
2. in 3. letnik gimnazije



▪KDAJ? 2. in 3. letnik

▪zgodovina (ZGO), geografija (GEO), 
psihologija (PSI), umetnostna 
zgodovina (UMZ), likovna umetnost 
(LUM), film, sociologija (SOC)

▪105 ur v šolskem letu 

▪2. letnik: petek, 5, 6, 7 ura 

▪3. letnik: ponedeljek, 5, 6, 7 ura 



▪razumevanje sveta, v katerem živimo, z vidika 
družboslovnih znanosti

▪2. letnik (ZGO, GEO, PSI): problemi 
sodobnega sveta, raziskovanje lokalnega 
okolja

▪3. letnik (UMZ, SOC, film): + svet skozi 
umetnost

▪aktivnost dijakov (projekti, terensko delo, 
raziskovanje, ekskurzije …)

▪medpredmetno povezovanje in sodelovanje



▪2. letnik (LUM)

▪vsak dijak oblikuje svojo mapo

▪vodilo vizualne podobe so vsebine 
ITS družboslovje: svet, v katerem 
živimo; umetnost – refleksija sveta, 
svoboda ustvarjanja … 

▪v mapi zbiramo različne dokaze 
učenja: učne liste, izdelke, učna 
gradiva …



▪ 2. IN 3. LETNIK



▪»Praznujmo dosežke človeštva, 
ozavestimo globalne probleme«

▪Kako lahko izobražujem in ozaveščam 
dijake naše šole in širšo javnosti o 
globalnih problemih, da nanje morda nekoč 
ne bo več potrebno opozarjati?  



▪2. letnik (SOC, GEO, PSI)

▪globalizacija in njene posledice 

▪od kod prihaja naša hrana – terensko delo, 
raziskava 

▪tropsko sadje → pravično sadje 

▪oblikovanje in spreminjanje stališč 



▪2. letnik (ZGO, GEO, SOC, PSI)

▪spreminjanje slovenskih meja –
delo z arhivskimi viri na spletu, 
terensko delo 

▪problem slovenskih meja danes 

▪Turčija in njene sosede; kako lepa 
je Turčija 

▪film Mustang – položaj žensk v 
svetu in pri nas 

▪meje v naših glavah: spolni 
stereotipi



▪2. letnik (ZGO, GEO, PSI)

▪Bližnji vzhod, zgodovina 
palestinsko-izraelskega spora

▪kdo so Judje, pojav antisemitizma in 
holokavst 

▪kdo so Palestinci

▪oblikovanje in izražanje predsodkov

▪A. Hodalič: Svet skozi oči fotografa



▪2. letnik (ZGO, GEO ekskurzija)

▪predel Benetk Cannaregio

▪prvi judovski geto na svetu

▪judovski muzej in ogled teh 
sinagog

▪razgledna ploščad Fondaco dei
Tedeshci… 



▪2. letnik (PSI, LUM)

▪družbeno angažirani plakati 

▪Kako lahko z družbeno angažiranim plakatom 
sporočimo, da nam ni vseeno?

▪opozarjanje na aktualne probleme sveta; ZA 
svet, v katerem bi želeli živeti



▪3. letnik (SOC)

▪spoznavanje številnih zanimivih kultur in 
subkultur 

▪obisk in predstavitev našega dela v Varstveno 
delovnem centru Sežana



▪3. letnik (GEO, LUM, PSI)

▪Kaj pomeni biti eko? 

▪Film Življenje na smetišču 

▪plastika v morju, plastika in 
umetnost 

▪SmetArt: izdelava izdelka iz 
odpadnih snovi 

▪potrošniška kultura in oglaševanje 



3. LETNIK



▪ 3. letnik (UMZ, LUM)

▪ smeri v sodobni umetnosti (20. 
stoletje) 

▪ predstaviti izbrano smer v sodobni 
umetnosti (20. stoletje) na izviren 
način (referat, film, zloženka, 
serija likovnih del …)



▪ 3. letnik (zgodovina in teorija filma)

▪ razumeti film 

▪ filmske delavnice / snemanje kratkega 
avtorskega filma

▪ delavnice „stopmotion“ animacije / snemanje 
preproste animacije



▪3. letnik (UMZ, LUM, PSI)

▪sodobna umetnost, op-art ali 
optična umetnost, M. C. Escher …

▪zanimivo zaznavanje: načela 
zaznavanja, optične iluzije 

▪izdelava kartic z razlago optičnih 
iluzij…



2. IN 3. LETNIK



▪3. letnik (LUM, PSI, GEO, ZGO, SOC)

▪Kako lahko predstavimo temeljne značilnosti 
Krasa na zanimiv in drugačen način? 

▪Cilj je izdelava družabne igre, katere namen je 
spoznavanje Krasa, krepitev spomina in 
zabava, šola pa jo bo lahko uporabljala kot 
poslovno darilo. 



PO JUŽNEM 
DELU SOŠKE 

FRONTE

▪2. letnik (ZGO)

▪obeležja in preostanki 1. svet. vojne: 
kostnica v Sredipolju, avstro-ogrsko 
vojaško pokopališče, Vrh svetega 
Mihaela: kaverne …



LJUBLJANA 
DRUGAČE 

▪3. letnik (UMZ, PSI)

▪ogled Plečnikove hiše in  muzeja sodobne 
umetnosti,

▪raziskovane arhitekturnih značilnosti 
Ljubljane po skupinah

▪z brezdomcem po Ljubljani



MULTIKULTURNI

TRST

▪3. letnik (SOC, GEO)

▪dijaki – turistični vodiči po sledeh 
slovenske, grške, srbske, judovske, 
italijanske, nemške kulture

▪iskanje in fotografiranje multikulturnih 
motivov 



▪arhitekturne in naravne znamenitosti: 
Solkanski most, Tolminska korita …, 

▪zgodovinsko: 1. svetovna vojna (kostnica, 
kaverne …),

▪umetnostno in psihološko: fotografije, 
tekmovanje za naj selfi, delavnice skupinske 
dinamike…



▪Kaj najprej pomislite ob besedi Idrija?

▪idrijska čipka,

▪žlikrofi,

▪psihiatrična bolnišnica,

▪rudniki, živo srebro, 

▪drugo: ____________

▪Vse to in še marsikaj drugega je del 
družboslovnega tabora v Idriji.



▪vsako drugo leto ITS družboslovje in 
jezikoslovje

▪Francija: ogled znamenitosti Pariza 
(Louvre, d´Orsay, Versailles, 
Montmartre, Pere Lachaise …)

▪Nizozemska: Amsterdam z okolico, 
Den Haag, Zaanse Schans, 
Rotterdam, Keukenhof – razstava 
cvetja …


