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I.  PODATKI O ROKOPISU 

(Stran izpolni založnik pred oddajo recenzentu.) 
Naslov učbenika: 
ICH UND DEUTSCH 3 NEU 

Avtor/ Avtorji 

STANKA EMRŠIČ 

Založba ZALOŽBA OBZORJA D. D. MARIBOR 

Učbenik bo namenjen naslednjemu/-im vzgojnoizobraževalnemu/-im programu/-om: 
□ osnovnošolsko izobraževanje   
□ vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 
□ osnovno glasbeno izobraževanje 
□ gimnazijsko izobraževanje ∘ splošno ∘ strokovno 
□ nižje poklicno izobraževanje 
□ srednje poklicno izobraževanje 
□ srednje tehniško oz. strokovno izobraževanje 
□ poklicno-tehniško izobraževanje  
□ drugo: 

Ime programa/programov: 
(Pomočnik v biotehniki in oskrbi, Klepar-krovec, Zdravstvena 
nega, Strojni tehnik...)  
 

Predmet: NEMŠČINA 
 
    

Razred: 6. 
Letnik:  
Število ur: 

Ime programa/programov:  

(Pomočnik v biotehniki in oskrbi, Klepar-krovec, Zdravstvena 
nega, Strojni tehnik…)  

Predmet: 
 

Razred: 
Letnik:  
Število ur: 

Ime programa/programov: 
(Pomočnik v biotehniki in oskrbi, Klepar-krovec, Zdravstvena 
nega, Strojni tehnik...)  

Predmet: 
 

Razred: 
Letnik:  
Število ur: 

II.  VRSTA RECENZIJE 

(Založnik označi vrsto ocene.) 
o Ocena skladnosti s sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok, ki opredeljujejo predmet 

oziroma področje 
o Ocena metodično didaktične ustreznosti 
o Ocena razvojno psihološke ustreznosti 

Izjavljamo, da je rokopis recenzentu oddan skladno z drugim in tretjim odstavkom 9. člena 
Pravilnika o potrjevanju učbenikov. 

Datum oddaje rokopisa: 
  

Podpis odgovorne osebe založnika: 
 

 

Žig 

III.  PODATKI O RECENZENTU 
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Ime in priimek: Doc. dr. Brigita Kacjan 

Izobrazba: Profesorica nemškega jezika s književnostjo in angleškega jezika s književnostjo  

Naziv: mentor, doktorica znanosti za področje didaktike nemščine 

(mentor, svetovalec, svetnik) 

Znanstveni naslov: docentka   

(npr. redni profesor, izredni profesor, docent, asistent, predavatelj višje strokovne šole) 
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 KACJAN, Brigita, OREŠIČ, Herta. Nemški jezik za 9. razred devetletne osnovne šole, [Učbenik]. 2. natis. Maribor: Obzorja, 2009. 
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šole. 6. natis. Maribor: Obzorja, 2007. 96 str., ilustr. ISBN 961-230-105-0. ISBN 978-961-230-105-7. [COBISS.SI-ID 58818305]  
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devetletne osnovne šole. 4. natis. Maribor: Obzorja, 2005. 95 str., ilustr. ISBN 961-230-187-5. [COBISS.SI-ID 54919425]  
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jezika predstavlja izziv - nemščina. Maribor: Filozofska fakulteta, 2016. 
http://www.osrace.si/images/datoteke/dokumenti/glagoli/nepravilni_glagoli_nem_1.pptx. [COBISS.SI-ID 22728712]  
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Didaktisierung des Radiobeitrags Ohrlotsen - Radio Europe 2013. Maribor: Philosophische Fakultät, 2013. 24 str., ilustr. 
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 JAVORNIK KREČIČ, Marija, KACJAN, Brigita, KOLNIK, Karmen, KONEČNIK KOTNIK, Eva, KUKOVEC, Melita, PULKO, Simona, 
TAVČAR KRAJNC, Marina. Priročnik za praktično pedagoško usposabljanje študenta. Maribor: Filozofska fakulteta, 2011. 79 f., 
ilustr. [COBISS.SI-ID 19016712]  

 KACJAN, Brigita, OREŠIČ, Herta. Nemški jezik za 8. razred devetletne osnovne šole, Delovni zvezek. 5. natis. Maribor: Obzorja, 
2010, cop. 2005. 164 str., ilustr. ISBN 978-961-230-272-6. [COBISS.SI-ID 64930049]  

 KACJAN, Brigita, OREŠIČ, Herta. Nemški jezik za 9. razred devetletne osnovne šole, Delovni zvezek. 1. izd. Maribor: Obzorja, 
2010, cop. 2006. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-230-287-0. [COBISS.SI-ID 64930305]  

