

Predstavitev naše turistične kmetije v obliki zloženke (Word)
1.

Odpri dokument Turistična ponudba kraja in obstoječe besedilo dopolni tako, da bo primerno za oblikovanje zloženke.
1 točka
2. Pripravi stran A4, da bo usmerjena ležeče, vsi robovi 1,5 cm.
2 točki
1 točka ležeča usmerjenost strani
1 točka nastavitev robov
3. Besedilo oblikuj v tri stolpce. Stolpec skrajno desno naj bo naslovnica zloženke. Sredinski stolpec naj vključuje osnovne informacije turistične kmetije (ime, naslov, kontaktne številke).
4 točke
1 točka postavitev besedila v tri stolpce
1 točka oblikovanje naslovnice zloženke
1 točka oblikovanje vsebine stolpca z osnovnimi informacijami turistične kmetije
1 točka prelom stolpcev
4. Za glavne naslove uporabi slog Naslov 1, za podnaslove pa slog Naslov 2. Pisava naslovov in ostalega
besedila naj bo čitljiva, primerna ponudbi, ustrezne velikosti, primerne barve.
4 točke
1 točka uporaba sloga Naslov 1 za naslove
1 točka sprememba sloga Naslov 1
1 točka uporaba sloga Naslov 2 za podnaslove
1 točka oblikovanje pisave ostalega teksta
5. Pri naštevanju uporabi vrstične oznake.
4 točke
6. Odstavke oblikuj tako, da bodo poravnani levo, zamikanje posebno prva vrstica za 0,5 cm, razmik vrstic
1,5.
3 točke
1 točka poravnava vsebine odstavka levo
1 točka zamikanje prve vrstice odstavka
1 točka razmik vrstic
7. Besedilu dodaj sliko kot vodni tisk (isprano) in jo obreži.
3 točke
1 točka dodana slika
1 točka sprememba slike v vodni tisk
1 točka obrezovanje slike
8. Iz podatkov sestavi tabelo, ki naj ima:
 zunanji dvojni rob poljubne barve,
 prva vrstica naj bo obarvana.
Tabela naj ima naslov in vir podatkov.
4 točke
1 točka sprememba podatkov v tabelo
1 točka zunanji dvojni rob tabele
1 točka obarvana prva vrstica
1 točka naslov in vir podatkov
9. Na osnovi podatkov iz tabele naredi stolpični grafikon. Ne pozabi na naslov grafikona, oznako x osi,
oznako y osi, vir. Površina grafikona naj bo senčena s poljubno barvo.
4 točke
1 točka sprememba podatkov v grafikon
1 točka naslov grafikona in vir
1 točka oznaka osi x
1 točka oznaka osi y
10. Z orodji za risanje pripravi še ilustracijo, sestavljeno iz raznolikih oblik. Naslov ilustracije naj bo WordArt
napis. Napise vstavi v polja z besedilom, brez črt in polnila. Ko ima ilustracija želeno obliko, vse elemente
združi. Sestavljenka naj bo na drugi strani zloženke.
4 točke
1 točka vstavljanje oblik
1 točka naslov WordArt
1 točka vnos napisov v polja z besedilom
1 točka združevanje elementov
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Ocenjevalna lestvica:
odstotki

točke

ocena

50–63 %
64–77 %
78–89 %
90–100 %

14,0–18,0
19,0–22,0
23,0–26,0
27,0–30,0

2 (zadostno)
3 (dobro)
4 (prav dobro)
5 (odlično)

Predstavitev naloge z elektronsko prosojnico

Število diapozitivov v predstavitvi: 8–10

1 točka

Prvi diapozitiv − naslovnica naj vsebuje:
 šolo
 naslov projektne naloge
 ime in priimek ter razred avtorja projektne naloge
 ime in priimek ter naziv mentorja projektne naloge
 šolsko leto
 datum predstavitve

1 točka
1 točka
1 točka
1 točka
1 točka
1 točka

Predstavitev naj vsebuje:
Vsebinski del:
Uporabiti moraš vsaj:
 eno tabelo
 en grafikon
 eno naštevanje
 sliko
 risan objekt ali samooblike
 WordArt
 glasbo
 video

1 točka
1 točka
1 točka
1 točka
1 točka
1 točka
1 točka
1 točka

Oblikovni del:
 Uporabi oblikovno predlogo.
1 točka
 Uporabi prehode med diapozitivi.
1 točka
 Oblikovanje mora biti enotno za celotno diaprojekcijo.
1 točka
 Uporabi matrico, kjer spremeniš pisavo ali barvo pisave.
1 točka
 V matrici oblikuj glavo (logotip).
1 točka
 Na enem diapozitivu naj bo okoli 30 besed (6 alinej po 5 besed ali obratno).
1 točka
 Oblikovana pisava (vrsta pisave, velikost pisave – min. 24 pt).
1 točka
 Uporabljaj ustrezne barve ter barvne kombinacije – kontraste. Izberi primerno barvno kombinacijo, ki
ustreza predstavljeni temi.
1 točka
 Dodaj primerne animacije, in sicer za naslove in naštevanje kar v matrici, za ostale objekte pa ročno na
diapozitivu, zvočni učinki niso preveč primerni.
3 točke
1 točka primerna animacija za naslove v matrici
1 točka primerna animacija za naštevanje v matrici
1 točka primerna animacija za objekt na diapozitivu
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Predstavitev naloge: bo ocenjena pri slovenščini



Ne beremo besedila na diapozitivu, ampak vsebino predstavimo s svojimi besedami.

Ocenjevalna lestvica:
odstotki

točke

ocena

50–63 %
64–77 %
78–89 %
90–100 %

13,0–15,0
16,0–19,0
20,0–22,0
23,0–26,0

2 (zadostno)
3 (dobro)
4 (prav dobro)
5 (odlično)
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6.3.3 OK: Osnove podjetništva
Učni sklop: Podjetništvo in podjetnik
Standardi znanja (z modro barvo so označeni minimalni standardi znanja za ta učni sklop)
Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali?
Uporaba, analiza, sinteza,
Področja
Poznavanje
Razumevanje
vrednotenje
Podjetništvo
− pojma podjetništvo
− vrste inovacij glede na
− analizira razloge za
in sodobno
pomembnost novosti
ustanovitev lastnega
− pomena podjetništva za
gospodarstvo
(navadne, tehnološke,
podjetja in poišče
družbo (ustvarjanje novih
prelomne inovacije)
prednosti, ki jih ta prinaša
delovnih mest, so pomemben
družbi (družini,
vir inovacij, majhna podjetja
− ključnih dejavnikov
zaposlenim, občini,
zadovoljujejo predvsem
uspešnega podjetja
dobaviteljem, kupcem,
domače kupce, so pomembni
(motivacija, sposobnosti,
državi)
partnerji za velika podjetja, iz
ideja, sredstva)
majhnih “zrastejo” srednja in − prednosti podjetništva (biti − s pomočjo interneta
velika podjetja, majhna
poišče nekaj slovenskih
sam svoj “šef”, priložnost
podjetja lahko razvijajo in
podjetij, ki so znana po
narediti nekaj posebnega,
ohranjajo tradicionalne
svojih inovacijah
izkoriščanje svojih
dejavnosti ter manj
sposobnosti, delati, kar koga − vrednoti možnosti v
obremenjujejo naravo, za
veseli, priložnost za večji
ruralnem podjetništvu in
poslovno dejavnost je
zaslužek) in tveganja
predstavi ideje za kmetijo,
potreben manjši začetni
(negotov dohodek, izguba
ki bi ji povečale dohodek
kapital)
vloženih sredstev, dolge ure − analizira možnosti
− pojma invencija in inovacija
dela, slabša kakovost
podjetništva različnih
življenja, popolna
− primerov inovativnega
podjetniških skupin pri
odgovornost za delovanje
ravnanja (npr. vrtnarka je
reševanju problemske
podjetja)
vzgojila novo sorto vrtnic;
naloge
pek je pri proizvodnji kruha
− razlik med moškimi in
začel uporabljati le bio
ženskimi podjetji (ženska
surovine; odprejo trgovino,
podjetja so manjša in
ki, za vse nakupe nad 100
počasneje rastejo; zunanji
EUR, blago brezplačno
pritisk na ženske je večji,
dostavi na dom)
večja so pričakovanja; moški
podjetniki so pogosto
− dejavnikov, ki spodbujajo k
skeptični do poslovanja z
odločitvi za podjetništvo
ženskami (težje dobijo
(želja, ideja, potreba po
posle); ženske težje pridejo
dosežkih, zunanje spodbude:
do kapitala; ženske so
družina, služba, prijatelji,
previdnejše pri poslovanju
institucije; sredstva za
(manj izgub); najpogostejše
ustanovitev: dedovanje,
dejavnosti ženskih podjetij
denacionalizacija; neugodne
so trgovina na drobno in z
življenjske okoliščine: izguba
oblačili, osebne storitve,
dela; izkušnje: popoldanska
gostinstvo, proizvodnja
obrt) in zadržkov, ki to
oblačil)
zavirajo (zadovoljstvo s
sedanjim delom, dvom v
− možnosti v ruralnem
ustreznost ideje, strah pred
podjetništvu (nekmetijske
neuspehom, noče delati sam,
dejavnosti: kmečki turizem,
dvom v lastne zmožnosti,
kovaška obrt, predenje;
strah pred finančnim
uporaba naravnih virov:
tveganjem, pomanjkanje
vode, gozdovi, travniki za
pomoči in podpore)
lov, jahanje, čolnarjenje; nov
način proizvodnje kmetijskih
− posebnosti posameznih
pridelkov: bio, eko
podjetniških skupin (ženske
kmetijstvo; predelovanje
podjetnice, ruralno,
kmetijskih pridelkov: suho
družinsko in manjšinsko
sadje, kompoti, marmelade
podjetništvo, delo na domu)
…)
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−

−

Lastnosti
podjetnih
oseb

−

osebnostne lastnosti
podjetnika (inovativen,
odgovoren, komunikativen,
samozavesten, optimističen,
vztrajen, delaven, motiviran,
preračunljiv, usmerjen k
dobičku, dober vodja)

−

−

−

odločitev manjšinskih in
emigrantskih podjetnikov
(restavracije s hrano,
značilno za domovino;
trgovska dejavnost: uvoz
živil, oblačil; organizacija
tradicionalnih prireditev:
verske, kulturne, poroke)
razloge za odločitev za delo
na domu (prihranek časa pri
prihodu in odhodu z dela;
manj formalno oblačenje;
manj stroškov poslovanja;
lažja uskladitev poslovnega
in družinskega življenja)
tehnična znanja, ki jih mora −
imeti podjetnik (pisanje,
poslušanje, ustno
komuniciranje, timsko delo, −
organizacijske sposobnosti;
tehnična znanja za
proizvodnjo in razvoj)
znanja in zmožnosti, ki jih
mora imeti podjetnik, da
lahko vodi posle (odločanje,
določanje ciljev, pogajanje,
trženje, vodenje financ,
znanje računovodstva,
izvajanje nadzora)
osebne podjetniške
zmožnosti, ki jih mora imeti
podjetnik za uspešno
delovanje (discipliniranost,
pripravljenost na tveganje,
inovativnost, sposobnost
upravljanja sprememb,
vztrajnost)

kratko predstavi svoje
osebne in podjetniške
lastnosti
s pomočjo interneta
poišče uspešne podjetnike
doma in v svetu
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Preizkus znanja za učni sklop: Podjetništvo in podjetnik ter točkovanje
(Naloge, ki pokrijejo minimalne standarde, so označene z modrim tiskom, ob vsaki nalogi je navedeno točkovanje.)
1. Obkroži NEPRAVILNO trditev.
1 točka
Podjetništvo je:
A proces, v katerem ustvarimo nov izdelek, rezultat pa je denarna nagrada
B proces, v katerem razmišljamo o novem izdelku ali storitvi
C proces, v katerem z uporabo potrebnega časa in napora ustvarimo nekaj, kar ima novo, večjo vrednost, pri
čemer se srečamo z različnimi tveganji
D proces, v katerem ustvarimo novo vrednost za kupce in uporabnike
E proces, za katerega je potreben čas in napor, prinaša tveganja, daje pa neodvisnost, zadovoljstvo in dobiček
Pravilen odgovor je B. Vsak pravilen odgovor se točkuje z eno točko.
2. Obkroži NEPRAVILNO trditev.
Uspešen podjetnik je:
A komunikativen
B ambiciozen
C preračunljiv
D neodgovoren
E usmerjen k dobičku

1 točka

Pravilena odgovor je D. Vsak pravilen odgovor se točkuje z eno točko.
3. Naštej tri dejavnike, ki spodbujajo k odločitvi za podjetništvo.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

3 točke

Možni pravilni odgovori:
 želja
 ideja
 potreba po dosežkih
 zunanje spodbude: družina, služba, prijatelji, institucije
 sredstva za ustanovitev: dedovanje, denacionalizacija
 neugodne življenjske okoliščine: izguba dela
 izkušnje: popoldanska obrt
 Vsak pravilen odgovor se točkuje z eno točko, vendar lahko kandidat dobi skupaj največ tri točke.
4. Naštej tri zadržke, ki zavirajo odločitev za podjetništvo.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Možni pravilni odgovori:
 zadovoljstvo s sedanjim delom
 dvom v ustreznost ideje
 strah pred neuspehom
 noče delati sam
 dvom v lastne zmožnosti
 strah pred finančnim tveganjem
 pomanjkanje pomoči in podpore
Vsak pravilen odgovor se točkuje z eno točko, vendar lahko kandidat dobi skupaj največ tri točke.
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3 točke

5. Obkroži pravilen odgovor.
1 točka
Na trgu je barvni televizijski sprejemnik zamenjal črnobelega. V tem primeru govorimo o:
A navadni inovaciji
B tehnološki inovaciji
C prelomni inovaciji
Pravilen odgovor je A. Vsak pravilen odgovor se točkuje z eno točko.
6. Obkroži znanja, ki jih nujno mora imeti podjetnik, da lahko vodi posle, in utemelji nujnost teh
znanj za podjetnika.
4 točke
A trženje
B vestnost prihajanja v službo
C vodenje financ
D prijazen odnos do sodelavcev
E splošna razgledanost
F znanje golfa
Utemeljitev za prvo: zna oblikovati prodajni program in politiko blagovnih znamk, določiti cene in prodajno pot ter
celovito predstaviti svojo dejavnost na trgu.
Utemeljitev za drugo: zna načrtovati finančni tok in pridobiti potrebno količino denarja za poslovanje podjetja ter
zagotavljati likvidnost podjetja in s tem poravnati vse zapadle denarne obveznosti.
Pravilna odgovora sta A (trženje) in C (vodenje financ).

