
Angleščina 

 

Na Gimnaziji Moste se zavedamo, da se z vse večjo vpetostjo Slovenije v 

mednarodno skupnost veča tudi potreba po znanju angleškega jezika. Ta seveda 

že dolgo presega tisto znanje, ki nam omogoča, da na družabnih omrežjih ali na 

počitnicah poklepetamo s tujci, povprašamo za pot, kupujemo v trgovinah ali 

naročamo hrano in pijačo. Vsega tega smo se v resnici naučili že v osnovni šoli. 

 

Na gimnaziji pa se kompleksneje in primerjalno ukvarjamo s slovnico, širimo 

besedišče, beremo članke in literarna besedila, razmišljamo o perečih in aktualnih 

temah ter svoje poglede argumentiramo v pogovoru, se učimo pisanja različnih 

formalnih besedil. Vse našteto usvajamo postopno in sistematično in se 

pripravljamo na akademske izzive, ki so pred nami (na maturo, študij, karierne 

poti).  

 

Proces pridobivanja takih znanj in veščin se zagotovo obrestuje; ob dosegi 

zahtevanih standardov znanja je maturitetnemu spričevalu priložen tudi 

mednarodno veljaven certifikat B2, ki izkazuje aktivno znanje tujega jezika in ga 

priznavajo izobraževalne ustanove, državni organi in delodajalci širom Evrope. 
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Pouk 

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

3 ure/teden 3 ure/teden 3 ure/teden 4 ure/teden 
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Slovenščina 

 

Dijaki z branjem različnih besedil, razmišljanjem o prebranem, izražanjem in 

izmenjavo mnenj ter s pisanjem o prebranem razvijajo in poglabljajo kulturno in 

medkulturno zmožnost. Sistematično spoznavajo zakonitosti slovenskega 

knjižnega jezika in njegovo zgodovino, s čimer razvijajo zavest o pomenu 

materinščine na vseh področjih družbenega in zasebnega življenja. Znajo izraziti 

svoje mnenje in ga utemeljiti, poslušati sogovornika, sposobni so tvoriti in 

razumeti raznovrstna besedila. Pri slovenščini organiziramo različne dejavnosti, v 

katere se vključujejo dijaki, ki jih zanimajo različna kulturna področja, 

spoznavamo različne kulture v vsej njihovi prepletenosti in edinstvenosti.  

 
 



 
 

 

 

 
 

Dijaki postopoma z obravnavo različnih besedil (umetnostnih in neumetnostnih) 

razvijajo zavest o jeziku, narodu in državi. Razvijajo zmožnost pogovarjanja, 

poslušanja, branja, pisanja in govorjenja različnih besedil. Pri književnem pouku 

v gimnaziji »vzgajamo« kultiviranega bralca, ki bo znal ločiti med visoko in 

trivialno književnostjo ter presoditi, ali ga je prebrano besedilo prepričalo. 

Pomembni cilji so tudi razvijanje bralne kulture, povezovanje s širšo kulturo, 

kritičen odziv na prebrano ter poznavanje tako literarne zgodovine kot literarne 

teorije. Besedila berejo razmišljujoče in kritično, jih razčlenjujejo, vrednotijo, 

aktualizirajo, hkrati pa se preizkušajo tudi v (po)ustvarjalnem pisanju, s čimer 

poglabljajo zmožnost estetskega doživljanja. Pri jezikovnem pouku ozaveščajo 

vlogo in pomen slovenskega jezika v RS, zamejstvu in izseljenstvu ter znotraj 

Evropske unije, postopoma spoznavajo pravorečne, pravopisne, oblikoslovne, 

skladenjske in druge zakonitosti slovenskega knjižnega jezika in jih znajo uporabiti 

tako pri tvorbi različnih besedil kot pri govornem izražanju. Poznavanje jezikovnih 

pravil in znanje o oblikovanosti besedila jim omogočata, da znajo tvoriti 

razumljiva, ustrezna in jezikovno pravilna besedila. Zavedajo se pomena dobrega 
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govornega nastopanja v življenju, zato to veščino razvijajo v različnih govornih 

situacijah tako pri obravnavi nove snovi, pri delu v parih ali v skupinah kot tudi 

pri vnaprej pripravljenih govornih nastopih. Dijaki se zavedajo pomena 

slovenščine kot temeljne prvine njihove državljanske identitete. 

Pouk 

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

4 ure/teden 4 ure/teden 4 ure/teden 5 ur/teden 

  

Tekmovanja: 

– tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje, 

– srednješolski natečaj za najboljši haiku, 

– natečaj Konski. 

 

Dejavnosti: 

– šolsko glasilo Pakajčepišem, 

– šolski časopis, 

– literarna dejavnost,  

– literarno-glasbena prireditev, 

– večer v knjižnici, 

– natečaj Konski z literarno prireditvijo,   

– filmski krožek, 

– proslave, 

– srečanja z znanimi osebnostmi z različnih umetniških področij (F. Lainšček, B. 

Hieng Samobor, G. Vojnović, M. Zupančič, E. Babačič, S. Tratnik, J. Škof …), 

– tečaj slovenščine za tujce, 

– sodelovanje na sejmu izobraževanja in poklicev Informativa. 

 

 

http://moste.dev.studiotibor.com/objava/solsko-glasilo-pakajcepisem/
http://moste.dev.studiotibor.com/objava/literarna-dejavnost/
http://moste.dev.studiotibor.com/objava/fotografija-in-film/


Matematika 

 
Na Gimnaziji Moste dijaki razvijajo sposobnosti za reševanje zahtevnih 

matematičnih problemov, samostojno razmišljanje in logično sklepanje. Učijo se 

svoje miselne procese jasno razložiti s pomočjo natančnega izražanja in pri tem 

ustrezno uporabljati sodobne tehnologije. 
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Matematika je znanost in umetnost, je rezultat radovednosti in ustvarjalnosti 

človeškega uma. Srečujemo jo na večini področij človekovega življenja in 

ustvarjanja, je namreč pomembna podpora naravoslovno-tehniškim in 

družboslovno-humanističnim znanostim. 

