Touchstone 6 new

J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

SPROTNA PRIPRAVA NA POUK PO SKLOPIH
ZNOTRAJ POSAMEZNIH RAZDELKOV UČNIH ENOT

INTRODUCTION
RAZDELEK

A1: Hello and Welcome: New Friends

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

SPOZNAVANJE GLAVNIH JUNAKOV UČBENIKA

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in izreka:
– države;
– narodnosti;
– vsakdanji predmeti.

Poslušanje:
– predstavitve junakov iz
učbenika.

Vaje v UČBENIKU:

Učenci:
– se seznanijo z junaki
v učbeniku;
– ponovijo in nadgradijo
besedišče na temo
vsakdanjih predmetov;
– utrdijo izražanje svojine
s pomočjo saškega
rodilnika.
Učenci vadijo spretnosti:
– poslušanja;
– branja;
– govora.

Slovnica:
– saški rodilnik.

Branje:
– navodila;
– navedeni podatki;
– vprašanja;
– iztočnice;
– besedilo;
– predstavitev otrok;
– trditve;
– vaje;
– primeri pogovorov za
tvorbo dialogov oz. igro
vlog.
Govor:
– tvorba povedi/dialogov
po predlogi.
Pisanje:
– povezovanje;
– rešitve nalog;
– zapis v zvezek.

24

str. 4–7, nal. 1, 2
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
str. 4, nal. 1, 2
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani

J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Touchstone 6 new

INTRODUCTION
RAZDELEK

A2: English Around the World

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

DRŽAVE, GLAVNA MESTA IN NARODNOSTI

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Učenci:
– se naučijo poimenovanja
za države in narodnosti;
– spoznajo glavna mesta;
– sprašujejo in povedo,
od kod so in katere
narodnosti so.

Besedišče in izreka:
– države (angleško
govoreče in tiste, ki mejijo
na Slovenijo);
– narodnosti;
– glavna mesta.

Poslušanje:
– angleško govoreče
države;
– države, ki mejijo na
Slovenijo.

Vaje v UČBENIKU:

Slovnica:
– glagol biti.

Branje:
– navodila;
– navedeni podatki;
– trditve;
– primeri pogovorov za
tvorbo dialogov oz. igro
vlog;
– razlaga;
– vaje.

str. 8–10, nal. 1–3
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
str. 5, 6, nal. 3–7,
str. 30, nal. V
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani

Govor:
– tvorba povedi/dialogov
po predlogi.
Pisanje:
– povezovanje;
– odgovori;
– rešitve nalog;
– zapis v zvezek.
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Touchstone 6 new

J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Welcome Unit: FIRST CONTACTS
RAZDELEK

Lead-in

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

IMENA
BARVE

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in izreka:
– vrste imen;
– barve.

Poslušanje:
– predstavitev Tima;
– barve;
– besedili Do you like your
name? in English names.

Vaje v UČBENIKU:

Branje:
– navodila;
– navedeni podatki;
– vprašanja;
– primer pogovora za
tvorbo dialogov oz. igro
vlog;
– besedilo What’s your
address?;
– besedili Do you like your
name? in English names.

str.16, nal. 34, 35

Učenci:
– se seznanijo
s poimenovanji različnih
imen (osebno ime,
srednje – drugo ime,
priimek, vzdevek);
– ponovijo in nadgradijo
besedišče na temo barv.
Učenci vadijo spretnosti:
– poslušanja;
– branja.

Govor:
– tvorba povedi/dialogov
po predlogi.
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str. 11, nal. I, II
str. 191–192, nal. II, III
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani

J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Touchstone 6 new

Welcome Unit: FIRST CONTACTS
RAZDELEK

A1: Springfield Junior High School

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

SPOZNAVANJE SOŠOLCEV
OSEBNI ZAIMKI IN TRDILNA OBLIKA GLAGOLA BITI
ŠTEVILKE

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in izreka:
– osebni podatki;
– sposobnosti;
– števila do 20.

Poslušanje:
– pogovor na prvi šolski
dan;
– pesem Hello;
– besedilo Maori Culture;
– števila;
– osebni podatki;
– trditve o številih;
– rešitve.

Vaje v UČBENIKU:

Učenci:
– se naučijo pozdraviti
vrstnika;
– se naučijo vprašati in
povedati, kako je nekdo;
– se naučijo vprašati po
imenu;
– se naučijo predstaviti;
– se naučijo vprašati in
povedati, koliko je nekdo
star;
– se naučijo uporabljati
osebne zaimke;
– se naučijo uporabljati
oblike glagola biti;
– ponovijo števila do 20.
Učenci vadijo spretnosti:
– poslušanja;
– branja;
– govora;
– pisanja.

Slovnica:
– glagol biti: am, is, are
(trdilna oblika);
– osebni zaimki;
– naklonski glagol can za
izražanje sposobnosti.

Branje:
– navodila;
– pogovor na prvi šolski
dan;
– besedilo Maori Culture;
– navedeni podatki in
besedišče;
– vprašanja;
– iztočnice;
– primeri pogovorov za
tvorbo dialogov oz. igro
vlog;
– trditve o številih;
– razlaga;
– vaje;
– besedilo pesmi Hello.
Govor:
– tvorba povedi/dialogov
po predlogi;
– predstavitev sebe;
– predstavitev prijatelja ali
druge osebe;
– izreka števil;
– verižna igra s števili;
– ugibanje namišljene
starosti;
– petje pesmi Hello.

SPOZNAVANJE SOŠOLCEV:
str. 12–13, nal. 1–3
OSEBNI ZAIMKI IN
GLAGOL BITI:
str. 13–15, nal. 3–7
ŠTEVILKE:
str. 16–17, nal. 8–12
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
OSEBNI ZAIMKI IN GLAGOL
BITI (+):
str. 7–9, nal. 8–14
ŠTEVILKE:
str. 10, 11, nal. 18–22
Razlaga slovničnih struktur:
str. 135
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani

Pisanje:
– rešitve nalog;
– zapis v zvezek.
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Touchstone 6 new

J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Welcome Unit: FIRST CONTACTS
RAZDELEK

A2: Around Tim’s School

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

PREDSTAVITVE LJUDI IN POZDRAVI
VPRAŠALNA IN NIKALNA OBLIKA GLAGOLA BITI, KRATKI ODGOVORI

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in izreka:
– pridevniki za opis počutja.

Poslušanje:
– predstavitev šole staršem;
– vzorčni pogovori;
– rešitve naloge (trditve z
okrajšano obliko glagola
biti);
– strip Tarzan is nervous;
– besedilo Ways of Greeting
People.

Vaje v UČBENIKU:

Branje:
– navodila;
– pogovor, predstavitev šole
staršu;
– besedilo Ways of Greeting
People;
– primeri pogovorov za
tvorbo dialogov oz. igro
vlog;
– razlaga;
– vaje;
– navedeni podatki in
besedišče;
– vprašanja;
– iztočnice;
– angleške in slovenske
povedi.

Spoznavanje različnih kultur:
str. 190, nal. I

Učenci:
– se naučijo pozdraviti
odraslega;
– se naučijo predstaviti
nekoga in odgovoriti,
ko jih nekdo nekomu
predstavi;
– se naučijo vprašati in
povedati, kako so;
– se naučijo uporabljati
oblike glagola biti v
trdilni, vprašalni in nikalni
obliki.
Učenci vadijo spretnosti:
– slušnega razumevanja;
– bralnega razumevanja;
– govornega izražanja.

Slovnica:
– glagol to be: am, is, are
(nikalna in vprašalna
oblika, kratki odgovori).

Govor:
– tvorba pogovorov po
predlogi in igra vlog;
– tvorba nikalnih povedi,
vprašanj in kratkih
odgovorov.
Pisanje:
– povezovanje;
– pretvorba povedi v
različne oblike (trdilna,
nikalna, vprašalna);
– rešitve nalog;
– zapis v zvezek.
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PREDSTAVITVE LJUDI
IN POZDRAVI:
str. 18–19, nal. 1–2
GLAGOL BITI:
str. 19–21, nal. 3–7
FUN-TASTIC:
str. 21

Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
PREDSTAVITVE LJUDI
IN POZDRAVI:
str. 12, nal. 24
GLAGOL BITI (–, ?):
str. 9–10, nal. 15–17
Pisanje:
str. 25–27, nal. 1–7
Projektno delo:
str. 30, nal. I
Razlaga slovničnih struktur:
str. 136
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani

J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Touchstone 6 new

Welcome Unit: FIRST CONTACTS
RAZDELEK

A3: After School

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

IZMENJAVA OSEBNIH PODATKOV
ABECEDA, ČRKOVANJE IN KRATICE

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in izreka:
– abeceda;
– vsakdanji predmeti;
– besedilna sporočila,
simboli, okrajšave,
skrajšanke;
– telefonske številke.

Poslušanje:
– pogovor s košarkarskim
trenerjem;
– abeceda;
– pesem The Alphabet Song;
– pisma – naslovi;
– telefonske številke;
– (telefonski) pogovor.

Vaje v UČBENIKU:

Branje:
– navodila;
– pogovor s košarkarskim
trenerjem;
– razlaga;
– vaje;
– primeri pogovorov za
tvorbo dialogov oz. igro
vlog;
– okrajšave, simboli in
skrajšanke;
– tabela s telefonskimi
številkami;
– navedeni podatki in
besedišče;
– vprašanja;
– angleške in slovenske
povedi;
– besedilo pesmi The
Alphabet Song.

FUN-TASTIC:
str. 26

Učenci:
– se naučijo povedati naslov
in vprašati po njem;
– se naučijo vprašati, kako
se nekaj črkuje;
– ponovijo abecedo;
– se naučijo črkovati;
– se naučijo vprašati,
kaj beseda pomeni v
angleščini;
– spoznajo uporabne
simbole in okrajšave
za pisanje besedilnih
sporočil;
– se naučijo povedati
telefonsko številko in
vprašati po njej.
Učenci vadijo spretnosti:
– poslušanja;
– branja;
– govora.

Slovnica:
– glagol biti;
– Present Simple.

IZMENJAVA OSEBNIH
PODATKOV:
str. 22, 25, 26, nal. 1, 8–12
ABECEDA, ČRKOVANJE
IN KRATICE:
str. 23, 25, nal. 2–7

Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
IZMENJAVA OSEBNIH
PODATKOV:
str. 12–13, nal. 23–26
Projektno delo:
str. 30, nal. II
Pesem:
str. 148
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani

Govor:
– tvorba pogovorov po
predlogi;
– igra vlog;
– črkovanje;
– telefonske številke;
– petje pesmi The Alphabet
Song.
Pisanje:
– izpolnjevanje prijavnice;
– dopolnjevanje;
– povezovanje;
– rešitve nalog;
– zapis v zvezek.
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Touchstone 6 new

J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Welcome Unit: FIRST CONTACTS
RAZDELEK

A4: In The Attic

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

NEDOLOČNI ČLEN IN KAZALNI ZAIMKI
MNOŽINA SAMOSTALNIKOV

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in izreka:
– vsakdanji predmeti.

Poslušanje:
– pogovor na podstrešju;
– pesem I’m Not a Bowl of
Cornflakes;
– rešitve;
– zgodba o Robinu Hoodu.

Vaje v UČBENIKU:

Branje:
– navodila;
– pogovor na podstrešju;
– navedeni podatki in
besedišče;
– razlaga;
– vaje;
– zgodba o Robinu Hoodu;
– primeri pogovorov za
tvorbo dialogov oz. igro
vlog;
– besedilo pesmi I’m Not a
Bowl of Cornflakes.

MNOŽINA
SAMOSTALNIKOV:
str. 30, nal. 6

Govor:
– tvorba povedi/dialogov
po predlogi;
– igra vlog;
– petje pesmi I’m Not a Bowl
of Cornflakes.

Razlaga slovničnih struktur:
str. 136, 137

Pisanje:
– dopolnjevanje;
– povezovanje;
– rešitve nalog;
– zapis v zvezek.

– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani

Učenci:
– se naučijo vprašati po in
govoriti o stvareh, ki so
blizu ali oddaljene (this,
that, these, those);
– se naučijo povedati in
vprašati, kako se nekaj
imenuje po angleško;
– utrdijo in nadgradijo
besedišče na temo
vsakdanjih predmetov;
– se naučijo uporabljati
nedoločna člena a/an;
– utrdijo in nadgradijo
tvorbo množine
samostalnikov.
Učenci vadijo spretnosti:
– poslušanja;
– branja;
– govora.
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Slovnica:
– kazalni zaimki: this, that,
these, those;
– nedoločna člena: a/an;
– ednina in množina
samostalnikov.

