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Nákup učebníc z príspevku MŠVVaŠ SR

RUŠTINA

https://edicnyportal.iedu.sk/Documents/Show/98
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https://www.minedu.sk/prispevok-na-ucebnice
https://www.minedu.sk/prispevok-na-ucebniceInformácie o príspevku MŠVVaŠ Zoznam schválených učebníc 2021

Ak máte záujem o zapožičanie vzoriek učebníc, kontaktujte pracovníkov OXICA prostredníctvom 
emailovej adresy: oxico@oxico.sk

Ministerský príspevok sa vzťahuje na diely:
1 - 3

3 diely
A1

Tento učebný komplet je napísaný pre žiakov základných škôl nižších 
ročníkov osemročných gymnázií, ktoré so štúdiom ruského jazyka začínajú. 
Pripraví žiakov na úroveň A1 (A1+) podľa SERR a pokryje tri roky štúdia pri 
dotácii 2 hodín týždenne. Na stránke: www.vydavatelstvokle�.sk si môžete 
po registrácii zadarmo s�ahnuť ŠVP (tema�cké plány). Metodická príručka 
obsahuje vložené CD so všetkými cvičeniami na počúvanie, námety na 
realizáciu každej učebnej jednotky, riešenia k cvičeniam a transkripcie 
textov na počúvanie.

KLASSNYJE 
DRUZJA

DOLOŽKA MŠVVaŠ 

KOMPONENTY • učebnica • pracovný zošit • písanka (1. diel) • metodická 
príručka (CZ) + CD
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http://oxico.sk/lg/rj/assets/ukazky/klassnyje_druzja_2.pdfonline 
UKÁŽKY 2 3 1

školská cena učebnice

8,42€



Ministerský príspevok sa vzťahuje na diely:
1 - 3

3 diely
A1 - B1

Kurz je určený pre výučbu ruš�ny ako druhého cudzieho jazyka na stred-
ných školách. Učebnica je prehľadná a zrozumiteľná, v atrak�vnom grafic- 
kom spracovaní. Zameriava sa na rozvoj a osvojenie si komunikačných 
schopnos�, presadzuje ak�vny prístup k učeniu. Témy lekcií sú blízke 
vekovej skupine 14 - 19 rokov. Všetky tri diely učebnice ponúkame v sloven-
skej verzii. 
Po registrácii na stránke: www.vydavatelstvokle�.sk si môžete zadarmo 
s�ahnuť ŠVP a metodickú príručku.

KLASS

SNOVA KLASS Ministerský príspevok sa vzťahuje na diely:
1 a 2

Trojdielna sada učebníc pre stredné školy má moderné a atrak�vne 
grafické spracovanie, veľké množstvo ilustrácií a fotografií, témy blízke 
vekovej kategórii 15 - 19 rokov. Dôraz sa kladie na rovnomerný rozvoj 
jazykových kompetencií s orientáciou na živú a súčasnú ruš�nu a na 
postupné rozširovanie jazykových poznatkov.
Za�aľ v ponuke 1. a 2. diel. 

KOMPONENTY • učebnica + pracovný zošit 
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3 diely
A1 - B1

KOMPONENTY • učebnica + pracovný zošit + MP3 • príručka učiteľa (CZ)             
v elektronickej podobe
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online 
UKÁŽKY 2 3 1

školská cena učebnice

15,22€

školská cena učebnice

1

2

3

14,37€
15,22€
16,07€

DOLOŽKA MŠVVaŠ 

DOLOŽKA MŠVVaŠ 

online 
UKÁŽKY 2 1