Z razvojem informacijsko-komunikacijske družbe je vedno manj pomembno zgolj 

rutinsko obvladovanje računskih postopkov. Čedalje pomembnejši pa so 

razumevanje, medpredmetno povezovanje in uporaba matematičnega znanja ter 

zmožnost reševanja problemov. 

Matematika je eden od temeljnih splošnoizobraževalnih predmetov na gimnaziji. 

Pri pouku si dijak oblikuje osnovne matematične pojme in strukture, kritično 

mišljenje, miselne procese, formalna znanja in spozna praktično uporabnost 

matematike. 

Osnovno vodilo matematičnega mišljenja je izpeljevanje sklepov na podlagi 

vzročno-posledičnih povezav z upoštevanjem pravil logike. Pouk matematike 

spodbuja tudi smiselno uporabo neformalnih oblik mišljenja, kot je na primer 

intuicija, zato matematika ni le zbirka navodil, s katerimi rešimo zastavljene 

naloge. 

Za dijake v gimnazijskem izobraževanju je pomembno dvoje: pridobljena 

matematična znanja in zmožnosti, ki jih razvijejo, naj jim nudijo stabilno oporo 

pri mišljenju in odločanju v vsakdanjih življenjskih situacijah ter pri učenju drugih 

srednješolskih predmetov. Hkrati pa jim matematična znanja nudijo tudi temeljno 

znanje za nadaljnje izobraževanje. 

Pouk 

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

4 ure/teden 5 ur/teden 4 ure/teden 5 ur/teden 

 



Sodelujemo na naslednjih tekmovanjih:  

– tekmovanje iz znanja logike, 

– tekmovanje v razvedrilni matematiki, 

– tekmovanje v znanju matematike za Vegova priznanja, 

– tekmovanje Logična pošast. 

 
 

  



Zgodovina 

 
Na Gimnaziji Moste pri zgodovini spodbujamo radovednost dijakov o življenju ljudi 

v preteklosti in sedanjosti ter razvijamo njihovo razumevanje značilnosti različnih 

zgodovinskih obdobij, pojavov, procesov, sprememb in problemov tako v 

preteklosti kot v sedanjosti doma in po svetu. 
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Pri pouku zgodovine zajamemo ključne zgodovinske pojave in procese, ki so pogoj 

za razumevanje kulturnega in civilizacijskega razvoja človeštva. Poudarjamo 

socialnokulturne teme in vsebine z zgodovino vsakdanjega življenja ter prikaz 

materialnih in duhovnih dosežkov človeštva v izbranih zgodovinskih obdobjih. 

Dijaki pridobijo kakovostna znanja za razumevanje ključnih pojavov in procesov 

iz svetovne, evropske, regionalne, slovenske in krajevne zgodovine ter razlago 

njihovega vpliva na slovensko zgodovino. Naučijo se primerjati načine življenja in 

miselnosti, znanstvene dosežke ter njihov vpliv na gospodarske procese, socialne 

odnose in okolje v različnih zgodovinskih obdobjih. Pri tem znajo razlikovati med 

vzroki, povodi in posledicami ter ugotoviti soodvisnost različnih pojavov in 

procesov. 

Pri pouku preučujemo različne čase in svetove. Zgodovina je tako lahko 

vznemirljiva, saj obiskujemo mesta in muzeje, beremo zgodovinske romane, 

rešujemo križanke, tekmujemo v kvizih, se udeležujemo ekskurzij. Odpira nam 

pot v bogastvo človeškega duha. Zajema vse, kar se je dogajalo z nami in našo 

okolico včeraj, prejšnji teden, decembra, pred 85, 100, 1000 leti. Navdušuje, 

osvobaja, razblinja predsodke. 

Pouk 

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

2 uri/teden 2 uri/teden 2 uri/teden 2 uri/teden 

+ 
3 ure/teden 

(izbirno za maturo) 

 
 

  



Geografija 

 
 
Geografija je raznolika veda, ki povezuje naravoslovne in družboslovne znanosti, 

povezane z okoljem ali družbo. Govori o spremembah v okolju, ki potekajo hitro 

tako na lokalni kot tudi na regionalni ali globalni ravni. Dijaki pri pouku spoznajo 

širino geografskih tem, vse od  sociologije ali biologije, tudi druge znanosti, ki niso 

vključene v izobraževanje, npr. etnologije ali geologije. Spoznavamo temeljne 

vzroke za neenak razvoj doma in po svetu in skupaj iščemo rešitve za nerešena 

vprašanja. Geografsko raziskovanje izvajamo s terenski delom in projektnimi 

nalogami ter z ekskurzijam in s preprostimi metodami geografskega dela, s 

katerimi pridobivamo nova znanja in veščine. 
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Pouk 

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

2 uri/teden 2 uri/teden 2 uri/teden 3 ure/teden 

(izbirno za maturo) 
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Francoščina 

 
Francoščina utira dijakom pot do izjemne kulture, zgodovine, glasbe, sijajne 

literature in Francozov in francosko govorečih Zemljanov skoraj z vseh koncev 

sveta. Čeprav velja za zahtevnejši jezikovni oreh, njena lepota in melodičnost 

pritegneta, saj je po mnenju mnogih francoščina eden najlepših in najbolj 

melodičnih jezikov na svetu. Ker jo pogosto povezujejo z romantično podobo 

Francije, jo imenujejo tudi jezik ljubezni. Na Gimnaziji Moste zato spodbujamo 

učenje francoskega jezika, saj je to jezik, ki odpira dijakom vrsto priložnosti tako 

v bodočem zasebnem kot tudi poklicnem življenju. Ponuja tudi drugačen pogled 

na svet: jezik – to je življenje, življenje – to je ljubezen; do vseh in vsakogar, saj 

je Francija najstarejše pribežališče vseh zatiranih in preganjanih. 
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Dijaki Gimnazije Moste naštevajo mnogo dobrih razlogov za učenje francoščine. 

