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SPLOŠNO 

Headway 5th edition je že peta izdaja priljubljene in uveljavljene učbeniške serije Headway. Učbeniški 

komplet Headway 5th edition Pre-intermediate vsebuje gradivo za poučevanje angleščine na ravni 

A2/B1 glede na Skupni evropski jezikovni okvir. Učbenik Headway 5th edition Pre-intermediate je 

namenjen poučevanju angleščine kot prvega tujega jezika v 1. in 2. letniku srednjega tehniškega oz. 

strokovnega izobraževanja in poučevanju angleščine kot drugega tujega jezika v 1. in 2. letniku 

gimnazijskega izobraževanja ter kot drugega tujega jezika v 3. in 4. letniku srednjega tehniškega oz. 

strokovnega izobraževanja. 

 

VSEBINA UČBENIŠKEGA KOMPLETA 

Učbeniški komplet Headway 5th edition Pre-intermediate sestavljajo: 

- učbenik s kodo za dostop do spletnega gradiva, 

- delovni zvezek, 

- priročnik za učitelje s kodo za dostop do spletnega gradiva, 

- zvočno gradivo za delo v razredu, 

- gradivo za interaktivno tablo (Classroom Presentation Tool), 

- spletna stran za dijake in učitelje. 

 

UČBENIK 

Struktura učbenika je jasna in pregledna. Učbenik je večbarven, obsega 160 strani. Besedilo 

dopolnjuje bogato in raznoliko slikovno gradivo (fotografije, ilustracije, karikature, preglednice, 

diagrami). Prenovljena grafična podoba je sodobna, hkrati pa ohranja elemente, ki smo jih navajeni iz 

prejšnjih izdaj. 

Headway sledi sodobnim smernicam poučevanja. Z uporabo učbenika in ostalih komponent dijaki pri 

pouku angleškega jezika razvijajo vse jezikovne zmožnosti (bralne, govorne, slušne, pisne) in 

spoznavajo druge kulture, dosežke itd. 

Nabor tem, ki ji najdemo v učbeniku je raznolik. Večinoma gre za splošne teme (npr. odnosi, hrana, 

hobiji), ki pa jih avtorji približajo dijakom z resničnimi zgodbami, včasih tudi znanimi osebnostmi (npr. 



Usain Bolt, princ Harry, John Lennon). Gradivo nudi tudi veliko možnosti medpredmetnega 

povezovanja (prehrana, zgodovina, geografija).   

Učbenik sestavlja 12 učnih enot. Posamezne enote obravnavajo naslednje teme: 

1. Getting to know you (odnosi – prijateljstvo, zmenki) 

2. Let's get together (družina, sosedje, (ne)odvisnost) 

3. Good news, bad news! (novice, zgodbe) 

4. Food for thought (hrana) 

5. The future's in your hands (načrti za prihodnost) 

6. History repeats itself (preteklost) 

7. Simply the best (najljubše stvari) 

8. Living dangerously (nevarni poklici, zdravje) 

9. What a story! (književnost, občutki) 

10. All-time greats (presežki – naj ljudje, dogodki, športi …) 

11. People with a passion (zbirateljstvo) 

12. You never know … (tveganje, naključja) 

 

STRUKTURA ENOTE 

Vsaka enota se začne z uvodno stranjo s fotografijo, ki služi kot uvodna motivacija za posamezno 

temo, in vprašanji, ki so iztočnica za diskusijo z dijaki. Učitelj ima za uvod v novo enoto na voljo tudi 

videoposnetek.  

Nato sledi predstavitev slovnične strukture v kontekstu (Grammar). Dijaki strukturo spoznajo preko 

krajših besedil različnih vrst (npr. krajše besedilo, dialog), slikovnih iztočnic ali slušnih posnetkov. 