NEDOLOČNI ČLEN:
str. 28, nal. 2–3
KAZALNI ZAIMKI:
str. 27–30, nal. 1, 4, 5

Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
NEDOLOČNI ČLEN:
str. 13, nal. 27–28
KAZALNI ZAIMKI:
str. 14–15, nal. 30–31
MNOŽINA
SAMOSTALNIKOV:
str. 14, nal. 29

Pesem:
str. 148
DODATNE vaje:

J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Touchstone 6 new

Welcome Unit: FIRST CONTACTS
RAZDELEK

A5: What‘s You New Bike Like

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

OPISOVANJE STVARI

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in izreka:
– vsakdanji predmeti;
– pridevniki za opis
predmetov;
– barve.

Poslušanje:
– pogovor v šolski
kolesarnici;
– uganke;
– pesem Colours.

Vaje v UČBENIKU:

Slovnica:
– pridevnik + samostalnik;
– saški rodilnik.

Branje:
– navodila;
– pogovor v šolski
kolesarnici;
– kviz;
– uganke;
– razlaga;
– vaje;
– navedeni podatki in
besedišče;
– primeri pogovorov za
tvorbo dialogov oz. igro
vlog;
– besedilo pesmi Colours;
– angleške in slovenske
povedi.

Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:

Učenci:
– se naučijo poimenovati
nekatere predmete v
angleščini;
– se naučijo vprašati in
povedati, čigavo je nekaj;
– se naučijo vprašati in
povedati, kakšno je nekaj;
– utrdijo in nadgradijo
besedišče na temo barv in
odtenkov.
Učenci vadijo spretnosti:
– poslušanja;
– branja;
– govora;
– pisanja.

Govor:
– tvorba povedi/dialogov
po predlogi;
– igra vlog;
– petje pesmi Colours.

str. 31–33, nal. 1–5
FUN-TASTIC:
str. 33
str. 15–16, nal. 32–33
Pisanje:
str. 27, nal. 9
Projektno delo:
str. 30, nal. III, IV
Pesem:
str. 148
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani

Pisanje:
– povezovanje;
– rešitve nalog;
– zapis v zvezek.
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Touchstone 6 new

J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Welcome Unit: FIRST CONTACTS
RAZDELEK

B1: I‘ve Got a New English Teacher

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

GLAGOL IMETI

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in izreka:
– vsakdanji predmeti;
– osebni predmeti;
– elektronske naprave.

Poslušanje:
– pogovor o učiteljih;
– pesem He‘s Got the Whole
World in His Hands.

Vaje v UČBENIKU:

Slovnica:
– have got (trdilna, nikalna
in vprašalna oblika, kratki
odgovori);
– glagol imeti + some/any.

Branje:
– navodila;
– pogovor o učiteljih;
– navedeni podatki in
besedišče;
– razlaga;
– vaje;
– primeri pogovorov za
besedne igre in igro vlog;
– besedilo pesmi He‘s Got
the Whole World in His
Hands.

str. 17, 18, nal. 36–41

Učenci:
– se naučijo vprašati in
povedati, kaj nekdo ima
oz. česa nima;
– povedo, kaj imajo v svoji
šolski torbi;
– tvorijo sedanjik glagola
imeti v trdilni, nikalni,
vprašalni obliki in kratkih
odgovorih.
Učenci vadijo spretnosti:
– poslušanja;
– branja;
– govora.

Govor:
– tvorba povedi/dialogov
po predlogi;
– igra vlog;
– verižne povedi;
– tvorba trdilnih, nikalnih,
vprašalnih povedi in
kratkih odgovorov;
– petje pesmi He‘s Got the
Whole World in His Hands.
Pisanje:
– zapis v zvezek.
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str. 34–37, nal. 1–7
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
Pisanje:
str. 27, nal. 8, 10
Razlaga slovničnih struktur:
str. 137–138
Pesem:
str. 148
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani

J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Touchstone 6 new

Welcome Unit: FIRST CONTACTS
RAZDELEK

B2: Tim‘s Family

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

DRUŽINA
IZRAŽANJE SVOJINE
VPRAŠALNICE

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in izreka:
– družinski člani in razmerja
med njimi.

Poslušanje:
– besedilo My Family;
– besedilo o treh družinah.

Vaje v UČBENIKU:

Slovnica:
– saški rodilnik (’s);
– svojilni zaimki v
pridevniški rabi;
– vprašalnice: who, what,
where, how, how many,
whose, what … like, where
… from, what colour.

Branje:
– navodila;
– besedilo My family;
– besedila o treh družinah;
– trditve;
– vprašanja;
– navedeni podatki in
besedišče;
– razlaga;
– vaje;
– šala;
– strip;
– primeri pogovorov za
besedne igre in igro vlog;
– angleške in slovenske
povedi.

Učenci:
– se naučijo poimenovati
sorodstvena razmerja in o
njih govoriti;
– se naučijo vprašati in
povedati, koliko bratov
in/ali sester imajo oni ali
nekdo drug;
– se naučijo uporabljati
svojilne zaimke v
pridevniški rabi;
– se naučijo uporabljati
nekatere vprašalnice.
Učenci vadijo spretnosti:
– poslušanja;
– branja;
– govora;
– pisanja.

Govor:
– tvorba povedi/dialogov
po predlogi;
– igra vlog;
– verižne povedi;
– tvorba trdilnih, nikalnih,
vprašalnih povedi in
kratkih odgovorov;
– ponovitev sporočilnih
namenov.
Pisanje:
– povezovanje;
– rešitve nalog;
– zapis v zvezek.

DRUŽINA:
str. 38–41, nal. 1–6
IZRAŽANJE SVOJINE:
str. 41, nal. 7–9
VPRAŠALNICE:
str. 43, nal. 11
FUN-TASTIC:
str. 44
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
DRUŽINA:
str. 20, 21, nal. 47–49
Branje:
str. 22–24, nal. 1–5
Pisanje:
str. 28, nal. 11, 12
Projektno delo:
str. 30, nal. VI, VII
IZRAŽANJE SVOJINE:
str. 19, nal. 43–46
Razlaga slovničnih struktur:
str. 138
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani

33

Touchstone 6 new

J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Welcome Unit: FIRST CONTACTS
RAZDELEK

C: Pronunciation Practice

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

IZREKA

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Izreka:
– dolgi samoglasniki:
/i:/, /ɑ:/, /ɔ:/, /u:/, /ɜ:/;
– kratki samoglasniki:
/ɪ/, /Ʌ/, /ɒ/, /ʊ/, /ve/, /æ/;
– končnica -er;
– th;
– izgovor v in w.

Poslušanje in ponavljanje:
– izreka glasov;
– izreka besed.

Vaje v UČBENIKU:

Učenci utrdijo in
nadgradijo izreko:
– dolgih in kratkih
samoglasnikov;
– th, v in w;
– končnice -er.

str. 45, 46, nal. I–IV
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
/
DODATNE vaje:
/

RAZDELEK

D: Check Back

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

SAMOPREVERJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in slovnica
uvodne učne enote.

Branje ciljev.

Vaje v UČBENIKU:

Govorjenje po iztočnicah.

KAJ SEM SE NAUČIL:
str. 47

Učenci:
– preverijo, kaj so se naučili
v uvodni učni enoti;
– ponovijo sporočilne
namene;
– vadijo spretnost govora.

Samoevalvacija znanja.

PONOVITEV SPOROČILNIH
NAMENOV:
str. 44, nal. 12
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
PONOVITEV BESEDIŠČA:
str. 21, nal. 50, 51
KRATKI ODGOVORI:
str. 18, nal. 42
PONOVITEV SPOROČILNIH
NAMENOV:
Pisanje:
str. 28, 29, nal. 13
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani
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J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Touchstone 6 new

Welcome Unit: FIRST CONTACTS
RAZDELEK

Crossing Cultures: Spotlight on the USA

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

ZDA

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in izreka:
– večja mesta ZDA;
– znamenitosti ZDA;
– značilnosti ZDA.

Branje:
– kviz;
– vprašanja;
– navodila;
– navedeni podatki in
besedišče.

Vaje v UČBENIKU:

Učenci s pomočjo kviza
spoznajo angleško
govorečo deželo ZDA.

Pisanje:
– povezovanje;
– rešitve nalog;
– zapis v zvezek.
Poslušanje in gledanje:
– ogled videa.

str. 48, nal. a, b
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
/
DODATNE vaje:
Ogled videa:
– Short Stories for Kids –
Learn about The United
States of America

(https://www.youtube.com/
watch?v=qENVV7BpWZs)

– USA Facts for Kids

(https://www.youtube.com/
watch?v=3oQfyScJQsA)
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Touchstone 6 new

J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Unit 1: HOME SWEET HOME
RAZDELEK

Lead-in

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

DOM IN NAJLJUBŠI KRAJI

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in izreka:
– kraji in mesta.

Poslušanje:
– razlaga pojma home.

Vaje v UČBENIKU:

Učenci:
– spoznajo razliko med hišo
in domom;
– razmišljajo o svojih
najljubših krajih oz.
mestih.
Učenci vadijo spretnosti:
– poslušanja;
– branja;
– govora;
– pisanja.
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Branje:
– navodila;
– navedeni podatki;
– vprašanja;
– primeri odgovorov.
Govor:
– tvorba povedi in odgovori
na vprašanja po predlogi.

str. 49, nal. I, II
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
Pisanje:
str. 54, nal. 1
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani

J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Touchstone 6 new

Unit 1: HOME SWEET HOME
RAZDELEK

A1: Linda‘s Calculator

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

PREDLOGI ZA IZRAŽANJE POLOŽAJA IN KRAJA

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in izreka:
– pohištvo;
– vsakdanji predmeti;
– predlogi za izražanje
položaja in kraja.

Poslušanje:
– telefonski pogovor;
– opis sobe;
– pesem Bright Red Hat.

Vaje v UČBENIKU:

Učenci:
– utrdijo in nadgradijo rabo
predlogov za izražanje
kraja;
– se naučijo povedati, kje
v sobi se nahaja določen
predmet.
Učenci vadijo spretnosti:
– poslušanja;
– branja;
– govora;
– pisanja.

Slovnica:
– predlogi za izražanje
položaja in kraja:
on, in, under, above, next
to, near, in front of, behind,
between.

Branje:
– navodila;
– telefonski pogovor;
– navedeni podatki in
besedišče;
– primeri pogovorov za
tvorbo dialogov oz. igro
vlog;
– besedilo pesmi Bright
Red Hat;
– vaje.
Govor:
– tvorba povedi/dialogov
po predlogi;
– igra vlog;
– opis sobe;
– dejavnost sporočilne
vrzeli;
– petje pesmi Bright
Red Hat.

str. 50–52, nal. 1–5
str. 188, nal. 5
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
str. 31–32, nal. 1–3
Pesem:
str. 149
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani

Pisanje:
– opis sobe;
– rešitve nalog;
– zapis v zvezek.
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J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Unit 1: HOME SWEET HOME
RAZDELEK

A2: Messy Boy!

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

ZAPOVEDI IN PREPOVEDI
IZRAŽANJE SVOJINE

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in izreka:
– razredna navodila;
– dejanja;
– zdravo življenje;
– javni napisi in obvestila.

Poslušanje:
– pogovor o sobi;
– javni napisi in obvestila;
– strip Repairing a bike;
– pesem Whose Cat Are
You?;
– pesem If You‘re Happy and
You Know It.

Vaje v UČBENIKU:

Učenci:
– se naučijo izražati
zapovedi in prepovedi;
– se naučijo dajati navodila
za zdravo življenje;
– se naučijo povedati,
čigavo je kaj.
Učenci vadijo spretnosti:
– poslušanja;
– branja;
– govora.

Slovnica:
– velelnik;
– saški rodilnik;
– vprašanja z whose;
– nedoločna člena in
določni člen: a/an, the.

Branje:
– navodila;
– razredna navodila in
zapovedi;
– javni napisi in obvestila;
– strip Repairing a bike;
– navedeni podatki in
besedišče;
– pogovor o sobi;
– razlaga;
– vaje;
– primeri pogovorov za
tvorbo dialogov oz. igro
vlog;
– besedilo pesmi Whose Cat
Are You?;
– besedilo pesmi If You‘re
Happy and You Know It;
– angleške in slovenske
povedi.
Govor:
– tvorba povedi/dialogov
po predlogi;
– razredna navodila;
– navodila za zdravo
življenje;
– petje pesmi Whose Cat Are
You?;
– petje pesmi If You‘re
Happy and You Know It.
Pisanje:
– seznam zapovedi in
prepovedi;
– povezovanje;
– rešitve nalog;
– zapis v zvezek.