7. Doma si na kmetiji. Tvoji starši so že druga generacija, ki se ukvarja s sadjarstvom, imate pa
tudi nekaj glav živine. Resno razmišljaš, da bi pri vas doma preuredili del hiše za nastanitev
turistov in se začeli ukvarjati s kmečkim turizmom.
A. Na konkretnem primeru pojasni vsaj 4 razloge za začetek podjetništva na podeželju.

1 točka

Kandidat po lastni presoji pojasni 4 razloge (kmetijstvo ni dovolj donosno, kmetijska dejavnost je močno odvisna od
sezone, samozaposlitev na domu, večja samostojnost, podjetniški talent vaškega prebivalstva in podobno). Vsak opisan
razlog se točkuje z eno točko, vendar lahko kandidat dobi skupaj največ štiri točke. Če dejavnike samo našteje, se
naloga točkuje z nič točkami.
B.

Na konkretnem primeru poišči dve prednosti, ki jih tvoje podjetje prinaša družini, in dve prednosti, ki
jih prinaša turistom.
4 točke

Kandidat po lastni presoji poišče prednosti za družino (velika prilagodljivost času, delu in denarju; veliko znanja v poslu –
tradicija; hitro sprejemanje odločitev in podobno) in prednosti za turiste (velika prilagodljivost željam turistov glede
nastanitve, prehrane, aktivnostih na kmetiji, plačila in podobno).
Vsaka prednost se točkuje z eno točko, vendar lahko kandidat dobi največ dve točki za prednosti za družino in dve točki
za prednosti za turiste, skupaj največ štiri točke.

81

C. Na konkretnem primeru navedi, kaj bi turistom poleg nastanitve in prehrane še ponudil na turistični
kmetiji. Navedi vsaj 4 možnosti.
4 točke
Kandidat po lastni presoji poišče možnosti v ruralnem podjetništvu na konkretnem primeru (uporaba naravnih virov:
vode – čolnarjenje, ribolov, plavanje; gozdovi, travniki – sprehod, lov, jahanje; nov način proizvodnje in prodaja kmetijskih
pridelkov: bio, eko kmetijski izdelki; predelovanje kmetijskih pridelkov: suho sadje, kompoti, marmelad … ipd.).
Vsaka možnost ponudbe se točkuje z eno točko, vendar lahko kandidat dobi največ štiri točke.
Struktura preizkusa glede na taksonomske stopnje in standarde znanja:
Vpr.

Taksonomija

Skupaj točk

Točke SZ

Točke MSZ

1.

RAZUMEVANJE

1

1

2.

POZNAVANJE

1

1

3.

POZNAVANJE

3

3

4.

POZNAVANJE

3

3

5.

RAZUMEVANJE

1

1

6.

POZNAVANJE

4

4

7.

UPORABA

12

8

4

25

13

12

Ocenjevalna lestvica
odstotki

točke

ocena

50–63 %
64–77 %
78–89 %
90–100 %

12,0–15,5
16,0–19,0
19,5–22,0
22,5–25,0

2 (zadostno)
3 (dobro)
4 (prav dobro)
5 (odlično)

6.3.4 OK: Poslovno komuniciranje
Učni sklop: Predstavitev projekta
Kriteriji za ocenjevanje izdelka (z modrim tiskom je označen minimalni standard) in točkovanje
Predstavljajte si, da boste poslovni načrt za svojo turistično kmetijo predstavili svojemu svetovalcu zaposlitve na Zavodu
RS za zaposlovanje, saj želite pridobiti subvencijo za samozaposlitev v višini 4.500 evrov. Vaš učitelj predstavlja vašega
svetovalca zaposlitve.
KRITERIJI OCENJEVANJA PREDSTAVITVE PROJEKTA
Pozdravljanje
Dijak prvi pozdravi svetovalca zaposlitve.
Dijak uporabi pravilno besedo za pozdrav (pozdravljeni, dober dan).
Dijak počaka, da mu svetovalec zaposlitve ponudi roko.
Dijak svetovalca zaposlitve vika.
Zunanji videz
Dijak je oblečen primerno priložnosti.
Dijak je telesno negovan (telesna čistoča, urejena pričeska in nohti).
Proksemika
Dijak upošteva socialno razdaljo.
Dijak se zaposlitvenega svetovalca ne dotika.
Kronemika
Dijak točno pride na predstavitev.
Dijak se drži odmerjenega časa.
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1 točka

0 točk

Nastop
Razumljivo, tekoče (brez napak) in ustrezno glasno govori, da ga zaposlitveni svetovalec sliši.
Samostojnost pri nastopu (dijak ne bere, prosto govori, ni naučen govora na pamet,
lahko si pomaga z opornimi točkami).
Ustrezno izrazoslovje (knjižno in razumljivo – razlaga neznanih pojmov).
Dijak je samozavesten in obvladuje svojo tremo.
Dijak poskrbi za prijetno in sproščeno vzdušje.
Dijakov nastop je dinamičen in zanimiv.
Dijak v predstavitev vključuje tudi zaposlitvenega svetovalca, dobro pa ga tudi posluša.
Dijak svojo razlago ponazori s primeri.
Če dijaku zaposlitveni svetovalec ugovarja, ohrani mirno kri.
Dijak svoja mnenja in stališča poskuša utemeljiti mirno in z argumenti.
Dijak zaposlitvenega svetovalca pusti, da pove do konca in ga ne prekinja.
Dijak kratko predstavi svoje osebne in podjetniške lastnosti.
Nebesedno komuniciranje
Dijak kaže prijeten obraz in zaposlitvenemu svetovalcu gleda v oči.
Dijak ima primerno telesno držo.
Dijak uporablja primerne prozodične prvine govora (ne govori ne prehitro ne prepočasi, ne preveč vdihov in izdihov).
Prosojnice
Ustreznost slik, grafov, tabel (velikost, čitljivost, preglednost).
Ustrezna količina besedila (bistvo, razumljivo, zanimivo, ne preveč na eni prosojnici).
Slike in besedilo na prosojnicah razporeja jasno, pregledno in povezano.
Pisava je ustrezna (oblika, velikost, barva, poudarjenost, čitljivost, brez slovničnih napak).
Ocenjevalna lestvica
odstotki

točke

ocena

50–63 %
64–77 %
78–85 %
86–100 %

15–18
19–21
22–24
25–29

2 (zadostno)
3 (dobro)
4 (prav dobro)
5 (odlično)
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6.4 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNA ZNANJA, SPRETNOSTI IN
VEŠČINE
6.4.1 Geografija
Učni sklop: Človek in pokrajina
Standardi znanja (z modro barvo so označeni minimalni standardi znanja za ta učni sklop)
Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali?
Uporaba, analiza, sinteza,
Področja
Poznavanje
Razumevanje
vrednotenje
Dejstva, podatki, − prebrati podatke z
− razložiti, zakaj se prebrani
− ugotoviti, kako so (nekateri
imena, pojmi …
zemljevida, preglednice,
istovrstni podaki med seboj
oz. značilni) podatki
grafikona ...
razlikujejo (opaziti, da se ...)
povezani in kako vplivajo
drug na drugega
− opisati turistično
− pojasniti lastnosti turistično
pokrajino (našteti nekaj
zanimivih krajev, območij in − razložiti, kako (nekateri oz.
značilnosti turistične
pokrajin (razložiti, zakaj je
značilni) naravni in družbeni
pokrajine)
neko območje lahko
pogoji vplivajo na turizem in
turistična pokrajina)
obratno
Pojavi, dogodki, − opisati sintagmo
− razložiti, kako merimo
− s tortnim diagramom iz
zakonitosti,
„terciarizacija družbe“
stopnjo terciarizacije družbe
podatkov ponazoriti stopnje
zveze, koncepti, − iz različnih/tipičnih
in kateri so družbeni pogoji,
terciarizacije izbranih držav
teorije:…
da kmetijska družba preide v − na podlagi gospodarskih in
fotografij in grafov
industrijsko, ta pa v
izbrati tiste, ki
demografskih podatkov
terciarno.
ponazarjajo
napovedati možne scenarije
terciarizacijo družbe
− na splošni zemljevid vrisati
gospodarskega in socialnega
območja večje terciarizacije
razvoja države
− na tematskem zemljevidu, ki ima terciari− z analizo PSPN – prednosti,
zacijo jasno izpostavljeslabosti, priložnosti,
no v legendi, poiskati
nevarnosti (SWOT) –
območja večje/intenzivugotoviti izzive, ki jih ponuja
nejše terciarizacije
terciarizacija družbe
KONKRETNO
Poznavanje
Razumevanje
Uporaba, analiza, sinteza,
ZA T. K.
vrednotenje
Dejstva, podatki, − razlikuje pojme
− v pokrajini poišče območje- − na podlagi (primerja cene in
imena, pojmi …
turistična kmetija, tržna
/a, ki je/so primerno/-a za
ugotavlja, zakaj morebitne
kmetija, monokulturna
ustanovitev turistične
razlike) cen kmetijskih
kmetija, sodobna
kmatije
izdelkov v trgovinah, na
kmetija, tradicionalna
tržnici in pri prodaji na
− napiše vabilo za obisk
kmetija
turistični kmetiji ugotovi
turistične kmetije in njeno
količino dodane vrednosti s
lego ter razdalje do bližnjih
prodajo na kmetiji v obliki
krajev vriše na analogni in
končnega izdelka
digitalni zemljevid
− ugotovi (oceni), koliko
− kartira lego kmetije v eno
dodatnega dela je treba
od spletnih aplikacij in ob
vložiti, da se doseže
njej napiše petpovedi opis
dodatna vrednost in ga
izračuna v obliki delovnih ur
Pojavi, dogodki, − opiše (našteje) možne
− naredi analizo PSPN, s
− razvrsti/razmeji privlačne in
zakonitosti,
spremembe v pokrajini,
katero ugotovi, katere bi
odbojne motive za obisk TK
zveze, koncepti,
ko se kmet odloči, da
bile možne privlačne
po pomenu
teorije …
tradicionalno kmetijo
lastnosti kmetije
− razvrsti/našteje nujne vložke
spremeni v turistično
− ugotovi, kako in zakaj bi bili
v kmetijo in spremembe v
− opiše, kaj in kako se bo
lahko prebivalci v lokalnem,
njej po času in vrednosti
na kmetiji spremenilo,
območnem, državnem in
če jo preusmerijo v
mednarodnem okolju
turistično
zainteresirani za obisk te
kmetije
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Kaj bodo učenci znali, zmogli, obvladali? (prirejena Marzanova taksonomija)
Opazovanje, primerjanje,
− S fotografij različnih pokrajin
− Narediti preglednico, v kateri
razvrščanje, uvrščanje,
ugotoviti, kaj bi bilo zanimivega za
primerja dve pokrajini po načelu
abstrahiranje
turistični obisk
turistično „vabljivo –
odvračajoče“po najmanj 5
področjih/elementih
Sklepanje z indukcijo, sklepanje
− Ugotoviti, kaj se je spremenilo v
− Sklepati, v čem bi bili procesi v tej
z dedukcijo, sklepanje po
drugi pokrajini, ko so ustanovili
pokrajini in na kmetiji enaki, v čem
analogiji
TK in kaj se je spremenilo na
različni
takšni kmetiji
Argumentiranje, utemeljevanje, − Razložiti, kako ustanovitev TK
− Dokazati smiselnost in
analiziranje perspektiv, izbiranje
vpliva na okolico in kako se mora
upravičenost, da se obstoječo
med alternativami (odločanje)
TK prilagoditi povpraševanju
kmetijo nadgradi v turistično
− Pojasniti, kaj in kako pridobi in kaj
zgubi kmetija, ko jo preusmerijo v
turistično
Eksperimentalno raziskovanje,
− Obiskati TK, raziskati/ugotoviti
− Narediti računalniški model PSPN,
reševanje problemov, analiza
spremembe v pokrajini in
v katerem izpiše (nekatere)
napak
napraviti intervju z lastnikom in z
elemente oz. merila za postavitev
obiskovalcem; preskusiti ponudbo
TK v izbrano okolje
izbrane TK in napisati poročilo;
preživeti dan v delu z lastnikom
turistične kmetije
Delo z viri
− Na podlagi brskanja po analognih − Poiskati tri vire ali raziskave/-o, ki
in spletnih virih opisati in pojasniti
bi podprla/-i možnost za odprtje
proces terciarizacije družbe
TK v izbrani pokrajini
− Napisati/opisati vlogo in pomen
− Poiskati tri ponudbe/-o
turističnih kmetij za razvoj
(propagandne, elaboratne ali
pokrajine ter delež njihovega
spletne) TK iz Slovenije, ki imajo
prispevka k prihodku od turizma
podoben program, kot bi ga imela
v Sloveniji
ta, ki jo dijak načrtuje
− Poiskati primer TK, ki je svoje
poslovanje zaprla ali ukinila
Predstavljanje idej
− Opisati/Napisati krajši esej o
− Narediti geografski opis/elaborat,
terciarnih dejavnostih,
ki bo prikazal upravičenost
vlogi/položaju turizma v njih in
preusmeritve/gradnje TK v neki
vlogi turistične kmetije v turizmu
pokrajini, v katerem bodo opisani
in vrednoteni geografski dejavniki,
− (Opisati kako) Napisati krajši esej
privlačnostni elementi pokrajine in
o vlogi TK za ohranjanje kulturne
kmetije ter pričakovane
pokrajine
spremembe v pokrajini
− Napisati krajši esej o pomenu TK
− Izdelati/skicirati spletno stran
za ohranjanje delovnih mest in
izbrane TK, v kateri bodo
opisati možnosti za
predstavljene naravne in kulturne
(samo)zaposlitev prebivalcev
privlačnosti in ponudba kmetije in
− Napisati futuristični esej o videzu
okolice
pokrajine v okolici TK čez 30 let
− Posneti propagandni film,
fotoreportažo ali strip za izbrano
TK
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Preizkus znanja za učni sklop: Človek in pokrajina ter točkovanje
(Naloge, ki pokrijejo minimalne standarde znanja, so označene z modrim tiskom, ob vsaki nalogi je navedeno
točkovanje.)
1. Oglej si slike treh pokrajin. Katero vrsto zadovoljstva ali preživljanja prostega časa lahko turistu nudi obisk
pokrajinev primeru a in kateri pokrajini v primeru b in c?
3 točke

