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IV. Poročilo učitelja-izvajalca 
 
Ime in priimek učitelja: Erika Gombač 
Naziv in naslov šole: ŠC Postojna, Cesta v Staro Vas 2, Postojna 
 
Predmet in razred: ANGLEŠČINA   1.a 
 
Uporabljeno e-gradivo:  
Naziv e-gradiva: Elektronski prosojnici (slikovno gradivo in Present continuous), 
                                                                                                            avtorsko delo 
 
Naziv e-gradiva: Elektronska prosojnica (Present simple) 
Nasov na internetu:   http://www2.arnes.si/~angro/slo/index.htm, 27. 11. 08 
 
Naziv e-gradiva: Interaktivne slovnične vaje (dostop: 28. 11. 08) 
Naslovi na internetu:  
VAJA 1: 
http://www.englishlearner.com/tests/present_simple_continuous_quiz_1.shtml 
VAJA 2: 
http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/330/grammar/simcon1.htm 
VAJA 3: 
http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/330/grammar/simcon2.htm 
VAJA 4: 
http://perso.wanadoo.es/autoenglish/gr.prescon.i.htm 
VAJA 5: 
http://perso.wanadoo.es/autoenglish/gr.person.i.htm 
VAJA 6: 
http://a4esl.org/q/h/vm/sp_or_pc.html 
VAJA 7 
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_present_progressive2.htm 
VAJA 8: 
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simpre-prepro/exercises 
VAJA 9 
http://www.englishpage.com/verbpage/verbs1.htm 
VAJA 10 
http://www.englishpage.com/verbpage/verbs2.htm 
 
Naziv e-gradiva: Spletni slovarji (dostop: 28. 11. 08) 
Nasov na internetu: http://www.spletni-slovar.com/ 
                               http://evroterm.gov.si/slovar/slovar.html 
 
 
Opis, kako je pouk potekal drugače (priprava in izvedba pouka, tudi časovna zahtevnost ter 
didaktična vrednost drugačne izvedbe pouka):  
 
Opazila sem, da so bili dijaki bolj aktivni kot pri klasičnem načinu poučevanja. Hkrati je bilo 
vzdušje v razredu bolj sproščeno. 
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Priprava na pouk je zahtevala kar precej časa in brskanja po internetu , vaj je namreč ogromno 
in potrebno je kar nekaj  časa, da narediš selekcijo. 
 
Mnenje o e-gradivu (pozitivno, negativno, možnosti za uporabo pri pouku): 
 
Večina e-gradiv je zanimivih in uporabnih in jih je smiselno uporabiti kot dopolnilo ali 
popestritev tradicionalnega načina poučevanja. 
 

 
Ocenite e-gradivo s šolskimi ocenami (obkrožite):   

Uporabljeno e-gradivo Ocena (1-5) 
interaktivne vaje    5 
elektronska prosojnica :   
http://www2.arnes.si/~angro/slo/index.htm 

  4 

spletni slovarji: 
http://www.spletni-slovar.com/ 
                               
http://evroterm.gov.si/slovar/slovar.html 

  4 

 
Nove ideje, ki so se porodile ob takem delu in predlogi avtorjem e-gradiv: 
/ 
 
 
Prilagam podroben opis izvedbe uporabe e-gradiv pri pouku (za vsaj 3 ure) skupaj z učnimi 
listi in izdelki učencev/dijakov ter vprašalnik za učence/dijake. Objavljeno je tudi na spletni 
strani šole. 
 
Avtorsko delo je bilo opravljeno izven rednega delovnega časa. 
 
 
 
Datum: 28.11.2008                                                              Podpis: Erika Gombač 
 