Francoščina je med najbolj razširjenimi jeziki na svetu in se takoj za angleščino 

uvršča na drugo mesto po številu ljudi, ki se ga učijo. Je jezik za študij na tuji 

univerzi in jezik, ki odpira vrata pri iskanju dobre službe. Veliko študentov 

slovenskih fakultet odhaja na študijske izmenjave v Francijo ali v druge francosko 

govoreče države. Dijaki Gimnazije Moste imajo možnost učenja francoščine še 

pred odhodom v tujino, saj to omogoča lažji študij. Poleg tega je znanje 

francoščine velika prednost pri iskanju dela tako v Sloveniji kot v tujini. 

Francoščina lahko na stežaj odpre vrata francoskih podjetij v Sloveniji, Franciji in 

drugih delih sveta. Francija ima eno najmočnejših gospodarstev na svetu in se 

vztrajno širi tudi na tuja tržišča. 

Dijakom, ki radi potujejo, že samo osnove francoščine polepšajo potovanje v 

Francijo. Francozi cenijo popotnike, ki se trudijo sporazumevati se v njihovem 

jeziku. Francoščina pa dijakom koristi tudi na potovanjih v Afriko, Švico, Kanado, 

Monako in še marsikje po eksotičnih brezpotjih rajskih otokov Pacifika. 

http://www.moste.si/assets0873/wp-content/uploads/2016/04/Gimnazija-Moste-predmet-francoscina-DSC_0065.jpg


Na Gimnaziji Moste si prizadevamo, da bi bilo učenje francoščine zabavno in 

prijetno, zato gledamo francoske filme, poslušamo naravne govorce, se trudimo z 

gledališčem, kuhamo in najraje pojemo. Tako lahko dijaki zelo hitro dosežejo 

osnovne sposobnosti sporazumevanja, čeprav se nam vedno zatakne pri 

izgovarjavi in pisnih zapisih, ki so praviloma zelo drugačni od tistega, kar slišimo. 

Učenje francoščine je učenje ne vedno enostavnega, a lepega, bogatega in 

živahnega jezika, ki ga pogosto imenujejo jezik ljubezni. Francozi ljubijo življenje 

in njihov jezike je zgolj ena, a praviloma njena najpomembnejša oblika. 

Z znanjem, ki ga dijaki pridobijo, lahko gledajo francoske filme brez podnapisov 

in razumejo svojo najljubšo pesem v francoščini. Tisti, ki radi berejo, lahko v 

originalu prebirajo literarna dela mnogih, brez katerih si ne evropske ne svetovne 

literature ni mogoče predstavljati – od Nesrečnikov, Tujca, nagajivega Nikca ali 

seveda obveznega Malega princa. Ali Descartesa, Jeana-Jacquesa Rousseauja, 

Prousta in vseh Nobelovih nagrajencev. 

Pri pouku francoščine dijaki razvijajo slušne, govorne, bralne in pisne sposobnosti. 

Sledimo sodobnim pristopom poučevanja tujih jezikov, uporabljamo sodobna 

tehnična sredstva, poslušamo francosko glasbo in se kulinarično razvajamo. 

Pouk 

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

3 ure/teden 3 ure/teden 3 ure/teden 3 ure/teden 

+ 
3 ure/teden 

(izbirno za maturo ob zadostnem 
številu kandidatov)  

  

 

 

 



Italijanščina 

 
Italijanščina velja za enega najlepše zvenečih jezikov. Italijanski jezik je hiter, 

dinamičen in poln preobratov – takšen, kot so tudi Italijani sami. Na Gimnaziji 

Moste spodbujamo učenje italijanskega jezika, saj je to jezik, ki nas zbližuje s 

sosednjo državo in odpira dijakom vrsto priložnosti tako v bodočem zasebnem kot 

tudi poklicnem življenju. 
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Ker je Italija naša soseda, je njena dostopnost študentom, ki radi potujejo in 

raziskujejo tuje dežele, z znanjem italijanskega jezika še toliko večja in lažja. Kdo 

si ne bi želel ogledati čudovitih italijanskih mest, kot so Rim, Firence, Benetke, 

Neapelj, Verona … ? Doživeti tujo deželo, navezati stik z domačini ali se znajti v 

različnih situacijah je nepredstavljivo lepše in lažje, kadar obvladamo njihov jezik 

in poznamo njihove navade. Na potovanjih boste lahko sproščeno uporabljali 

pogosto rabljene fraze, znali vprašati za pot, rezervirati hotel, naročiti kulinarične 

specialitete in se pogajati pri nakupih. Vse to in še mnogo več se lahko dijaki 

naučijo pri pouku italijanščine. 

Italija je dežela mnogoterih študijskih in poklicnih priložnosti. Pohvali se lahko s 

kakovostnimi univerzami (v Bologni je bila ustanovljena prva univerza v Evropi) 

ter prav znanje italijanščine pomembno poveča možnosti za pridobitev štipendije 

in za uspešnejši študij. 
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Slovenska podjetja imajo z italijanskimi tradicionalno dobre poslovne odnose. 

Znanje italijanskega jezika in poznavanje tamkajšnjih navad našim dijakom 

omogočata učinkovitejše delo in uspešnejšo kariero. Zato je vlaganje v znanje 

italijanščine naložba dijaka za prihodnost, saj spodbuja razvoj njegovih 

intelektualnih zmožnosti in predstavlja dobro popotnico v življenju. 

Italiji rečejo tudi muzej na odprtem. Italijanska umetnost, literatura, filmi, glasba 

in arhitektura predstavljajo pomemben delež v svetovni zakladnici kulture. Znanje 

izvirnega jezika dijakom omogoča boljši stik z italijansko kulturo, boljše 

razumevanje in s tem večji užitek. 