a)

b)

c)

a)

..............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
b) ..............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
c) ..............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
2. Oglej si preglednico in odgovori na vprašanja.
DELEŽ ZAPOSLENIH PO PANOGAH V DRŽAVAH A IN B V LETIH 1970, 1990 IN 2010
Oznaka
panoge

Dejavnosti

Država A -

Država B -

2010

1990

1970

2010

1990

1970

A do T

Skupaj

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

A

Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo

4,0 %

8,1 %

15,0 %

2,0 %

4,1 %

6,0 %

B

Rudarstvo

0,4 %

1,4 %

2,4 %

0,3 %

0,4 %

0,8 %

C

Predelovalne dejavnosti

22,6 %

31,6 %

43,6 %

17,6 %

28,8 %

41,6 %

D

Oskrba z električno energijo, plinom in paro

1,0 %

0,9 %

0,9 %

2,0 %

1,5 %

1,0 %

E

1,1 %

0,9 %

0,7 %

3,1 %

2,1 %

1,1 %

F

Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami, odpadki; urejanje
okolja
Gradbeništvo

9,4 %

15,4 %

12,4 %

6,4 %

8,4 %

11,4 %

G

Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil

13,4 %

8,2%

4,4 %

16,4 %

12,4 %

8,2 %

H

Promet in skladiščenje

5,7 %

3,7 %

2,7 %

5,9 %

4,7 %

2,7 %

I

Gostinstvo

4,0 %

3,6 %

3,0 %

5,0 %

4,6 %

3,2 %

J

Informacijske in komunikacijske dejavnosti

2,7 %

1,7 %

0,7 %

3,7 %

2,8 %

1,3 %

K

Finančne in zavarovalniške dejavnosti

2,9 %

1,9 %

1,1 %

3,9 %

3,2 %

2,7 %

L

Poslovanje z nepremičninami

0,5 %

0,2 %

0,1 %

0,8 %

0,7 %

0,5 %

M

Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti

5,6 %

3,6 %

1,6 %

5,6 %

4,8 %

2,6 %

N

Druge raznovrstne poslovne dejavnosti

3,2 %

1,3 %

0,2 %

2,2 %

2,1 %

1,2 %

O

Javna uprava in obramba; obvezna socialna varnost

6,2 %

4,2 %

2,2 %

5,8 %

4,6 %

3,5 %

P

Izobraževanje

7,6 %

5,8 %

4,6 %

7,1 %

5,7 %

5,1 %

Q

Zdravstvo in socialno varstvo

6,4 %

5,4 %

3,7 %

7,0 %

6,9 %

5,2 %

R

Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti

1,7 %

0,6 %

0,3 %

2,7 %

0,9 %

0,9 %

S

Druge dejavnosti

1,6 %

1,1 %

0,1 %

1,6 %

1,1 %

0,4 %

T

Zaposleni v gospodinjstvu; proizvodnja za lastno rabo

0,1 %

0,0 %

0,0 %

0,7 %

0,6 %

0,3 %
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Katera panoga je imela v državi A leta 1970 drugi največji delež zaposlenih?
..............................................................................................................................................................................................................
..........................................................
1 točka
a)

Napiši oznako/-i/-e panog/-e, ki spada/-ta/-jo v primarni sektor.
..............................................................................................................................................................................................
............................................................................
1 točka

b) Napiši oznako/-i/-e panog/-e, ki spada/-ta/-jo v sekundarni sektor.
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................
1 točka
c)

Skiciraj tortna diagrama za državo A za leti 1970 in 2010, v katerem bodo zaposlitveni deleži za
primarni, sekundarni in terciarni sektor. Ker gre za skico, lahko narisano pri vsakem od sektorjev
odstopa za +/- 5 %. Sektorje na diagramu označi z rimskimi številkami.
2 točki

1970

2010

d) Skiciraj graf, v katerega boš vnesel rast deleža zaposlenih v dveh panogah v letih 1970, 1990 in 2010 za
obe državi. Poišči panogo, katere delež je v OBEH državah naraščal, in panogo, katere delež je v OBEH
državah padal. Tako boš dobil štiri črtne diagrame. Nato nariši še črtni diagram za gradbeništvo v državi A. Graf opremi z legendo in letnicami na vzdolžni (os x) in odstotki na pokončni (os y) osi.
4 točke

%

let
a
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e)

V kateri lastnosti se potek diagrama za gradbeništvo v državi A razlikuje od poteka ostalih štirih diagramov?
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................
1 točka

f)

Razloži, zakaj drži logika: večji ko je delež zaposlenih v terciarnem sektorju, manjši je v
primarnem in sekundarnem.
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..................................................................................
1 točka

g)

Katera država in v katerem letu kaže, glede na zaposlitvene podatke, največjo terciariziranost?
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................
1 točka

h) Iz zaposlitvenih podatkov lahko sklepamo, z večjo ali manjšo verjetnostjo, tudi na druge družbene in
celo naravne lastnosti države. Katera od držav ima po tvoje, glede na preglednico, bolj razvit
nepremičninski trg in zakaj tako sklepaš?
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................
2 točki
i)

Katere dodatne podatke bi še potreboval, da bi svoj sklep iz naloge h) še dodatno podkrepil. Napiši
najmanj dva.
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................
2 točki

3. Oglej si fotografijo in odgovori na vprašanje, kako na tovrstni turizem vpliva podnebje in kako relief.

..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
............................................................
2 točki
4. V nekem kraju v Sloveniji želijo razvijati zdraviliški turizem ob izviru mineralne vode. Razvrsti dejavnike, ki
vplivajo na to, ali je razvijanje tovrstnega turizma smiselno, po pomembnosti. Najpomembnejšega oštevilči s 7,
najmanj pomembnega z 1.
Pomembnost
 podnebje
_________
 prometna povezanost
_________
 tradicija
_________
 vir mineralne vode
_________
 ravninski relief
_________
 bližina gozda
_________
 lokalni vir prehrane
_________
3 točke
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5. Industrijski obrat lahko s svojo bližino pozitivno ali negativno vpliva na razvoj zdraviliškega turizma. Napiši
možne tri pozitivne in tri negativne vplive industrijskega obrata oz. tovarne na razvoj zdraviliškega turizma.
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
...........................................................
2 točki
6.

Na zemljevid Slovenije vriši 5 možnih lokacij za razvoj kongresnega turizma in za vsako od lokacij napiši eno
primerjalno prednost tega kraja oz. lokacije pred ostalimi štirimi.
5 točk

Kraj

Primerjalna prednost

Ovrednotenje nalog z vidika minimalnih standardov
Minimalni
Naloga
Več
Opomba
standard
1
3
2a
1
b
1
c
1
d
1
1
e
4
f
1
g
1
h
1
i
1
j
2
3
1
1
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4

2

1

5

1

1

6

3

2

Skupaj

15

15

Za 3 točke mora biti napisanih vseh 7 številk, vir vode na 1. mestu in
ravninski relief in podnebje med najmanj pomembnimi
Ker je 6 odgovorov: šest ali pet lokacij za 2 točki, štiri ali tri za 1
točko
Točkuje se lahko: 1 točka vsako vrisano in napisano lokacijo ali 3
točke za vrisanih pet in 2 za napisanih pet lokacij

Ocenjevalna lestvica:
Odstotki

točke

ocena

50–62 %
63–75 %
76–89 %
90–100 %

15–18
19–22
23–26
27–30

2 (zadostno)
3 (dobro)
4 (prav dobro)
5 (odlično)

6.4.2 Umetnost
Učni sklop: Oblikovanje reklamnega materiala (zgibanka)
Področja

Poznavanje

Razumevanje

Likovni
spomeniki

−

naštejejo spomenike iz
bližnje okolice

−

Oblikovanje
zgibanke

−

določijo format, način
zgibanja

−

poiščejo zgodovinske
podatke in opišejo
tehniko
poiščejo logo, določijo
ustrezen tip črk in
določijo ustrezne barve

Uporaba, analiza,
sinteza, vrednotenje
− določijo ikonografijo in
namen spomenika
−

na zgibanki postavijo
tekst in slikovno gradivo
v smiselno celoto

Kriteriji za vrednotenje izdelka (zloženke) in točkovanje
Naštejejo spomenike, poimenujejo sloge:
Zgodovinski podatki, tehnike:
Ikonografija, namen:
Format in način zgibanja:
Logo, tip črk, barva:
Postavitev besedila in slik:
Ocenjevalna lestvica
odstotki

točke

ocena

50–63 %
64–77 %
78–89 %
90–100 %

6,0–7,5
8,0–9,0
9,5–10,5
11,0–12,0

2 (zadostno)
3 (dobro)
4 (prav dobro)
5 (odlično)
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2 točki
2 točki
2 točki
1 točka
3 točke
2 točki

6.4.3 Zgodovina
Učni sklop: Zgodovina izbranega kraja od prazgodovine do srednjega veka, z glavnimi mejniki
in s poudarki na kulturni dediščini
Standardi znanja, z modro barvo so označeni minimalni standardi znanja za ta učni sklop
Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali?
Uporaba, analiza, sinteza,
Poznavanje
Razumevanje
vrednotenje
Dejstva, − pozna pomembne
− poišče vzroke za zgodnjo
− razvrsti določene podatke,
imena,
prazgodovinske najdbe s
poselitev Ljubljanske kotline
dokaze, trditve o prvotnih
podatki,
prostora Ljubljanske kotline
(strateška lega, rodovitna
(staroselci) in kasnejših
pojmi
(npr. kamnito strgalo z
zemlja, možnosti zavarovanja
poselitvah Ljubljanske kotline
okolice Vrhnike, mezolitska
pred zunanjimi nevarnostmi
od prazgodovine do
orodja z okolice Škofljice,
na barju, osamelcih) in
halštatske dobe in antičnega
kolo z Ljubljanskega barja ...)
utemelji, zakaj je bil ta
Rima; na osnovi poznavanja
in koliščarsko (npr. ostanki
prostor pomemben tudi za
mitološke zgodbe o
koliščarskih naselij s piloti,
Rimljane (strateško – za
Argonavtih napiše svojo
drevak, keramično posodje –
nadaljnja osvajanja v Alpe in
zgodbo z drugačnim
antropomorfna, črno žgana
Panonsko nižino, za obrambo
zaključkom (Argonavti naši
posoda, pramenasta
pred „vrati Rima“;
predniki ...)
keramika) ter ilirsko-keltsko
gospodarsko – trgovanje po
− razčleni poznane vire (na
dediščino (lončene žare, ki
jantarni poti, od Jadrana do
primer vire, ki omenjajo
pričajo o kulturi žarnih
Baltika, izkoriščanje naravnih
srednjeveško Luwigano in
grobišč, skeletni grobovi
bogastev – podpeški kamen,
življenje v njej) in ugotavlja
Ilirov z Molnika, keltski novci,
glina ...); sklepa o posledicah
pristnost zgodovinskega
poškodovani meči ...); kratko
novih poselitev: zlasti o
sporočila (objektivnost,
opiše zgodbo o Argonavtih in
posledicah rimskega prihoda
pristranskost)
z zemljevida razbere njihovo
(romanizacija), kasnejših
potovanje
barbarskih vpadov (uničenje
Emone v času hunske
− navede spremembe v načinu
nevarnosti) in prihoda
življenja prebivalcev rimske
Slovanov (asimilacija ali
Emone, tudi v verovanju
uničenje romaniziranih
(mestni način življenjana, novi
staroselcev, vključitev v
načini oblačenja,
Samovo plemensko zvezo)
prehranjevanja, rimsko
politeistično verovanje, nato
− izpostavi posebnosti v razvoju
krščanstvo)
srednjeveške Luwigane in
njen položaj v deželi Kranjski:
− z zemljevida razbere, katera
razvoj srednjeveškega mesta v
ljudstva so vdirala v Emono v
rečnem okljuku s tipičnimi
času velikih selitev (Zahodni
ulicami, mestnim jedrom,
Goti – zanje značilne srebrne
močnim obzidjem in mestno
sponke, Huni, ki oplenijo
stražo, razvito trgovsko in
Emono; zanje značilna
obrtno dejavnostjo (cehovska
kovinska okrogla ogledala,
pravila in namakanje pekov),
bronasti kotlički, nomadski
vloga Spanheimov, pridobitev
loki; V Goti – zanje značilni
sedeža škofije
uhani v obliki lune, krokodilje
sponke; Langobardi ...) in
pokažejo smeri (VzhodZahod) njihovih vpadov;
označi glavne mejnike v
zgodovini na novo
osnovanega srednjeveškega
mesta: prve pisne omembe
mestnega naselja med leti
1112–1125; prva omemba
imena Luwigana 14. aprila
1143 (rojstni dan mesta), ko
je vojvoda Bernard
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Pojavi,
dogodki,
zakonitosti,
zveze,
principi,
teorije
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−