38

ZAPOVEDI IN PREPOVEDI:
str. 53–55, nal. 1–6
IZRAŽANJE SVOJINE:
str. 56, nal. 7
FUN-TASTIC:
str. 56
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
ZAPOVEDI IN PREPOVEDI:
str. 32–34 nal. 4–7
Branje:
str. 49, nal. 1, 2
IZRAŽANJE SVOJINE:
str. 34, 35, nal. 8–9
Razlaga slovničnih struktur:
str. 138–139
Pesem:
str. 149
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani

J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Touchstone 6 new

Unit 1: HOME SWEET HOME
RAZDELEK

A3: My Life After School

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

PROSTOČASNE DEJAVNOSTI
TRDILNA IN NIKALNA OBLIKA PRESENT SIMPLE

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in izreka:
– prostočasne dejavnosti.

Poslušanje:
– opis dejavnosti po šoli;
– besedilo Linda and I Like
Different Things;
– vprašanja.

Vaje v UČBENIKU:

Učenci:
– se naučijo povedati,
kaj počnejo in česa ne
počnejo po pouku;
– se naučiio povedati, kaj
nekdo drug po pouku
počne oz. česa ne počne;
– tvorijo in uporabljajo
sedanjik (Present
Simple) za opisovanje
vsakodnevnih dejavnosti
in navad;
– tvorijo povedi v 3. osebi
ednine.
Učenci vadijo spretnosti:
– poslušanja;
– branja;
– govora;
– pisanja.

Slovnica:
– Present Simple: trdilna
in nikalna oblika.

Branje:
– navodila;
– navedeni podatki in
besedišče;
– opis prostočasnih
dejavnosti;
– besedilo Linda and I Like
Different Things;
– trditve;
– razlaga;
– vaje;
– šala;
– primeri pogovorov za
tvorbo dialogov oz. igro
vlog.
Govor:
– naštevanje lastnih
prostočasnih dejavnosti;
– tvorba povedi/dialogov
po predlogi;
– zanikanje povedi;
– postavljanje povedi v 3.
os. ednine.

PROSTOČASNE
DEJAVNOSTI:
str. 57, 58, nal. 1–3b
PRESENT SIMPLE (+, –):
str. 59, nal. 3c, 3d, 4
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
PROSTOČASNE
DEJAVNOSTI:
str. 36–37, nal. 10–11
Pisanje:
str. 54–55, nal. 2–3
Projektno delo:
str. 57, nal. I
PRESENT SIMPLE (+, –):
str. 37–38, nal. 12–14
Razlaga slovničnih struktur:
str. 139
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani

Pisanje:
– rešitve nalog;
– zapis v zvezek;
– pretvorba povedi v
različne oblike (trdilna,
nikalna);
– zapis lastnih dejavnosti po
šoli;
– zapis najljubših
dejavnosti;
– zapis dejavnosti prijatelja.
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J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Unit 1: HOME SWEET HOME
RAZDELEK

A4: What do You Collect?

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

ZBIRKE
ŠTEVILA DO 1000
MNOŽINA SAMOSTALNIKOV
VPRAŠALNA OBLIKA IN KRATKI ODGOVORI PRESENT SIMPLE

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in izreka:
– zbirke;
– števila do 1000;
– vsakdanje dejavnosti.

Poslušanje:
– pogovor o zbirkah;
– zbirke;
– števila;
– rešitve nalog;
– izidi žrebanja državne
loterije;
– predstavitev zbirk;
– izreka končnic -s in -es za
tvorbo množine;
– besedilo Collections;
– besedilo o knjižnih in
filmskih likih: Dracula,
Tarzan and Jane.

Vaje v UČBENIKU:

Učenci:
– se naučijo povedati in
vprašati, kaj kdo zbira;
– govorijo o zbirkah;
– utrdijo in nadgradijo
števila do 1000;
– utrdijo in nadgradijo
tvorbo množine
samostalnikov;
– se naučijo tvoriti
vprašanja v sedanjiku in
na njih kratko odgovoriti.
Učenci vadijo spretnosti:
– poslušanja;
– branja;
– govora;
– pisanja.

Slovnica:
– pravilna in nepravilna
množina;
– Present Simple: vprašalna
oblika in kratki odgovori.

Branje:
– navodila;
– pogovor o zbirkah;
– trditve;
– vprašanja;
– navedeni podatki in
besedišče;
– besedilo Collections;
– razlaga;
– vaje;
– primeri pogovorov za
tvorbo dialogov oz. igro
vlog;
– primeri besedil (za zgled)
za opis svoje zbirke;
– besedilo o knjižnih in
filmskih likih: Dracula,
Tarzan and Jane;
– angleške in slovenske
povedi.
Govor:
– pogovor o zbirkah;
– izreka števil;
– pogovor o navadah in
aktivnostih;
– tvorba vprašanj in
odgovorov;
– tvorba povedi/dialogov
po predlogi.
Pisanje:
– odgovori na vprašanja;
– rešitve nalog;
– zapis v zvezek;
– opis svoje zbirke;
– zapis navad in dejavnosti
zase in za druge.
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ZBIRKE:
str. 60, 61, nal. 1–3
str. 64, 65, nal. 14–15
ŠTEVILA DO 1000:
str. 61–63, nal. 4–11
MNOŽINA
SAMOSTALNIKOV:
str. 63, nal. 12–13
PRESENT SIMPLE (?):
str. 65–66, nal. 16–17
FUN-TASTIC:
str. 66
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
ZBIRKE:
str. 39, nal. 15
Branje:
str. 50, nal. 3
Projektno delo:
str. 57, nal. II
ŠTEVILA DO 1000:
str. 39, 40, nal. 16, 17
MNOŽINA
SAMOSTALNIKOV:
str. 41, nal. 18, 19
PRESENT SIMPLE:
str. 42, nal. 20
RAZLIKA MED BITI; IMETI
IN PRESENT SIMPLE:
str. 44, nal. 22–25
Razlaga slovničnih struktur:
str. 139–140
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani

J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Touchstone 6 new

Unit 1: HOME SWEET HOME
RAZDELEK

A5: The Place Where I Live

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

BIVALIŠČA
PRESENT SIMPLE: ODPRTI TIP VPRAŠANJ

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in izreka:
– bivališča.

Poslušanje:
– besedila My unusual
house;
– besedili Types of Houses;
– besedila Three Villages.

Vaje v UČBENIKU:

Učenci:
– se naučijo povedati in
vprašati, kje nekdo živi oz.
stanuje;
– govorijo o sanjskem kraju;
– spoznajo nekaj
nenavadnih domovanj;
– navajajo prednosti in
slabosti nenavadnih
domovanj;
– se naučijo tvoriti
Wh-vprašanja v sedanjiku.
Učenci vadijo spretnosti:
– poslušanja;
– branja;
– govora;
– pisanja.

Slovnica:
– Present Simple:
Wh-vprašanja.

Branje:
– navodila;
– besedila My unusual
house;
– besedili Types of Houses;
– besedila Three Villages;
– vprašanja;
– navedeni podatki in
besedišče;
– razlaga;
– šala;
– primera pogovorov za
tvorbo dialogov oz. igro
vlog;
– vaje.
Govor:
– pogovor o bivališčih;
– pogovor o navadah in
dejstvih;
– navajanje prednosti in
slabosti o domovanjih;
– tvorba povedi/dialogov
po predlogi;
– tvorba Wh-vprašanj in
kratkih odgovorov.

BIVALIŠČA:
str. 67–69, nal. 1, 4, 5
PRESENT SIMPLE
(WH-VPRAŠANJA):
str. 67, 68, nal. 2, 3
Spoznavanje različnih
kultur:
str. 193, 194, nal. I, II
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
BIVALIŠČA IN
PRESENT SIMPLE
(WH-VPRAŠANJA):
str. 43, nal 21, str. 51, nal. 4
Pisanje:
str. 55, nal. 4
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani

Pisanje:
– povezovanje;
– odgovori;
– rešitve nalog;
– zapis v zvezek;
– igra My Home;
– seznam prednosti in
slabosti domov.
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J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Unit 1: HOME SWEET HOME
RAZDELEK

B1: The Coopers’ House

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

PROSTORI V HIŠI, POHIŠTVO IN OPREMA
THERE IS/ARE – TRDILNA OBLIKA

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in izreka:
– sobe in prostori v hiši;
– pohištvo in oprema;
– predlogi za izražanje
položaja in kraja.

Poslušanje:
– opis hiše.

Vaje v UČBENIKU:

Učenci:
– se naučijo poimenovati
nekatere prostore v hiši
oz. stanovanju;
– se naučijo povedati, kje
v hiši se določeni prostor
nahaja;
– se naučijo opisovati, kaj
je nekje s pomočjo zveze
there is/are (+);
– se naučijo opisati
stanovanje/hišo oz.
povedati, kateri prostori
se tam nahajajo;
– se naučijo poimenovati
nekatere kose pohištva in
opreme v stanovanju;
– se naučijo povedati,
v kateri prostor v
stanovanju določeni
predmeti in pohištvo
sodijo.
Učenci vadijo spretnosti:
– poslušanja;
– branja;
– govora;
– pisanja.
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Slovnica:
– there is/there are (trdilna
oblika).

Branje:
– navodila;
– opis hiše;
– vprašanja;
– navedeni podatki in
besedišče;
– razlaga;
– šala;
– vaje;
– primeri pogovorov za
tvorbo dialogov oz. igro
vlog.
Govor:
– opis hiše;
– razporejanje predmetov
v ustrezne prostore v hiši;
– tvorba povedi/dialogov
po predlogi.
Pisanje:
– povezovanje;
– odgovori;
– rešitve nalog;
– zapis v zvezek;
– opis sobe po spominu;
– opis hiše.

PROSTORI V HIŠI,
POHIŠTVO IN OPREMA:
str. 70, 72, nal. 1, 2, 6, 7
THERE IS/ARE:
str. 71, nal. 3–5
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
PROSTORI V HIŠI,
POHIŠTVO IN OPREMA:
str. 44–45, nal. 26–28
Projektno delo:
str. 57, nal. III
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani

J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Touchstone 6 new

Unit 1: HOME SWEET HOME
RAZDELEK

B2: Linda‘s Room

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

OPIS PROSTORA
THERE IS/ARE – NIKALNA IN VPRAŠALNA OBLIKA, KRATKI ODGOVORI

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in izreka:
– pohištvo in oprema;
– deli sobe;
– predlogi za izražanje
položaja in kraja;
– predmeti v učilnici.

Poslušanje:
– opis sobe;
– pesem The House Next
Door;
– strip The Burglar;
– opis počitniškega
stanovanja.

Vaje v UČBENIKU:

Učenci:
– se naučijo poimenovati
nekatere kose pohištva in
opreme v sobi;
– se naučijo opisati (svojo)
sobo oz. kaj in kje se nekaj
v njej nahaja;
– se naučijo povedati, kaj je
oz. česa ni v učilnici;
– se naučijo uporabljati
there is/are + a, some,
many, a lot of, any pri
opisu prostora;
– se naučijo nekaj povedati
o svojem domu oz. sobi.
Učenci vadijo spretnosti:
– poslušanja;
– branja;
– govora;
– pisanja.

Slovnica:
– There is/There are (nikalna
in vprašalna oblika, kratki
odgovori);
– There is/are + a, some, any.

Branje:
– navodila;
– opis sobe;
– besedilo pesmi The House
Next Door;
– iztočnice za opis svojega
doma;
– navedeni podatki in
besedišče;
– trditve;
– razlaga;
– vaje;
– primeri pogovorov za
tvorbo dialogov oz. igro
vlog;
– primeri besedil (za zgled)
za opis svoje sobe;
– strip The Burglar,
– angleške in slovenske
povedi.
Govor:
– opis sobe;
– opis učilnice;
– o svojem domu;
– tvorba povedi/dialogov
po predlogi;
– petje pesmi The House
Next Door;
– dejavnost sporočilne
vrzeli.