 OREŠIČ, Herta, KOLTAK, Mihael, KACJAN, Brigita. Wegweiser 1, Delovni zvezek 1. 9. natis. Maribor: Obzorja, 2010, cop. 1999. 64 
str., ilustr. ISBN 978-961-230-111-8. [COBISS.SI-ID 64919041]  

 KARNER, Stanka, OREŠIČ, Herta, KACJAN, Brigita. Wegweiser 3 - neu, Delovni zvezek 3 : [delovni zvezek za pouk nemščine kot 
drugega tujega jezika v 9. razredu osnovne šole]. Maribor: Obzorja, 2010. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-230-363-1. [COBISS.SI-ID 
65012737]  

 KARNER, Stanka, OREŠIČ, Herta, KACJAN, Brigita. Wegweiser 2 - Neu, Delovni zvezek 2. Maribor: Obzorja, 2009. 109 str., ilustr. 
ISBN 978-961-230-353-2. [COBISS.SI-ID 63370241]  

 KACJAN, Brigita, KARNER, Stanka, OREŠIČ, Herta, GREIF, Smiljan (skladatelj, urednik). Wegweiser 2 neu : [zvočni zapis k 
učbeniku]. Maribor: Obzorja, cop. 2009. 1 CD (71 min, 44 sek). ISBN 978-961-230-355-6. [COBISS.SI-ID 248925440]  

 OREŠIČ, Herta, KACJAN, Brigita. Wegweiser 2, Delovni zvezek 2. 6. natis. Maribor: Obzorja, 2009. 64 str., 27 cm. ISBN 978-961-
230-188-0. [COBISS.SI-ID 63153153]  

 KACJAN, Brigita, KARNER, Stanka, OREŠIČ, Herta. Wegweiser 1 - neu, Delovni zvezek 1. Maribor: Obzorja, 2008. 96 str., ilustr. 
ISBN 978-961-230-316-7. [COBISS.SI-ID 61452289] 

 
Recenzija gradiv, sekundarno avtorstvo: 
KACJAN, Brigita. Lagune 3 : Kursbuch Deutsch als Fremdsprache : obrazec za oceno recenzenta. [Ceršak: s. n., 2009]. [8] f. 
[COBISS.SI-ID 17745416]  
KACJAN, Brigita. Themen aktuell 2 : Kursbuch : obrazec za oceno recenzenta. [Selnica ob Muri: s. n., 2009]. [7] f. [COBISS.SI-ID 
17746184]  
KACJAN, Brigita. Themen aktuell 3 : Kursbuch : obrazec za oceno recenzenta. [Selnica ob Muri: s. n., 2009]. [7] f. [COBISS.SI-ID 
17745672]  
KACJAN, Brigita. Lagune 1 : Kursbuch Deutsch als Fremdsprache : obrazec za oceno recenzenta. [S. l.: s. n., 2007]. [8] f. [COBISS.SI-
ID 17745160]  
KACJAN, Brigita. Lagune 2 : Kursbuch Deutsch als Fremdsprache : obrazec za oceno recenzenta. [S. l.: s. n., 2007]. [8] f. [COBISS.SI-
ID 17746440] 
 
Druge aktivnosti: 
Članica Predmetne razvojne komisije za nemščino pri Zavodu za šolstvu, 
Predsednica Slovenskega društva učiteljev nemškega jezika,  
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Kot didaktičarka na Filozofski fakulteti UM mentorica številnim diplomskim (stari UN), bolonjskim diplomskim in magistrskim nalogam ter 
mentorica doktorske disertacije  Saše Podgoršek v decembru 2016 

V.  PISNA OCENA 

(Recenzent označi vidik opravljene ocene.) 

X Ocena skladnosti s sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok, ki opredeljujejo predmet 

oziroma področje 

X Ocena metodično didaktične ustreznosti 

O Ocena razvojno psihološke ustreznosti 

 

Pisna utemeljitev ocene besedilnega in nebesedilnega dela prejetega učbenika: 

 

Pisna utemeljitev ocene skladnosti s sodobnimi spoznanji stroke in 

metodično didaktične ustreznosti predloženega gradiva:  

 

