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jazykové knihy
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Nákup učebníc španielskeho jazkyka z príspevku Ministerstva školstva
pre žiakov 1. a 2. ročníka gymnázií, SOŠ,
špeciálnych stredných škôl, žiakov 5. a 6. ročníka
gymnázií s osemročným vzdelávacím programom s
výstupnou úrovňou B1/B2 a bilingválnych SŠ s
výstupnou úrovňou C1.
Ponuka platí na nákup učebníc španielskeho
jazyka z príspevku MŠVVaŠ. Ceny platia len pre
učebnice.

2017

CODIGO
ELE

15,00€

komponenty:
Libro del alumno + CD
Libro de ejercicios
Libro del profesor + CD
Libro digital (PDI)

školská cena
s DPH

A1 - B1

kové
stran
y:

SB 2

,50 -

51

Bonusový
systém:

4

diely
Štvordielny súbor učebníc španielčiny, ktorý bol
špeciálne vytvorený pre tínedžerov. Kurz je obzvlášť
vhodný ako metodická pomôcka pri výučbe druhého
cudzieho jazyka. Učebnicu tvorí vstupná lekcia a 6
modulov, pričom každý pozostáva z 2 lekcií. Vyznačuje
sa dobrým metodickým spracovaním, vhodným
výberom tém a prehľadným usporiadaním. Kniha sa,
okrem iného, zaoberá občianskou výchovou a
medzipredmetovými väzbami, ktoré prepájajú výučbu
španielčiny s ostatnými predmetmi.

ukáž

stiahnuteľné
materiály
na webe
EDELSA.es

po nákupe 15 sád
(15 LA + 15 CE)
máte nárok na
1x Libro del profesor
(s integrovaným
LA, CE a CD)
zadarmo

Učebnica využíva akčný prístup, čím sa
zabezpečuje rovnomerný rozvoj komunikatívnej
jazykovej kompetencie. Kniha je koncipovaná tak,
že žiaci by mali mať po krátkej dobe pocit rýchleho napredovania.
Metodická príručka obsahuje integrovanú učebnicu a pracovný zošit,
fotokopírovateľné materiály a metodické poznámky. Na stránke www.edelsa.es
učitelia nájdu množstvo ďalších voľne
stiahnuteľných materiálov na podporu
pestrej výučby v triede.

Systematicky, po každej druhej lekcii nasleduje zhrnutie
prebraného učiva a sekcia „Preparo mi examen“.
Na konci učebnice je zložka s
doplnkovými aktivitami, v ktorej
nájdete rôzne hry, projekty,
zjednodušené čítanie a taktiež aj
vzorové vety a prepis
nahrávok z audio CD.

Jednotlivé oddiely učebnice prispievajú k zvládnutiu
všetkých štyroch jazykových zručností (čítanie a
počúvanie s porozumením, ústny prejav - komunikačná
zručnosť a písomný prejav), ktoré sú rozvíjané,
precvičované a následne hodnotené.

Navrhujeme nasledovné rozdelenie
dielov učebnice do jednotlivých ročníkov:

typ školy

1. ročník

SOŠ, GYM*

1. diel
1./2. diel

1. diel

2.ročník

3. ročník

2.diel
3. diel

3.diel
3./4.diel

4.ročník

5. ročník

4.diel
-

-

2.diel

*následnosť titulov platí aj pre 8 ročné gymnázia (5. - 8. ročník)
Kurz je vhodný na výučbu 2. cudzieho jazyka

výstupná
úroveň
A2
B1
C1

ukážkové strany: SB 2 , 96 - 97

ESPACIO
JOVEN
15,00€
školská cena
s DPH

4

diely

A1 - B1
stiahnuteľné
materiály
na webe
EDINUMEN

Základom kurzu je komunikatívny a akčne
orientovaný prístup. Učebnica obsahuje bohatú ponuku
motivačného materiálu pre mládež, vďaka čomu sa ľahko
implementuje do vyučovania. Štvordielna séria učebníc je
rozdelená do štyroch úrovní: A1, A2.1, A2.2, B1.1, takže je vhodná
najmä pre osemročné gymnáziá. Lekcie sú dobre štruktúrované a súčasťou knihy je časť zameraná na
opakovanie. Každá lekcia obsahuje, okrem iného, aj video, ktoré obohatí vyučovací proces a obsah
samotnej lekcie. Súčasťou učebnice je priložený CD-ROM, čo umožňuje ﬂexibilné samoštúdium a
vlastné tempo učenia priamo z domu. Učiteľská kniha obsahuje testy, doplnkový materiál, kľúč
Libro del alumno + CD
k cvičeniam a metodický materiál. Učebný súbor zahŕňa aj bohatý multimediálny priestor (eleteca na
Libro de ejercicios
stránke vydavateľstva), v ktorom tak učiteľ, rovnako ako aj žiak, majú k dispozícii širokú škálu
Libro del profesor
doplnkového materiálu, aktivít a cvičení, ktoré sú voľne prístupné.
Viac informácií je dostupných na stránke:
www.edinumen.es/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=132&Itemid=4
Po registrácii, ktorá je zadarmo, môže učiteľ čerpať z voľne stiahnuteľných materiálov, ako sú testy, interaktívne
cvičenia, kopírovateľné materiály, audio nahrávky a iné. (www.edinumen-eleteca.es)

komponenty:

Navrhujeme nasledovné rozdelenie
dielov učebnice do jednotlivých ročníkov:

ukážkové strany:
SB A2.1 , 40 - 41

typ školy

1. ročník

2.ročník

SOŠ, GYM*

A1
A1
A1/A2.1/A2.2

A2.1
B1.1

3. ročník

4.ročník

5. ročník

A2.2
B1.1

A2.2
B1.1
-

-

A2.1

*následnosť titulov platí aj pre 8 ročné gymnázia (5. - 8. ročník)
Kurz je vhodný na výučbu 2. cudzieho jazyka

výstupná
úroveň
A2
B1
C1