OPIS PROSTORA IN
THERE IS/ARE:
str. 73–76, nal. 1–9
str. 188, nal. 6
FUN-TASTIC:
str. 77
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
OPIS PROSTORA IN
THERE IS/ARE:
str. 46–47, nal. 29–30
Branje:
str. 52, 53, nal. 5, 6
Pisanje:
str. 56, nal. 5–7
Projektno delo:
str. 57, nal. IV, V
THERE IS/ARE:
str. 46, 47, nal. 29b, c, d, 30
Pesem:
str. 149
Razlaga slovničnih struktur:
str. 141
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani

Pisanje:
– povezovanje;
– odgovori;
– rešitve nalog;
– zapis v zvezek;
– opis svoje sobe.
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Touchstone 6 new

J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Unit 1: HOME SWEET HOME
RAZDELEK

C: Pronunciation Practice

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

IZREKA

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Učenci:
– utrdijo in nadgradijo
izreko končnic -s in -es
ter zveze th kot /θ/ in /ð/;
– spoznajo razliko med
izgovorom /s/ in /θ/ ter
med /d/ in /ð/;
– se (na)učijo poudariti
besede v povedi.

Izreka:
– končnici -s in -es;
– th kot /θ/ in /ð/;
– /s/ in /θ/;
– /d/ in /ð/.

Poslušanje in ponavljanje:
– izreka glasov;
– izreka besed.

Vaje v UČBENIKU:

RAZDELEK

D: Check Back

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

SAMOPREVERJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in slovnica
1. učne enote.

Branje ciljev.

Vaje v UČBENIKU:

Govorjenje po iztočnicah.

KAJ SEM SE NAUČIL:
str. 80

Učenci:
– preverijo, kaj so se naučili
v 1. učni enoti;
– ponovijo sporočilne
namene;
– vadijo spretnost govora.

str. 78, 79, nal. I–V
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
/
DODATNE vaje:
/

Samoevalvacija znanja.

PONOVITEV SPOROČILNIH
NAMENOV:
str. 77, nal. 10
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
PONOVITEV BESEDIŠČA:
str. 47, nal. 31
str. 48, nal. 32–33
Projektno delo:
str. 57, nal. VI
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani
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J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Touchstone 6 new

Unit 1: HOME SWEET HOME
RAZDELEK

Crossing Cultures: Spotlight on Canada

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

KANADA

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in izreka:
– značilnosti Kanade.

Branje:
– kviz;
– vprašanja;
– navodila;
– navedeni podatki in
besedišče.

Vaje v UČBENIKU:

Učenci s pomočjo kviza
spoznajo angleško
govorečo deželo Kanado.

Pisanje:
– povezovanje;
– rešitve nalog;
– zapis v zvezek.
Poslušanje in gledanje:
– ogled videa.

str. 81, nal. a, b
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
/
DODATNE vaje:
Ogled videa:
– Canada Facts for Kids

(https://www.youtube.com/
watch?v=Zu6rzbL6W2E)

– Canadian Symbols

(https://www.youtube.com/
watch?v=KvkZcg9BCHQV
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Touchstone 6 new

J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Unit 2: In and Out of School
RAZDELEK

Lead-in

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

DNEVI V TEDNU
URA

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Učenci utrdijo:
– poimenovanje dnevov
v tednu;
– izražanje časa.

Besedišče in izreka:
– dnevi v tednu;
– opravila;
– izražanje časa.

Poslušanje:
– dnevi v tednu;
– opravila.

Vaje v UČBENIKU:

Učenci vadijo spretnosti:
– poslušanja;
– branja;
– govora.

Branje:
– navodila;
– navedeni podatki;
– vprašanja.
Govor:
– odgovori na vprašanja.
Pisanje:
– odgovori na vprašanja;
– povezovanje.
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str. 82, nal. I, II
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
DNEVI:
str. 60–61, nal. 7–8
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani

J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Touchstone 6 new

Unit 2: In and Out of School
RAZDELEK

A1: Anna’s School Play

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

KOLIKO JE URA?

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in izreka:
– izražanje časa;
– dnevi v tednu;
– deli dneva.

Poslušanje:
– pogovor o šolski
predstavi;
– izražanje časa;
– opis analogne in digitalne
definicije časa;
– pesem Always on Time;
– besedilo Types of Clocks
and Watches;
– opisi ur;
– strip Philip at a Funfair.

Vaje v UČBENIKU:

Učenci:
– sprašujejo, koliko je ura na
dva načina;
– odgovarjajo, koliko je ura
na dva načina;
– se naučijo povedati, da
ura prehiteva oz. zaostaja;
– povejo, kdaj/ob kateri uri
se nekaj dogaja;
– uporabljajo izraza a.m. in
p.m.;
– govorijo o voznem redu;
– uporabljajo poimenovanja
za dneve v tednu;
– se naučijo povedati, na
kateri dan v tednu se
nekaj dogaja.
Učenci vadijo spretnosti:
– poslušanja;
– branja;
– govora;
– pisanja.

Slovnica:
– vprašanja z What time? in
When?;
– predlogi za izražanje časa:
on, at, past, to;
– časovna izraza: a.m. in
p.m.

Branje:
– navodila;
– pogovor o šolski
predstavi;
– trditve;
– opis analogne in digitalne
ure;
– vprašanja;
– navedeni podatki in
besedišče;
– razlaga;
– šala;
– vaje;
– primeri pogovorov za
tvorbo dialogov oz. igro
vlog;
– strip Philip at a Funfair;
– besedilo pesmi Always on
Time;
– besedilo Types of Clocks
and Watches;
– opisi ur.

str. 83–88, nal. 1–8
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
str. 58–60, nal. 1–6
Projektno delo:
str. 86, nal. I
Pesem:
str. 149
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani

Govor:
– izražanje časa;
– pozdravljanje ob različnih
urah dneva;
– tvorba povedi/dialogov
po predlogi;
– igra vlog;
– odgovarjanje na
vprašanja;
– petje pesmi Always on
Time.
Pisanje:
– povezovanje;
– odgovori;
– rešitve nalog;
– zapis v zvezek.
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Touchstone 6 new

J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Unit 2: In and Out of School
RAZDELEK

A2: The School Timetable

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

ŠOLSKI URNIK

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

Učenci:
– se naučijo poimenovati
šolske predmete;
– govorijo o šolskem urniku:
katere predmete imajo
na urniku, ob kateri uri in
kateri dan;
– govorijo o najljubšem
dnevu v tednu in
odločitev utemeljijo;
– govorijo o najljubšem
šolskem predmetu in
odločitev utemeljijo;
– izražajo mnenje o različnih
šolskih predmetih;
– govorijo o šolskih
predmetih;
– govorijo o svoji šoli in
razredu.
Učenci vadijo spretnosti:
– poslušanja;
– branja;
– govora;
– pisanja.

Besedišče in izreka:
– šolski predmeti;
– izrazi za izražanje mnenja:
I love it. / It‘s no Fun. /
I can‘t stand it…
Slovnica:
– glagol imeti;
– predloga za izražanje
časa: at, on.

SPRETNOSTI IN PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV
Poslušanje:
– pogovor o urniku;
– opis šolskih ur;
– besedilo o najljubših
predmetih in šolskih
krožkih;
– pogovor z učenko;
– besedilo A School Day at
Oakwood School, Horley,
Great Britain;
– besedilo Unusual Schools;
– besedilo Schools in Great
Britain, the USA, and
Slovenia;
– pesem Day-Song.
Branje:
– navodila;
– pogovor o urniku;
– vprašanja;
– trditve;
– besedilo o najljubših
predmetih in šolskih
krožkih;
– navedeni podatki in
besedišče;
– pogovor z učenko;
– razlaga;
– šali;
– vaje;
– primeri pogovorov za
tvorbo dialogov oz. igro
vlog;
– besedilo pesmi Day-Song;
– angleške in slovenske
povedi;
– besedilo A School Day at
Oakwood School, Horley,
Great Britain;
– besedilo Unusual Schools;
– besedilo Schools in Great
Britain, the USA, and
Slovenia.
Govor:
– pogovor o urniku in
šolskih predmetih;
– izražanje mnenja o
šolskih predmetih;
– predstavitev svojega
urnika;
– tvorba povedi/dialogov
po predlogi;
– igra vlog (intervju);
– petje pesmi Day-Song.
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Pisanje:
– povezovanje;
– odgovori;
– rešitve nalog;
– zapis v zvezek;
– zapis šolskega urnika;
– risanje obrazov za
izražanje občutkov o
različnih dnevih v tednu;
– opis svojega najljubšega
predmeta in/ali krožka;
– opis svoje šole.

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE
Vaje v UČBENIKU:
str. 89–94, nal. 1–10
FUN-TASTIC:
str. 94
Spoznavanje različnih
kultur:
str. 195, 196, 197, 199,
nal. I, II, IV
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
str. 61–63, nal. 10–13
Branje:
str. 78, 79, nal. 1, 2
Pisanje:
str. 83, nal. 1, 3
Projektno delo:
str. 86, nal. II
Pesem:
str. 149
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani

J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Touchstone 6 new

Unit 2: In and Out of School
RAZDELEK

A3: A Really Busy Day

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

OBŠOLSKE IN PROSTOČASNE DEJAVNOSTI
HAVE VS. HAVE GOT

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in izreka:
– krožki;
– obšolske dejavnosti.

Poslušanje:
– opis napornega dne.

Vaje v UČBENIKU:

Učenci:
– opišejo potek svojega
šolskega dne (katere
predmete, krožke ali
obšolske dejavnosti imajo
na določeni dan);
– se pogovarjajo o svojih
(obšolskih) dejavnostih
in povedo, kdaj jih imajo
(kateri dan in ob kateri
uri);
– spoznajo razliko med have
got in have.
Učenci vadijo spretnosti:
– poslušanja;
– branja;
– govora;
– pisanja.

Slovnica:
– have got za izražanje
lastnine in sorodstvenih
razmerij;
– have za izražanje dejanj;
– predlog za izražanje časa:
from… to.

Branje:
– navodila;
– opis napornega dne;
– vprašanja;
– trditve;
– navedeni podatki in
besedišče;
– razlaga;
– šala;
– vaje;
– primeri pogovorov za
tvorbo dialogov oz. igro
vlog;
– besedilo School Clubs and
Extra-Curricular Activities.
Govor:
– pogovor o obšolskih
in popoldanskih
dejavnostih;
– tvorba povedi/dialogov
po predlogi – dejavnost
sporočilne vrzeli;
– predstavitev svojih
tedenskih dejavnosti in
predmetov.
Pisanje:
– povezovanje;
– odgovori;
– rešitve nalog;
– zapis v zvezek;
– zapis manjkajočih
dejavnosti v rokovnik;
– zapis tedenskega
rokovnika svojih
dejavnosti;
– miselni vzorec za pripravo
govora o svojih tedenskih
dejavnostih in predmetih;
– opis svojega napornega
dne.

OBŠOLSKE IN
PROSTOČASNE
DEJAVNOSTI:
str. 95–98, nal. 1–6
str. 189, nal. 3
HAVE VS. HAVE GOT
(GRAMMAR TIME UOT):
str. 98
Spoznavanje različnih
kultur:
str. 197, 198, nal. III
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
OBŠOLSKE IN
PROSTOČASNE
DEJAVNOSTI:
str. 63, nal. 14
Pisanje:
str. 83, nal. 2, 4
HAVE VS. HAVE GOT:
str. 64, 65, nal. 15–17
Razlaga slovničnih struktur:
str. 142
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani
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Touchstone 6 new

J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Unit 2: In and Out of School
RAZDELEK

A4: Favourite Dates

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

MESECI
VRSTILNI ŠTEVNIKI IN DATUMI

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in izreka:
– meseci;
– vrstilni števniki;
– datumi;
– pridevniki za opis
osebnostnih značilnosti.

Poslušanje:
– opis napornega dne;
– pogovor pri uri športa;
– meseci v letu;
– vrstilni števniki;
– datumi;
– strip Happy Birthday, dear
Stripey!;
– besedilo Holidays.

Vaje v UČBENIKU:

Branje:
– navodila;
– pogovor pri uri športa;
– vprašanja;
– navedeni podatki in
besedišče;
– besedilo Aztec Horoscope;
– razlaga;
– vaje;
– vprašanja;
– primeri pogovorov za
tvorbo dialogov oz. igro
vlog;
– strip Happy Birthday, dear
Stripey!;
– besedilo Holidays.

Pisanje:
str. 84, nal. 6, 7

Učenci:
– znajo vprašati po datumu
in na to odgovoriti;
– poznajo razliko med
ustnim in pisnim
izražanjem datumov;
– se naučijo vprašati in
povedati, kdaj ima kdo
rojstni dan;
– se naučijo poimenovati
mesece v letu;
– spoznajo vrstilne števnike;
– se naučijo povedati, kateri
so njihovi najljubši datumi
in to utemeljiti.
Učenci vadijo spretnosti:
– poslušanja;
– branja;
– govora;
– pisanja.

