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ZADEVA: Strokovna ocena posodobljenega učbenika Ich und Deutsch 4 neu za nemščino v 

osnovni šoli 

 

Učbenik sem pregledala oziroma ocenila po poglavjih, kot si sledijo.  

 

Učbenik je razdeljen na šest sklopov, ki so bili že v starem učbeniku. Le-ti so ustrezni tako starosti 

učencev ter učnim vsebinam iz Učnega načrta za prvi tuji jezik. Na to nimam pripomb.  

 

Učne vsebine so v novem učbeniku posodobljene in dopolnjene. Navezujejo se na učenčeve interese, 

vsakdanje življenjske situacije in doživljanje resničnega sveta okoli sebe: življenje v šoli, orientacija v 

mestu oz. domačem kraju, bivanje, živalski svet, nakupovanje in potovanja. Učne vsebine omogočajo 

osnovno sporazumevanje v vsakdanjih situacijah. Učenec dosega standarde znanja, ki so skladni z 

učnim načrtom.  

 

Učni cilji ustrezajo novejšim spoznanjem stroke, vključujejo možnosti celostnega razvoja učenca in 

različne ravni njegovega znanja, njegovih veščin, dejavnosti in kompetenc.  

 

V gradivu se pojavljajo igre, uganke, rime in različne zgodbe. Menim, da so pomembna za vsa 

obdobja, seveda se prilagodijo starosti učencev.  

 

Slovnične strukture so zelo lepo in pregledno zapisane v tabelah – posamezno sproti, kakor tudi na 

koncu vsakega poglavja.  

 

Vrste besedil ocenjujem kot ustrezne. 
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Vsebine omogočajo tudi medpredmetno povezavo – CLIL, ki je v današnjem času nujna. Teoretična 

spoznanja se povezujejo s prakso.  

 

Za doseganje standardov je odgovoren učitelj s svojim načrtovanjem in izvedbo svojega pouka. 

Menim, da mu učbenik še vedno omogoča dovolj svobode, da v svoje delo vključi še dodatna in lastna 

gradiva in nove medije.  

 

Pouk tujih jezikov v vzgoji in izobraževanju pridobiva čedalje večji pomen in  nemščina je v Evropi, 

katere del smo, najbolj razširjeni materni jezik. Prav tako ima nemščina ob angleščini kot jeziku 

svetovne komunikacije, zlasti v Evropi, velik sporazumevalni pomen. Angleščina je sicer svetovni 

jezik, a otroke je potrebno vzgajati v večjezičnem duhu: »Englisch ist ein Muss, aber Deutsch ist ein 

Plus.« Učbenik je zasnovan tako, da razvija možnosti za osebne, poklicne in življenjske perspektive.  

 

 

 

 

Lidija Pelcl Mes, profesorica nemščine in sociologije 
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