Predstavljene so naslednje slovnične strukture: Present Simple/Continuous, Past Simple/Continuous, 

Present Perfect Simple/Continuous, Past Perfect, will, going to, trpnik, členi, števni in neštevni 

samostalniki, stopnjevanje pridevnikov, pogojni stavki. Pregled slovnice (razlaga s primeri) se nahaja 

na koncu učbenika v razdelku Grammar reference. Dijaki utrjujejo slovnične strukture preko številnih 

vaj v učbeniku (Practice), delovnem zvezku in na spletu.  

Vsaka enota vključuje daljše besedilo, preko katerega dijaki razvijajo bralne spretnosti in širijo 

besedišče, hkrati pa je besedilo vedno tudi izhodišče za pogovor. Bralna besedila neposredno 

nagovarjajo dijake tako z naborom vsebin kot z dodatnimi nalogami  (npr. What do you think?, 

Talking about you, Project), kjer dijak pravkar prebrano besedilo poveže z izkušnjami iz svojega 

življenja in dobi navdih za nadaljnje raziskovanje oz. razmišljanje o posamezni temi.  

Temo posamezne enote lahko nadgradimo z ogledom videoposnetka, pri katerem lahko uporabimo 

že pripravljen učni list z nalogami (vsak učni list je opremljen z nalogami, ki jih dijaki rešujejo pred, 

med in po ogledu videoposnetka). Tako kot veliko nalog v učbeniku tudi naloge, ki se navezujejo na 

videoposnetke, spodbujajo dijake k dodatnemu raziskovanju in poglabljanju znanja ter k projektnemu 

delu. 

Preko bralnih besedil in slušnih posnetkov dijaki spoznavajo vsebine, ki so jim blizu: družina, 

prijateljstvo, hrana, načrti za prihodnost. Spoznali bodo nekaj zanimivih zgodb in zgodovinskih 

dejstev: ozadje nastanka sladolednih lučk, čipsa in čokoladnih piškotov, izjemni zgodbi dveh 



najstnikov, izkušnje kaskaderjev, nenavadni zbiratelji, zapuščina Rimljanov. Do navedenih vsebin se 

bodo znali kritično opredeliti in jih povezati z lastnimi izkušnjami. 

Posebno pozornost učbenik namenja razvijanju slušnih spretnosti, saj je poleg že omenjenih 

videoposnetkov zelo veliko slušnih posnetkov – tako krajših (npr. posnetki za vajo izgovorjave 

posameznih besed ali končnic) kot daljših (posamezni govorci oz. dialogi). Dijakom so na voljo 

raznolike naloge slušnega razumevanja (npr. dopolnjevanje povedi, povezovanje, iskanje bistvenih 

informacij). Zapis slušnih posnetkov se nahaja na koncu učbenika.  

Vsaka enota ima razdelek Vocabulary z vajami, ki dopolnjujejo in nadgrajujejo besedišče bralnega 

besedila (npr. oblačila, frazni glagoli, sopomenke, protipomenke, stalne besedne zveze).  

Tako kot v prejšnjih izdajah učbenika Headway je tudi tokrat v vsaki enoti razdelek Everyday English, 

ki je namenjen razvijanju in utrjevanju angleščine v različnih vsakdanjih situacijah (neformalni 

pogovori, telefonski pogovor, pri zdravniku ipd.).  

Posamezna enota se zaključi z razdelkom Writing, kjer najdemo primere različnih besedilnih vrst 

(razglednica, elektronsko sporočilo ipd.), primer obrazca, opisa kraja in dogodka. Učbenik ponuja tako 

vzorčne primere kot tudi navodila za vodeno pisanje po korakih in napotke za izboljšanje stila pisanja 

(vezna sredstva, razvrščanje odstavkov, odpravljanje pravopisnih napak). Dodatne vaje so na voljo na 

spletu.  

Razvijanje posamezne jezikovne spretnosti oz. zmožnosti se največkrat prepleta z drugimi 

spretnostmi (bralno in slušno razumevanje, slušno razumevanje in govorno sporočanje, bralno 

razumevanje in govorno sporočanje itd.), tako da dijaki sistematično razvijajo vse spretnosti. 

