
NAVODILA ZA UPORABO 
iUčbenika



iUčbenik sledi in dopolnjuje učbenik 
Touchstone 6 new, predvsem z zvočnimi 
posnetki in interaktivnimi vajami, 
primernimi za pridobivanje in utrjevanje 
znanja angleščine.

Prijava: za uporabo e-učbenika se je 
potrebno prijaviti na internetni strani
http://e-gradiva.com/wp/

V zgornji pasici izberite podstran eUčbeniki
in pojavilo se vam bo okno, v katerega 
vnesete aktivacijsko kodo.

http://e-gradiva.com/wp/


Aktivacijsko kodo najdete na drugi 
strani – platnici delovnega zvezka in je 
za vsak delovni zvezek druga. Lahko se 
naenkrat uporablja samo na enem 
računalniku in je njena veljavnost 15 
mesecev od aktivacije.

Uporabite jo po navodilih učitelja.



Odpre se prva stran iUčbenika::

Dostopi do posameznih  lekcij

S klikom na lekcijo se odprejo 
poglavja pri posamezni lekciji in s 
klikom na poglavje se odpre prva 
stran poglavja



Vzporedno sta dve strani učbenika in desno od vsake strani gumbi za aktivnosti 
na strani levo od gumba.:



Stran s klikom na njo povečate:

In še z enim klikom povečate na 
celi zaslon.
S ponovnim klikom ali klikom na 
črno površino sliko zopet 
zmanjšate  na prvotno velikost.:



:

Desno od vsake strani učbenika se nahajajo slike 
simbolov, na katerih s klikom pridete do 
interaktivnih vsebin:

Poslušaj Slikovne kartice

Slovnica Remember box Dodatne vaje

Reši

Rešitev

Zapoj

Preberi



:Na linkih Slovnica, Rešitev, Remember box, se vam odprejo slike, ki 
jih upravljate enako kot strani učbenika (povečujete, zapirate) 

Na linku Poslušaj in Zapoj se vam na spodnjem delu strani odpre kontrolni trak za poslušanje:



:Na linkih Slikovne kartice, 
Reši in Dodatne vaje se 
odprejo vaje: 

Po reševanju lahko 
preverite rešitve s klikom 
na kljukico



:In pokažejo se pravilne 
rešitve in dosežene točke

Lahko pa rešeno nalogo 
izvozite v pdf – s klikom na 
znak zraven kljukice. 
Vpišete ime in shranite pdf, 
ki ga lahko pošljete po 
emailu.



:Slikovne kartice služijo za 
učenje in obravnavanje 
besedišča, ipd.

S klikom na kartico
Se obrne in na zadnji strani 
najdemo rešitev, navodilo, 
ipd.
S klikom jo ponovno 
obrnemo na prvo stran.

S klikom na krogec 
spet pridemo na prvo 
kartico, sicer se med 
karticami pomaknemo 
s klikom na puščice 
levo in desno.



:

S klikom na Dumba vam bo 
ta povedal kaj povezanega s 
snovjo na tisti strani.



Več informacij?

Pokličite nas - 02 23 48 102

Pišite nam na e-pošto: zaloznistvo@zalozba-obzorja.si
info@zalozba-obzorja.si

Založba Obzorja d.d. Maribor, 
Partizanska cesta 5, Maribor
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