


Uvodnik

Priročnik za učitelje, ki je pred vami, se tokrat podaja globlje in sega dlje kot njegovi 
predhodniki. Pomeni pomembno vsebinsko zaključeno celoto učbeniškega kompleta 
avtorja dr. Janeza Skele Touchstone 6 new, in sicer učbenika in delovnega zvezka, ki ju 
nadgradi tako, da učitelja ne le znova teoretično podkrepi, ampak ga opremi z raznimi 
idejami in predlogi za drugačno, bolj strukturirano izvedbo učnih ur. 

Dopolnjuje ga Priročnik z vajami in igrami, ki ponuja mnoge igre, učne liste in druga 
dodatna, že pripravljena in v razredu uporabna gradiva. 

Ob priročnika sta v tiskani obliki in dopolnjena z materiali za printanje in kopiranje na 
internetu, kjer je del priročnika učiteljem tudi brezplačno na razpolago (letna priprava, 
priprave po sklopih…), med drugim tudi v wordovi datoteki, ki omgooča doponjevanje, 
kopiranje…



Priročnik za učitelje



Letna priprava je dosegljiva 
tudi na internetni strani v 
obliki pdf in v word-ovi
datoteki na povezavi:



Sprotne priprave so dosegljive 
tudi na internetni strani v obliki 
pdf in v word-ovi datoteki na 
povezavi:



Nasveti za starše
Kako pomagati svojemu otroku pri 
učenju angleščine v domačem 
okolju?





Slikovne kartice:
Bodo učitelji lahko sprintali iz 
internetne strani za praktično vso 
besedišče.
Preko iBooka bodo učenci dostopali 
tudi do interaktivnih besednih 
kartic.

Nasveti za učence:
Kako se samostojno učim nove 
besede?











Priročnik za učitelje dopolnjuje

Priročnik z vajami in igrami

ki ponuja mnoge igre, učne liste in druga dodatna, že pripravljena in v 
razredu uporabna gradiva, v tiskani obliki ali preko internetne strani – dela 
namenjenega učiteljem.
V njem bo med ostalim:
• Seznam besedišča po enotah (+ slikovne kartice na spletu)
• Vaje iz besedišča  po enotah 
• Besedne igre in uganke
• Vaje iz slovnice 
• Vaje iz bralnega razumevanja
• Vaje iz rabe jezika 
• Vaje iz slušnega razumevanja 
• Vaje iz govornega sporočanja 
• Vaje iz pisnega sporočanja oz. predlogi tem za pisno sporočanje po 

enotah s primeri iztočnic
• Dodatni materiali za učenje angleščine
• Primeri ustnega ocenjevanja znanja po enotah (govorni nastopi)
• Primeri  pisnega ocenjevanja znanja po enotah (testi)



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

Več informacij?
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