OBRMEC ZA OCENO RECENZENTA
KOMISIJA ZA U.BENIKE
STROKOVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPLOSNO IZOBRAZEVANJE
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PODATKI O ROKOPISU
(Stran izpolni zaloZnik pred oddajo recenzentu.J

Naslov utbenika: KLASSE A1

Avtorf Avtorji: Sarah Fleer, Ute Koithan, Bettina Schwieger, Tania Sieber

ZaloLba: KLETT
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VRSTA RECENZI'E

(ZaloZnik oznaii vrsto ocene.)

o

Ocena skladnosti s sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok,

ki opredeljujejo predmet

oziroma podrodje
X Ocena metodiino didaktiine ustreznosti
o Ocena razvojno psiholoSke ustreznosti
Izjavljamo, da je rokopis recenzentu oddan skladno z drugim in tretjim odstavkom 9. tlena
Pravilnika o potrjevanju udbenikov.

Datum oddaje rokopisa:

Podpis odgovorne osebe zalo1nika:

26.8.201.9

Marieta fuvan,
Svetovalka za tuieiezitno literaturo
zie

ch^1utr

OBRAZEC ZA OCENO RECENZENTA
KOMISIJA ZA U.BENIKE
STROKOVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPLOSNO IZOBRAZEVANJE

lme in priimek: Diana Redl Kolar
profesorica nemSkega jezika s knjiievnostjo

lzobrazba:
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Naziv:
(mentor, svetova lec, svetnik)

Znanstveni naslov:
(npr. redni profesor, izredni profesor, docent, asistent, predavatelj viSje strokovne 5ole)
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Recenzija gradiv:
V

/

strokovnih publikacijah javno objavljene recenzije (preteklih 5 let):

/

Sekundarno avtorswo:

Druge aktivnosti:

- dlanica DPK SM za nemidino,
- dlanica projektne skupine Umeidanje izpitov v Skupni evropski referendni okvir na

RIC

(Recenzent oznadi vidik opravljene ocene.)

Ocena skladnosti s sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok, ki

opredeljujejo predmet oziroma podrodje
Ocena metodi6no didaktidne ustreznosti
Ocena razvojno psiholoike ustreznosti
Pisna utemeljitev ocene besedilnega in nebesedilnega dela prejetega udbenika:

Komu ie udbeniSki komplet namenien?
Udbeni5ki komplet Klassel Al je glede na vsebino, barvitost in aktivnosti namenien udencem v
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sedmem in osmem razredu, ki se nemidino kot drugega tujega jezika Sele zadenjajo uditi.
Vsebina
Kazalo udbenika Klasse!

Al je zelo pregledno in nudi uditelju vpogled v posamezne vsebine

in

predvidene cilje iz komunikacije, besedi5ia, slovnice,... Udbenik sestavlja 12 lekcij, ki se vsebinsko
lepo nadgrajujejo (predstavitev osebe, 5ola, moj dan, hrana, druZina, poklici, prosti das, zdravje,
mesto, stanovanje, prazniki, oblaiila, poiitnice) in so glede na veljavni Udni nadrt primerne za udence
sedmega in osmega razreda.
Vsaka lekcija temelji na nadinu obravnave nove udne snovi skozi razlidne aktivnosti (primerjava
nemSkih izrazov s slovenskimi in angleSkimi, posluSanje besedila, ogled video posnetka za usvajanje

komunikacije, ogled video posnetka za usvajanje slovnice, sluSni posnetek za usvajanje izgovorjave,
vaje za krepitev pisnega sporodanja,vaje, ki spodbujajo medpredmetni pristop).
Na zadetku lekcije so udenci motivirani k temu, da ob pestrem slikovnem gradivu razmiSljajo o tem,
kaj Ze poznajo (npr. osebe, deiele, besede,...). Na teh uvodnih straneh vsake lekcije so zapisanitudi
udni cilji, ki naj

bijih udenci usvojili. Sledijo vaje za krepitev

slu5ne in govorne spretnosti ob

fotografijah, stripu ali pa pisnem besedilu. Udenci krepijo komunikacijo s pomoEjo jezikovnih sredstev,
kiji spoznajo najprej s kratkim video posnetkom, nato pa 5e v zeleno obrobljenem okvirdku.
Pridobivanje slovnidnih struktur poteka na podoben nafin, se pravi ob video posnetku in oranZno
obarvanem okvirdku. Ta barvni pristop je za udence zelo primeren, saj so bistvene stvari predvsem v
fazi ponavljanja na todno dolodenem mestu, todno dolodene barve in ufenci vedo, kdaj utrjujejo
jezikovna sredstva, kdaj pa slovniine strukture. Tuditipivaj so zelo razlidni, od razvr5danja,
povezovanja, obkroZevanja do pisanja.

tri lekcije sledi enota, imenovana Plateau, ki uEence skozi razlidne dejavnosti ( posluSanje
besedil, naloge v dvojicah, razlidne igre) motivira k ponavljanju in utrjevanju ie usvojenih vsebin.
Poleg tega spoznavajo tudi kulturne, geografske in druibene znadilnosti nem5ko govoredih deiel
Na vsake

(Landeskunde) in na koncu z dialogom in video posnetkom zakljudijo enoto ponavljanja.
Ne le v vsaki lekciji, ampak tudi v enoti Plateau, se spodbuja udence k razlidnim aktivnostim, kjer

razvijajo besediSde (Wortschatz), jezikovno pravilnost (Grammatik) ter komunikacijske, bralne, sluSne

veSiine in veSdine pisnega sporodanja (Kommunikation). Na zadnjih straneh udbenika je pregled
slovnice, kjer se tako kot pri posameznih lekcijah pojavlja oranZna barva.
UEenci bodo z uibenikom Klasse!