 

DELOVNI ZVEZEK 

Delovni zvezek je črno-bel in obsega 96 strani. Tematsko sledi učbeniku (12 enot) in nudi obilo vaj za 

utrjevanje obravnavane snovi v učbeniku. Poudarek je na utrjevanju slovnice, besedišča in 

vsakodnevnega sporazumevanja (razdelki Grammar, Vocabulary in Everyday English v vsaki enoti). 

Enota se zaključi s preverjanjem znanja (Review), po vsaki 4. enoti pa sledi preverjanje in utrjevanje 

večjega sklopa obravnavane snovi (Stop and check). Vaje so različnih tipov (dopolnjevanje, 

povezovanje, razvrščanje, krajša besedila, križanke), ki jih ustrezno dopolnjuje slikovno gradivo.  

Delovni zvezek ima tudi rešitve, kar dijaku omogoča samostojno delo doma ali v razredu. 

 

PRIROČNIK ZA UČITELJE Z DOSTOPOM DO SPLETNEGA GRADIVA 

Nepogrešljivi del učbeniškega kompleta Headway 5th edition Pre-intermediate je priročnik za učitelje 

(240 strani), ki mu je priložena koda za dostop do dodatnega gradiva preko spletne strani. 

Poleg zelo natančno razdelanih predlogov za izvedbo vsake enote in dodatnih idej za izvedbo ure v 

razredu priročnik ponuja še dodatne delovne liste za utrjevanje slovničnih struktur in besedišča ter 

razvijanje govornih spretnosti. Vse učne liste je dovoljeno fotokopirati za delo v razredu. 



Še več gradiva ima učitelj na voljo na spletni strani headwayonline.com, kjer se registrira s priloženo 

kodo. Učitelj tako dostopa do dodatnega gradiva (Teacher's Resource Centre) preko kateregakoli 

računalnika z internetno povezavo ali pa si gradivo prenese in shrani na računalnik.  

V naboru dodatnega gradiva se nahajajo:  

- napotki za učitelje, ki se nahajajo tudi v priročniku 

- dodatno fotokopirno gradivo, ki se nahaja tudi v priročniku 

- vsi slušni posnetki (iz učbenika in delovnega zvezka) 

- transkripcije slušnih posnetkov 

- videoposnetki 

- učni listi za videoposnetke 

- testi (v .pdf ali .doc formatu) 

- vaje za utrjevanje izgovorjave 

- rešitve 

- seznam besedišča 

- besedila, ki so primerno oblikovana za dijake z disleksijo 

Poleg dodatnega gradiva lahko učitelj na isti spletni strani oblikuje skupine dijakov v posamezne 

razrede in spremlja napredek dijakov, saj imajo tudi dijaki svojo kodo, s katero dostopajo do vaj na 

spletu. Vaje za dijake so namenjene ponavljanju in utrjevanju vseh jezikovnih spretnosti.  

 

SKLEP 

Učbeniška serija Headway je na tržišču že več kot trideset let, prenovljena peta izdaja pa je dokaz, 

kako uspešno združiti tradicijo s sodobnimi pristopi. Čeprav z lahkoto prepoznamo tipične elemente 

učbenika Headway, pa gre za popolnoma prenovljeno izdajo – tako z vsebinskega kot oblikovnega 

vidika. Kot eno izmed glavnih odlik prenovljenega učbenika Headway 5th edition Pre-intermediate bi 

izpostavila dejstvo, da nagovarja dijaka tako rekoč na vsakem koraku, saj se od dijaka pričakuje, da bo 

po vsakem sklopu vaj prebrano oz. slišano znal kritično presojati in ovrednotiti ter povezati s sabo in 

svojim okoljem. Prav tako bi poudarila, da učbenik s pomočjo bogatega dodatnega spletnega gradiva 

omogoča možnost sodobnega, dinamičnega pouka, ki je blizu tako učiteljem kot (predvsem) dijakom.  

Učbenik Headway 5th edition Pre-intermediate v celoti ustreza vsem sodobnim metodično-

didaktičnim smernicam in je v skladu z učnim načrtom, zato ga predlagam v potrditev. 
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