Okvirna opredelitev izhodiščnega položaja učencev pri pouku nemščine kot prvega 

tujega jezika v 6. razredu osnovne šole 

Učbenik Ich und Deutsch 3 neu je učbenik za nadaljevalno učenje nemščine kot tujega jezika 

v 6. razredu osnovne šole in je tretji del serije učbenikov za 4. razred Ich und Deutsch 1 neu 

in Ich und Deutsch 2 neu za 5. razred. Princip zgradbe je enak kot pri prvih dveh učbenikih in 

upoštevana so predznanja, ki so si jih učenci pridobili že v 5. in v 4. razredu. Učni načrt za 

nemščino je precej odprto zastavljen in ker je proces pozabljanja sestavni del vsakega 

učenja, učbenik Ich und Deutsch 3 vsebuje tudi nekaj osnovnega besedišča in fraze, ki jih 

učenci ponovijo. Velik poudarek je namenjen bralnemu razumevanju in branju, saj te 

spretnosti z leti učenja postajajo vedno bolj pomembne. Več pozornosti kot v dosedanjih 

učbenikih je namenjeno tudi pisanju besedil različnih vrst.  

 

V učbenik vključene ključne kompetence 

Kot je predvideno v učnem načrtu za prvi tuji jezik nemščino, tudi ta učbenik predvideva 

aktivno vključevanje osmih ključnih kompetenc v pouk nemščine kot tujega jezika. Čeprav 

učbeniku te kompetence niso za učence vidno označene, so prisotne in se naslanjajo deloma 

na snov, ki je predvidena tudi pri drugih predmetih v 6. razredu. Ob pregledu učbenika in 

primerjavi le-tega z učnimi načrti drugih predmetov lahko učitelj brez težav prepozna številne 

primere razvijanja ključnih kompetenc, ki so sicer bolj poudarjene pri drugih predmetih. 

 

Priporočene teme 

Iz nabora predpisanih tem za drugo vzgojno-izobraževalno obdobje so v učbeniku Ich und 

Deutsch 3 neu naslednje teme: osebni podatki, računanje, koledar in čas, prostočasne 

dejavnosti, hrana in pijača, oblačila, telo in zdravje, dva letna časa, nekateri izbrani prazniki, 

pesmice, igre, rime, zgodbice. S tem naborom je pokrita ostala tretjina v učnem načrtu 

predpisanih vsebin.  

 

Operativni cilji oz. standardi znanja ob koncu 6. razreda 

Učbenik Ich und Deutsch 3 neu učencem omogoča doseganje splošnih in minimalnih 

standardov znanja.  
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Na področju slušnega razumevanja učbenik omogoča učencem, da razumejo navodila, 

napotke in opozorila učitelja pri pouku in da razumejo preproste izjave, vprašanja in navodila. 

Poleg teh minimalnih standardov učenci razumejo tudi izjave, v katerih govorna situacija ni 

čisto jasna, in razumejo glavno sporočilo govorjenega besedila. 

V okviru govornega sporočanja in sporazumevanja učbenik omogoča, da se učenci vključijo v 

kratke, strukturirane sporazumevalne in sporočanjske vloge, da uporabljajo osnovne 

sporazumevalne funkcije interakcije, da prosto govorijo v vodenih interakcijah in ustrezno 

izgovarjajo in naglašujejo poznane besede, besedne zveze in povedi.  

Bralno razumevanje ima večjo vlogo kot doslej, zato učbenik učencem omogoča, da se 

naučijo razumeti prebrano preprosto besedilo v nemščini na ravni odstavkov in da znajo iz 

preprostih besedil razbrati glavno misel in določene podatke. Učenci znajo poiskati izbrane 

podatke v besedilu, ustrezno razvrstiti dele besedila po logičnem zaporedju in razumeti 

posamezne neznane besede iz sobesedila ter prepoznati nekatere pogoste vrste besedil.  

Učbenik nekoliko manj, zato pa delovni zvezek toliko bolj poudarja pisno sporočanje, saj 

učencem omogoča, da bodo znali napisati kratka preprosta besedila, nize enostavčnih in 

nekatere osnovne večstavčne povedi.  

Pomembnost bralnega razumevanja in pisnega sporočanja se v primerjavi z ostalimi 

zmožnostmi v učbeniku Ich und Deutsch 3 neu bistveno povečuje, kar je vidno že na prvi 

pogled, saj učbenik vsebuje veliko število kratkih besedil iz vsakdanjega življena.  

 

 

Vizualna in avditivna podoba učbenika 

Številna besedila bolj zapolnijo strani, kot je bilo to značilno za prva dva dela učbenika. Kljub 

temu je učbenik Ich und Deutsch 3 neu pregleden, barvit, raznovrsten, a kljub temu ne 

prenatrpan.  