Slovnica:
– vrstilni števniki;
– Let‘s + nedoločnik.

Govor:
– odgovori na vprašanja;
– pogovor o pomembnih
datumih in praznikih;
– navajanje datuma svojega
rojstnega dne;
– pogovor o svojem
rojstnem znamenju;
– tvorba povedi/dialogov
po predlogi;
– igra vlog: Happy birthday,
dear Stripey!.
Pisanje:
– odgovori;
– rešitve nalog;
– zapis v zvezek.
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str. 99–104, nal. 1–10
Spoznavanje različnih
kultur:
str. 200, nal. V
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
str. 65, 66, nal. 18–25

Projektno delo:
str. 86, nal. IV
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani

J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Touchstone 6 new

Unit 2: In and Out of School
RAZDELEK

A5: Portia’s Birthday Party

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

PRAZNOVANJE ROJSTNEGA DNE

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in izreka:
– rojstnodnevna darila.

Poslušanje:
– besedilo o Portijini
rojstnodnevni zabavi;
– pesem Happy Birthday.

Vaje v UČBENIKU:

Branje:
– navodila;
– besedilo o Portijini
rojstnodnevni zabavi;
– nadaljevanja zgodbe o
Portijini rojstnodnevni
zabavi;
– vprašanja;
– navedeni podatki in
besedišče;
– razlaga;
– besedilo pesmi Happy
Birthday.

Pisanje:
str. 83, nal. 5

Učenci:
– se naučijo čestitati za
rojstni dan;
– se naučijo ponuditi darilo
in se zanj zahvaliti;
– se naučijo nekaj
predlagati.
Učenci vadijo spretnosti:
– poslušanja;
– branja;
– govora;
– pisanja.

Slovnica:
– Let‘s + nedoločnik.

Govor:
– rojstnodnevna voščila in
pogovori;
– razgovor o rojstnodnevnih
navadah in darilih;
– petje pesmi Happy
Birthday.

str. 105, 106, nal. 1–3
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:

Projektno delo:
str. 86, nal. III
Pesem:
str. 150
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani

Pisanje:
– povezovanje;
– odgovori;
– rešitve nalog;
– zapis v zvezek.
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Touchstone 6 new

J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Unit 2: In and Out of School
RAZDELEK

B1: Anna’s Typical day

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

OPIS DNEVA
PRESENT SIMPLE IN PRISLOVI POGOSTOSTI

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in izreka:
– vsakodnevne dejavnosti;
– predlogi in drugi izrazi za
izražanje časa;
– prevozna sredstva.

Poslušanje:
– besedilo o Anninem
tipičnem dnevu;
– besedilo o dnevu v
življenju oskrbnikov
živalskega vrta;
– pesem What Do You Do in
the Morning?.

Vaje v UČBENIKU:

Branje:
– navodila;
– besedilo o tipičnem
dnevu;
– vprašanja;
– navedeni podatki in
besedišče;
– trditve;
– razlage;
– šala;
– besedilo pesmi What Do
You Do in the Morning?;
– vaje;
– primeri pogovorov za
tvorbo dialogov oz. igro
vlog.

Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:

Učenci:
– opisujejo svoj običajni
dan;
– pripovedujejo o svojih
vsakodnevnih navadah;
– tvorijo in uporabljajo
sedanjik za opisovanje
vsakodnevnih dejavnosti
in navad;
– sprašujejo in
pripovedujejo, kako gre
nekdo v šolo in koliko
časa traja pot;
– uporabljajo predloge in
druge izraze za izražanje
časa;
– sprašujejo in odgovarjajo,
kako pogosto se nekaj
dogaja.
Učenci vadijo spretnosti:
– poslušanja;
– branja;
– govora;
– pisanja.

Slovnica:
– Present Simple za izražanje
navad in dejanj, ki se
ponavljajo;
– Wh-vprašanja;
– predlogi za izražanje časa:
in, on, at, until/till, from…
to, before, after;
– prislovi pogostosti:
always, usually, often…

Govor:
– opis dneva;
– navajanje načina, kako
pogosto gredo učenci v
šolo na kak način;
– tvorba vprašanj o
tipičnem dnevu;
– razgovor o navadah;
– poročanje o navadah
sošolcev;
– tvorba povedi/dialogov
po predlogi;
– primerjava odgovorov v
skupinah;
– tvorba vprašanj in
odgovorov;
– petje pesmi What Do You
Do in the Morning?.
Pisanje:
– povezovanje;
– odgovori;
– rešitve nalog;
– zapis v zvezek;
– zapis resničnih trditev o
svojih navadah;
– zapis navad sošolcev;
– opis dneva.

52

OPIS DNEVA:
str. 107–110, nal. 1, 2a, 3, 4
PRESENT SIMPLE
IN PRISLOVI POGOSTOSTI:
str. 108–112, nal. 2b, c, d,
5–7
OPIS DNEVA:
str. 67, 68, nal. 27, 28
Branje:
str. 79–82, nal. 3–6
Pisanje:
str. 84, 85, nal. 7–10
Projektno delo:
str. 86, nal. V, VI
ČASOVNI IZRAZI:
str. 67, nal. 26, str. 72, nal. 33
PRESENT SIMPLE
IN PRISLOVI POGOSTOSTI:
str. 69–74, nal. 29–32, 34–37
str. 75–77, nal. 39–43
Pisanje:
str. 85, nal. 11
Pesem:
str. 150
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani

J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Touchstone 6 new

Unit 2: In and Out of School
RAZDELEK

B2: A Day In The Life Of Pippi Longstocking

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

PIKA NOGAVIČKA

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in izreka:
– vsakdanja dejanja.

Poslušanje:
– besedilo o Piki Nogavički,
Tomažu in Anici;
– opis običajnega dne Pike
Nogavičke, Tomaža in
Anice.

Vaje v UČBENIKU:

Učenci:
– spoznajo vsakdanjik treh
književnih likov;
– utrjujejo rabo Present
Simple za izražanje navad
in ponavljajočih se dejanj.
Učenci vadijo spretnosti:
– poslušanja;
– branja;
– govora.

Slovnica:
– Present Simple za izražanje
navad.

Branje:
– navodila;
– trditve;
– besedilo o Piki Nogavički,
Tomažu in Anici;
– opis običajnega dne Pike
Nogavičke, Tomaža in
Anice;
– navedeni podatki in
besedišče;
– vaje;
– primeri povedi za opis
dneva.

PIKA NOGAVIČKA:
str. 113–115, nal. 1, 2
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
PIKA NOGAVIČKA:
str. 75, nal. 38
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani

Govor:
– opis videza Pike
Nogavičke;
– povzemanje vsebine
besedila, opis dneva treh
junakov;
– razgovor o razlikah v
vsakdanjiku treh junakov.
Pisanje:
– odgovori;
– rešitve nalog;
– zapis v zvezek.

53

Touchstone 6 new

J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Unit 2: In and Out of School
RAZDELEK

C: Pronunciation Practice

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

IZREKA

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Izreka:
– glasov h in a;
– th kot /θ/ in /θ/;
– neme črke v besedah.

Poslušanje in ponavljanje:
– izreka glasov;
– izreka besed.

Vaje v UČBENIKU:

Učenci utrdijo in
nadgradijo izreko:
– glasov h in /a/;
– besed z nemimi črkami;
– th kot /θ/ in /θ/.

str. 116, 117, nal. I–VI
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
/

Učenci se naučijo
ustrezno naglasiti besede.

DODATNE vaje:
/

RAZDELEK

D: Check Back

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

SAMOPREVERJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA
POMENI ČRKE ‘S’

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

– besedišče in slovnica
2. učne enote;
– končnica ‘s’: okrajšave
(is, has got), množina
samostalnikov, izražanje
svojine, 3. oseba ednine.

Branje ciljev.

Vaje v UČBENIKU:

Govorjenje po iztočnicah.

KAJ SEM SE NAUČIL:
str. 118

Učenci:
– preverijo, kaj so se naučili
v 2. učni enoti;
– razlikujejo med rabami
črke ‘s’;
– ponovijo sporočilne
namene;
– vadijo spretnost govora.

Samoevalvacija znanja.

POMENI ČRKE ‘S’:
str. 77, nal. 44
PONOVITEV SPOROČILNIH
NAMENOV:
str. 115, nal. 3
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
/
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani
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J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Touchstone 6 new

Unit 2: In and Out of School
RAZDELEK

Crossing Cultures: Spotlight on Great Britain

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

VELIKA BRITANIJA

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in izreka:
– mesta v Veliki Britaniji;
– znamenitosti Velike
Britaniji;
– značilnosti Velike
Britanije.

Branje:
– kviz;
– vprašanja;
– navodila;
– navedeni podatki in
besedišče.

Vaje v UČBENIKU:

Učenci s pomočjo kviza
spoznajo angleško
govorečo deželo Veliko
Britanijo.

Pisanje:
– povezovanje;
– rešitve nalog;
– zapis v zvezek.
Poslušanje in gledanje:
– ogled videa.

str. 119, nal. a, b
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
/
DODATNE vaje:
Ogled videa:
– Top 10 Facts About
the United Kingdom

(https://www.youtube.com/
watch?v=Jrka9Nt-nQo&t=32s)

– Top 10 Best Places
to Visit in the UK

(https://www.youtube.com/
watch?v=sqrEEFN7QsM)

– United Kingdom Song

(https://www.youtube.com/
watch?v=5XTGaGsyLbU)

55

Touchstone 6 new

J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Unit 3: Having Fun with Friends
RAZDELEK

Lead-in

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

KAJ ZMORE(M)?

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in izreka:
– zmožnosti;
– živali;
– pridevniki in drugi izrazi
za opis živali;
– deli telesa živali.

Poslušanje:
– opisi živali.

Vaje v UČBENIKU:

Učenci:
– utrdijo izražanje
zmožnosti.
Učenci vadijo spretnosti:
– poslušanja;
– branja;
– govora.

Slovnica:
– can;
– glagol biti;
– glagol imeti.

Branje:
– navodila;
– navedeni podatki in
besedišče;
– opisi živali;
– primeri pogovora za
tvorbo dialoga.
Govor:
– tvorba povedi/dialogov
po predlogi.
Pisanje:
– odgovori;
– rešitve nalog;
– zapis v zvezek.
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str. 120, nal. I, II
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
/
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani

J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Touchstone 6 new

Unit 3: Having Fun with Friends
RAZDELEK

A1: Clever Dog!

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

CAN/CAN’T
OS. ZAIMKI V 3. IN 4. SKLONU

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in izreka:
– osnovne fizične
dejavnosti;
– osebne zmožnosti.

Poslušanje:
– pogovor v parku;
– intervju z robotskim
psom;
– besedilo Romeo and Juliet;
– besedilo Scout Badges;
– pesem I Can‘t Sleep.

Vaje v UČBENIKU:

Branje:
– navodila;
– pogovor v parku;
– vprašanja;
– navedeni podatki in
besedišče;
– razlaga;
– šala;
– besedilo pesmi I Can‘t
Sleep;
– vaje;
– primeri pogovorov za
tvorbo dialogov oz. igro
vlog;
– besedilo Scout Badges.

Spoznavanje različnih
kultur:
str. 201, nal. I

Govor:
– odgovori na vprašanja;
– razgovor o zmožnostih;
– razgovor o stvareh in
ljudeh, ki jih učenci (ne)
marajo;
– tvorba povedi/dialogov
po predlogi;
– petje pesmi I Can‘t Sleep.

Razlaga slovničnih struktur:
str. 143

Učenci:
– se naučijo vprašati in
povedati, kaj nekdo zna
oz. česa ne zna;
– se naučijo vprašati in
povedati, kako dobro
nekdo nekaj zna oz.
zmore;
– se naučijo uporabljati
osebne zaimke v 3. in 4.
sklonu.
Učenci vadijo spretnosti:
– poslušanja;
– branja;
– govora;
– pisanja.

Slovnica:
– can/can‘t za izražanje
zmožnosti: trdilna, nikalna
in vprašalna oblika, kratki
odgovori;
– prislovi načina:
very well, well, quite well,
a little, not at all;
– osebni zaimki v 3. in 4.
sklonu.

Pisanje:
– odgovori;
– rešitve nalog;
– zapis v zvezek;
– zapis zmožnosti in
nezmožnosti sebe in dveh
članov družine.

