
Pouk angleščine nekoč   

Pri angleščini smo v 9. razredu med eno učno 

uro malo pokukali v učbenike in delovne zvezke, ki 

smo jih uporabljali pri pouku pred več kot tridesetimi 

leti. Večina njihovih staršev se teh učbenikov gotovo 

spominja, to so bili legendarni učbeniki English 1, 2, 3 

in 4 avtoric Milene Kos in Lučke Pilgrim, ki so jih v 

tistih časih uporabljale vse osnovne šole v Sloveniji. 

Pogovarjali smo se o poučevanju angleščine nekoč. 

Učenci takrat niso imeli na voljo računalnikov, 

interneta ali projektorjev. Učitelji nismo imeli pisalnih 

strojev, testi so bili napisani na roko.  

Učenci so prelistali učbenik in delovni zvezek, 

na učnem listu so reševali nekaj nalog iz delovnega 

zvezka, s katerimi so utrjevali slovnično strukturo, ki smo jo ravnokar obravnavali. 

Ob koncu učne ure so napisali nekaj misli o svojih vtisih o takratnih učbenikih in 

pouku angleščine: 

I think the students' books were interesting and unique. They 

were smaller, so their schoolbags weren't heavy. There were a lot of 

songs. (M.) 

 

Včasih so se učenci bolj veselili učenja, sedaj pa smo siti vsega. 

(M.) 

 

Zdi se mi, da je bilo prej učenje težje, čeprav so bili učbeniki 

tanjši. V delovnem zvezku so bile naloge težje. (L.) 

 

Mislim, da sta učbenik in delovni zvezek kar obsežna, če 

upoštevamo, da so ju uporabljali pred več kot tridesetimi leti. (K.) 

 

I think learning English now is better than thirty years ago 

because of all the colourful books and workbooks we use. We have 

so many things but we don’t appreciate them. Kids in the past were 

happy if they studied something new such as English, but now we 

have everything and we are not happy. (U.) 



Zanimivo, ker je več kot pol snovi manj. In pesmi so mi zelo 

všeč. (L.) 

 

Včasih učbeniki in delovni zvezki niso bili barvni in niso 

imeli toliko slik kot danes. Zdi se mi zanimivo, da so včasih 

uporabljali v nalogah veliko slovenskih imen, zdaj so vsa 

angleška. Učbenik je bil tudi precej manjši in v njem je bilo manj 

učne snovi. Angleščina takrat ni bila tako težka kot sedaj, vendar 

smo danes veliko bolj pod vplivom angleškega jezika, zato se jim je 

učenje angleščine verjetno zdelo težko. (J.) 

 

Všeš so mi ilustracije. (M.) 

 

Pri naših učbenikih mi je všeč, da so barvni in učna snov je 

bolje razložena. Učbeniki so bili tanjši in posledično tudi lažji, kar 

mi je všeč. Pisati so morali cele odgovore, česar nam ni treba. (N.) 

 

Mislim, da zahtevnost angleščine takrat ni bila nič manjša, 

kot je zdaj. (V.) 

 

Mislim, da je v učbeniku in delovnem zvezku zelo veliko snovi 

glede na to, da je narejen pred tridesetimi leti. (N.) 

 

I think that the students’ books were interesting and small. 

There were many songs. I also think learning English was hard 

because the teachers were stricter. Children had a lot of 

homework. (T.) 

 

Učiteljica Lidija Križman 

 

 


