
 

 Književnost na maturi angleščine:  

The Catcher in the Rye (Varuh v rži) 

Branje skozi kurikulum za dijake 3.letnikov gimnazije 

 

Navodila za dijake in njihove starše pred odhodom v Osilnico 
 

 

1. Namen dejavnosti: 

Branje skozi kurikulum je sodobna oblika dela z literarnim besedilom, saj omogoča vpogled v literarno delo z 

različnih zornih kotov, s tem pa tudi učinkovitejšo analizo in interpretacijo literarnega dela. K temu prispeva tudi 

bolj zgoščena oblika dela in s tem intenzivno ukvarjanje z besedilom. 

Tako smo se v aktivu tujih jezikov tudi v letošnjem šolskem letu odločili, da se s pomočjo te oblike dela lotimo 

obdelave literarnih del, ki jih morajo dijaki poznati za opravljanje mature iz angleščine. K branju knjige smo 

povabili učitelje drugih predmetov, za katere smo presodili, da bi v tem romanu lahko našli povezave s svojim 

predmetom, dijakom pa bomo s tem omogočili globlji vpogled v izbrane teme in lažje vživljanje v zgodbo 

romana in predvsem v kožo glavnega junaka. Tako smo poleg angleščine vključili še slovenščino in psihologijo. 

Projekt branje skozi kurikulum omogoča, da dijaki izkusijo  aktivnejše oblike dela z literarnim besedilom ter 

spoznajo tako elemente projektnega dela kot tudi timskega sodelovanja. Projekt spodbuja samostojno branje in 

lastno refleksijo in analizo kot tudi skupinsko dinamiko. Omenjene oblike dela spodbujajo dijake, da literarno 

delo doživijo oz. vzpostavijo do njega osebni odnos in tako pridobljeno znanje postane uporabno in trajno.  

 
 
2. Kraj in čas 

Kraj in čas: Kočevje, 18. Marec; Osilnica, 20., 21. in 22. marec 2013 

Odhod avtobusa: sreda, 20. marec ob 8.00 izpred Gimnazije Kočevje; zbor dijakov pred šolo ob 7.45  

Odhod avtobusa iz Osilnice v petek, 22. marca, ob 14.00 (prihod v Kočevje okoli 15.00) 

 
 
3. Pregled dejavnosti 

Vključeni predmeti:  

 angleščina (Ana Mihelič, 3.a; Mojca Adamič Varga, 3.b; Ana Kraševec, 3.c) 

 slovenščina (Vanja Novak, 3.a, Daniela Lavrič, 3.b, Mirjana Furlan, 3.c) 

 psihologija (Jasna Vesel) 

 športne dejavnosti v organizaciji Športnega centra Kovač in Kolpa Sports 

 

4. Naloge dijakov 

Dijaki naj s sabo prinesejo svoj izvod knjige The Catcher in the Rye, ki so jo predhodno tudi prebrali. 

Pričakujemo njihovo aktivno sodelovanje tekom vseh organiziranih dejavnosti, tudi športnih. Dijaki bodo prejeli  

delovno skripto, ki jim bo omogočila aktivno sodelovanje pri pouku vseh vključenih predmetov in jim bo v 

pomoč tudi pri pripravi na maturo iz angleščine. 

S pomočjo nalog v delovni skripti bodo dijaki tekom tedna pridobili znanje in veščine za izpolnitev končne 

projektne naloge pri slovenščini in angleščini (odgovor na obsežnejše esejsko vprašanje). Dijaki bodo za 

opravljene naloge pri obeh predmetih pridobili po eno oceno. Podrobnejša navodila in kriterije bodo dijaki prejeli 

pri obeh predmetih ob samem izvajanju dejavnosti.  

 



 

5. Potrebščine in obleka 

- knjiga The Catcher in the Rye 

- zvezek / blok ali listi 

- pisala (tudi barvni svinčniki / flomastri  / voščenke) 

- topla in udobna športna oblačila (pulover/ jopa, trenirka, bunda, šal, kapa, tople nogavice, nepremočljivi  

  športni čevlji, hišni copati, pižama) 

- brisača in vse potrebno za osebno higieno 

 

6. Pravila vedenja  

Glede na to, da imamo organiziran prevoz naj se dijaki ne poslužujejo lastnih prevoznih sredstev. Bivamo v 

domu oz. hotelu  v Osilnici, zato smo dolžni upoštevati hišni red doma / hotela. Neupoštevanje dogovorov in 

navodil učiteljev – spremljevalcev ali osebja v domu, kršenje hišnega reda, kot tudi vsakršno kršenje pravil in 

norm lepega oz. primernega obnašanja, je hkrati tudi kršenje šolskega pravilnika, v skladu s katerim bomo 

učitelji - spremljevalci v primeru nediscipline prisiljeni ukrepati. Uživanje alkohola in ostalih prepovedanih 

substanc je strogo prepovedano.  

 

7. Plačilo celotnega programa 

Plačilo (bivanje, obroki, avtobusni prevoz) bodo dijaki plačali po izvedenem programu, in sicer po dveh 

položnicah, ki ju bo izstavila šola. Predvideni stroški: avtobusni prevoz  8.00 – 10.00€ , nastanitev, hrana, 

enkratna uporaba bazena, uporaba prostorov za izobraževanje in igrišč 55€, skupaj torej  65,00€.  

(Dijaki naj sami poskrbijo za pravočasno odjavo od šolske malice!) 

 

8. Spremljevalci: 

    Ana Mihelič, Mojca Adamič Varga in Ana Kraševec. 

     

 

 

         Koordinatorica projekta:  

         Ana Mihelič, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v Kočevju, 5. marca 2013 

 

 

 



 

************************************************************************************** 
 

Potrjujem, da sem seznanjen-a z načinom potovanja, stroški in udeležbo svojega otroka  

____________________________________ , dijaka 3. ____ razreda Gimnazije Kočevje, kot tudi s 

programom projekta branje skozi kurikulum, ki bo potekal od 20. do 22. marca  2013 v Osilnici. 

 

Datum: _____________________                Podpis staršev: ____________________________  

 

 

Opomba: Podpisano soglasje vrnite razredniku/-čarki  do ponedeljka,  18 .3. 2013. Hvala. 

 

************************************************************************************** 
 