CAN/CAN’T:
str. 121, 122, nal. 1–4
OS. ZAIMKI V 3. IN 4.
SKLONU:
str. 123, 124, nal. 5–7

Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
CAN/CAN’T:
str. 87–89, nal. 1–5
Pisanje:
str. 110, nal. 3
Projektno delo:
str. 112. nal. 1
OS. ZAIMKI V 3. IN 4.
SKLONU:
str. 90, 91, nal. 6–10

Pesem:
str. 150
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani
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Touchstone 6 new

J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Unit 3: Having Fun with Friends
RAZDELEK

A2: The Things I like

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

KAJ IMAM RAD IN ČESA NE MARAM?

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in izreka:
– preference;
– konjički in razvedrila;
– prostočasne dejavnosti.

Poslušanje:
– besedilo o stvareh, ki jih
Daniel ima rad oz. jih ne
mara;
– pesem Tell Me;
– vprašalnik;
– besedilo Street libraries in
Australia;
– besedilo The Rights of the
Reader.

Vaje v UČBENIKU:

Branje:
– navodila;
– vprašalnik in rezultati
vprašalnika;
– navedeni podatki in
besedišče;
– razlaga;
– besedilo pesmi Tell Me;
– vaje;
– primeri pogovorov za
tvorbo dialogov oz. igro
vlog;
– besedilo Street libraries in
Australia;
– besedilo The Rights of the
Reader.

str. 91, 92, nal. 11–13
str. 105, nal. 1

Učenci:
– se naučijo vprašati in
govoriti o konjičkih in
razvedrilu;
– spoznajo glagole,
s katerimi povedo, da
nekaj marajo oz. nečesa
ne marajo;
– se naučijo, da morajo
glagolu, ki sledi glavnemu
glagolu za izražanje
preferenc, dodati
končnico -ing.
Učenci vadijo spretnosti:
– poslušanja;
– branja;
– govora;
– pisanja.

Slovnica:
– Present Simple
love/like/don‘t like/
hate/enjoy/prefer +
samostalnik/glagol + -ing.

Govor:
– povzemanje, kaj ima
Daniel rad in česa ne
mara;
– razgovor o stvareh, ki jih
učenci (n)imajo radi;
– primerjava odgovorov;
– tvorba povedi/dialogov
po predlogi;
– igra Find someone who…;
– petje pesmi Tell Me.
Pisanje:
– povezovanje;
– odgovori;
– rešitve nalog;
– zapis v zvezek;
– sestavek o stvareh, ki jih
učenci (ne) marajo.
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str. 125–127, nal. 1–6
Branje:
str. 105, nal. 1
Spoznavanje različnih
kultur:
str. 202, 203, nal. II
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:

Razlaga slovničnih struktur:
str. 144
Pesem:
str. 150
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani

J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Touchstone 6 new

Unit 3: Having Fun with Friends
RAZDELEK

A3: An Amazing Day Out

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

PRESENT CONTINUOUS: TRDILNA OBLIKA

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in izreka:
– aktivnosti v zabaviščnem
parku;
– vsakdanje aktivnosti.

Poslušanje:
– besedilo o Avalon Parku;
– strip;
– razgovor v kuhinji;
– zvoki;
– pesem I‘m Riding My
Bicycle.

Vaje v UČBENIKU:

Učenci:
– se naučijo povedati,
kaj lahko počnejo
v zabaviščnem oz.
športnem parku;
– se naučijo povedati, kaj
nekdo ravnokar počne
oz. kaj se dogaja v tem
trenutku;
– se naučijo tvoriti in
uporabljati opisni sedanjik
za izražanje dejanj, ki se
dogajajo v tem trenutku.
Učenci vadijo spretnosti:
– poslušanja;
– branja;
– govora;
– pisanja.

Slovnica:
– Present Continuous: trdilna
oblika.

Branje:
– navodila;
– besedilo o Avalon Parku;
– vprašanja;
– strip;
– navedeni podatki in
besedišče;
– razlaga;
– šala;
– besedilo pesmi I‘m Riding
My Bicycle;
– vaje;
– primer pogovora za
tvorbo dialogov.

str. 128–132, nal. 1–9
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
PRESENT CONTINUOUS (+)
str. 93, 94, nal. 14–18a
Projektno delo:
str. 112, nal. 2
Razlaga slovničnih struktur:
str. 144
Pesem:
str. 150
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani

Govor:
– odgovori na vprašanja;
– primerjava slik;
– razgovor o namišljenih
trenutnih dejavnostih;
– tvorba povedi/dialogov
po predlogi;
– igra vlog;
– petje pesmi I‘m Riding My
Bicycle.
Pisanje:
– povezovanje;
– odgovori;
– rešitve nalog;
– zapis v zvezek;
– primerjava slik;
– opis slike;
– navajanje trenutnih
dejavnosti na slikah.
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Touchstone 6 new

J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Unit 3: Having Fun with Friends
RAZDELEK

A4: There’s a Party Tonight

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

PRESENT CONTINUOUS
PODAJANJE PREDLOGOV

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in izreka:
– vsakdanje aktivnosti;
– predlogi za dejavnosti.

Poslušanje:
– telefonski pogovor in
pogovor na zabavi;
– pesem Are You Sleeping?.

Vaje v UČBENIKU:

Učenci:
– se naučijo vprašati in
povedati, kaj nekdo
pravkar počne oz. kaj se
dogaja v tem trenutku;
– se naučijo tvoriti in
uporabljati nikalno in
vprašalno obliko ter
kratke odgovore opisnega
sedanjika za izražanje
dejanj, ki se dogajajo v
tem trenutku;
– se naučijo predlagati
različne dejavnosti;
– se naučijo izražati
strinjanje oz. nestrinjanje
s predlogom.
Učenci vadijo spretnosti:
– poslušanja;
– branja;
– govora.

Slovnica:
– Present Continuous:
nikalna in vprašalna
oblika, kratki odgovori;
– predlogi: Let‘s…,
Why don‘t we…? …

Branje:
– navodila;
– telefonski pogovor in
pogovor na zabavi;
– vprašanja;
– navedeni podatki in
besedišče;
– vaje;
– razlaga;
– šala;
– besedilo pesmi Are You
Sleeping?;
– primeri pogovorov za
tvorbo dialogov oz. igro
vlog;
– angleške in slovenske
povedi.
Govor:
– trditve;
– povzemanje vsebine
zgodbe s tvorbo povedi;
– povzemanje vsebine
zgodbe s tvorbo vprašanj
in kratkih odgovorov;
– igra pantomima;
– predlogi;
– tvorba povedi/dialogov
po predlogi;
– petje pesmi Are You
Sleeping?.
Pisanje:
– odgovori;
– rešitve nalog;
– zapis v zvezek.
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PRESENT CONTINUOUS:
str. 133–135, nal. 1–4,
Grammar Time Out
PODAJANJE PREDLOGOV:
str. 135, 136, nal. 5, 6,
Remember Box
FUN-TASTIC:
str. 136
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
PRESENT CONTINUOUS (–, ?):
str. 95, 96, nal. 18b–20
PODAJANJE PREDLOGOV:
str. 96, 97, nal. 21
Razlaga slovničnih struktur:
str. 144, 145
Pesem:
str. 151
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani

J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Touchstone 6 new

Unit 3: Having Fun with Friends
RAZDELEK

B1: What‘s The Weather Like Today?

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

VREME

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in izreka:
– vreme.

Poslušanje:
– vremenski izrazi;
– počitniške razglednice;
– razgovor o vremenu;
– pesem Snow Is Falling.

Vaje v UČBENIKU:

Učenci:
– spoznajo besedišče za
opisovanje vremena;
– se naučijo vprašati in
odgovoriti, kakšno je
vreme.
Učenci vadijo spretnosti:
– poslušanja;
– branja;
– govora;
– pisanja.

Slovnica:
– Present Continuous in
Present Simple.

Branje:
– navodila;
– vremenski izrazi;
– počitniške razglednice;
– vprašanja;
– navedeni podatki in
besedišče;
– vaje;
– razlaga;
– besedilo pesmi Snow Is
Falling;
– primer pogovora za
tvorbo dialogov.
Govor:
– pogovor o vremenu;
– tvorba povedi/dialogov
po predlogi;
– petje pesmi Snow Is
Falling.

str. 137, 138, nal. 1–5
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
str. 97, 98, nal. 22, 23
Pisanje:
str. 109, nal. 2
Razlaga slovničnih struktur:
str. 145
Pesem:
str. 151
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani

Pisanje:
– odgovori;
– rešitve nalog;
– zapis v zvezek;
– opis trenutnega vremena.
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Touchstone 6 new
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Unit 3: Having Fun with Friends
RAZDELEK

B2: The Four Seasons

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

LETNI ČASI
PRIMERJAVA OBEH SEDANJIKOV

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in izreka:
– letni časi;
– aktivnosti v letnih časih.

Poslušanje:
– opis najljubših letnih
časov;
– optimistični in
pesimistični komentarji
vremenskih situacij;
– pesem Summer Is The
Season.

Vaje v UČBENIKU:

Branje:
– navodila;
– značilnosti letnih časov;
– opis najljubših letnih
časov;
– vprašanja;
– navedeni podatki in
besedišče;
– vaje;
– razlaga;
– optimistični in
pesimistični komentarji
vremenskih situacij;
– vprašalnik;
– besedilo pesmi Summer Is
The Season.

Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:

Učenci:
– se naučijo poimenovati
letne čase in povedati, kaj
je za njih značilno;
– se naučijo povedati,
kakšno je vreme v
različnih letnih časih;
– se naučijo opisati svoj
najljubši letni čas in
povedati, kaj takrat
počnejo;
– ločijo med dejanji, ki se
dogajajo v tem trenutku
(Present Continuous) in
tistimi, ki se ponavljajo
(Present Simple).
Učenci vadijo spretnosti:
– poslušanja;
– branja;
– govora;
– pisanja.

Slovnica:
– razlika v rabi Present
Simple in Present
Continuous.

Govor:
– navajanje značilnosti
letnih časov;
– odgovori na vprašanja;
– izpolnjevanje vprašalnika;
– petje pesmi Summer Is The
Season.
Pisanje:
– povezovanje;
– odgovori;
– rešitve nalog;
– zapis v zvezek;
– opis najljubšega letnega
časa;
– uvrščanje mesecev v
ustrezni letni čas.
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LETNI ČASI:
str. 139–141, nal. 1–4
PRIMERJAVA OBEH
SEDANJIKOV:
str. 142, nal. 5,
Grammar Time Out
LETNI ČASI:
Branje:
str. 105, nal. 2
Pisanje:
str. 110, nal. 4
PRIMERJAVA OBEH
SEDANJIKOV:
str. 98–102, nal. 24–31
Pisanje:
str. 109, nal. 1
Pesem:
str. 151
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani

J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Touchstone 6 new

Unit 3: Having Fun with Friends
RAZDELEK

B3: The Animal Kingdom

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

DIVJE ŽIVALI IN OPIS ŽIVALI
STOPNJEVANJE PRIDEVNIKOV

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in izreka:
– divje živali;
– živalski deli telesa;
– besedišče za opis živali
(zmožnosti, hrana, vrste,
življenjska okolja …);
– pridevniki za opis in
primerjavo živali.

Poslušanje:
– poimenovanja živali;
– opis živali;
– rešitve kviza;
– pesem We Can save the
Tigers.

Vaje v UČBENIKU:

Učenci:
– se naučijo poimenovati
nekaj divjih živali;
– povedo nekaj o
posameznih divjih živalih,
kakšne so videti, kje živijo,
kaj jedo in kaj zmorejo;
– primerjajo živali med sabo
in pri tem uporabljajo
primernik in presežnik
pridevnikov;
– spoznajo nepravilno
stopnjevanje nekaterih
pridevnikov.
Učenci vadijo spretnosti:
– poslušanja;
– branja;
– govora;
– pisanja.

Slovnica:
– stopnjevanje pridevnikov;
– can;
– glagol biti;
– glagol imeti;
– Present Simple.

Branje:
– navodila;
– opis živali;
– vprašanja;
– navedeni podatki in
besedišče;
– vaje;
– razlaga;
– kviz,
– besedilo pesmi We Can
save the Tigers;
– primer pogovora za igro
ugibanja;
– vaje.
Govor:
– razgovor o živalih;
– navajanje živali;
– odgovori na vprašanja;
– zastavljanje vprašanj o
izbrani živali;
– igra ugibanja živali;
– primerjava živali;
– primerjava športov, držav,
hrane in pijače, šolskih
predmetov in letnih
časov;
– petje pesmi We Can save
the Tigers.

