1. LETNIK
Jezikovni pouk
V 1. letniku pouk jezika temelji na usvajanju kakovostnega sprejemanja in tvorjenja
neumetnostnih besedil ter dejavniki, ki vplivajo na ta dva procesa.
Učne teme so naslednje:
-

Sporazumevanje – pomen sporazumevanja in dejavniki, ki ga omogočajo

-

Jezik – razvoj jezikov in pisav, razvoj slovenščine in njen današnji položaj, pomen
jezika, sistemski pogled na jezik

-

Besedilo – prepoznavanje teme in vsebine, razvijanje teme

-

Sporočevalec – kako kot sporočevalci vplivamo na uspešno sporazumevanje

-

Naslovnik – kako različni naslovniki vplivajo na obliko, vsebino in zahtevnost besedil

-

Okoliščine sporazumevanja – kako na besedilo vplivajo čas in kraj sporazumevanja ter
odnos med sporočevalcem in naslovnikom, izbira različnih jezikovnih sredstev glede
na okoliščine (socialne zvrsti jezika), glasovi slovenskega knjižnega jezika
(glasoslovje)

-

Prenosnik – zapisana in govorjena besedila

-

Sprejemanje in tvorjenje besedila – z upoštevanjem dejavnikov sporazumevanja,
temeljito obravnavanih v prejšnjih učnih temah, pri dijakih postopoma uzavestimo
pozorno branje, poslušanje, govorjenje in pisanje besedil.

Besedilne vrste, ki jih dijaki usvojijo v prvem letniku, so: predstavitev osebe, oglaševalno
besedilo, predstavitev izdelka, predstavitev naprave, predstavitev kraja in poti, uradno
opravičilo, vabilo in zahvala, intervju.

Književnost
-

Uvod v literarno teorijo
Svetovna književnost

-

Orientalske književnosti

-

Biblijska književnost

-

Antika

-

Srednji vek

-

Renesansa

-

Klasicizem
Slovenska književnost

-

Srednji vek

-

Protestantitem

-

Protireformacija in barok

-

Razsvetljenstvo

2. LETNIK
Jezikovni pouk
Pri jezikovnem pouku se obravnva le ena učna tema – tj. Beseda, znotraj tega pa naslednje
učne enote:
-

Pomen besed

-

Pomenska razmerja med besedami

-

Slogovna vrednost besed

-

Izvor besed

-

Tvarna stran besed (pravopis in pravorečje)

-

Oblikovna stran besede (besedne vrste)

-

Frazemi

-

Vede, ki proučujejo besede

-

Jezikovni priročniki

Besedilne vrste, ki jih dijaki usvojijo v 2. letniku, so: pogajalni pogovor, referat, poročilo,
reportaža, življenjepis, javno obvestilo, uradno potrdilo, pooblastilo in izjava.

Književnost
-

Književnost romantike (evropska in slovenska romantika)

-

Književnost realizma (evropski in slovenski realizem)

-

Književnost moderne (evropska moderna)

3. LETNIK
Jezikovni pouk
Jezikovni pouk je v 3. letniku posvečen sestavi besedil in skladanju besedil.
Sestava besedil
-

Slovnična sestava besedil (poved, stavek, stavčni členi9

-

Tvarna sestava besedil (pravopis in pravorečje)

Skladanje besedil – upovedovanje in ubesediljenje
Besedilne vrste, ki se obravnavajo v 3. letniku, so: prepričevalni pogovor, poljudnoznanstveni
članek, ocena, esej, zapisnik, uradna prošnja, prijava in pritožba.
Posebno poglavje je namenjeno tudi spoznavanju slovenščine zunaj meja Republike
Slovenije, v zamejstvu in izseljenstvu (Slovenščina zunaj meja Republike Slovenije)

Književnost
-

Slovenska moderna

-

Svetovna književnost v 20. stoletju

-

Slovenska književnost med moderno in sodobnostjo

4. LETNIK
Jezikovni pouk
-

Tvorjenke (besedotvorje)

-

Zgodovina slovenskega knjižnega jezika in jezikoslovja

-

Jezikovna politika v Republiki Sloveniji

Besedilne vrste, ki jih dijaki usvojijo v 4. letniku, so: javno vabilo, zahvala in pismo, besedilo
politične propagande, zakon in statut, upravna odločba, okrogla miza, predavanje, znanstveni
članek, strokovno poročilo.

Književnost
-

Sodobna slovenska književnost

Pri pouku književnosti se vsako leto obravnava tudi maturitetni sklop, ki ga spomladi objavi
državna maturitetna komisija. Dijaki se v šolskem letu poglobljeno ukvarjajo s predpisanimi
literarnimi besedili in se tako pripravljajo na pisanje maturitetnega eseja.

