
Učbenik za slovenski jezik Na pragu besedila 1: izdaja s plusom so napisale Martina Križaj, 

Marja Bešter Turk, Marija Končina, Mojca Bavdek, Mojca Poznanovič, Darinka Ambrož in 

Stanislava Židan. Namenjen je dijakom 1. letnika gimnazij in srednjih strokovnih šol. V njem 

je 6 poglavij, in sicer Jezik, Sporazumevanje, Besedilo, Obravnava besedilnih vrst, Glasoslovje 

in pravorečje ter Pravopis. 

Zasnova učbenika je sistematična in pregledna. Vsaka učna enota je sestavljena iz štirih 

delov. Na začetku so navodila za pripravo na pogovor, in sicer dijaki naj razmišljajo o 

določeni temi. Temu sledijo splošna navodila za pogovor s profesorjem in sošolci. 

Podrobnejših vprašanj v učbeniku ni, ampak bo ta didaktični korak izpeljal profesor s 

pomočjo vprašanj, ki bodo v gradivu za učitelje. V naslednjem koraku dijaki podrobno berejo 

t. i. razpravljalno besedilo. V tem je razumljivo, jedrnato, sistematično in pregledno 

predstavljena učna snov. Če bo profesor upošteval navodila v učbeniku, bodo dijaki med 

branjem dejavni; uporabljali bodo bralne učne strategije, tako da si kaj izpišejo, podčrtajo, po 

branju pa izdelajo strukturirani povzetek. V zadnjem koraku svoj povzetek primerjajo s 

profesorjevim in ga po potrebi dopolnijo oz. popravijo. Povzemanje besedil je zahtevna 

dejavnost in pomembno je, da dijaki svoj povzetek primerjajo s profesorjevim. Z 

izdelovanjem povzetkov in izmenjavo mnenja bo znanje dijakov trajnejše. 

Učbenik je zasnovan tako, da učitelju dopušča aktivno oblikovanje učne ure, še posebej v 

uvodnem, motivacijskem delu ure in pri zasnovi novih nalog. Dijake pa spodbuja k temu, da 

učno snov usvajajo ne le samostojno, ampak tudi v pogovoru s profesorjem in s sošolci.  

Tudi oblikovna podoba učbenika je privlačna in učinkovita. Vsebino dopolnjujejo fotografije 

in zemljevidi, ki prispevajo k večji nazornosti in k lažjemu razumevanju, ter humorne 

ilustracije. Učbenik Na pragu besedila 1: izdaja s plusom je skladen s sodobnimi spoznanji 

jezikoslovne/slovenistične stroke, z učnim načrtom za slovenščino in primeren za starostno 

stopnjo dijakov, ki jim je namenjen. 
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