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Potem ko sem recenzirala tako staro kot novo verzijo vseh Matrix učbeniških gradiv, sem 
tokrat dobila v recenzijo še Matrix Foundation. Če so bila prejšnja Matrix gradiva (od Pre-
Intermediate do Upper-Intermediate namenjena srednješolcem, predvsem gimnazijcem, 
Je seveda vprašanje, komu bi lahko bil namenjen Matrix Foundation. Avtorica namreč 
zagotavlja, naj bi učence popeljal na solidno A2 stopnjo v skladu z evropskimi smernicami 
učenja in poučevanja (Common European Framework), torej tik pod Matrix-Preintermediate 
(stopnja B1). Po pregledu sem tudi ugotovila, da predstavljajo nekakšen temeljni 
(foundation) pregled slovničnih in jezikovnih vsebin, ki naj bi jih  osnovnošolci obvladali pri 
prehodu na srednjo šolo. Predvsem bi bila gradiva zelo uporabna za srednješolce s šibkim 
jezikovnim predznanjem, morda v poklicnem izobraževanju ali le kot predstopnja prehoda na 
zahtevnejša učbeniška gradiva. 

UČBENIK MATRIX FOUNDATION 

Na začetku učbenika najdemo uvodno poglavje z imenom Getting strated, ki je nekakšen 
uvod v najosnovnejše slovnične strukture. Sledi 10 tematskih enot, ki so pregledno podane 
na začetku učbenika. Vsaka enota je sestavljena iz Bralnega dela z vajami besedišča, slovnice, 
slušnega dela z govornimi vajami in pisnega dela ter čisto na koncu še ponovitvenih vaj iz 
slovnice in besedišča. Po vsakih dveh enotah so vaje za utrjevanje. V vsaki drugi enoti je še 
posebna rubrika imenovana Culture Focus.  
Delovni zvezek je namenjen utrjevanju, pa tudi razširitvi obravnavanih tem s pomočjo 
dodatnih vaj, ki pokrivajo vse jezikovne spretnosti iz učbenika. 



 JEZIKOVNE VSEBINE 

Tematsko  enote pokrivajo osnovna področja učenčevega življenja od vsakodnevnih 
opravkov, šolanja, do družine, prostega časa ter okolja in znanosti. Prikazane so zanimivo in 
so vzete is sodobnega življenja. Zelo dobrodošla je rubrika Culture Focus, ki sicer ne 
obravnava le kulturne raznovrstnosti, temveč učence predvsem vzpodbuja k samorefleksiji, 
opazovanju in primerjavi njihovega domačega okolja s tujim. 

Slovnične strukture so uvedene v kontekstu s pomočjo bralnega in slušnega besedila in se 
domiselno prepletajo  z leksikalnimi funkcijami. Pokrivajo res le tisto osnovo, ki jo učenci 
neobhodno potrebujejo; od osnovnih časov, do členov in pridevnikov. Kot smo že navajeni iz 
Matrixovih učbenikov so vaje raznovrstne, od induktivnih do deduktivnih in dopolnjevalnih 
ter temeljijo na kognitivnem pristopu usvajanja tujega jezika. Vsaka enota ima še posebno 
rubriko Note!, ki poudarja posebnosti angleške slovnice. 

Tudi komunikacijske funkcije pokrivajo osnovne življenjske situacije in se domiselno 
prepletajo  s slovničnimi in leksikalnimi strukturami. 

JEZIKOVNE ZMOŽNOSTI 

Učbeniška gradiva pokrivajo vse štiri jezikovne zmožnosti, ki so enakomerno, postopno in 
uravnoteženo zastopane. 

-Bralno razumevanje 
V učbeniku so zastopana besedila različnih zvrsti od dnevniških zapisov do e-mail sporočil, 
časopisnih člankov, življenjepisov, turističnih brošur, ki pa so vsa poenostavljena in 
prilagojena osnovnemu znanju učencev.  

-Pisno sporočanje 
Tudi tukaj so zastopane osnovne besedilne zvrsti od pisem, delanja zapiskov, krajših sporočil,  
opisov ter vprašalnikov. Začne se vedno s študijo primera, obravnavo besedišča in slovničnih 
struktur in konča s sintezo, to je besedilom, ki ga učenec sam napiše. 

-Govorna sposobnost in slušno razumevanje 
Ti dve spretnosti sta obravnavani pod skupno rubriko. Začne se vedno s poslušanjem 
besedila in vajami iz razumevanja in nadgradi z razvijanjem učenčevih govornih sposobnsoti 
na isto temo. Veliko je vaj v obliki dialoga. Omeniti velja tudi rubriko Quick Tip!, ki s 
praktičnimi nasveti učenca opozarja na nekatere zakonitosti, kako se lotiti poslušanja, na kaj 
mora biti še posebej pozoren, ipd. 

DIDAKTIČNA USTREZNOST 

Komplet učnih gradiv Matrix Foundation je zasnovan na komunikativnem principu 
poučevanja in učenca obravnava avtonomno. Z njihovo pomočjo bodo učenci bodisi utrdili 
pomanjkljivo osnovnošolsko znanje, ali pa razvili nove jezikovne sposobnosti, ki bodo dobra 
osnova za nadaljno srednejšolsko učenje angleškega jezika. Snov je obravnavana 
težavnostno postopno, tako da se slovnične strukture iz enote v enoto razširjajo in 



poglabljajo, stopnjuje pa se tudi težavnost besedil. Ta so raznolika, zanimiva in sodobna. Zelo 
pomembna pa je tudi medkulturna komponenta teh besedil. Slovnične strukture so podane 
pregledno s pomočjo tabel in so težavnostno prilagojene učenčevemu znanju. Vaje so 
raznolike in jih je v kombinaciji z delovnim zvezkom ravno dovolj.  

ZAKLJUČEK 

Učbeniška gradiva Matrix Foundation so zasnovana sodobno, upoštevajoč vsa metodično-
didaktična načela, poleg tega pa so tudi lepo oblikovana in pregledna. Z njimi bomo dobili še  
en pripomoček za usvajanje tujega jezika iz uspešne serije Matrix. Kot je bilo rečeno že 
uvodoma, bodo zelo dobrodošla kot ponovitev in utrjevanje osnovnošolskega znanja 
angleščine za učence s šibkim znanjem, torej kot pomoč pri prehodu na zahtevnejša 
učbeniška gradiva.  
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