−

Spanheimski, z darilno listino,
poklonil zemljišče v
obzidanem delu mesta
jurklošterskemu samostanu;
boj med drugimi fevdalnimi
posestniki za ozemlje
Ljubljanske kotline po
izumrtju Spanheimov;
družbena struktura in
gospodarski razvoj mesta;
ustanovitev ljubljanske škofije
leta 1461
pozna prazgodovinsko in
antično dediščino, ki so jo na
območju Ljubljanske kotline
ustvarila staroselska ljudstva
in Rimljani
kronološko razvrsti
pomembne dogodke, ki
zaznamujejo zgodovino
današnje Ljubljane od velikih
selitev in opustošenja antične
Emone, prihoda pod Franke
(državica Karniola) do
oblikovanja srednjeveškega
mesta Luwigana znotraj
kasnejše dežele Kranjske v
Rimsko-nemškem cesarstvu;
na zemljevidu prepozna
srednjeveške cerkvene in
posvetne fevdalne posestnike
(posesti Spanheimov v
Ljubljani) v deželi Kranjski

−

−

primerja obdobje pred
−
prihodom Rimljanov z
obdobjem po njihovi osvojitvi
Ljubljanske kotline ter
ilustrativno predstavi
spremembe, poudari tudi
razlike oziroma posebnosti v
verovanju; primer rimske
kolonije Emona posploši na
širši „slovenski“ prostor
pojasni posledice velike
nevihte ljudstev za rimsko
kolonijo Emono in izpostavi
spremembe, ki so rezultat
−
vključevanja v frankovsko in
nemško državo (krščanstvo,
fevdalizem – z oblikovanjem
dinastičnih teritorijev);
primerja življenje v
srednjeveški Luwigani
(trgovska in obrtna dejavnost
meščanov s strogimi
cehovskimi pravili) z
življenjem na podeželju
(podložnikova osebna in
gospodarska odvisnost od
fevdalca); izpostavi posebnosti
kulturnega razvoja v
srednjeveški Luwigani; sklepa
o vplivu meniških redov na
kulturni razvoj
srednjeveškega mesta

na podlagi primerov
arheoloških ostankov
utemelji, zakaj je bil prostor
Ljubljanske kotline
pomemben za zgodnjo
naselitev; oblikuje svoje
mnenje o pridobitvah, ki so
jih prinesli Rimljani na
„slovenska tla“; napiše dialog
med staroselcem in
Rimljanom, ki sta se srečala v
okolici Emone (z vključitvijo
lokalnih značilnosti)
iz splošnih in znanih
zgodovinskih dejstev o
slovenski srednjeveški
zgodovini aplicira na primer
srednjeveške Luwigane;
oblikuje svoje stališče o
pomenu vključevanja
današnjega slovensekga
prostora v srednjeevropski
prostor (znotaj Rimskonemškega cesarstva)

Kaj bodo učenci znali, zmogli, obvladali?
Opazovanje, primerjanje,
− Primerja razmere na območju Ljubljanske kotline pred prihodom Rimljanov
razvrščanje, uvrščanje,
in razmere po njihovi naselitvi
abstrahiranje
− Razvršča podatke, ki označujejo gospodarsko, družbeno, kulturno in
politično zgodovino današnje Ljubljane z okolico od zgodnjega do poznega
srednjega veka, s poudarkom na srednjeveški Luwigani oz. Laibachu
Sklepanje z indukcijo,
− Iz različnih zgodovinskih virov zna razbrati pomembne podatke, na primer iz
sklepanje z dedukcijo,
arheoloških ostankov koliščarskih naselij ali iz arheoloških predmetov iz
sklepanje po analogiji
antične Emone, iz srednjeveških listin, ki omenjajo Luwigano oz. Laibach ...
Argumentiranje,
− Z utemeljitvami zagovarja mnenje, da je Ljubljana upravičeno osrčje
utemeljevanje, analiziranje
današnjega slovenskega prostora
perspektiv, izbiranje med
alternativami (odločanje)
Eksperimentalno raziskovanje, − Iz mita, ki govori o Argonavtih, ugotavlja resničnost podatkov, analizira
reševanje problemov, analiza
verjetne, manj verjetne oziroma izmišljene podatke
napak
Delo z viri
− Prouči znan vir, ki omenja Luwigano kot mestno naselbino; vir primerja s
podobnimi viri, ki omenjajo druge mestne naselbine pri nas
Predstavljanje idej
− Učinkovito komunicira z različnim občinstvom (pred sošolci, profesorji,
starši, krajani): na primer z dramatizacijo predstavi življenje prebivalcev
Emone ali srednjeveških prebivalcev Luwigane
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Preizkus znanja za učni sklop: Zgodovina izbranega kraja od prazgodovine do srednjega veka,
z glavnimi mejniki in s poudarki na kulturni dediščini ter točkovanje
(Naloge, ki pokrijejo minimalne standarde, so označene z modrim tiskom, ob vsaki nalogi je navedeno točkovanje.)

PISNA NALOGA
DANAŠNJI PROSTOR LJUBLJANE OD PRAZGODOVINE DO SREDNJEGA VEKA
1.

Obkrožite dve trditvi, ki sta značilni za koliščarsko kulturo:
2 točki
a) Koliščarska naselja so bila postavljena na barjih, da bi se prebivalci zavarovali pred zunanjimi
nevarnostmi.
b) Koliščarji so se že ukvarjali z živahno metalurško dejavnostjo, kar dokazujejo tudi najdbe bakrenih
sekir, nakita, suličnih osti in kalupov.
c) Koliščarska naselja so se na Ljubljanskem barju ohranila do prihoda Rimljanov.
d) Koliščarji so za prevažanje po barju uporabljali gondole.
e) Koliščarji so se ukvarjali tudi z izsuševanjem močvirij in irigacijo.

REŠITEV: A in B
2 točki
Pripis (glede na komentar): Koliščarji ne uporabljajo brona, ampak baker, zato je spodnje vprašanje čisto slučajna pomoč
ali sreča, da dijak, tudi če ne zna, obkroži zgornji B.
2.

Številne najdbe bronastega orodja, orožja in kalupov na prostoru Ljubljanske kotline dokazujejo živahno metalurško dejavnost tedanjih naseljencev. Bron je sicer zlitina dveh kovin. Katerih? Katera doba
sledi bronasti?
2 točki

REŠITEV: Bron je zlitina bakra in cinka.
Bronasti dobi sledi železna.
3.

1 točka
1 točka
skupaj 2 točki

Z osrednjim slovenskim prostorom je povezan znani mit o Argonavtih. Ko so Argonavti našli zlato
runo, so iz Črnega morja zapluli najprej po Donavi in nato po Savi in Ljubljanici. Pri današnji Vrhniki pa
so morali svojo ladjo Argo razstaviti in jo prenesti do Jadranskega morja, preko katerega so se vrnili v
svojo domovino.
Zapišite svoje zaključke te znane mitološke zgodbe tako, da v opis vključite reko Ljubljanico, Jazona,
zmaja z barja.
2 točki

REŠITEV: Za izvirno predstavitev o Jazonu, ki se morda nikoli ni vrnil v Grčijo, ampak je njegovo potomstvo živelo na
območju Ljubljanske kotline do prihoda Rimljanov.
2 točki
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4.

S svojimi besedami opišite kulturo žarnih grobišč, ki je bila na prehodu iz 2. v 1. tisočletje pr. Kr.
značilna tudi za ljubljanski prostor.
2 točki

REŠITEV: Za kulturo žarnih grobišč je značilno, da so umrle sežigali in pepel polagali v lončene žare, ki so jih nato
zakopali, skupaj z različnimi dodatki.
1 točka
Ta kultura je značilna za bronasto dobo (pri nas od 13. do 8. stol. pr. Kr.), ko so zakopavali tudi večje količine
bronastega orodja in orožja ter neobdelane kovine (darovanje zemlji). Različne predmete pa naj bi darovali tudi rekam.
1 točka
skupaj 2 točki
5.

S pomočjo zemljevida ugotovite, zakaj je bil ta prostor v trgovskem pogledu pomemben za Rimljane. V
opisu podajte en argument.
2 točki

(Vir: Šolski zgodovinski atlas, str. 10. DZS. Ljubljana, 1994)

REŠITEV: Današnji slovenski prostor je bil v trgovskem pogledu pomemben za Rimljane zaradi jantarne poti, ki je
povezovala Baltik z Jadranskim morjem. Le navedba jantarne poti.
1 točka
So pa Rimljani trgovali tudi z drugimi predmeti: stekleni izdelki, keramika (terra sigillata), kovine (zlasti noriško jeklo),
kmetijski pridelki, kože, konji, sužnji, celo ženski lasje. Za opis razvejane trgovske dejavnosti z omembo vsaj dveh
artiklov.
1 točka
skupaj 2 točki
6.

Po osvojitvi današnjega slovenskega prostora se je začela kolonizacija in romanizacija. Razložite pojem
romanizacija in kdo so bili njeni nosilci tudi na prostoru današnje Ljubljane (navajajte dve skupini ljudi).
2 točki

REŠITEV: Romanizacija je širjenje rimske kulture in njeno prepletanje, spajanje s kulturo staroselcev, s tem da dokončno
prevlada razvitejša, rimska kultura.
1 točka
Nosilci romanizacije so bili najprej vojaki, nato uradniki, trgovci, obrtniki. Za navedbo dveh skupin.
1 točka
Delnega odgovora ne upoštevamo.
skupaj 2 točki
7. Rimska kolonija Emona (Iulia Aemona) je štela okrog 6.000 prebivalcev in je bila utrjena z močnim
obzidjem. Opišite dve značilnosti nekdanjega antičnega mesta, in sicer tako, da ugotovite, kaj se je od
tega ohranilo do danes.
3 točke
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(Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Emona;Pridobljeno: 4. 6. 2012)

REŠITEV: Antično mesto je bilo zgrajeno načrtovano, saj so se ulice pravokotno križale v smeri Sever-Jug (Kardo) in
Vzhod-Zahod (Decumanus). Dograjeno je imelo kanalizacijo s kloakami (odtočnimi kanali) in vodovodno napeljavo. Hiše
so bile večnadstropne, s talnimi mozaiki, centralnim ogrevanjem. Na forumu so stale pomembne zgradbe: svetišče,
tržnica in sodna zgradba (bazilika), mestna hiša (kurija), starokrščansko središče s krstilnico.
 za skopo navedbo
1 točka
 za dve opisani značilnosti
2 točki
 za eno ugotovitev, na primer, da se je do danes ohranila starokrščanska krstilnica (pri OŠ Majde Vrhovnik),
temelji hiš z mozaiki in s centralnim ogrevanjem (Jakopičev vrt), rimski zid (južno obzidje na Mirju), ostanki
kloak in tlakovanih cest (kletni prostori sedanjega Mestnega muzeja) …
1 točka
skupaj 3 točke
8.

Emona je imela tudi svoje božanstvo, boginjo Equrno, ki so jo častili na barju. V prvih stoletjih našega
štetja je Emona postala pomembno središče nove religije, ki so jo mnogi rimski cesarji še preganjali. Za
katero religijo gre in kateri arheološki ostanki spominjajo na prisotnost te religije v Emoni?
2 točki

REŠITEV: Gre za krščanstvo.
Na prisotnost te religije spominjajo ostanki starokrščanskega centra s krstilnim bazenom in termami.

1 točka

1 točka
skupaj 2 točki

Kako se imenuje kip na sliki in s kakšnim namenom so ga izdelali? Kako se imenuje oblačilo, ki ga nosi?
3 točke

(Vir: http://www.kam.si/1319 emonski-mea-a-an.html; Pridobljeno, 28. maj 2012)

REŠITEV: Kip se imenuje Emonec.
Gre za nagrobni spomenik uglednemu emonskemu meščanu.
Oblačilo se imenuje toga.
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1 točka
1 točka
1 točka
skupaj 3 točke

9.