Pri pouku italijanščine dijaki razvijajo slušne, govorne, bralne in pisne sposobnosti. 

Sledimo sodobnim pristopom poučevanja tujih jezikov, uporabljamo sodobna 

tehnična sredstva, poslušamo italijansko glasbo in se kulinarično razvajamo. 

Pouk 

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

3 ure/teden 3 ure/teden 3 ure/teden 3 ure/teden 

+ 
3 ure/teden 

(izbirno za maturo ob zadostnem 
številu kandidatov) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Nemščina 

 
Ne glede na to, kakšne načrte imajo dijaki za prihodnost, si z znanjem nemščine 

ustvarjajo neskončno možnosti.  
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Razlogov za učenje nemščine je resnično veliko. Znanje nemščine dijakom 

povečuje možnosti študija in dela v nemško govorečih deželah. Kasneje v 

poslovnem življenju komuniciranje v nemščini z nemško govorečimi poslovnimi 

partnerji ustvarja pogoje za učinkovitejšo komunikacijo in s tem boljše poslovne 

odnose. Z znanjem nemščine si dijaki lahko izboljšajo poklicne možnosti za 

zaposlitev doma in v tujini. 

Nemščina je drugi najpomembnejši jezik v znanosti in raziskovanju. Obvladovanje 

tega jezika dijakom odpira vrata v svet uglednih inštitutov in raziskovalnih 

ustanov. 

Z znanjem nemščine si dijaki razširijo potovalna doživetja, lažje sklepajo nova 

znanstva in se hitreje znajdejo v tujem svetu. Pa tudi pri domačih turističnih in 

hotelirskih storitvah smo uspešnejši, če gostom ustrežemo v njihovem domačem 

jeziku. 

Nemščina je jezik Goetheja, Kafke, Mozarta, Bacha in Beethovna. Učenje 

nemščine dijakom odpira boljši vpogled v njihove stvaritve, da lahko poglobijo 
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uživanje ob branju in/ali poslušanju njihovih del v originalnem jeziku. Navsezadnje 

učenje nemščine dijake povezuje z življenjem, željami in s sanjami ljudi v nemško 

govorečih deželah in tako prispeva h kulturnemu razumevanju drugih narodov. 

Pri pouku nemščine uvajamo sodobne pristope, uporabljamo informacijsko-

komunikacijsko tehnologijo ter uporabne in življenjske učne vsebine. Rezultati so 

vidni že po enem letu učenja, saj dijaki že znajo predstaviti sebe, svojo družino in 

prijatelje, se znajdejo pri naročanju jedi in pijače v restavracijah, ukazujejo 

drugim in še marsikaj drugega. Pri nadaljnjem učenju se znajo pogovoriti pri 

zdravniku, v trgovini ali na letališču, znajo povprašati za pravo pot ali pa nuditi 

pomoč tujemu turistu, napisati prošnjo za sprejem na izbrano delovno mesto, se 

pogajati pri najemu stanovanja … in obvladajo še mnogo drugih življenjskih 

situacij. 

Dijaki na Gimnaziji Moste si bogatijo svoj besedni zaklad z branjem nemške 

literature in s sodelovanjem na tekmovanju za bralno značko. Spodbujamo jih 

tudi, da sodelujejo na tekmovanjih iz znanja nemškega jezika, kjer si s pripravami 

poglabljajo svoje znanje in komunikacijske veščine. Tuje dežele in njihovo kulturo 

spoznavamo z ogledi izvirnih nemških filmov, radi pa jih tudi obiščemo in doživimo 

njihova mesta, kot so na primer Berlin, München, Dresden, Dunaj .. 
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Španščina 

 
Španščina ima dolgo zgodovinsko in kulturno tradicijo, svoj pečat je namreč 

pustila v vseh sodobnih svetovnih civilizacijah. Na Gimnaziji Moste se zavedamo, 

da je španščina jezik prihodnosti. Število ljudi, ki govori špansko, iz leta v leto 

narašča, zato je učenje tega jezika naložba, ki se zagotovo obrestuje. Ne glede na 

to, kakšne načrte imajo dijaki za prihodnost, si lahko z znanjem španskega jezika 

izboljšajo kakovost poklicnega in zasebnega življenja. 
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Znanje španščine dijakom povečuje možnosti študija in dela v špansko govorečih 

deželah. Kasneje v poslovnem življenju komuniciranje v španščini s špansko 

govorečimi poslovnimi partnerji ustvarja pogoje za učinkovitejšo komunikacijo in 

s tem boljše poslovne odnose. Z znanjem španščine si dijaki izboljšajo poklicne 

možnosti za zaposlitev tako doma kot v tujini, zato je vlaganje v znanje tega 

tujega jezika gotovo naložba v dijakovo prihodnost, saj spodbuja razvoj njegovih 

intelektualnih zmožnosti in predstavlja dobro popotnico v življenju. 

Zemljepisno in kulturno zelo raznovrstne špansko govoreče dežele so privlačne 

turistične destinacije. Z znanjem španščine si dijaki razširijo potovalna doživetja, 

lažje sklepajo nova znanstva in se hitreje znajdejo v tujem svetu. Če znajo vsaj 

nekaj osnov španščine, je njihov dopust v špansko govoreči državi zagotovo še 

lepši, saj lažje navežejo pristen stik z domačini. Na potovanjih dijaki sproščeno 

uporabljajo pogosto rabljene fraze, znajo vprašati za pot, rezervirati hotel, naročiti 

kulinarične specialitete in se pogajati pri nakupih. V nujnih in nepredvidljivih 

situacijah, ki se lahko zgodijo na potovanju, pa se znajo odzvati hitreje in 

učinkoviteje. 
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Španska in latinskoameriška kultura sta pustili velik pečat v umetnosti. Omenimo 

naj samo Cervantesovega Don Kihota. Ali ne bi bilo zanimivo prebrati prvega 

evropskega modernega romana prav v izvirniku? 

