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Kurzy pre základné školy

Submarino

Kurz pre 1. stupeň ZŠ, ktorého hlavní hrdinovia, 
Valentina a Mateo, spoločne cestujú ponorkou s ich 
talizmanom  - veselou chobotnicou Tintou, ktorá im 
robí spoločnosť počas ich prvej cesty po Španielsku. 
Obsah knihy je navrhovaný tak, aby si žiaci ľahko a 
hravo osvojili slovnú zásobu. Cieľom je vedieť 
použiť jazyk reálnych životných situáciách. Medzi 
silné stránky učebnice patria: jednoduchá, ale 
rozmanitá postupnosť učiva, kontrolovaný progres 
žiakov, úlohy zamerané na skupinovú spoluprácu. 
Aktivity vo forme učenia hrou – pesničky a hry, 
ktoré rozvíjajú psychomotoriku žiakov.

La Pandilla

Učebnica pre 1. stupeň ZŠ (8 - 9 rokov) predstavuje 
bežné detské témy (moja rodina, izba, trieda, 
oblečenie, zvieratko...) a rôznorodé aktivity. Žiaci sa 
učia hravou formou prostredníctvom obrázkov, 
pesničiek, malých textov a komiksov. V metodickej 
príručke učiteľ má k dispozícii ďalší fotokopíro-
vateľný materiál (kartičky, doplnkové cvičenia,                   
v druhom diele testy).

A12
diely

NOVINKA A12
diely

Colega

Kurzový materiál pre 2. až 5. ročník ZŠ, po úprave 
metodiky od 1. ročníka je dostupný ako set, ktorý 
obsahuje LA, LE a CD. Hlavným protagonistom je 
psík Colega. Autori sa zameriavajú na aktívny rozvoj 
jednotlivých jazykových zručností prostredníctvom 
piesní, komiksov, hier, projektov. Učiteľ má                       
k dispozícii učiteľskú príručku, príp. Carpeta de 
recursos s množstvom doplnkového materiálu 
(copy, evaluačné testy, a pod.). 

4
diely

Superdrago

Učebnica španielskeho jazyka ako cudzieho jazyka 
vo výučbe pre deti vo veku 6 až 12 rokov. Učebnica 
je rozdelená do štyroch dielov. Originálny, moderný                              
a kompletný materiál s bohatými ilustráciami, 
založený na aktívnom procese vyučovania. Výučba 
je založená na aktívnej spolupráci žiakov. Špeciálna 
pozornosť je venovaná  jednoduchosti, kreativite      
a participácii žiaka. Nájdete tu množstvo hier, 
pesničiek a jazykolamov. Kniha pre žiakov obsahuje 
9 lekcií + opakovanie a projekty.

A1 - A24
diely

A1 - A2

Clan 7

4
diely

Učebnica španielskeho jazyka pre deti vo veku 8 až 
12 rokov, vytvorený Editorialom Edinumen                    
v spolupráci so Cervantesovým inštitútom. V tomto 
projekte sa použili najnovšie metodologické 
tendencie v primárnom jazykovom vzdelávaní. 
Prezentuje sa nový pedagogický návrh, ktorý 
umožňuje pokračovať v doterajšom kurze                   
(Clan 7) a navyše poskytuje digitálny materiál                     
(¡Hola, amigos!), ktorý aplikuje a dopĺňa vedomosti                    
a zručnosti, ktoré sú rozvíjané na hodinách.
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Código ELE

4-dielna učebnica španielčiny pre 2. stupeň ZŠ 
alebo viacročné gymnáziá. Je obzvlášť vhodná pre 
2. CJ. Učebnica využíva akčný prístup. Súčasťou 
každej úrovne je portfólio, doplnkové čítanie, 
projekty a slovníček pre každú lekciu. Výhodou je 
využitie medzipredmetových vzťahov. Metodická 
príručka obsahuje integrovanú učebnicu                           
a pracovný zošit, fotokopírovateľný materiál                  
a metodické poznámky. 

Aula Amigos

Kurz vhodný pre 2. stupeň ZŠ. Každá úroveň obsa-
huje 8 lekcií, 1 úvodnú lekciu a 3 opakovacie. 
Výhodou je jasná štruktúra a postupnosť učiva            
v lekcii. Na záver lekcie sa predstavuje kultúra 
hispanofónnych krajín cez rôzne texty a súhrn 
gramatiky prostredníctvom komiksov. Súčasťou 
učebnice je CD a Portfólio, ktoré môže slúžiť aj ako 
žiacka knižka. Metóda predstavuje rôzne štýly 
učenia a aktivít. Učiteľská kniha obsahuje okrem 
metodiky aj hry, fotokopírovateľný materiál a tri 
testy.

4
diely

3
diely

DOLOŽKA

MŠVVaŠ

A1 - B1

Espacio Joven 360

Nové vydanie kurzu takisto ponúka komunikatívny 
a akčne orientovaný prístup, štruktúrou je podobný 
staršiemu vydaniu ESPACIO JOVEN, avšak je viac 
orientovaný na integrovaný multimediálny obsah, 
ktorým sa približuje dnešnému svetu mládeže. 
Učebnica je vhodná najmä pre osemročné 
gymnáziá. 

5
dielov

A1 - B1

Espacio Joven

Základom kurzu je komunikatívny a akčne oriento-
vaný prístup. Učebnica obsahuje bohatú ponuku 
motivačného materiálu pre mládež, takže je 
vhodná najmä pre osemročné gymnáziá. Lekcie sú 
dobre štruktúrované a súčasťou knihy je časť zam-
eraná 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 k cvičeniam a metodický materiál. 