DIVJE ŽIVALI IN OPIS ŽIVALI:
str. 143, 144, nal. 1–4
STOPNJEVANJE
PRIDEVNIKOV:
str. 145, 146, nal. 5–7
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
DIVJE ŽIVALI IN OPIS ŽIVALI:
str. 103, nal. 32, 33
Branje:
str. 106–108, nal. 3–5, 7
Pisanje:
str. 110, nal. 5
Projektno delo:
str. 112. nal. 3, 4
STOPNJEVANJE
PRIDEVNIKOV:
str. 104, nal. 34, 35
Razlaga slovničnih struktur:
str. 145, 146
Pesem: str. 151
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani

Pisanje:
– povezovanje;
– odgovori;
– rešitve nalog;
– zapis v zvezek;
– razvrščanje živali.
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Unit 3: Having Fun with Friends
RAZDELEK

B4: Pets

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

HIŠNI LJUBLJENČKI

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in izreka:
– hišni ljubljenčki oz.
domače živali;
– besedišče za opis hišnih
ljubljenčkov in primerjavo
živali.

Poslušanje:
– opis hišnih ljubljenčkov;
– pogovor v trgovini z
živalmi.

Vaje v UČBENIKU:

Učenci:
– poimenujejo nekaj
domačih živali oz. hišnih
ljubljenčkov;
– se naučijo nekaj povedati
o navadah nekaterih
domačih živali;
– govorijo o obveznostih, ki
jih imajo lastniki domačih
živali.
Učenci vadijo spretnosti:
– poslušanja;
– branja;
– govora;
– pisanja.

Slovnica:
– Present Simple.

Branje:
– navodila;
– opis hišnih ljubljenčkov;
– besedilo The Jungle Book;
– besedilo o kužkih in
mucah;
– vprašanja;
– navedeni podatki in
besedišče;
– vaje;
– primer pogovora za igro
vlog.
Govor:
– odgovori na vprašanja o
hišnih ljubljenčkih;
– odgovori na vprašanja o
prebranem besedilu;
– namišljeni pogovor
z govorečim hišnim
ljubljenčkom;
– dejavnost sporočilne
vrzeli.
Pisanje:
– odgovori;
– rešitve nalog;
– zapis v zvezek;
– opis hišnega ljubljenčka.
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str. 147–149, nal. 1–5
str. 189, nal. 5
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
Branje:
str. 108, nal. 6
Pisanje:
str. 111, nal. 6
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani

J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Touchstone 6 new

Unit 3: Having Fun with Friends
RAZDELEK

C: Pronunciation Practice

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

IZREKA

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Izreka:
– can;
– -ng in -ing;
– črke o;
– /Ʌ/.

Poslušanje in ponavljanje:
– izreka glasov;
– izreka besed.

Vaje v UČBENIKU:

Učenci utrdijo in
nadgradijo izreko:
– naklonskega glagola
can v trdilnih, nikalnih in
vprašalnih povedih;
– končnice -ng in -ing, glasu
/Ʌ/ in črke o.

str. 150, 151, nal. I–IV
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
/
DODATNE vaje:
/

RAZDELEK

D: Check Back

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

SAMOPREVERJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in slovnica
3. učne enote.

Branje ciljev.

Vaje v UČBENIKU:

Govorjenje po iztočnicah.

KAJ SEM SE NAUČIL:
str. 152

Učenci:
– preverijo, kaj so se naučili
v 3. učni enoti;
– ponovijo sporočilne
namene;
– vadijo spretnost govora.

Samoevalvacija znanja.

PONOVITEV SPOROČILNIH
NAMENOV:
str. 149, nal. 6
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
str. 108, nal. 7
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani
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Touchstone 6 new

J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Unit 3: Having Fun with Friends
RAZDELEK

Crossing Cultures: Spotlight on Australia, Spotlight on New Zealand

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

AVSTRALIJA
NOVA ZELANDIJA

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in izreka:
– mesta Avstralije in Nove
Zelandije;
– značilnosti Avstralije in
Nove Zelandije;
– znamenitosti Avstralije in
Nove Zelandije.

Branje:
– kviz;
– vprašanja;
– navodila;
– navedeni podatki in
besedišče.

Vaje v UČBENIKU:

Učenci s pomočjo kviza
spoznajo angleško govoreči
deželi Avstralijo in Novo
Zelandijo.

Pisanje:
– povezovanje;
– rešitve nalog;
– zapis v zvezek.
Poslušanje in gledanje:
– ogled videa.

str. 153, nal. a, b
str. 154, nal. a, b
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
/
DODATNE vaje:
Ogled videa:
– Short Stories for Kids –
Learn about Australia

(https://www.youtube.com/
watch?v=A2z-pCOpAS8)

– Top 10 Best Things To do
in New Zealand

(https://www.youtube.com/
watch?v=WtDBc77RRjY)

– The Difference Between
Australia & New Zealand

(https://www.youtube.com/
watch?v=hlb3gGNBHFE)
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Touchstone 6 new

Unit 4: Mirror, Mirror, on the Wall
RAZDELEK

Lead-in

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

DELI TELESA

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in izreka:
– deli telesa.

Poslušanje:
– pesem The Clown.

Vaje v UČBENIKU:

Učenci:
– ponovijo in nadgradijo
besedišče na temo delov
telesa.
Učenci vadijo spretnosti:
– poslušanja;
– branja.

Branje:
– navodila;
– navedeni podatki in
besedišče;
– besedilo pesmi The Clown.
Govor:
– petje pesmi The Clown.
Pisanje:
– povezovanje;
– odgovori;
– rešitve nalog;
– zapis v zvezek.

str. 155, nal. I, II
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
str. 113–114, nal. 1–3
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani
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Unit 4: Mirror, Mirror, on the Wall
RAZDELEK

A1: Favourites and Idols

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

OPIS VIDEZA LJUDI

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in izreka:
– besede za opis videza.

Poslušanje:
– pogovor o vzornikih;
– opis likov Drakule in
Frankensteina;
– opis videza oseb;
– pesem My Eyes Can See.

Vaje v UČBENIKU:

Učenci:
– opisujejo videz ljudi in po
njem sprašujejo;
– govorijo o svojem
vzorniku in ga opišejo;
– se naučijo povedati nekaj
o podobnosti med člani
družine;
– spoznajo nekaj
samostalnikov z
nepravilno množinsko
obliko in samostalnikov,
kjer angleška ednina
ustreza slovenski množini.
Učenci vadijo spretnosti:
– poslušanja;
– branja;
– govora;
– pisanja.

Slovnica:
– glagol biti;
– glagol imeti;
– nepravilna množina;
– samostalniki v angleški
ednini, ki ustreza
slovenski množini.

Branje:
– navodila;
– pogovor o vzornikih;
– opis knjižnih likov Dracule
in Frankensteina;
– trditve;
– navedeni podatki in
besedišče;
– razlaga;
– šala;
– besedilo pesmi My Eyes
Can See;
– primeri pogovorov za
tvorbo dialogov oz. igro
vlog.
Govor:
– opis videza oseb;
– odgovori na vprašanja;
– razgovor o vzornikih in
njihovem videzu;
– razgovor o podobnosti
družinskih članov;
– tvorba povedi/dialogov
po predlogi;
– petje pesmi My Eyes Can
See.
Pisanje:
– povezovanje;
– odgovori;
– rešitve nalog;
– zapis v zvezek;
– opis videza osebe.
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str. 156–159, nal. 1–6
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
str. 114, nal. 4, 5
Branje:
str. 128, nal. 1, 2
Pisanje:
str. 130, nal. 1–4
str. 132, nal. 9
Pesem:
str. 151
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani

J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Touchstone 6 new

Unit 4: Mirror, Mirror, on the Wall
RAZDELEK

A2: A Fantastic Teacher

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

OPIS ZNAČAJA LJUDI

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in izreka:
– pridevniki za opis
osebnostnih značilnosti.

Poslušanje:
– pogovor o novem učitelju
zemljepisa;
– opis značaja ljudi.

Vaje v UČBENIKU:

Učenci:
– se naučijo vprašati in
povedati, kakšen je nekdo
po značaju.
Učenci vadijo spretnosti:
– poslušanja;
– branja;
– govora;
– pisanja.

Slovnica:
– glagol biti;
– vprašanje What is he/she
like?.

Branje:
– navodila;
– pogovor o novem učitelju
zemljepisa;
– navedeni podatki in
besedišče;
– razlaga;
– vaje;
– primer opisov značaja
ljudi;
– angleške in slovenske
povedi.
Govor:
– tvorba trditev o značaju
ljudi po predlogi;
– opis značaja ljudi;
– navajanje osebnostnih
lastnosti dobrega učitelja,
starša, učenca, prijatelja
…

str. 160–161, nal. 1–4
FUN-TASTIC:
str. 161
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
str. 115–117, nal. 6–12
Pisanje:
str. 130, 131, nal. 5, 6
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani

Pisanje:
– odgovori;
– rešitve nalog;
– zapis v zvezek.
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Touchstone 6 new

J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Unit 4: Mirror, Mirror, on the Wall
RAZDELEK

A3: Different Clothes For Different Occasions

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

KAJ IMAMO OBLEČENO

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in izreka:
– oblačila;
– modni dodatki;
– vzorci;
– najstniški stili.

Poslušanje:
– oblačila;
– opisi oblačil za različne
priložnosti;
– opisi oblačil na zabavi;
– besedilo The Kurent;
– besedilo o oblačilih ljudi.

Vaje v UČBENIKU:

Branje:
– navodila;
– opisi oblačil za različne
priložnosti;
– uganka;
– opisi najstniških stilov
oblačenja;
– kviz o modi in razlaga
modnih slogov;
– navedeni podatki in
besedišče;
– razlagi;
– šala;
– primer pogovora za igro
ugibanja;
– opis, kaj imam(o)
oblečeno;
– besedilo The Kurent.

Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:

Učenci:
– poimenujejo nekatera
oblačila;
– se naučijo povedati, kaj
imajo oblečeno sami ali
nekdo drug;
– se naučijo vprašati in
povedati, katera oblačila
radi nosijo;
– spoznajo nekaj
množinskih samostalnikov
in se naučijo, kako jih
lahko štejejo.
Učenci vadijo spretnosti:
– poslušanja;
– branja;
– govora;
– pisanja.

Slovnica:
– Present Continuous;
– množinski samostalniki.

Govor:
– opis, kaj ima kdo
oblečeno;
– igra ugibanja;
– tekmovanje v
poimenovanju oblačil;
– razgovor o videzu in
oblačenju; izražanje
lastnega mnenja in
kritično vrednotenje izjav
o pomembnosti videza in
oblačenja.
Pisanje:
– povezovanje;
– odgovori;
– rešitve nalog;
– zapis v zvezek;
– zapis nabora oblačil,
obutve in dodatkov
v različnih letnih časih in
ob različnih priložnostih;
– opis trenutnih oblačil
osebe;
– opis lastnih običajnih
oblačil ob različnih
priložnostih.
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str. 162–166, nal. 1–9,
Grammar Time Out
Spoznavanje različnih
kultur:
str. 204, nal. I
str. 117, 118, nal. 13–17
Branje:
str. 129, nal. 3
Pisanje:
str. 131, nal. 7, 8
Projektno delo:
str. 133, nal. I–V
Razlaga slovničnih
struktur:
str. 147
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani

J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Touchstone 6 new

Unit 4: Mirror, Mirror, on the Wall
RAZDELEK

A4: Let‘s Go Out To The Shops

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

V TRGOVINI

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in izreka:
– oblačila;
– nakupovanje: velikosti,
cene …

Poslušanje:
– pogovor v trgovini z
oblačili.

Vaje v UČBENIKU:

Učenci:
– se naučijo vprašati za
dovoljenje;
– vprašajo za ceno;
– povedo, koliko kaj stane;
– se naučijo povedati,
da je nekaj preveliko,
premajhno, predolgo …;
– se naučijo pohvaliti
oblačila nekoga drugega.
Učenci vadijo spretnosti:
– poslušanja;
– branja;
– govora.

Slovnica:
– can za izražanje
dovoljenja;
– vprašanja s How much…?.