Papež Gregor Veliki je poročal: »Vsepovsod vidimo prepire in slišimo pritožbe. Mesta so uničena, trdnjave so
v tujih rokah, z obsežnih ozemelj so prebivalci izseljeni, dežela je opustošena … Glejte, kaj je nastalo iz Rima,
ki je nekoč vladal svetu!«
S pomočjo gornjega vira ugotovite, kakšne so bile, tudi za prebivalce antične Emone, posledice velike
selitve ljudstev. Katero ljudstvo je naselilo ta prostor v 6. stoletju?
3 točke

REŠITEV: T. i. barbarska ljudstva so plenila in uničevala naselja, antična mesta so propadla (tudi Emona), s tem pa je
postopno izginjala tudi rimska kultura. Romanizirano prebivalstvo se je umikalo na višjeležeča območja (gradci) ali pa je
bilo pobito oziroma asimilirano.
Za navedbo ene posledice velikih selitev.
1 točka
skupaj 2 točki
V 6. stoletju so ta prostor poselili Slovani.
skupaj 3 točke
10. a) Obkrožite tri plemena, ki so v času velike selitve ljudstev prehajala tudi območje današnje Ljubljanske kotline.
2 točki
Huni

Mavri

Franki

Sasi

Bolgari

Langobardi

Zahodni Goti

Burgundi

Iliri

REŠITEV: Ta plemena so Huni, Zahodni Goti, Langobardi. Za 2 pravilno obkroženi plemeni.
Za 3 plemena.

Arabci
1 točka
2 točki
skupaj 2 točki

b) Iz zgoraj navedenih ljudstev navedite ljudstvo, ki je v sredini 5. stoletja porušilo antično Emono.
1 točka
REŠITEV: Emono so porušili Huni.

1 točka

11. Zaradi selitev ljudstev so se staroselci umikali na višjeležeča območja. S pomočjo spodnjega zemljevida
ugotovite ime naselbine, ki je bila najbližja uničeni Emoni.
1 točka

(Vir: http://images.google.si/imgres?imgurl=http://iza.zrc-sazu.si/FF; Pridobljeno: 7. 3. 2010)

REŠITEV: To je Pristava nad Stično.

1 točka
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12. Preberite spodnji vir in odgovorite na vprašanja.
» … Mi, Bernard, po milosti božji vojvoda Koroške, s tem pismom sporočamo tako navzočim kot njihovim potomcem, da
darujemo jurijskemu samostanu naše zemljišče v Ljubljani znotraj obzidja, kjer lahko postavijo svoj dom, ki jim bo
koristno služil. To počenjamo zaradi zdravja naše duše v čast slavne Device. Njej in njenim bratom se zahvaljujemo na
ta način, da jim za potrebna živila ni potrebno plačevati mitnine in carine. Proti njim v nadalje niso dovoljeni nobeni
ukrepi ali krivice …«
a) S kakšnim namenom je vojvoda Koroške (Bernard Speinheimski) podelil samostanu zemljišče v
Ljubljani?
1 točka
b) Glede na fevdalno družbeno lestvico ugotovite, kateri družbeni skupini je pripadal v viru omenjeni
Bernard?
1 točka
c)

Iz vira ugotovite, katere gospodarske svoboščine je imelo tudi srednjeveško mesto Ljubljana?
1 točka

REŠITEV:
a) Vojvoda Koroške je zemljo podelil jurkloštrskemu samostanu zaradi blagoslova, za »zdravje naše duše«.
1 točka
b) Bernard je pripadal plemstvu.
1 točka
c) Pravica do obzidja, do pobiranja mitnine, carine. Za navedbo ene pravice.
1 točka
skupaj 3 točke
Ocenjevalna lestvica:
Odstotoki

točke

ocena

50-62 %
63-75 %
76-88 %,
89-100 %

15–18
19–23
24–27
28− 30

zadostno(2)
dobro(3)
prav dobro(4)
odlično(5)
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6.4.4 Biologija
Učni sklop: Osnovni koncepti delovanja ekoloških sistemov
Standardi znanja (z modro barvo so označeni minimalni standardi znanja za ta učni sklop)
Kaj bodo učenci znali, zmogli, obvladali?
Uporaba, analiza, sinteza,
Področja
Poznavanje
Razumevanje
vrednotenje
Osnovni
− dejavnike, ki ogrožajo
− da so ekosistemi ogroženi
− ob konkretnem primeru
koncepti
ekosisteme (onesnaževanje
sklepa, kakšne so posledice
− zakaj so pomembni
delovanja
tal, zraka, vode)
poseganja v naravo na
obnovljivi viri energije
ekoloških
ekosistem
− pojem obnovljivi viri energije
(biomasa, sončna, vetrna in
sistemov
vodna energija)
− v načrtu turistične kmetije
− osnovna načela ekološkega
upošteva osnovna načela
kmetijstva (celosten koncept − da je ekološko kmetijstvo
trajnostnega razvoja
kmetovanja, skrb za
pomembno za naše okolje
rodovitnost tal s
− zakaj je pomembno
kolobarjenjem, brez uporabe
razumno in varno ravnanje s
GSO, skrb za živalim
pesticidi
ustrezno rejo)
− da je pri razvoju določene
− pojem trajnostni razvoj
panoge potrebno upoštevati
− pojem gensko spremenjeni
naravne danosti (klima,
organizem in biotehnologija
naravne značilnosti
ekosistema – podtalnica,
− pojem avtohtona
bližina mokrišč, krajinski
(domačerodna) in alohtona
parki ...)
(tujerodna) vrsta
− da je potrebno z gensko
− pojem ločeno zbiranje
spremenjenimi organizmi
odpakov, kompostiranje,
ravnati odgovorno, saj
biološki odpadki, komunalni
učinki uporabe gensko
odpadki
spremenjenih organizmov na
− osnovni pogoje za ohranjanje
organizme niso dovolj
življenjske pestrosti
raziskano
(biodiverzitete) –
prekomerno onesnaževanje, − pomen ohranjanja gojenja
starih sort kulturnih rastlin
prekomerno izkoriščanje
sadnega drevja in žit
vrst, izsuševanje mokrišč,
uničevanje naravnih bivališč
− zakaj je pomemebno
kompostiranje in ločeno
zbiranje odpadkov
− pomen biološkega znanja za
ohranjanje narave
− da s svojimi dejanji vplivajo
na delovanje ekosistemov
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Kaj bodo učenci znali, zmogli, obvladali?
Opazovanje, primerjanje,
− primerja ekološko in klasično kmetijstvo
razvrščanje, uvrščanje, abstrahiranje − primerja osnovne pogoje za ohranjanje življenjske pestrosti
Sklepanje z indukcijo, sklepanje − sklepa o posledicah vpliva posameznih dejavnikov na ogrožanje ekostistema
z dedukcijo, sklepanje po
− sklepa o posledicah nekontrolirane rabe gensko spremenjenih organizmov
analogiji
− predvideva posledice nadaljnje rabe neobnovljivih virov energije
− predvideva posledice neločevanja odpadkov
Argumentiranje, utemeljevanje, − utemelji prednosti ekološkega kmetijstva
analiziranje perspektiv,
− utemelji razvoj kmetijstva glede na naravne danosti ekosistema
izbiranje med alternativami
− kritično presoja o možnostih zaščite ekosistemov in ohranjanja narave, z
(odločanje)
različnih perspektiv
Eksperimentalno raziskovanje,
− obišče turistično kmetijo in na podlagi opazovanja ugotavlja, kakšen je vpliv
reševanje problemov, analiza
te dejavnosti na ekosistem
napak
Delo z viri
− v različnih virih (internetnih in analognih) poišče podatke o ekoloških
problemih v svoji okolici in vplivu teh problemov na organizme v okolju
− poišče zakonodajo, ki ureja področje ekologije in trajnostnega razvoja v
Sloveniji, in ugotavlja, kateri predpisi urejajo področje ekološkega
kmetovanja
Predstavljanje idej
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Preizkus znanja za učni sklop: Osnovni koncepti delovanja ekoloških sistemov
(Naloge, ki pokrijejo minimalne standarde, so označene z modrim tiskom, ob vsaki nalogi je navedeno točkovanje. Pravilni odgovori so zapisani v poševnem tisku.)
1.

Obkroži pravilni odgovor.

1 točka

Gensko spremenjeni organizem je:
a) organizem, v katerem je z uporabo sodobnih metod genetskega inženirstva vnesen točno določen gen za točno
določeno lastnost iz drugega organizma
b) organizem, v katerega je spontano prenesen točno določen gen za točno določeno lastnost iz drugega
organizma
c) organizem, ki zaradi mutacije spremeni svoje lastnosti
d) organizem, ki nenehno spreminja svoj genski zapis
Izmed štirih odgovorov izbere dijak tistega, ki je pravilen.
2. Napiši en primer, kako lahko odpadke ponovno uporabimo (recikliramo).

1 točka

Predelava papirja, predelava steklenic, plastike, kompostiranje
3. Vrzi odpadek v koš. Napiši pripadajočo številko na črtico ob odpadku.

6 točk

Časopisni papir____ (2)
Papirnate brisače_____ (4)
Jabolčni olupki____ (4)
Kartonska škatla____ (2)
Steklenica soka ____ (3)
Jogurtov lonček ____ (1)
Vsak pravilni odgovor 1 točka.

4. Dopolni stavke.

3 točke

Rastlinska ali živalska vrsta, ki nekoč ni živela pri nas (v Sloveniji), ampak jo je od drugod prinesel in naselil
človek se imenuje __________________________.
________________________________ je vrsta organizma, ki izvira z geografskega področja, kjer tudi
danes živi.
Varstvo narave med drugim določajo mednarodni sporazumi, ki se imenujejo _________________________
Pravilni odgovori: alohtona, avtohtona, konvencija – vsaka pravilno vstavljena beseda.

1 točka

5. Označi tri značilnosti, po katerih se ekološko kmetijstvo loči od tradicionalnega!

3 točke

a)
b)
c)
d)
e)
f)

celosten koncept kmetovanja,
uporaba pesticidov
skrb za živalim ustrezno rejo
skrb za rodovitnost tal s kolobarjenjem
uporaba gensko spremenjenih semen
uporaba hormonov in kemičnih dodatkov v živinski krmi
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6. Zakaj v kmetijstvu uporabljajo kolobarjenje?
2 točki
Ker prepreči razmnoževanje »škodljivcev« in bolezni točno določene vrste rastline, pri vključevanju metuljnic v kolobarjenje pa tla obogatimo z dušikovimi spojinami.
7. V tla se nalagajo nevarne organske in anorganske snovi, ki v tleh ostanejo tudi po prenehanju onesnaževanja.
Katere ukrepe bi predlagali kmetu za zmanjšanje prisotnosti teh snovi v tleh?
3 točke
Zmanjšanje uporabe umetnih gnojil, pesticidov, gnojenje z neprečiščeno gnojevko.
8. Razloži, zakaj je biodiverziteta v kompostnem kupu večja kot biodiverziteta na polju.
Zaradi uporabe umetnih gnojil, pesticidov, gojenja monokolture.

2 točki

9. Kaj so pesticidi?

1 točka

So snovi, ki jih v kmetijstvu uporabljajo za zatiranje »škodljivcev«.
10. Zakaj morajo kmetje zelo natančno odmerjati količino gnojil, ki jih uporabljajo na njivah in poljih?
2 točki
Zaradi tega, ker je treba pesticide zaradi zdravja ljudi in čim manjšega onesnaževanja okolja uporabljati v skladu z
navodili. Če našteje oba odgovora, dobi dve točki.
11. Zakaj kmetje v kolobarjenje vključijo tudi deteljo?

1 točka

Metuljnice, kamor spada detelja, imajo v koreninskih gomoljčkih simbiotske bakterije, ki vežejo dušik iz zraka v dušikove
spojine. Na ta način na naraven način oskrbimo prst z dušikovimi spojinami.
12. Kmet želi spremeniti bližnji travnik v njivo, na kateri bo gojil koruzo. Opiši enega izmed dejavnikov, ki
zaradi tega posega v naravo vpliva na pestrost živih bitij v tem ekosistemu.
2 točki
Dijak lahko izbere en dejavnik, ki ga opiše (lahko onesnaženje tal zaradi uporabe pesticidov ali gnojenja, lahko vpliv
gojenja monokulture na pestrost).
13. Naštej tri vrste umetnih ekosistemov.

3 točke

Recimo: polje, ribnik, park, vrt, vinograd …
14. Označi pravilne odgovore.