Al glede na vsebino in dejavnosti zagotovo razvijalijezikovne

sposobnosti ( sluino in bralno razumevanje ter govorno in pisno sporoianje).

-

SluSno razumevanje:

Udbenik takoj na zadetku postreZe z besedi5iem in simboli, ki udence pripeljejo do tega, da

laije in hitreje sledijo pouku. Vstopne naloge v novo lekcijo so preteZno slulna besedila, ki sprva
temeljijo na zelo kratkih, enobesednih povedih, kasneje pa daljSih.

-

Bralno razumevanje:
Besedila so zapisana v obliki preprostega dialoga, kot strip, potem pa se

ie daljiajo.

Razumevanje teh kaZe na usvojeno besedi5ie in ufendev napredek.

-

Govorno sporoianje
Udbenik je naravnan tako, da udence zelo hitro motivira h govorjenju, sprva zzelo preprostimi

enobesednimi povedmi, tekom lekcij pa se nabor jezikovnih sredstev lepo nadgrajuje in Siri. Vsa
ta jezikovna sredstva se zapisana v zelenih okvirikih, ki udence
aio k uoorabi.
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Pisanje

Udbenik spodbuja veidine pisnega sporodanja. Sprva se pisanje uri v obliki nalog dopolnjevanja,
prepisovanja besed. Tekom lekcij pa zahtevajo naloge ved pisanja in poznavanja ustreznih

slovniinih struktur.
Slovniine strukture
Podajanje slovnidnih struktur je zelo izvirno, saj se te nahajajo v oraninih okvirdkih, kar je za
udence zelo primerno in tudi zadnje strani udbenika vsebujejo pregleden slovnidni del, kije prav

tako v oranini barvi. Slovnidne strukture temeljijo sprva predvsem na usvajanju pravilnega
vrstnega reda besed kratkih povedi, ter rabi doloienih glagolov in samostalnikov. Tekom lekcij
pa se nabor 5iri.
BesediSde
BesediSEe tega udbenika je zelo raznovrstno

in prehaja od preprostega h kompleksnejiemu.

BesediSte je lepo vpleteno v dialoge in besedila, ter hkrati v sluina besedila. Ob slu5nih

besedilih udenci vadijo pravilno izgovorjavo in tako brez vedjih teiav sledijo nadgrajevanju
snovi. To so sprva kratke enobesedne povedi, ki se tekom lekcij Sirijo in dopolnjujejo z novim

bogatejiim besedi56em.
Delovnizvezek Klasse! Al sledi nalogam in uinisnoviv uibeniku. Poudarek je na krepitviveidin, kiso
predvidene v udbeniku. Tuditu se pojavljajo uvodne strani v lekcijo, kjer udenci z vajami
dopolnjevanja, dopisovanja utrjujejo predvsem besediSde. Sledijo naloge povezovanja, dopisovanja
manjkajodih besed , dopolnjevanja dialogov, prepisovanja dialogov ter naloge tvorbe povedi, s
katerimi udenci utrdijo pridobljeno znanje. Nekatere naloge so podprte s sluinimi besedili, ki
spodbujajo udence ne le k usvajanju besediSia, ampak tudi prave izgovorjave ter stavdne melodije.
Ob nalogah v delovnem zvezku so tudi dolodeni simboli, ki udencem sporodajo, da zahteva naloga od
njih: poslu5anje z dopolnjevanjem, posluSanje in glasno izgovarjanje, pisanje besedila, delo v dvoje,
delo v troje ter naloge na spletu.
Na koncu posamezne lekcije se nahaja slovar s pomembnimi besedami in disto na koncu 5e test za

preverjanje svojega znanja (po sistemu formativnega spremljanja znanja).
Tako kot je po treh lekcijah v udbeniku enota Plateau, sledi v delovnem zvezku tudi po treh lekcijah
enota Testtraining, kjer uienci s ciljno usmerjenimi nalogami pokaiejo napredek v razvijanju vseh
Stirih jezikovnih veidin ( bralno razumevanje, sluino razumevanje, govorno in pisno sporoianje).

kompletom Klasse! A1, kiie skladen s temami in vsebinami Uinega nairta, lahko
uEenci sedmega in osmega razreda usvojijo nemiEino na zelo prijeten, sodoben, pester ter aktiven
naEin, saj gradivo krepi poleg omenjenih Stirih jezikovnih kompetenc tudi digitalno pismenost,

Z uEbeniSkim

medkulturnost ter ustvarjalnost. Predlagam, da ga Komisija za potrjevanje uEbenikov potrdi.
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Pred pregledom sem bil seznanjen s Pravilnikom o potrjevanju udbenikov in pojasnili za
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naiin vkljuiuje interaktivne gradnike (vodene utne poti, igre, naloge, teste, orodja za analizo
odgovorov) za pridobivanje, utrjevanje ter preverjanje znanja
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usvojenegaznanjater razvijanju sposobnosti za razvijanje ciljnih dejavnosti.
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