Branje:
– navodila;
– pogovor v trgovini z
oblačili;
– trditve;
– navedeni podatki in
besedišče;
– razlaga;
– primeri pogovorov za
tvorbo dialogov oz. igro
vlog;
– besedilo British, American
and Slovenian money: How
much is it?.
Govor:
– tvorba povedi/dialogov
po predlogi;
– igra vlog.

str. 167, 168, nal. 1–4
Spoznavanje različnih
kultur:
str. 205, nal. II
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
str. 119, nal. 18–19
FUN-TASTIC:
str. 120, nal. 20
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani

Pisanje:
– odgovori;
– rešitve nalog;
– zapis v zvezek.
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Touchstone 6 new

J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Unit 4: Mirror, Mirror, on the Wall
RAZDELEK

A5: Tracy Doesn‘t Feel Well

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

BOLEZNI
NAKLONSKI GLAGOLI

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in izreka:
– bolezni in zdravstvene
težave.

Poslušanje:
– poimenovanje bolezni in
bolečin;
– pogovor o slabem
počutju;
– zdravstveni nasveti;
– pesem Here We Go Round
the Mulberry Bush;
– strip A Hypochondriac.

Vaje v UČBENIKU:

Učenci:
– vprašajo, kaj je z nekom
narobe;
– se naučijo povedati, da se
slabo počutijo;
– izražajo sočutje;
– se naučijo povedati, kaj jih
boli;
– predlagajo oz. svetujejo;
– zapovedujejo oz.
prepovedujejo.
Učenci vadijo spretnosti:
– poslušanja;
– branja;
– govora.

Slovnica:
– have in have got;
– naklonski glagoli:
should, must (trdilna in
nikalna oblika).

Branje:
– navodila;
– pogovor o slabem
počutju;
– zdravstveni nasveti;
– navedeni podatki in
besedišče;
– razlaga;
– vaje;
– besedilo pesmi Here We
Go Round the Mulberry
Bush;
– primeri pogovorov za
tvorbo dialogov oz. igro
vlog;
– strip A Hypochondriac;
– angleške in slovenske
povedi.
Govor:
– razgovor o namišljenih
zdravstvenih težavah;
– tvorba povedi/dialogov
po predlogi;
– igra vlog;
– dajanje nasvetov v
primeru različnih
zdravstvenih težav;
– petje pesmi Here We Go
Round the Mulberry Bush.
Pisanje:
– odgovori;
– rešitve nalog;
– zapis v zvezek.
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BOLEZNI:
str. 169, 170, nal. 1–3
NAKLONSKI GLAGOLI:
str. 170–172, nal. 4–5
FUN-TASTIC:
str. 172
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
BOLEZNI:
str. 120, 121, nal. 21, 22, 24,
25
NAKLONSKI GLAGOLI:
str. 121, nal. 23
str. 122, nal. 26
Pisanje:
str. 132, nal. 10
Razlaga slovničnih struktur:
str. 146
Pesem:
str. 151
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani

J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Touchstone 6 new

Unit 4: Mirror, Mirror, on the Wall
RAZDELEK

B1: Food and Drink

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

HRANA IN PIJAČA
ŠTEVNI IN NEŠTEVNI SAMOSTALNIKI

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in izreka:
– hrana in pijača;
– zdrava in nezdrava hrana.

Poslušanje:
– pesem If We Are What We
Eat;
– pesem Quite Remarkable!;
– besedilo Different foods
help us in different ways.

Vaje v UČBENIKU:

Učenci:
– poimenujejo hrano in
pijačo;
– govorijo o hrani in pijači,
ki jim je všeč, katere pa ne
marajo;
– se naučijo povedati, kaj
pogosto jedo/pijejo,
katere hrane jedo malo in
katere veliko;
– ločijo med števnimi in
neštevnimi samostalniki;
– se naučijo uporabljati
vprašalnici How much? in
How many?.
Učenci vadijo spretnosti:
– poslušanja;
– branja;
– govora.

Slovnica:
– števni in neštevni
samostalniki: How much,
How many; (not) much,
(not) many, a lot;
– množina samostalnikov,
ki se končajo na -o.

Branje:
– navodila;
– besedilo Different foods
help us in different ways;
– vprašanja;
– navedeni podatki in
besedišče;
– razlaga;
– vaje;
– besedilo pesmi If We Are
What We Eat;
– besedilo pesmi Quite
Remarkable!;
– primeri vprašanj in
odgovorov za razgovor o
prehranjevalnih navadah.
Govor:
– razgovor o
prehranjevalnih navadah;
– petje pesmi Quite
Remarkable!;
– razgovor o zdravi
prehrani;
– odgovori na vprašanja.

HRANA IN PIJAČA:
str. 173–175, nal. 1, 2, 4, 5
ŠTEVNI IN NEŠTEVNI
SAMOSTALNIKI:
str. 174, nal. 3
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
HRANA IN PIJAČA:
str. 122, 123, nal. 27–29
ŠTEVNI IN NEŠTEVNI
SAMOSTALNIKI:
str. 123, 124, nal. 30, 32
Pisanje:
str. 132, nal. 11
Razlaga slovničnih struktur:
str. 147
Pesem:
str. 151
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani

Pisanje:
– povezovanje;
– odgovori;
– rešitve nalog;
– zapis v zvezek;
– razvrščanje hrane v
kategorije.
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Unit 4: Mirror, Mirror, on the Wall
RAZDELEK

B2: Meals Of The Day

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

OBROKI

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in izreka:
– obroki;
– izražanje količine hrane in
pijače.

Poslušanje:
– besedilo o
prehranjevalnih navadah
treh otrok;
– pogovor treh otrok o tem,
kaj imajo danes za kosilo;
– rešitve;
– besedilo School Lunch
Menus.

Vaje v UČBENIKU:

Branje:
– navodila;
– besedilo o
prehranjevalnih navadah
treh otrok;
– vprašanja;
– navedeni podatki in
besedišče;
– razlaga;
– vaje;
– šala;
– primeri povedi za
izražanje prehranjevalnih
navad;
– besedilo School lunch
menus.

Pisanje:
str. 132, nal. 12

Učenci:
– se naučijo povedati,
kaj zajtrkujejo, kosijo in
večerjajo;
– se naučijo izraziti količino
s števnimi in neštevnimi
samostalniki.
Učenci vadijo spretnosti:
– poslušanja;
– branja;
– govora;
– pisanja.

Slovnica:
– izražanje količine hrane in
pijače.

Govor:
– razvrščanje hrane glede
na obroke;
– odgovori na vprašanja;
– poročanje o prebranem/
slišanem besedilu;
– razgovor o
prehranjevalnih navadah.
Pisanje:
– odgovori;
– rešitve nalog;
– zapis v zvezek;
– razvrščanje hrane med
obroke;
– opis prehranjevalnih
navad.
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str. 176, 177, nal. 1–4
Spoznavanje različnih
kultur:
str. 205, nal. III
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
str. 124, nal. 33

Razlaga slovničnih struktur:
str. 147
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani

J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Touchstone 6 new

Unit 4: Mirror, Mirror, on the Wall
RAZDELEK

B3: Snack Attack!

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

LAKOTA IN ŽEJA
IZRAŽANJE KOLIČINE

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in izreka:
– prigrizki;
– hrana in pijača.

Poslušanje:
– pogovor o hrani.

Vaje v UČBENIKU:

Učenci:
– se naučijo povedati, da so
lačni in žejni;
– se naučijo zaprositi za
hrano in pijačo;
– se naučijo nekaj ponuditi
in ponujeno sprejeti ali
odkloniti;
– se naučijo uporabljati
besedici some in any.
Učenci vadijo spretnosti:
– poslušanja;
– branja;
– govora.

Slovnica:
– I like in I‘d like;
– števni in neštevni
samostalniki in raba
členov a/an, some, any;
How much/How many;
– there is/are.

Branje:
– navodila;
– pogovor o hrani;
– navedeni podatki in
besedišče;
– razlaga;
– vaje;
– primeri pogovorov za
tvorbo dialogov oz. igro
vlog.
Govor:
– tvorba povedi/dialogov
po predlogi;
– igra vlog;
– opis slike s hrano.
Pisanje:
– odgovori;
– rešitve nalog;
– zapis v zvezek.

LAKOTA IN ŽEJA:
str. 178, nal. 1
IZRAŽANJE KOLIČINE:
str. 179, nal. 2
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
LAKOTA IN ŽEJA:
str. 126, nal. 37
IZRAŽANJE KOLIČINE:
str. 124–126, nal. 31, 34–36
Razlaga slovničnih struktur:
str. 147
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani
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J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Unit 4: Mirror, Mirror, on the Wall
RAZDELEK

B4: Some Ice Cream Before Going To The Cinema

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

V RESTAVRACIJI

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in izreka:
– hrana in pijača;
– jedi v restavraciji.

Poslušanje:
– pogovor v restavraciji;
– pogovor A Difficult Guest.

Vaje v UČBENIKU:

Slovnica:
– neštevni samostalniki:
snovna imena.

Branje:
– navodila;
– jedilnik v restavraciji;
– pogovor v restavraciji;
– navedeni podatki in
besedišče;
– razlaga;
– šala;
– primeri fraz za igro vlog v
restavraciji;
– pogovor A Difficult Guest;
– besedilo Food from
Around the World.

Učenci:
– se naučijo opravičiti za
zamudo;
– se naučijo naročiti hrano
in pijačo v lokalu oz.
restavraciji.
Učenci vadijo spretnosti:
– poslušanja;
– branja;
– govora.

Govor:
– igra vlog v restavraciji.
Pisanje:
– odgovori;
– rešitve nalog;
– zapis v zvezek.
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str. 180–182, nal. 1–3
Spoznavanje različnih
kultur:
str. 206, nal. IV
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
str. 127, nal. 38
FUN-TASTIC:
str. 127, nal. 39
Projektno delo:
str. 133, nal. VI
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani

J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Touchstone 6 new

Unit 4: Mirror, Mirror, on the Wall
RAZDELEK

C: Pronunciation Practice

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

IZREKA

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Izreka:
– glasovi /ʃ /, /ʧ/, /ʤ/, /ɒ/,
/ɔ:/, /ǝʊ/, /e/, /æ/, /dr/,
/tr/, /eǝ/ in /ɪǝ/.

Poslušanje in ponavljanje:
– izreka glasov;
– izreka besed.

Vaje v UČBENIKU:

Učenci utrdijo in
nadgradijo izreko
glasov /ʃ /, /ʧ/, /ʤ/, /ɒ/, /ɔ:/,
/ǝʊ/, /e/, /æ/, /dr/,/tr/, /eǝ/
in /ɪǝ/.

str. 183–185, nal. I–VII
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
/
DODATNE vaje:
/

RAZDELEK

D: Check Back

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

SAMOPREVERJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in slovnica
4. učne enote.

Branje ciljev.

Vaje v UČBENIKU:

Govorjenje po iztočnicah.

KAJ SEM SE NAUČIL:
str. 186

Učenci:
– preverijo, kaj so se naučili
v 4. učni enoti;
– ponovijo sporočilne
namene;
– vadijo spretnost govora.

Samoevalvacija znanja.

PONOVITEV SPOROČILNIH
NAMENOV:
str. 182, nal. 4
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
str. 108, nal. 7
DODATNE vaje:
– Čolić, Medved:
Priročnik za učitelje
– Čolić, Medved: Priročnik
z vajami in igrami
– e-gradiva na spletni strani
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Touchstone 6 new

J. Čolić, U. Medved: PRIROČNIK ZA UČITELJE

Unit 4: Mirror, Mirror, on the Wall
RAZDELEK

Crossing Cultures: Spotlight on Ireland

VSEBINSKI NASLOV
SKLOPA

IRSKA

IZOBRAŽEVALNI CILJI

JEZIKOVNA ZNANJA
(besedišče in izreka,
slovnica)

SPRETNOSTI IN
PREVLADUJOČE
DEJAVNOSTI UČENCEV

VAJE V UČBENIKU,
DELOVNEM ZVEZKU
IN DODATNE VAJE

Besedišče in izreka:
– mesta Irske;
– značilnosti Irske;
– znamenitosti Irske.

Branje:
– kviz;
– vprašanja;
– navodila;
– navedeni podatki in
besedišče.

Vaje v UČBENIKU:

Pisanje:
– povezovanje;
– rešitve nalog;
– zapis v zvezek.

DODATNE vaje:

Učenci s pomočjo kviza
spoznajo angleško
govorečo deželo Irsko.

Poslušanje in gledanje:
– ogled videa.

str. 187, nal. a, b
Vaje v DELOVNEM ZVEZKU:
/
Ogled videa
– Introducing Ireland

(https://www.youtube.com/
watch?v=Vqu_wBdrY4s)

– Ireland Facts for Kids

(https://www.youtube.com/
watch?v=EZEcAdYXDh8)

– Ireland – Travel The World
With Your Kids
(https://www.youtube.com/
watch?v=z8dCxxACaHc)

78