3 točke

Kateri od problemov ni ekološki problem?
 Kino Kolosej je ostal brez elektrike.
 V Luki Koper je prišlo do izlitja nafte iz dveh ladij.
 Pojav rdečevratk v ribniku.
 Na sodišču v Mariboru grožnja z bombo.
 Vse pogostejši pomori čebel.
 Izginjanje slovenskih avtohtonih vrst in vdor tujerodnih vrst.
 Odlagališče odpadkov nima urejenega zbiranja izcednih vod.
 Dvig tečaja dolarja je povzročil upad ameriških turistov na obali.
15. Obkroži pravilne odgovore.
Kateri izmed naštetih virov energije so obnovljivi?
a) energija vode
b) energija fosilnih goriv
c) energija vetra
d) energija sonca
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3 točke

16. Izberi tri pravilne odgovore.
Katere ukrepe bi predlagal lastniku turistične kmetije s stališča trajnostnega razvoja?
a) gojenje tropske vrste sadja
b) uvedbo kolobarjenja
c) sajenje gensko spremenjene koruze
d) sajenje avtohtonih vrst jablan
e) kompostiranje bioloških odpadkov
f) izsuševanje bližnjega močvirja, ki ga spremenimo v njivo

3 točke

17. Primerjaj kolobarjenje in gnojenje z umetnimi gnojili in navedi prednosti in pomanjkljivosti enega in drugega.
2 točki

Struktura preizkusa glede na taksonomsko stopnjo in standarde znanja:
Naloga
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Skupaj točk

Taksonomska stopnja
poznavanje
poznavanje
poznavanje
poznavanje
uporaba
razumevanje
uporaba
razumevanje
poznavanje
razumevanje
razumevanje
uporaba
poznavanje
razumevanje
poznavanje
uporaba
razumevanje

Skupaj točk
1
1
6
3
3
2
3
2
1
2
1
2
3
2
3
3
2
40

Točke SZ

Točke MSZ
1

1
6
3
3
2
3
2
1
2
1
2
3
2
3
3
2
20

20

Ocenjevalna lestvica:
odstotki

točke

ocena

50–62 %
63–75 %
76–88 %
89–100 %

20–25
26–30
31–35
36–40

2 (zadostno)
3 (dobro)
4 (prav dobro)
5 (odlično)
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6.4.5 Matematika
Učni sklop: Uporabna matematika
Standardi znanja (z modro barvo so označeni minimalni standardi znanja za ta učni sklop)
Kaj bodo učenci znali, zmogli, obvladali? (prirejena Gagnejeva taksonomija)
Področje
Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali?
Konceptualno
znanje (poznavanje
in razumevanje
pojmov in dejstev)

−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Proceduralno znanje −
(poznavanje in
−
učinkovito
obvladovanje
−
postopkov)
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Problemsko znanje
(uporaba
konceptualnega in
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−
−
−

pozna osnovne vrste prikazov/diagramov: preglednico, stolpični, krožni/tortni, točkasti in
linijski diagram
loči med opisnimi, vrstnimi in številskimi podatki
ustrezno in zanesljivo beleži in jih primerno uredi
pozna frekvenčno tabelo
iz diagramov zna razbrati značilnosti obravnavane spremenljivke (npr. razmik pri
pozicijskem diagramu), porazdelitev in merila za osrednjost (npr. pri stolpičnem prikazu),
zna uporabiti podatke iz tabelaričnih in diagramatskih prikazov tudi v kompleksnem in
poklicnem kontekstu
zna iz diagramov razbrati značilnosti obravnavane spremenljivke
uporabljati pojma absolutne in relativne frekvence
zna zaokroževati (evri, centi)
pozna merske enote
pozna urejenost naravnih in celih števil
uredi števila po velikosti in jih predstavi na številski premici (realni osi)
danemu številu določi nasprotno število
pozna pojem odstotek in ga poveže z odnosom med deležem in celoto
pozna in uporablja pojem razmerje
razlikuje premo in obratno sorazmerne količine
pozna lastnosti premo oziroma obratno sorazmernih količin
zna pretvarjati med merskimi enotami
pozna imena računskih operacij in uporablja osnovne računske zakone pri računanju
vrednosti številskih izrazov
razume pomen znakov za neenakosti: večji, večji ali enak, manjši, manjši ali enak (>, ≥, <,
≤) in jih uporablja
uporablja lastnosti relacije urejenosti in pravila za računanje z neenakostmi
pozna postopke, ki ohranijo množico rešitev linearne enačbe
zna reševati linearne neenačbe
zna oceniti rezultat
računa procentno mero, delež ali osnovo
uporablja procentni račun v vsakdanjih situacijah in v stroki (lažji primeri)
zna uporabljati procentni račun na zahtevnejših primerih
podatke zbira neposredno (npr. z merjenjem, anketiranjem) ali posredno (npr. iz
podatkovnih baz v spletu)
uporablja stolpični, krožni diagram ter histogram
zna grafično predstaviti podatke
zna izračunati relativne frekvence
zna izračunati povprečno vrednost
zna urediti in grupirati podatke
pozna, razume in uporablja pojem razmerje v različnih kontekstih in situacijah
analizira odnos med količinama in ugotovi, ali sta količini premo ali obratno sorazmerni
rešuje probleme na poljuben način (npr. s sklepanjem),
rešuje probleme, ki izhajajo iz življenjskih in poklicnih situacij (lažji primeri)
zna uporabljati sklepni račun na zahtevnejših primerih
računa procente, decimalna števila in z ulomki z žepnim računalom ali brez
pravilno in zanesljivo zna uporabljati (svoje in tuje) žepno računalo, čeprav to poglavje
obvladuje brez njega, tj. pozna simbolne zapise na gumbih žepnega računala in tako zna
uporabljati vsak tip žepnega računala
poišče in razreši primere uporabe pojmov v vsakdanjem življenju in stroki
zna uporabljati sklepni račun na zahtevnejših primerih
zapiše račun po besedilu naloge, ki je povezana s stroko ali vsakdanjim življenjem, in ga

proceduralnega
znanja v novih
situacijah)
−
−

izračuna (pozna vrstni red računskih operacij in ga suvereno izvede z izrazi; to izvaja tudi
v nalogah, ki se rešujejo v več korakih in je poenostavitev oz. izračun takega izraza le
eden od korakov
rezultat oceni in kritično vrednoti
kritično presoja o verodostojnosti in zanesljivosti podatkov ter o možnih vzrokih napak
pri zbiranju

Preizkus znanja za učni sklop: Uporabna matematika
(Naloge, ki pokrijejo minimalne standarde, so označene z modrim tiskom, ob vsaki nalogi je navedeno točkovanje.)
1.

2.

Primerjaj naslednje količine, tako da vstaviš znak <, >, = .
13,56 g

0,01352 kg

1 kg

100 dag

10 l

100 dl

3 točke

V tabeli so zbrani podatki o številu nočitev na turistični kmetiji v zadnjih petih mesecih. Cena nočitve je
24 €.

Mesec

število nočitev

Junij

52

Julij

111

Avgust

132

September

58

Oktober

74

a) Podatke predstavi s frekvenčnim poligonom in histogramom.
b) Izračunaj povprečno vrednost nočitev. Rezultat zaokroži na celo število.

4 točke
1 točka

TOČKOVNIK:
a) Ustrezna porazdelitev na obeh oseh
Narisane točke
Narisan poligon
Narisan histogram

1 točka
1 točka
1 točka
1 točka

b) Zapis ali uporaba formule
Izračunan N
Izračunana povprečna vrednost

1 točka
1 točka
1 točka

3.
a)

Iz sestavin s skupno maso 700 g naredijo na turistični kmetiji 140 medenjakov. Pri peki pa izhlapi 20 %
tekočine.
Kolikšna je masa enega pečenega medenjaka?
4 točke

b) Štiričlanska družina poje medenjake v treh dneh. Za koliko dni zadoščajo medenjaki, če prideta na
obisk še babica in dedek?
4 točke
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TOČKOVNIK:
a) Izračun deleža 20 % od 700 = 140
Izračun teže 140 pečenih medenjakov
Izračun teže enega pečenega medenjaka
Odgovor
b) Zapis sorazmerja
Nastavitev enačbe
Izračunan x
Odgovor
4.

Za katere y je izraz 3(y

− 2) − 5(y + 2) pozitiven?

TOČKOVNIK:
Zapis neenačbe
Odpravljeni oklepaji
Poenostavitev izraza
Zapisana rešitev
Odgovor
5.

1 točka
1 točka
1 točka
1 točka
1 točka
1 točka
1 točka
1 točka
5 točk
1 točka
1 točka
1 točka
1 točka
1 točka

Z ''DA'' označite enakosti, ki so pravilne, in z ''NE'' tiste, ki niso pravilne.
a) 5
b)

%=

2 : 5 = 4 : 25

c) 20

% od 30 = − (− 6)
3 točke

Ocenjevalna lestvica
odstotki

točke

ocena

50–62 %
63–75 %
76–89 %
90–100 %

13–15
16–19
20–23
24–26

2 (zadostno)
3 (dobro)
4 (prav dobro)
5 (odlično)
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6.4.6 Slovenščina
Učni sklop: Objektivna in subjektivna predstavitev kraja
Standardi znanja (z modro barvo so označeni minimalni standardi znanja za ta učni sklop)
Področje

Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali?

Razumevanje
besedila

−
−
−
−

Tvorjenje
besedila

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Razvitost
gradnikov/sestavin
sporazumevalne zmožnosti

−
−

−
−

−
−
Metajezikovna
zmožnost

−

Značilnosti besedilne vrste PREDSTAVITEV KRAJA spoznavajo in povzemajo ob že zapisanem
izhodiščnem besedilu – objektivnem ali subjektivnem
Izrekajo svoje mnenje o danem kraju
Razvrščajo faze tvorjenja objektivne in subjektivne predstavitve kraja
Sodelujejo v vodenem pogovoru o strategijah tvorjenja enogovornih neumetnostnih besedil, kot je
predstavitev kraja
Povzemajo značilnosti enogovornega neumetnostnega besedila, ki ga bodo tvorili
Poiščejo podatke po raznih virih, podatke urejajo, izdelajo ponazorila (npr. miselne vzorce)
Berejo, poslušajo ali gledajo besedila ekonomske propagande
Ločijo propagandna besedila od prikazovalnih in jih kritično sprejemajo
V subjektivni predstvitvi kraja dijaki iščejo prvine ekonomske propagande
Kritično sprejemajo reklamna besedia ter izražajo in utemeljujejo svoje mnenje
Ovrednotijo vlogo nebesednih prvin v dani besedilni vrsti
Vrednotijo razumljivost, resničnost, zanimivost, aktualnost, živost, ustreznost ... predstavitve kraja oz.
reklamnega sporočila
Predstavijo svoje besedilo – ki ga popestrijo s slikovnim ali filmskim gradivom (lahko predstavijo
multimedijsko predstavitev kraja)
Poročajo o svoji strategiji pisanja oz. govornega nastopanja in jo primerjajo s strategijami sošolcev
Izdelajo načrt za izboljšanje svojih zmožnosti kritičnega sprejemanja in tvorjenja enogovornih
predstavitvenih besedil
Razvijajo POIMENOVALNO zmožnost – predstavljajo pomen danih besed, med tvorjenjem besedila
poimenujejo prvine stvarnosti, prepoznavajo poimenovalne napake in jih odpravljajo
Razvijajo SKLADENJSKO zmožnost – predstavljajo pomen povedi in zvez povedi, pretvarjajo
skladenjsko zapletene povedi v preprostejše, upoštevajo pomenska in slovnična razmerja ter členitev
po aktualnosti, prepoznavajo skladenjske napake in jih odpravljajo
Razvijajo PRAVOREČNO zmožnost – sistematično spoznavajo, vadijo knjižni izgovor besed in povedi,
prepoznavajo pravorečne napake in jih odpravljajo
Razvijajo PRAVOPISNO zmožnost – spoznavajo, nadgrajujejo in utrjujejo pravila o zapisovanju glasov,
pisanju prevzetih besed, o rabi velike in male začetnice, o rabi ločil ... prepoznavajo pravopisne
napake, jih odpravljajo
Razvijajo SLOGOVNO ZMOŽNOST – določajo ustrezne okoliščine sporočanja
Razvijajo zmožnost NEBESEDNEGA SPORAZUMEVANJA – prepoznavajo in uporabljajo ter
vrednotijo učinkovitost in ustreznost nebesednih prvin sporazumevanja (npr. vloga grba mesta,
pomen slikovnega gradiva ...)
Usvajajo značilnost besedilnih vrst, sistematično usvajajo načela uspešnega enogovornega in
dvogovornega sporazumevanja; usvajajo strategije sprejemanja in tvorjenja besedil
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MINIMALNI STANDARDI:
− Dijaki poznajo značilnosti izbranih besedilnih vrst, tvorijo besedilne vrste, upoštevajo načela knjižne norme
in slovenski pravopis, a kljub učiteljevi pomoči le delno odgovarjajo na zastavljena vprašanja, znanje je na
ravni osnovne reprodukcije, izražajo se v pogovornem jeziku, pomagajo si z mašili.
− Poznavanje snovi je skromno. Faktografsko znanje je sicer zadovoljivo, a je veliko nebistvenih podatkov,
besedišče je revno in stereotipno, strokovni izrazi niso vedno ustrezno uporabljeni, precej je jezikovnih
napak.
− Govorijo manj razločno in nenaravno, izažanje je skopo in okorno zaradi skromnega besedišča in
ponavljanja skladenjskih vzorcev. Opazne so slovnične in pravopisne napake.
Preizkus znanja za učni sklop: Objektivna in subjektivna predstavitev kraja
1. Natančno preberite obe besedili in odgovorite na vprašanja.
1. Besedilo

http://www.skofjaloka.info/index.php?page=zgodovina&meni=zg&lang=si
2.

besedilo:

