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Spoštovane učiteljice in spoštovani učitelji angleškega jezika, 

 

dopis vam pišemo v upanju, da ste Vi, Vaši najbližji in Vaši učenci zdravi.  

Vsem obolelim pa želimo hitro okrevanje brez zapletov. 

Glede na okoliščine vam nudimo možnost, da svojim učencem, ki morda doma nimajo učbenika 

Touchstone 7, 8 oz. 9. delite  povezavo z brezplačnim dostopom do E – učbenikov: 

https://touchstone.si/eucbenik 

Dostop do učbenikov in e-učbenikov je v tem trenutku, ko bo delo potekalo od doma ključen. 

Verjamemo, da bodo slovenske razlage, sistematičnost in velika količina vaj v pomoč učencem in 

njihovim staršem, da bodo del snovi lahko predelali sami in s pomočjo vaj iz delovnega zvezka snov 

utrdili. 

Kot vse šolsko leto pa so brezplačno na voljo naslednje vsebine:  

Zvočni posnetki, ki so sestavni del učbenikov Touchstone od 7. do 9. razreda  
7. razred direktna povezav https://touchstone.si/index.php/gradiva-za-ucence/7-razred/zvocni-posnetki-ts7-7-razred.html 

8. razred direktna povezav https://touchstone.si/index.php/gradiva-za-ucence/8-razred/zvocni-posnetki-ts8-8-razred.html 

9. razred direktna povezav https://touchstone.si/index.php/gradiva-za-ucence/9-razred/zvocni-posnetki-ts9-9-razred.html 

Slovarčki, ki jim bodo v pomoč pri neznanih besedah 

Rešitve učbenikov in delovnih zvezkov, da bodo lahko sami preverili svoje rezultate 

Writing Sections 

 

V kolikor ste doma in nimate svojega učbeniškega kompleta Touchstone, oziroma uporabljate drug 

učbeniški komplet in bi si radi pomagali z učbeniškim kompletom Touchstone nam sporočite kateri 

učbenik oziroma delovni zvezek potrebujete in poslali vam ga bomo brezplačno na vaš domač naslov. 

Seveda dokler dostava še poteka. 

Za vsa vprašanja smo vam na voljo po elektronski pošti ztangram@gmail.com in tudi po telefonu 040 

22 22 93. 

Prav tako pa vam bomo hvaležni za vse predloge, ki jih lahko uresničimo in vam bodo v pomoč pri 

poučevanju v dani situaciji. 

V priponki vam posredujemo tudi navodila za uporabo spletne strani 

https://touchstone.si/index.php/ 
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V upanju, da se naša življenja čimprej vrnejo v ustaljene tirnice vas pozdravljamo, 

 

Kolektiv Založbe Tangram 

 

 

 