Prijazne, pozitivne ilustracije podpirajo razumevanje besedila oz. omogočajo učencem, da 

razumejo pomen določenih besed in tem. Ilustracije so kombinirane, torej nekaj je narisanih 

ilustracij, nekaj pa je fotografij, na ta način je razumevanje podanih informacij še dodatno 

vizualno podprto in vrsta ilustracij je smiselno izbrana. Uporabljeni piktogrami so prevzeti iz 

prvega in drugega dela učbenika in učencem omogočajo enostavno in hitro razumevanje 

pričakovanih dejanj.  

Slušna besedila so starosti primerna, razumljiva in brez motečih zvokov in šumov, kar 

učencem olajša razumevanje besedil v tujem jeziku. Hitrost govora je ustrezna. 

Zelo pozitivni efekt ima dejstvo, da se v vseh treh učbenikih pojavljajo isti liki, ki jih učenci 

podrobneje spoznavajo na vseh področjih vsakdanjega življenja. 

 

Povzetek mnenja: 

Iz navedenega zaključujem, da lahko učenci s pomočjo učbenika Ich und Deutsch 3 neu 

pridobijo vse z učnim načrtom predpisane kompetence in spretnosti. Vsebinsko Učbenik Ich 

und Deutsch 3 neu zaobjema približno eno tretjino učnem načrtu predvidenih tem in omogoča 

vsem učencem, da napredujejo pri razvijanju svoje sporazumevalne zmožnosti v tujem jeziku 

nemščini.  

Vsebine, priprava gradiva in naloge so primerne za učence šestega razreda osnovne šole, 

saj upoštevajo kognitivni in emotivni razvoj ciljne skupine.  

V učbeniku Ich und Deutsch 3 neu je slovnica podana predvsem induktivno, brez razlag 

slovničnih pravil, a dani so ilustrativni primeri in vzorci spreganja glagolov v sedanjiku.. Vse to 
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je odlična podpora učencem pri vizualnem sistematiziranju novo naučenih slovničnih struktur.  

Raznovrstnost besedil, tem, nalog in vaj omogoča učencem aktivno in zanimivo učenje 

nemščine in doseganje cilja aktivne komunikacije v znanih situacijah in tudi v situacijah zunaj 

učilnice.  

 

Zaključek:  

Na podlagi analize učbenika Ich und Deutsch 3 neu menim, da učbenik Ich und 

Deutsch 3 neu ustreza aktualnim spoznanjem stroke in sledi didaktično-metodičnim 

priporočilom Učnega načrta za nemščino kot prvega tujega jezika (od 4. do 9. razreda). 

Na tej podlagi sklepam, da je učbenik primeren za potrditev in predlagam, da ga 

Komisija za potrjevanje učbenikov v predloženi obliki tudi potrdi. 

 

VI.  POVZETEK OCENE 

 
Pred pregledom sem bil seznanjen s Pravilnikom o potrjevanju učbenikov in pojasnili za 
recenzenta (http://www.zrss.si) :   x da     □ ne 

Pregledal sem predlog učbenika v dokončnem 1:1 formatu (celotni besedilni in nebesedilni del):                                          

x da  □ ne 

Pregledal sem učbenik: 

x  v celoti         □ del, in to od poglavja ______________ do ________________ oz.  

   od strani _________________do_________________strani.  

Drugo: 

 

Pregledal sem učbenik pripravljen za objavo v elektronski obliki, ki na 

● □ ustrezen   □  neustrezen   

način vključuje interaktivne gradnike (vodene učne poti, igre, naloge, teste, orodja za analizo 

odgovorov) za pridobivanje, utrjevanje ter preverjanje znanja 

● □ ustrezen   □  neustrezen   

motivira učenca za aktivno komunikacijo z vsebinami in predstavitvami 

● □ ustrezen   □  neustrezen   

način vključuje večmedijske/multimedijske elemente ( statične in gibljive podobe) za hitro in 

nazorno razlago pojavov, procesov, zakonitosti 

● □ ustrezen   □  neustrezen   

način z navodili usmerja učenca pri postopnem razumevanju učnih vsebin, povezovanju že 

usvojenega znanja ter razvijanju sposobnosti za razvijanje ciljnih dejavnosti. 

 

Pri ponovnem pregledu so bile moje pripombe ustrezno upoštevane:  

□ da               □ ne          □ jih nisem imel  

 

http://www.zrss.si/


OBRAZEC ZA OCENO RECENZENTA 
KOMISIJA ZA UČBENIKE 

STROKOVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE 

 

Pregledani učbenik v celoti:    x ustreza □ delno ustreza □ ne ustreza 

 

  

VII.  DODATNE OPOMBE 

 
 

 
 

Datum: 24. 4. 2020 
 

Podpis recenzenta: 

 
 

       
 

 