ŠKOFJA LOKA
348 m, 12 289 preb.
Staro mesto (tisočletnico je praznovalo 1973) z najbolje ohranjenim srednjeveškim jedrom v Sloveniji leži na
sovodnji Poljanske in Selške Sore (kratko Poljanščica in Selščica) pod vzhodnimi obronki Škofjeloškega hribovja.
Staro jedro zavzema prodne terase, ki sta jih izoblikovali Sori. Na jugozahodu se dviga nad mestom Krancelj
(475 m), na pomolu, ki štrli z brega, stoji Loški grad. Njegova lega je ustrezala obrambi mesta in omogočala
nadzor nad cestama, ki sta vodili iz Ljubljanske kotline v dolini obeh rek in naprej čez Sočo v Italijo. Po opustitvi
obzidja, ki je trdno oklepalo mesto, se je kraj začel razraščati na vse strani.
Škofja Loka je upravno, gospodarsko in kulturno središče območja, ki prehaja z ravnega Sorškega polja v
hribovito pokrajino nad dolinama obeh Sor. Cesti jo povezujeta z Ljubljano in Kranjem, še zmeraj pa so pomembne tudi stare cestne povezave Škofja Loka–Petrovo Brdo–Tolmin po dolini Selške Sore in Bače ter Škofja
Loka–Cerkno/Žiri–Idrija po dolini Poljanske Sore.
Skozi stoletja živahno obrt je nadomestila industrija (elektrotehniška, lesna, tekstilna, klobučarska, živilska). V
mestu je sedež občinskih upravnih uradov, tu so 4 osnovne šole, gimnazija, poklicni srednji šoli, glasbena šola,
ljudska univerza, muzej, knjižnica. Ob topli Poljanščici je urejeno kopališče. Škofja Loka je izhodišče označenih
planinskih poti na Lubnik, v Polhograjsko in Križnogorsko hribovje.
Slovenija – turistični vodnik, Zvesti spremljevalec pri odkrivanju naravnih in kulturnih lepot, Mladinska knjiga,
Ljubljana 2009 (četrta, dopolnjena izdaja), str. 219.
a) Kateri kraj je predstavljen v obeh besedilih?
b) Opišite razlike med obema besediloma.
c) Iz drugega besedila tvorite miselni vzorec, podatke povzemite z besednimi zvezami: lega,
prebivalci, nadmorska višina ... Miselni vzorec naj zajame bistvene podatke.
d) Iz prvega besedila prepišite tri subjektivne besedne zveze.
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e) Iz prvega besedila prepišite poosebitev.
f)

Iz drugega besedila izpišite tri večbesedna nenaselbinska zemljepisna imena. Kako
zapisujemo večbesedna zemljepisna imena?

g) Ob katerih priložnostih bi uporabili objektivno predstavitev kraja (podčrtajte):
v krajevnem leksikonu, v katalogu turistične agencije, predstavitev kraja na mednarodni konferenci, znancu iz tujine
Utemeljite svojo odločitev.

1. naloga: točkovanje
a) Pravilen zapis kraja Škofja Loka:

1 točka
če je kraj pravopisno zapisan napačno, ni
točke

b) Razlika je utemeljena z različnostjo besedilne vrste – odgovor mora vsebovati pridevnik
subjektiven in objektiven:
2 točki

Jezikovna pravilnost in slogovna ustreznost odgovora:

1 točka,
če sta v prvem delu odgovora doseženi 2
točki
c) Našteti so bistveni podatki v ustreznih izhodiščih miselnega vzorca: lega, nadmorska višina,
prebivalci, oblika kraja, okolica, upravni status ...
3 točke
za 6 ustreznih predstavitev, 2 točki za 4 ali
5 ustreznih predstavitev, 1 točka za 3
ustrezne predstavitve
Vsa izhodišča in podatki so izraženi v ustreznih besednih zvezah:

1 točka

d) Vsako subjektivno besedno zvezo vrednotimo z eno točko: za južnimi skalnimi robovi Alp, pod
zelenimi obronki predgorja, na vratih dveh dolin, slikovito in staro mesto, tisočletna Škofja Loka ...
3 točke
e) Poosebitev: Starodavna lepotica vas pričakuje.

2 točki

f) Večbesedna zemljepisna nenaselbinska imena: Poljanska Sora, Selška Sora, Škofjeloško hribovje ...
2 točki
za tri ustrezne primere,
1 točka
za izpis dveh ustreznih primerov (če so
izpisana naselbinska imena, jih odštejemo od
pravilno zapisanih
nenaselbinskih in
odvzamemo točko)
Pravilo o zapisovanju večbesednih zemljepisnih lastnih imen:
do 2 točki
g) Dve ustrezni podčrtavi:

v krajevnem leksikonu, predstavitev kraja na mednarodni konferenci:
1 točka
Pravilna, jezikovno in slogovno ustrezna
utemeljitev:
do 2 točki
Skupaj: 20 točk
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2. Objektivno predstavite poljuben slovenski kraj (npr. rojstni kraj, kraj, ki ste ga obiskali
pred kratkim ali ki vam je zelo všeč). Besedilo naj ustreza predpisani besedilni vrsti
(vsebuje naj ime kraja, zemljepisno lego, število prebivalcev, upravni status, vrsto naselja;
predstavitev naravnih lastnosti, znamenitosti, gospodarskih razmer, zgodovino kraja in
njegov razvoj). Obsega naj od 130 do 160 besed. Pazite tudi na jezikovno pravilnost in
slogovno ustreznost.
20 točk

2. naloga: točkovanje
Zunanja zgradba in členitev:
do 2 točki
naslov: 1 točka, ustrezna odstavčnost: 1
točka
Vsebina:
do 8 točk
a) ime kraja, zemljepisna lega, število prebivalcev/upravni status/navedba vrste naselja:
do 2 točki
obvezni sestavini za 1 točko sta ime kraja in
zemljepisna lega, drugi dodani podatek 1
točka
b) predstavitev naravnih lastnosti:
do 2 točki
1. predstavitev kulturnih, športnih zanimivosti, gospodarskih razmer:
do 2 točki
č) predstavitev zgodovine kraja in njegovega razvoja:
do 2 točki
Slogovna ustreznost:
do 4 točke
a) objektivno ubeseditveno stališče:
1 točka
2. upoštevanje načel dobrega jezikovnega sloga (jasnost, jedrnatost, preglednost):
do 3 točke
Jezikovna pravilnost:
do 5 točk
Za dve jezikovni napaki odbijemo 1 točko do 0 točk.
Obseg v predpisanih mejah:
1 točka
Če je odstopanja več kot 20 besed, obsega ne vrednotimo.
Skupaj: 20 točk
3. Subjektivno predstavite poljubno turistično središče. Predstavitevn naj bo čim bolj
vabljiva. Naslov-nika pridobite s turističnimi izzivi, ki jih ob obisku lahko pričakuje.
Besedilo naj obsega okoli 100 besed.
20 točk

3. naloga: točkovanje

Zunanja zgradba in členitev:
do 2 točki
naslov: 1 točka, izvirna oblika: 1
točka; odstavčnost ni nujna
Vsebina:
do 8 točk
a) vzbuditev naslovnika: ustrezen naslov ali nagovor naslovnika, vzbuditev pozornosti:
1 točka
b) vabljiva in prepričljiva predstavitev turističnih izzivov, npr. narava, kultura, hrana, zdravje ... vsaj trije
izzivi:
do 6 točk
c) poziv ali nagovor na koncu besedila:
1 točka
Slogovna ustreznost:
a) jasnost, jedrnatost, ustreznost, primernost:
b) živost, prepričljivost, duhovitost:

do 4 točke
1 točka
do 3 točke

Jezikovna pravilnost:
Za dve jezikovni napaki odbijemo 1 točko.

do 5 točk

Obseg v predpisanih mejah:
Če je odstopanja več kot 20 besed, obsega ne vrednotimo.

1 točka
Skupaj: 20 točk
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Ocenjevalna lestvica:
odstotki

točke

ocena

50–62 %
63–75 %
76–89 %
90–100 %

30–37
38–45
46–53
54–60

2 (zadostno)
3 (dobro)
4 (prav dobro)
5 (odlično)

6.4.7 Angleščina
Učni sklop: Turistična ponudba
Standardi znanja (z modro barvo so označeni minimalni standardi znanja za ta učni sklop)
Področje
Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali?
Razumevanje
besedila

Tvorjenje besedila

Razvitost
gradnikov/sestavin
sporazumevalne
zmožnosti
Metajezikovna
zmožnost

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

na spletu poišče primerljive ponudbe v angleškem in slovenskem jeziku
pri pregledu ponudb na spletu uporabi slovar, lahko tudi spletni
razume vsebino ponudb
dijak se seznani z ustreznim besediščem in ga uporabi pri prevajanju oz. sestavljanju svoje
ponudbe, besede ustrezno zapiše, si pomaga s slovarjem ali uporabi spelling check
dijak se seznani z jezikovnimi strukturami, potrebnimi za pisanje ponudbe
dijak sam sestavi oz. prevede turistično ponudbo
pozna ustrezno besedišče, uporabi ustrezne pridevnike, ki jih zna stopnjevati
uporabi besedišče, povezano s cenami (denarne enote)
dijak zna ideje strniti in jih razložiti v nekaj besedah, zna smiselno skrajšati povedi
pozna besedišče z različnih področij: hrana, cene, velnes, športne aktivnosti, zabava; besede zna
tudi ustrezno zapisati
dijak zna uporabiti ustrezne jezikovne strukture, predvsem v sedanjiku Present tenses
zna stopnjevati pridevnike
dijak uporablja različne jezikovne strukture (čase, predvsem sedanjik; ustrezen besedni red,
pravilen zapis besed)
pri prevajanju ne prevaja dobesedno, se ravna glede na možnosti (zakonitosti prevajanja ... dijak
ve, da dobesedni prevod ni vedno mogoč)

Preizkus znanja za učni sklop: Turistična ponudba
1. Read the following vacation offer taken from the internet and then answer the questions below
in note form.

From 2281€
http://www.bungalow.net/en/bn56865.html
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Location
You will find this cottage 1,200 meters above sea level, in a sunny location, offering magnificent views of the
valley. Maroldenhof is situated in one of the most beautiful hiking areas of Europe. Here children can play in an
area near the house while the creek behind the house is excellent for swimming. Barbecue facilities are
available at the house (on the lawn which includes garden furniture and a parasol). The village of Hinterglemm
is just 4 km away. The accommodation is accessible in winter and you will find adequate parking facilities
directly in front of the Maroldenhof. It is only 1 km to the ski lift and just 0.5 km to the ski trails. The Saalbach
Hinterglemm ski circuit is in the immediate vicinity. You can reach the cable car in a few minutes by ski bus.
The 30 cottages will provide a wonderful culinary experience with their tasty Pinzgauer specialties.

Interior
Three hundred years of mountain farming history connects Maroldenhof to modern lifestyles and culture. Enter
into the "good office" of the house, where the warmth of the Pinzgauer chimney welcomes you. 3 sitting
groups offer comfortable space for individual families or larger groups. For those who would like to be alone,
go to the adjacent cozy room. In the well-stocked kitchen you can prepare breakfast or a hearty soup. Upon
request we can serve a good breakfast. Via wooden staircase access the floor with its old ceiling beams where
you have a choice between 6 beautiful 2-3 person bedrooms with partial private shower and wash basin. From
your room you have a breathtaking view of the mountain scenery. After a full day of hiking or skiing relax in
the sauna next to the farmhouse. The farm is child-friendly.
The incomparable view of the Hohe Tauern to the Leoganger Stone Mountains accompanies the tourist on
their journey to the Glemm Valley mountain world. Here in the colder months ski and snowboard fans will find
themselves right at home with four lifts and floodlights while in the summer 450 km of marked trails await the
hiker. Twelve marked hiking and Nordic-walking routes, totaling 71.4 kilometers, await the athletically
ambitious guests in the Glemm Valley. 180 km of mountain bike trails make the Saalbach Hinterglemm Alpine
circuit the largest in Europe. The new "Captain Hook" outdoor swimming facility offers a unique experience
with its 1,000 sq meter area of water. All summer long you can enjoy the magical world of Devil Valley in
Saalbach Hinterglemm for zero tariff! The "magical" world of Devil Valley is a large scale theme park where you
will find many games and wellness facilities at your disposal. Between the national parks of Berchtesgaden and
Hohentauern, Saalbach Hinterglemm offers something for every holiday wish.








Shops 4 km
Water 50 meters
City 25 km
Golf 8 km
Bike rental 4 km
Horseback riding 2 km
Tennis court 3 km

Conditions of the landlord:
Non-smoker!
1. List three things that you can do for fun.
 ..........................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................

3 pts

2. Give two reasons why this would be a good vacation for a family with young children.
 ............................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................

