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Ministerský príspevok sa vzťahuje na diely:
1 - 4

4 diely
A1 - B1

Učebnica je vhodná pre 2. stupeň ZŠ. Je zábavná, svižná a mo�vačná                
a umožňuje logickú prezentáciu jazyka a jeho využi�e. V knihe pre žiakov, 
ako aj v pracovnom zošite, nájdete digitálne licencované obsahy, nahrávky 
a stovky interak�vnych cvičení rozdelené do 9 lekcií. Viac ak�vít ponúkajú 
2 strany navyše pre každú lekciu. Na konci knihy nájdete prílohy: projekty, 
slovnú zásobu, tema�cky pripojené k daným lekciám, a �ež opakovanie 
grama�ky a transkripcie nahrávok. Videá sú k dispozícii na YouTube so 
scénami z každodenného života  a s odkazmi na kultúrne a interkultúrne 
aspekty. 

DOLOŽKA MŠVVaŠ 

https://edicnyportal.iedu.sk/Documents/Show/98
https://edicnyportal.iedu.sk/Documents/Show/98

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

OXICO
jazykové knihy

aktualizované 25.6.2021 ZŠ a SŠ
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Nákup učebníc z príspevku MŠVVaŠ SR

ŠPANIELČINA

COMPAÑEROS 
nueva edición

KOMPONENTY • Libro del alumno + digital • Cuaderno de ejercicios + digital      
• Guía del profesor 

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/companeros_ne_4.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/companeros_ne_4.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/companeros_ne_4.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/companeros_ne_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/companeros_ne_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/companeros_ne_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/companeros_ne_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/companeros_ne_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/companeros_ne_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/companeros_ne_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/companeros_ne_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/companeros_ne_1.pdf

online 
UKÁŽKY 1 2 3 4

školská cena učebnice

21,17€



http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/en_accion_4.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/en_accion_4.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/en_accion_4.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/en_accion_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/en_accion_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/en_accion_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/en_accion_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/en_accion_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/en_accion_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/en_accion_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/en_accion_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/en_accion_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/en_accion_a2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/en_accion_a2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/en_accion_a2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/en_accion_a1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/en_accion_a1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/en_accion_a1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_espanol_en_marcha_4.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_espanol_en_marcha_4.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_espanol_en_marcha_4.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_espanol_en_marcha_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_espanol_en_marcha_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_espanol_en_marcha_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_espanol_en_marcha_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_espanol_en_marcha_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_espanol_en_marcha_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_espanol_en_marcha_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_espanol_en_marcha_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_espanol_en_marcha_1.pdf

NUEVO ESPAÑOL
EN MARCHA

Ministerský príspevok sa vzťahuje na diely:
1 - 4

Kurz s jasnou štruktúrou kladie dôraz na komunikáciu vyvážene rozvíja 
všetky jazykové zručnos�. Prirodzene podporuje interakciu medzi študen- 
tami. Úspešný metodický koncept predchádzajúcej edície je obohatený         
o nové, aktuálne témy, ponúka ešte viac grama�ckých cvičení a sebahod-
notenie na konci každej lekcie. 

4 diely
A1 - B2

EN ACCIÓN

KOMPONENTY • Libro del alumno + CD • Cuaderno de ejercicios + CD • Guía 
didác�ca • Libro digital 

DOLOŽKA MŠVVaŠ 

DOLOŽKA MŠVVaŠ 

online 
UKÁŽKY 1 2 3 4

Ministerský príspevok sa vzťahuje na diely:
2, 3, 4

4 diely
A1 - C1

Ministerský príspevok sa vzťahuje na diely:
A1, A2

2 diely
A1 - A2

Kurzová učebnica En Acción je dostupná v dvoch edíciach:  jedna má dve úrovne (A1 a A2 - každá úroveň 
poskytuje 40 - 60 hodín výučby) a druhá má štyri úrovne (1 až 4 - každá úroveň poskytuje 100 - 150 hodín 
výučby). Už ako názov učebnice napovedá, základom je akčný prístup. Prináša široký repertoár ak�vít, 
situácií a španielskych reálií na rozvoj komunikačných schopnos�. Progres študenta sa pravidelne vyhod-
nocuje. Obohatením je integrovaný časopis Mundo La�no.

KOMPONENTY • Libro del alumno + audio • Cuaderno de ac�vidades + audio • Guía para el profesor                            
• DVD (1, 2)

online 
UKÁŽKY A1 A2 1 (A1/A2) 2 (B1) 3 (B2) 4 (C1)

školská cena učebnice

16,32€
A1

17,26€
A2

školská cena učebnice

2

3

4

23,89€
25,16€
25,25€

školská cena učebnice

20,91€
1 a 2

21,42€
3 a 4