Pri pouku španščine dijaki razvijajo slušne, govorne, bralne in pisne sposobnosti. 

Ker je učenje jezika samo iz knjig dolgočasno, pouk španščine večkrat popestrimo 

tudi z glasbo (učimo se iz aktualnih uspešnic), video-materialom (ogledamo si 

kakšno serijo, film, videospot …), včasih tudi kaj dobrega skuhamo in seveda 

uživamo ob nastalih jedeh. 

Naši dijaki, španski knjižni molji, se lahko vsako leto udeležijo španske bralne 

značke ali pa svoje jezikovno znanje dokažejo na tekmovanju iz znanja španskega 

jezika. Seveda se jezika najhitreje in najučinkoviteje učimo v pristnem okolju, zato 

organiziramo tudi ekskurzije v Španijo. Tako smo si že večkrat ogledali Barcelono 

in pohajkovali na jugu Španije po Andaluziji. 
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Biologija 

 

Vsak med nami se čudi velikosti sinjih kitov in sekvoj, majhnosti virusov in 

bakterij, sposobnosti možganov človeka in drugih živali, se veseli okusnosti in 

hranljivosti jabolk in banan, se zaveda pomembnosti sodelovanja med opraševalci 

in rastlinami. Greš rad v naravo, te sprehod po gozdu sprošča, uživaš v poslušanju 

valov na morski obali in ob opazovanju rakovic, ki se skrivajo v špranje med 

kamni? Te zanima, kako se sporazumevajo netopirji, škržati, delfini? Kako samec 

metulja najde samico za parjenje? Kako drevesa zrastejo tako visoko in zakaj 

šmarnica diši? S katerim namenom tobak proizvaja nikotin in plesen penicilin? 

Kako iz grozdnega soka nastane vino in iz mleka jogurt? Zakaj imata starša, ki 

razlikujeta barve, otroka, ki je barvno slep? Kako in kdaj je življenje na Zemlji 

nastalo in kako se je razvijalo? Imaš rad svojega hišnega ljubljenčka in zanj 

odgovorno skrbiš? Te skrbi usoda našega planeta in se sprašuješ, kakšen bi lahko 

bil tvoj prispevek k njegovemu ohranjanju? Veš, kaj so invazivni organizmi? Te 

zanima, kako se izvajajo znanstvene raziskave, in bi se tudi sam preizkusil v 

raziskovanju? Postavili bi lahko še mnogo vprašanj, na katera bi zagotovo 

odgovoril pritrdilno. Zagotavljamo ti, da je učni načrt za biologijo v gimnazijah 

tako pester, kot je življenje samo, in obravnava od molekul in  celic do biosfere, 

tako da si boš ob koncu šolanja odgovoril na mnoga vprašanja. Za odgovore na 

kompleksna vprašanja pa te bomo opremili z veščinami projektnega in 

raziskovalnega dela ter ti pomagali razviti sposobnost kritičnega razmišljanja. Če 



se boš odločil, da bo tvoja poklicna pot povezana z medicino, s farmacijo, z 

veterino, s kmetijstvom, z živilstvom, biotehnologijo in genskim inženirstvom, 

bioinformatiko, nanotehnologijo …, si boš za študij pridobil dobro podlago.
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Ne glede na tvojo nadaljnjo študijsko in poklicno pot pa si želimo, da bi te 

spodbudili k vedoželjnosti in raziskovanju življenja ter k občudovanju in 

spoštovanju narave. 
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Fizika 

 



 

Na Gimnaziji Moste dijaki pridobijo temeljna fizikalna znanja, pomembna za študij 

vseh naravoslovnih in tehničnih ved. Njihovo sposobnost za preučevanje naravnih 

pojavov razvijamo tako, da usvojijo jezik in metode, ki jih uporabljamo pri 

preučevanju fizikalnih pojavov, ter da se seznanijo z glavnimi fizikalnimi koncepti 

in teorijami, ki povzemajo naše vedenje o materialnem svetu. Dijakom pomagamo 

razviti veščine za sistematični pristop k problemom, jasnost izražanja, natančnost 

merjenja, objektivnost raziskovanja in logično doslednost. Vse to je pomemben 

temelj za njihovo nadaljnje raziskovanje. 
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Fizika v gimnaziji obravnava osnove klasičnih področij fizike, kot so mehanika, 

termodinamika, nihanje, valovanje, elektromagnetizem in astronomija, moderna 

fizika pa nastopi zlasti v okviru poglavij Atom in Jedro, ki se stikata s posebno 

teorijo relativnosti ter kvantno mehaniko. 

Dijake poučujemo v duhu jasnosti in natančnosti, saj je fizika eksaktna veda, opira 

se namreč na merjenje količin, njen jezik pa je matematika. 

Dijaki se učijo natančno opazovati, zapisovati rezultate opazovanj, analizirati 

pojave in procese, kompleksno razmišljati in reševati probleme. Poseben poudarek 

je na eksperimentalnem delu, in sicer tako pri poučevanju kot pri laboratorijskih 

vajah. Dijaki se učijo temeljnih eksperimentalnih veščin, kar pomeni, da znajo 

pravilno uporabiti glavne fizikalne merilne naprave, znajo načrtovati preproste 

poskuse in jih tudi samostojno izvesti, učijo se zapisovati rezultate meritev, jih 

ustrezno predstaviti ter analizirati. Pri tem uporabljajo tudi sodobne tehnološke 

pripomočke in merilne naprave: od računalniških vmesnikov z velikim naborom 

senzorjev do programskih orodij za delo s podatki. 

Pri pouku se dijaki seznanijo z vplivom odkritij v fiziki na razvoj tehnologije in na 

splošne predstave o materialnem svetu. Spoznajo fizikalne zakonitosti delovanja 

strojev in naprav, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju. Pouk fizike 

poudarja razumevanje in vrednotenje sodobnih dosežkov znanosti in tehnologije, 

dijake spodbuja k raziskovanju in razlaganju pojavov v okolju in jim daje 

priložnost, da si pridobijo znanja, razumevanje, vrednote in spretnosti, ki so v 

sodobni tehnološki družbi potrebni vsakemu izobraženemu posamezniku. Fizika 
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spada med ključne predmete, ki vplivajo na razvoj dijakove objektivne misli in 

kritične presoje. 