2 pts

3. A 'wonderful culinary experience' means:
a) there is a lot to do
b) the food is good
c) it is good for your health

1 pt
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4. Name two landmarks that can be found near:
a) ……………………………………………………………….
b) ………………………………………………………………

2 pts

5. Find 5 adjectives in the text which positively describe this holiday destination. Then fill in the chart with their
comparative and superlative forms.
5 pts
Adjective

Comparative form

Superlative form

1
2
3
4
5
6. What is the only condition the owner has for his guests?
1 pt
...................................................................................................................................................................
2. Writing. Your pen friend from the USA is considering coming to Trbovlje. She/he wants you to
give him/her some information. In about 120 - 150 words include the following:
 What she/he can see here
 What she/he can do for fun
 Restaurants
 Entertainment
 Prices (accomodation, food, drinks...)
 Your own opinion
MY HOME TOWN
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
20 pts
Točkovnik:
1. Vsebina:
1 točka: Vsebina se skoraj ali sploh ne povezuje z naslovom.
2 točki: Besedilo je na nekaj mestih slabo razumljivo, dijak ne razvije iztočnic.
3 točke: Dijak napiše dokaj razumljivo besedilo, ne vključi vseh iztočnic.
4 točke: Dijak uspešno vključi vse iztočnice, vendar jih slabo razvije, ne doda informacij, nekatere iztočnice le
prepiše, na hitro omeni.
5 točk: Dijak smiselno napiše sestavek, vključi in ustrezno razvije vse iztočnice, sestavek ustreza svoji funkciji
(predstavitev kraja z namenom podajanja koristnih informacij).
2. Jezikovna natančnost:
1 točka: Besedilo vsebuje zelo veliko grobih slovničnih napak in je težko razumljivo.
2 točki: Besedilo vsebuje veliko napak, ki se ponavljajo.
3 točke: Besedilo vsebuje napake pri uporabi slovničnih struktur.
4 točke: Besedilo vsebuje nekaj manjših napak, pravilno uporabi osnovne slovnične strukture.
5 točk: Besedilo je skoraj brez napak, uporablja zahtevnejše slovnične strukture.
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3. Besedišče:
1 točka: Besedišče je zelo skromno, se ponavlja.
2 točki: Besedišče je skromno, pogoste so napake pri zapisu besed.
3 točke: Besedišče je osnovno, a še dokaj ustrezno, napake pri zapisu besed.
4 točke: Besedišče je ustrezno, a osnovno, napake pri zapisu so redke.
5 točk: Besedišče je popolnoma ustrezno, zahtevno, napak pri zapisu skoraj ni.
4. Organizacija, vezljivost:
1 točka: Besedilo je sestavljeno iz posameznih nepovezanih stavkov.
2 točki: V besedilu so deli nepovezani ali se ponavljajo. Besedilo ni členjeno.
3 točke: V besedilu so upoštevane nekatere značilnosti besedilne vrste. V nekaterih delih besedilo ni povezano,
je pomanjkljivo ali pretirano členjeno.
4 točke: Besedilo upošteva skoraj vse značilnosti besedilne vrste. Povezano je smiselno in še ustrezno členjeno.
5 točk: Besedilo upošteva vse značilnosti besedilne vrste. V celoti je smiselno povezano in ustrezno členjeno.

3. Wordformation.
A very special wedding at Thermana Laško

A wedding day is ………………. the day when you want and dare to live your dreams. It is a day when no
coincidence should interfere; a day consisting of a myriad of precious moments; a day when only the best is
good enough. And such a wedding day is possible in Laško, a setting that has been favoured by many newlyweds for their wedding day stories for years.
Throughout many years we have made an elaborate and chic offer of wedding ………………. yet we still treat
each wedding as a new story. Please see our basic offer below, however, keep in mind that we will do our best
to make your wedding day story uniquely yours – the fulfilment of your dreams.
Two Thermana Laško wellness houses (hotels Wellness Park Laško and Zdravilišče Laško) give us a great
advantage – a complete hotel and restaurant offer. In addition, your wedding ceremony and reception can be
organised in the same place.
Furthermore, we, at Thermana Laško, have prepared different and remarkable settings for your wedding
ceremony - both outdoors and indoors. You may say your marriage vows in an idyllic setting of Zdraviliški
Park, beneath fascinating chandeliers in the lobby of Hotel Wellness Park Laško, in the Gala Hall of the
Congress Centre or on the Bridge of Wishes. In addition, the wedding organisation is possible every single day.
There is abundance of …………………….. possibilities, and each of them can bear your seal.

Wedding ceremony:








Wedding table setting,
Basic decoration of the table and room,
Sound system ……………………..,
Placing chairs for the newly-weds and best men,
Placing chairs for wedding guests,
Reception of the newly-weds and wedding guests,
Escorting the newly-weds and wedding guests to the venue,
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The official part of the wedding,
An ……………………….. of the bride’s arrival,
Playing a wedding march and wedding music in the background by means of a DVD player,
Handing over a certificate of marriage,
Giving a present to the newly-weds (bath for two: “Poetry of Love”).

http://www.thermana.si/en/wedding
1
DEFINATE
2
3
4
5

ORGANISE
ATTRACT
PREPARE
ANNOUNCE
5 pts

4. Insert the verbs in brackets into the correct tense.
Postojna Cave is a network of 20 kilometres of passages, galleries and chambers into which experienced
guides have accompanied more than 31 million visitors in the last 188 years. It ……………………… (BE) the
largest cave in the “classic karst” and the most visited show cave in Europe. In 1872 railway lines were laid in
the
cave;
electricity
……………………………..
(ARRIVE)
in
1884.
Today
you
………………………………….. (BEGIN) your visit aboard the cave train; the electric lighting
………………………. (ALLOW) you to admire the size and splendour of the underground world, where the
geological past is recorded in a unique manner. Visitors to the cave are dazzled by a wealth of speleothems:
calcite formations, stalactites and stalagmites abounding in a variety of shapes, colours and age. The constant
temperature in the caves ………………………….. (RANGE) from 8 to 10° C. A guided visit
……………………………. (LAST) an hour and a half.
Take the train through the underground world of the largest cave in the Classic Karst and the most visited
tourist cave in Europe to see magnificent caverns and glistening stalactite formations. View the largest
collection of cave animals in one place.
The nearby Pivka and Črna jama caves ………………………. (BE) also worth a visit.
7 pts
http://www.slovenia.info/en/Karstic-caves/Postojna-Cave.htm?kraska_jama=450&lng=2
Ocenjavalna lestvica:
odstotki

točke

ocena

50–63 %
64–77 %
78–89 %
90–100 %

23–29
30–35
36–41
42–46

2 (zadostno)
3 (dobro)
4 (prav dobro)
5 (odlično)

6.4.8 Športna vzgoja
Učni sklop: Badminton:
Dolga žoga
Dolga udarjena žoga je eden izmed osnovnih udarcev, saj se v badmintonski igri najpogosteje uporablja in je tudi
osnova za vse ostale udarce. Dolga udarjena žoga pomeni udariti žogo visoko iz zadnjega dela igrišča v
nasprotnikov zadnji del igrišča. Dolga udarjena žoga se igra izključno nad glavo, zato se mora igralec postaviti
tako, da je čim bolj pod žogo. Tako bo izvedel udarec kar se da visoko. Pred udarcem je igralec obrnjen bočno
glede na mrežo. Pri desničarjih je leva noga spredaj, stopalo je obrnjeno proti mreži. Desna noga je zadaj,
stopalo je skoraj vzporedno z mrežo. Večina teže telesa je na zadnji nogi. Slabša roka je pokrčena (približno 90
stopinj) in kaže v smeri prihajajoče žoge. Igralna roka je zadaj za telesom in je v komolcu močno pokrčena.
Lopar je v podaljšku podlahti, glava loparja je visoko dvignjena, tako da lopar skupaj z obema rokama tvori
obliko pravokotnega trikotnika. Iz tega položaja gre igralna roka še nekoliko nazaj, nato pa za hrbet (kot
lokostrelec, ko gre z roko za hrbet, da bi izvlekel puščico iz tulca). Zatem igralec pospešeno prenaša upognjen
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komolec vedno bolj naprej, dokler ni visoko dvignjen ob ušesu. Sledi ekstenzija komolca, lopar potuje naprej in
navzgor do najvišje možne točke, kjer pride do udarca. V bistvu igralec z igralno roko naredi bičast udarec.
Velik pomen ima tukaj pronacija zapestja – sunkovita rotacija podlahti v predelu zapestja navznoter. Ta povzroči
še večji pospešek žoge. Zamahu z roko sledi tudi rotacija ramen, nagib telesa naprej proti udarjeni žogi ter
preskok in prenos teže z desne na levo (desničarji) nogo. Po kontaktu loparja z žogo gibanja rok in ramen ne
ustavljamo. Lopar gre naprej in navzdol ter konča zamah na levi (desničarji) strani pred telesom.
Od priprave na udarec in vse do zaključka udarca mora biti vse povezano, gibanje je neprekinjeno. Dober
udarec se prepozna tudi po značilnem zvoku loparja.

Ocena Merila
5
4

Dijak izvede celotno gibalno nalogo zanesljivo, tekoče, pravilno in skladno z navodili.
Dijak izvede celotno gibalno nalogo skladno z navodili, vendar nekoliko manj zanesljivo
oziroma z manjšimi pomanjkljivostmi v posameznem delu gibanja.
Dijak izvede celotno gibalno nalogo skladno z navodili, nezanesljivo in z manjšo
hitrostjo, z manjšimi napakami v posameznem delu gibanja.
Dijak izvede celotno gibanje skladno z navodili, vendar z manjšo hitrostjo,
nekoordinirano in z večjimi napakami v posameznem delu gibanja.

3
2

Učni sklop: Ples – polka
Polka je poskočni ples s pol koraka. Pri menjalnih korakih polke ni tesnih priključkov noge k nogi, temveč so
zavoljo poskočnih korakov bolj odprti. Drža plesnega para je lahko standardna, lahko pa jo plešemo tudi v
domači folklorni plesni drži. Plesalec položi roki plesalki na boke v višini pasu, plesalka da roki plesalcu na ramena.
Pri polki so vsi koraki kratki. Ritem polke je pri nas vsem dobro znan, saj je pretežni del narodno-zabavne
glasbe igran v polkinem ritmu. Ritmu polke lahko sledimo z ritmičnim hitro-hitro-počasi ali pa s štetjem 1 in 2.
Takt je 2/4, tempo pa je 60 taktov na minuto.

Ocena

Merila

5

Dijak (par) zapleše štiri plesne figure enega plesa, ki jih med seboj tekoče povezuje, pleše
samostojno in brez napak. Gibanje je estetsko, v sproščeni plesni drži, usklajeno z ritmom in
tempom glasbe.
Dijak (par) zapleše samostojno tri plesne figure pri enem plesu, ki jih med seboj tekoče povezuje z
manjšimi napakami, plesna drža je še sproščena. Gibanje je delno usklajeno z glasbo.
Dijak (par) zapleše ples samostojno, dve plesni figuri pri enem plesu. Med izvedbo oziroma
povezavo plesnih figur dela napake, popravlja svoje gibanje z ritmom in tempom glasbe. Gibanje ni
usklajeno z glasbo.
Dijak (par) zapleše ples z večjimi napakami na mestu in brez glasbene spremljave.

4
3
2
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7 ZAKLJUČEK
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Predstavljena učna situacija »Turistična kmetija« je bila načrtovana v skladu s cilji izobraževalnega
programa ekonomski tehnik. Izhodišče učne situacije je realna delovna naloga oziroma problem
»oblikovati ponudbo turistične kmetije v določenem kraju«. Za izvedbo učne situacije je bilo potrebno pokazati splošne in poklicne kompetence, pa tudi integrirane ključne kompetence. Pri njeni izvedbi
je sodelovalo večje število učiteljev (učitelji splošnoizobraževalnih predmetov, strokovnih modulov in
praktičnega pouka).
Učna situacije je bila zelo ambiciozno, kompleksno zastavljena, saj je vključevala znanja, spretnosti in
veščine, ki so jih dijaki usvojili pri dvanajstih programskih enotah, in sicer: dveh strokovnih modulih
(sodobno gospodarstvo in poslovni projekti), dveh modulih odprtega kurikula (osnove podjetništva,
ki realizirajo integrirane ključne kompetence, in poslovno komuniciranje) ter osmih splošnoizobraževalnih predmetih (slovenščina, angleščina, matematika, umetnost, zgodovina, biologija,
geografija in šport).
Učitelji so najprej zapisali, s katerimi postopki bodo izvedli konkretno nalogo ter katera znanja so
podlaga za realizacijo te naloge. Na podlagi tega so načrtovali cilje za različne učne sklope za vse
vključene programske enote na različnih ravneh zahtevnosti ob uporabi različnih taksonomij.
V naslednji fazi so za vsako programsko enoto oblikovali področja in kriterije ocenjevanja ter zapisali
standarde znanja. Iz njih so nato določili minimalne in optimalne standarde znanja, ki so služili za
sestavo preizkusov znanja za ocenjevanje. Minimalni standardi znanja so bili opredeljeni tako, da so še
zadovoljivo omogočali realizacijo učne situacije.
Iz gradiva, ki je pred vami, je razvidno, da je metodologija za pripravo in izvedbo ter ocenjevanje
kompetenc, ki jih dijaki izkažejo z učno situacijo, zelo zahtevna.
Učno situacijo »Turistična kmetija« so do sedaj izvedli že trikrat v okviru dveh projektnih dni v
skupinah po pet dijakov. Glede na to, da imajo učitelji in dijaki že nekaj izkušenj z izvedbo
(organizacijsko in vsebinsko), so jo vsakič, na podlagi predhodnih izkušenj, tudi dopolnjevali in
izboljševali.
Izkazalo se je, da so bile učne situacije uspešno izvedene in da so dijaki s takim načinom dela in
usvajanjem splošnih in poklicnih kompetenc bolj zadovoljni in da so bolj motivirani. Zdi se jim, da ima
na tak način pridobljeno znanje večjo uporabno vrednost. Istočasno jim je učna situacija omogočala,
da so bili ocenjeni pri različnih programskih enotah.
Izvedba učne situacije zahteva obsežno kakovostno pripravo, dobro organizacijo dela in veliko
usklajevanja ter sodelovanja med učitelji. Pri dijakih praviloma z učnimi situacijami dosežemo večjo
kakovost znanja, povečamo motiviranost za učenje ter jih spodbujamo k večji samostojnosti pri
učenju.

Breda Zupanc
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