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ZA UČITELJE, ta kategorija je namenjena vam učiteljem in za uporabo teh gradiv je potrebna 

preprosta brezplačna registracija oziroma prijava v sistem pred uporabo. Registracijo 

oziroma prijavo opravite preko te direktne povezave 

https://touchstone.si/customer/account/login/ oziroma na spletni strani 

https://touchstone.si najdete v zgornjem desnem kotu zaslona gumb PRIJAVA ZA UČITELJE. 

 

 

 

Po uspešni prijavi je rubrika za učitelje https://touchstone.si/index.php/gradiva-za-

ucitelje.html razdeljena na posamezne razrede: 

7. razred: direktna povezava https://touchstone.si/gradiva-za-ucitelje/7-razred.html 

8. razred: direktna povezava https://touchstone.si/gradiva-za-ucitelje/8-razred.html 

9. razred: direktna povezava https://touchstone.si/gradiva-za-ucitelje/9-razred.html 
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Učitelji imate v vseh razredih na voljo naslednja gradiva: 

E-UČBENIK, ki je učitelju v pomoč pri izvajanju pouka, saj učenci z njegovo pomočjo lažje 

sledijo pouku. E-učbeniki vsebujejo interaktivne vaje, zvočne posnetke, slovarček, beležko in 

pisalo.  

ZVOČNE POSNETKE, ki jih lahko predvajate neposredno iz spletne strani. 

PRIROČNIK ZA UČITELJE, ki vsebujejo učne priprave za posamezne učne ure in so na voljo v 

tiskani, v PDF in Word obliki. 

LETNI DELOVNI NAČRT, po katerem je zasnovan učbenik Touchstone. 

WRITING SECTIONS, dodatne vaje, ki so dodatek k potrjenim učbenikom v letu 2017.  

SLOVARČK, v katerem so zbrane nove besede in preko katerega se učenci naučijo uporabljati 

slovarje. 

REŠITVE VAJ, za učbenik in delovni zvezek 

TESTI TOUCHSTONE, prejmete jih brezplačno v PDF obliki po mailu.  

 

Za uporabo E-učbenikov kliknite na ikono E-učbenik in sledite navodilom. 
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ZA UČENCE, ta kategorija je namenjena učencem in njihovim staršem. Za dostop do teh 

gradiv ni potrebna registracija vsa gradiva so brezplačna. Tudi ta kategorija je razdeljena po 

razredih.  

7. razred: direktna povezava https://touchstone.si/index.php/gradiva-za-ucence/7-razred.html 

8. razred: direktna povezava https://touchstone.si/index.php/gradiva-za-ucence/8-razred.html 

9. razred: direktna povezava https://touchstone.si/index.php/gradiva-za-ucence/9-razred.html 

Učenci vseh razredov imajo dostop do:  

• rešitev učbenika in delovnega zvezka 

• slovarčka, ki si ga lahko natisnejo  

• zvočnih posnetkov Touchstone 

• Writing Sections dodatnih vaj 

 

 

 

TRGOVINA, kjer so po posameznih razredih predstavljena vsa gradiva učbeniškega kompleta 

Touchstone in jih je mogoče tudi naročiti preko spleta. Direktna povezava 

https://touchstone.si/trgovina.html 
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Redno spremljajte tudi rubriko NOVICE in POVEZAVE. Pod rubriko novic vas bomo obveščali 

o novostih in seminarjih, pod rubriko povezave pa najdete zanimive povezave do drugih 

spletnih strani. Za to rubriko nam lahko pošljete tudi povezave, ki bi jih vi želeli deliti s 

svojimi kolegi.   

 

 

 

Želimo si, da bi bila vaša uporabniška izkušnja pri uporabi spletne strani www.touchstone.si čim 

boljša, zato smo vam za vsa vprašanja, predloge in prijave morebitnih napak na voljo preko 

spodnjih kontaktov. 

 

 

 

 

Založba Tangram d. o. o 

Dolenjska cesta 242b 

 

1000 Ljubljan 

Tel: 01 427 29 39 

Faks: 01 427 29 40 

E-pošta: ztangram@gmail.com 

Spletna stran: www.touchstone.si 
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