Pouk 

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

2 uri/teden 2 uri/teden 2 uri/teden 4 ure/teden 

(izbirno za maturo) 

  

  



Kemija 

Na Gimnaziji Moste dijaki pri pouku kemije razvijajo veščine za laboratorijsko in 

raziskovalno delo, logično sklepanje, kritično vrednotenje ter samostojno 

razmišljanje. Tudi s pomočjo uporabe sodobne tehnologije in medmrežja se učijo 

jasno izražati ter natančno predstaviti rezultate. Poleg tega v dijakih spodbujamo 

odgovorno in zavestno ravnanje z naravo in drugimi živimi bitji ter jih 

navdihujemo, da v polnosti izrazijo svoje talente. Spodbujamo jih k inovativnosti, 

ustvarjalnosti in podjetnosti. 
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Kemija je temeljna naravoslovna in eksperimentalna veda, ki preučuje snovi, 

njihovo zgradbo, lastnosti in spremembe. Pouk kemije je usmerjen v pridobivanje 

in razvijanje temeljnih znanj in s tem kemijske pismenosti ter spretnosti, ki 

dijakom omogočajo aktivno in odgovorno življenje v sodobni družbi. Pouk kemije 

je zasnovan na izkustvenem, eksperimentalnem, problemskem in raziskovalnem 

pristopu, kar pripomore k razumevanju delovanja naravoslovnih znanosti in 

pozitivnemu odnosu do nje. Kemija je interdisciplinarno povezana z drugimi 

vedami in ima zato močan vpliv tako na ekonomske kakor tudi na socialne odnose 

v družbi. 
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Tekmovanja: 

– tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja in plakete, 

– državno tekmovanje iz kemijskih poskusov. 

Povezane dejavnosti: 

– fotografija in film, 

– kemijska dejavnost. 

Povezani dogodki: 

– projektni dnevi, 

– naravoslovni dnevi, 

– okoljski dnevi, 

– organizacija in izvedba šolskega tekmovanja v znanju kemije za Preglova 

priznanja in plakete, 

– medpredmetne ure v sodelovanju z biologijo, umetnostjo, s študijem 

okolja, z geografijo, s filozofijo, z matematiko, s tujimi jeziki, 

– predstavitev šolskega naravoslovnega in ekološkega glasila ter ugankarja, 

– informativni dnevi in dnevi odprtih vrat, 

– predstavitve raziskovalnih nalog, 

– ekorazstave, 

– fotografski natečaji. 
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Filozofija 

 
V okviru predmeta uresničujemo geslo: »Bodi pogumen in uporabljaj svoj um brez 

vodstva nekoga drugega.« Tako razvijamo sposobnost samostojnega mišljenja, 

saj je ta osnovni pogoj za intelektualno zrelost.  

Kot taka je filozofija kritični premislek našega izkustva, spoznanja in delovanja. 

Tako pridobljena orientacija v mišljenju predstavlja tudi orientacijo v življenju. 

Med poukom filozofije iščemo odgovore na temeljna vprašanja, kot so: Kdo/kaj 

sem jaz? Kakšno je moje mesto v svetu? Kaj naj priznam za  resnično? Kako in 

zakaj naj etično ravnam? Je možno najti smisel v nesmislu? … Hkrati razmišljamo 

tudi o sodobnem aktualnem dogajanju doma in po svetu. 

 

V tem duhu dijake med poukom filozofije usmerjamo v samostojno in ustvarjalno 

mišljenje, v njih spodbujamo razmislek o njih samih v svetu, prispevamo k 

njihovemu jezikovnemu izražanju ter jih vodimo k strpnemu dialogu na podlagi 

razumskega utemeljevanja. Dijaku pomagamo razviti sposobnost kritičnega 

mišljenja in etičnega premisleka. Tako mu omogočamo lažjo orientacijo v življenju 

in samostojno odločanje v demokratični družbi. Ker so filozofski problemi odprti, 

ukvarjanje z njimi spodbuja odprtost duha, hkrati pa razvija ustvarjalno 

oblikovanje novih idej in rešitev problemov. 
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 Psihologija 

 

Na Gimnaziji Moste je psihologija splošnoizobraževalni predmet, ki zajema 

temeljna znanstvena spoznanja o človekovi duševnosti, osebnosti, vedenju in 

življenju v družbi. Glavni namen predmeta je posredovanje celostnega 

psihološkega pogleda na človeka in na njegovo življenje v družbi. Dijak se začenja 

jasneje zavedati in razumevati samodejnega dogajanja v svoji duševnosti. Tako 

izgrajuje svoj prostor zavedanja ter sposobnost razumevanja in usmerjanja 

samega sebe. 

Pri pouku psihologije dijaki spoznavajo temeljne pojme in zakonitosti v psihologiji, 

razvijajo zmožnost samorefleksije in raziskovanja samega sebe ter svojega 

ravnanja. Vse to jim lahko pomaga razvijati spretnosti v medosebnih odnosih. 
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Sociologija 

 
Na Gimnaziji Moste pri pouku sociologije dijake opremimo s tistimi znanji in 

spretnostmi, ki so pomembni in potrebni tako za razumevanje lastnega osebnega 

življenja kot tudi za razumevanje širših družbenih pojavov in procesov, ki 

presegajo izkušnjo posameznice in posameznika. Raziskujemo pogoje, procese in 

posledice človekovega bivanja. Dijaki zato bolje razumejo življenje okoli sebe, 

zaznavajo družbene probleme, pojave in procese. Pridobijo sposobnost kritičnega 

mišljenja in odločanja, sposobnost argumentiranega in strpnega izražanja lastnih 

stališč, sposobnost empatije in strpnosti do različnosti. Razvijajo ustvarjalnost in 

samostojnost pri izdelavi socioloških nalog. 
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Informatika 

 
Na Gimnaziji Moste se zavedamo, da postaja informatika v povezavi z 

računalništvom vse pomembnejša veda. Priča smo informacijski revoluciji, ki v 

ospredje postavlja ravno informacije. Več ko ima nekdo informacij, večja je 

verjetnost za njegov uspeh. Ključ do uspešne uporabe informacij pa je 

informacijska tehnologija, pri čemer je osnovno orodje računalnik, povezan v 

globalno svetovno omrežje. Prav zaradi izrednega pomena informatike je zelo 

pomembno, da dijake usposobimo za čim uspešnejšo uporabo sodobnih 

informacijskih tehnologij.  
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Informatika je predmet, pri katerem se teorija osnovnih zakonitosti informatike 

prepleta z metodami neposrednega iskanja, zbiranja, hranjenja, vrednotenja, 

obdelave in uporabe podatkov z digitalno tehnologijo. Predmet dijakom ponuja 

možnost, da sistematično razvijajo digitalno kompetenco, ki je nujno potrebna za 

razumevanje digitalne tehnologije in procesov ter kakovostno uporabo te 

tehnologije z namenom omogočiti dijakom uspešen študij na univerzi in orientacijo 

za nadaljnje življenje. 
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Na Gimnaziji Moste sta ves čas izobraževanja v ospredju aktivna vloga dijakov in 

njihov osebni, strokovni in jezikovni razvoj. Skupinsko delo pri projektih, 

problemsko in sodelovalno učenje, izbiranje vsebin glede na zanimanje in 

sposobnost dijakov ter upoštevanje njihovih idej, individualizacija, vključevanje 

različnih socialnih dejavnosti, uporaba debatnih metod, povezovanje med 

predmeti in zunanjimi strokovnjaki ter razvijanje različnih strategij mišljenja so 

osnovne oblike dela pri tem predmetu. Pri tem razvijamo sposobnost 

ustvarjalnega in kritičnega mišljenja ter presojanja, da bi zagotovili razumno in 

samozavestno odločanje dijakov v novih in nepredvidljivih okoliščinah. 

Cilji in vsebine predmeta so razporejeni na dve ravni: 

– splošna znanja, s katerimi dijaki razvijejo temelje digitalne kompetence, 

potrebne za učinkovito uporabo digitalne tehnologije pri razvijanju lastnega znanja 

in za njegovo predstavitev oziroma posredovanje drugim; 

– posebna znanja, s katerim dijaki znanje, veščine, spretnosti, osebnostne in 

vedenjske značilnosti, prepričanja, motive in druge zmožnosti splošnega znanja v 

sklopih nadgradijo, poglobijo in razširijo v digitalno kompetenco uspešnega ter 

učinkovitega reševanja informacijskih problemov.Pouk 

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

2 uri/teden / / 6 ur/teden 

(izbirno za maturo) 

 

  



Likovna umetnost 

 

Na Gimnaziji Moste je likovna umetnost predmet, ki dijaku približa razumevanje 

likovne umetnosti kot temeljnega civilizacijskega dosežka in spodbuja 

ustvarjalnost tako pri likovnem izražanju kot pri interpretaciji umetniških del. 
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Učne vsebine predmeta obsegajo dve področji, in sicer likovno snovanje in 

umetnostno zgodovino. 

Likovno snovanje nadgrajuje praktična in teoretična spoznanja o likovnem 

izražanju, pridobljena na osnovnošolski stopnji izobraževanja. S tem dijak razvije 

lastne ustvarjalne sposobnosti za likovno izražanje, obenem pa razvija in poglablja 

razumevanje pojmov teorije likovne umetnost ter se seznanja z raznovrstnostjo 

likovnih zvrsti in praks v času ter prostoru. 
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Bistven namen likovnega snovanja je razvijanje dijakove ustvarjalnosti, 

doživljanja in razumevanja likovne umetnosti, ukvarjanje s sodobnimi likovnimi 

praksami ter zavedanje o uporabnosti likovnosti v zasebnem, družbenem in 

poklicnem življenju. Dijak spozna osnovne pojme iz likovne teorije in se seznani z 

različnimi slikarskimi tehnikami: grafične tehnike, risba, strip, kiparske tehnike, 

arhitekturna risba. Spozna tudi izdelavo makete in sodobno vizualno umetnost. 

Umetnostnozgodovinske vsebine dijaka na pregleden in razumljiv način seznanijo 

z razvojem likovne umetnosti kot enega najpomembnejših izrazov človekove 

ustvarjalnosti ter dajejo izhodišča za razumevanje in doživljanje umetnosti. S tem 

bistveno prispevajo k celovitemu umevanju človeka in ključni vlogi umetniške 

kreativnosti v civilizacijskem razvoju človeštva. 

Pri umetnostni zgodovini dijaki usvojijo osnovne pojme: kaj je umetnost, kaj je 

likovna umetnost, kaj je likovna umetnina, motiv, vsebina, ikonografija, seznanijo 

pa se tudi z zgodovinskim razvojem slikarstva, kiparstva in arhitekture. Pri 

likovnem snovanju spoznavajo osnove likovne teorije in področja likovnega 

ustvarjanja: slikarstvo, kiparstvo, arhitektura in sodobni vizualni mediji, hkrati se 

tudi praktično preizkusijo v njih. 

Pouk 

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

1,5 ure/teden* / / / 

 

*dodatno še 18 ur kulturno-umetniških vsebin v okviru obveznih izbirnih vsebin. 

 

 

  



Glasba 
 

 
Na Gimnaziji Moste ima glasba posebno mesto, saj je oblika komunikacije, ki 

pozitivno vpliva na dijakova občutja, misli in delovanje. Dijakom dajemo široke 

možnosti  za izvajanje, ustvarjanje in poslušanje glasbe.  
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Predmet glasba nadgrajuje poznavanje in poglabljanje glasbenih znanj ter oblikuje 

dijakovo estetsko občutljivost in vrednotenje v glasbeni umetnosti. Izbrane 

vsebine pri pouku ustrezajo splošni in glasbeni inteligenci dijakov. Vsebine in 

dejavnosti spodbujajo dijake, da kritično vrednotijo glasbo in jo upoštevajo kot 

spremljevalko v različnih življenjskih situacijah. 

S sodelovanjem pri dodatnih glasbenih dejavnosti na šoli pa se dijakom odpirajo 

še nove priložnosti za individualno glasbeno izražanje. 

 

Pouk 

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

1,5 ure/teden* / / / 

*dodatno še 18 ur v okviru obveznih izbirnih vsebin 
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Umetnostna zgodovina 

 

Na Gimnaziji Moste pri pouku umetnostne zgodovine dijakom predstavimo 

zgodovino idej in družbenih dogajanj, izraženih v likovni umetnosti. Na pregleden 

in razumljiv način dijaka seznanimo z enim najpomembnejših izrazov človekove 

ustvarjalnosti. Predmet oriše razvojno pot likovne umetnosti od prazgodovine do 

sodobnega trenutka, njen pomen in vpliv ter pri dijaku razvija kritičen odnos do 

likovnih stvaritev in oblikuje njegov čut za estetiko. 
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Predmet umetnostna zgodovina dijaka usposablja za samostojno analizo likovnih 

del in ga spodbuja v iskanje povezav tako z vzporednimi umetnostnimi pojavi (v 

književnosti, glasbi, gledališču, filmu itd.) kot z različnimi področji znanosti. Dijaka 

želimo vpeljati v dejavno doživljanje umetniških del, likovno izraženih idej, občutij 

in spoznanj, s čimer prispevamo k njegovemu osebnemu zorenju in celoviti, 

humanistični vzgoji. 
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Predmet pri dijaku razvija estetsko občutljivost, vpliva na njegovo kulturno 

razgledanost, osebnostno in čustveno rast ter mu hkrati omogoča pridobivanje 

tistega znanja, ki ga potrebuje za študij in nadaljnje življenje. 

V učnem programu obravnavamo umetnost renesanse, baroka in rokokoja na 

Slovenskem in v Evropi, kasneje pa tudi umetnost 19. in 20. stoletja na 

Slovenskem in v svetu (Evropa in ZDA). Pri tem uporabljamo različne aktivne 

oblike in metode dela, kot so elektronske predstavitve, projektne oblike učenja, 

seminarske naloge, fotografiranje umetnin izbranega obdobja in priprava razstav 

s tem gradivom, ogled aktualnih razstav in umetnostnozgodovinske ekskurzije. 

Pouk 

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

/ / / 6 ur/teden 
(izbirno za maturo) 

 

  



Interdisciplinarni tematski sklopi 

 
 
Kako v gimnazijskem programu priti do vseživljenjskega znanja in razviti 

sposobnost za uresničevanje svojih zamisli? Predvsem s poukom v 

interdisciplinarnih tematskih sklopih (20. stoletje, Evropska unija, Kognitivna 

znanost in Študij okolja), ki jim v tretjem letniku namenjamo nerazporejene ure. 

Bistvo pristopa v ITS je, da se krepijo različna interesna področja dijakov, njihova 

odličnost, aktualizirajo šolske vsebine ter odpira šolo v okolje. V okviru teh 

predmetov še posebej želimo spodbujati podjetnost: ustvarjalnost, inovativnost, 

sprejemanje tveganj ter sposobnost načrtovanja in vodenja projektov za 

doseganje ciljev.  

 
 

 



 

 

Pouk 

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

/ / 3 ure/teden / 

 
 
 
 

  



Športna vzgoja 

 

Na Gimnaziji Moste skrbimo za skladen telesni in duševni razvoj naših dijakov. 

Spodbujamo jih k zdravemu načinu življenja in razumevanju koristnosti športa. 

Poleg podajanja številnih in raznovrstnih športnih znanj dijake navajamo na 

kakovostno preživljanje prostega časa, zdravo tekmovalnost in spoštovanje 

športnega vedenja – strpnosti, »fair-playa«, spoštovanja drugačnosti ipd. Tako pri 

dijakih krepimo zdrav občutek samozavesti in zaupanja vase. 
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Športna vzgoja je nenehen proces bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in 

značilnosti ter pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med 

posamezniki. S svojimi cilji, vsebinami in metodami dela prispeva k celostnemu 

razvoju mladega človeka, hkrati pa ga razbremeni in sprosti po napornem šolskem 

delu. Vzgaja in nauči ga, da bo v letih odraslosti ter starosti bogatil svoj prosti čas 

tudi s športnimi vsebinami. Z zdravim načinom življenja bo tako lahko poskrbel za 

dobro počutje, zdravje, vitalnost in življenjski optimizem. 

Na Gimnaziji Moste spoštujemo enkratnost vsakega dijaka in si prizadevamo, da 

je vsak posameznik uspešen in motiviran pri športu. Učni program je zasnovan 

tako, da omogoča razbremenitev in sprostitev od vsakodnevnih šolskih naporov 

ter spodbuja dijake k humanim medsebojnim odnosom in športnemu obnašanju. 

Posebno skrb Gimnazija Moste namenja tako nadarjenim dijakom za šport kot tudi 

tistim z gibalnimi težavami, ki lahko sodelujejo pri športnih aktivnostih, 

prilagojenih posamezniku. 

Športna vzgoja pa ni omejena samo na domačo telovadnico, ampak poteka tudi 

na številnih športnih dnevih, šolskih športnih tekmovanjih, športnih taborih in v 

šoli v naravi, kamor se dijaki vključujejo prostovoljno. 

Pouk 

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

3 ure/teden 3 ure/teden 3 ure/teden 3 ure/teden 
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