4
diely

A1 - B1

Joven.es

4
diely

Séria učebníc určená pre tínedžerov, ktorí sa začínajú učiť španielsky jazyk vo veku 11 - 15 rokov. Vychádzajú 
zo SERR. Využíva moderné technológie výučby jazyka. Učebnica (Libro del alumno): obsahuje 6 modulov, 
pričom každý tvoria 2 lekcie. Každá lekcia je rozložená do dvoch strán a záver každého modulu má nasledujúce 
oddiely: zábavné aktivity (¡A divertirse!), akcie (Acción), kultúra a reálie Španielska a hispánoamerických 
krajín, vyskúšaj sa (Prepara tu examen) a súhrnný test so sebahodnotením (Evalúa tus conocimientos).                
V závere učebnice je prehľad slovnej zásoby, prepis nahrávok dialógov a cvičení na audio CD, portfolio, 
doplnkové materiály pre výučbu (Carpeta de lecturas y actividades complementarias), Proyecto 1-6, slovníček 
(Tu glosario por módulos) – len výrazy v španielčine a miesto na individuálny preklad slovíčka.
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Compañeros
nueva edición

digitálne licencované obsahy, nahrávky a stovky interaktívnych cvičení rozdelené do 9 lekcií. Viac aktivít:               
2 strany navyše pre každú lekciu. Rozvíjajú sa zručnosti porozumenia, ako je výslovnosť a písanie. V každej 
lekcii nájdete viac cvičení a nové časti o kultúre, komunikácii a slovnej zásobe. Na konci knihy nájdete prílohy: 
Projekty, slovnú zásobu, tematicky pripojené k daným lekciám,  a tiež opakovanie gramatiky a transkripcie 
nahrávok. Kniha ponúka 200 digitalizovaných aktivít. Nahrávky sú súčasťou online knihy a môžete si ich 
stiahnuť na stránke vydavateľa. Videá sú k dispozícii na YouTube so scénami z každodenného života  a s od- 
kazmi na kultúrne a interkultúrne aspekty. V každej kapitole nájdete “Sprievodcu pre učiteľov” s didaktickými 
návrhmi a postupmi, ako používať knihu, videá, aktivity, text...

4
diely

Učebnica je zameraná pre študentov 2. stupňa 
(úroveň A1 podľa SERR). Je to aktualizovaná edícia, 
ktorá je obnovená s moderným didaktickým 
návrhom, je zábavná, svižná a motivačná                       
a umožňuje logickú prezentáciu jazyka a jeho využi-
tie. Učebnica obsahuje nové aktualizované obsahy            
s modernými ilustráciami a fotografiami. V knihe 
pre žiakov, ako aj v pracovnom zošite, nájdete 

Kurzy pre stredné školy a dospelých

Embarque

Učebnica vychádza z  požiadaviek SERR. Každá 
lekcia sa zameriava na aktívny rozvoj všetkých kom-
petencií potrebných pre plnohodnotné zvládnutie 
jazyka. Texty a aktivity vychádzajú z reálnych požia-
daviek žiaka. Súčasťou každej lekcie je akčný 
projekt pre rôzne formy práce. Učiteľská príručka 
obsahuje učebnicu s odpoveďami, CD a metodickú 
príručku. Digitalizovaná verzia učebnice (Libro 
digital) je vhodná aj pre interaktívnu tabuľu. Obsa-
huje bohatý extra materiál: videá, obrazový 
materiál, hry, pracovné listy atď. Učebnica zároveň 
bohato využíva internet a predpripravené blogy.

A1 - B24
diely

Vente

Učebnica je určená predovšetkým pre študentov 
gymnázií, ale je možné ju využiť aj pri nižšej časovej 
dotácii. Predstavuje efektívny a zaujímavý spôsob 
výučby španielčiny. Učebnica pracuje so živými 
ukážkami jazyka, jednoduchými vysvetleniami, 
atraktívnymi textami, zrozumiteľným obsahom         
a vyváženosťou precvičovania a obsahu. Súčasťou 
sú aj internetové cvičenia, digitalizovaná podoba 
učebnice tak pre učiteľov (USB) ako aj pre žiakov.

A1 - B23
diely

A1 - B1

Vía rápida

1
diel

Rýchlokurz španielčiny vhodný pre intenzívne kurzy 
alebo vysoké školy. Využívajú sa rôzne stratégie, 
aktuálne texty a rôznorodé cvičenia tak, aby učiaci 
sa nadobudol  jazykovú komunikačnú kompetenciu 
komplexne.

http://www.oxico.sk/jazyky/sj.html
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�Español?
¡Por supuesto!

Nový vizuálne atraktívny kurz španielčiny sa okrem 
komunikácie a gramatiky sústredí tiež na sociálne 
zručnosti a uplatňuje interdisciplinárny prístup 
(CLIL). Ponúka systematickú výučbu gramatiky             
i prípravu na skúšky DELE. Prináša extra aktivity pre 
špecifické potreby študentov. Samozrejme sa pravi-
delne venuje reáliám a kultúre hispanofónnych 
krajín. Štruktúra učebnice je rozdelená do 6 od- 
dielov po 3 lekciách. Pracovný zošit je farebný. 
Virtuálna učebňa ponúka: audio, video, glosár, 
evalváciu, elektronickú učebnicu prístupnú aj              
v offline režime.

V tomto kurze sa študenti od prvej lekcie dostávajú 
do kontaktu s reálnym jazykom. Široká škála atrak-
tívnych a motivujúcich tém, textov, aktivít a cvičení. 
Konverzačné témy a texty zodpovedajú súčasným 
maturitným okruhom. Lexikálne a mnohé 
gramatické cvičenia sú zostavené tak, aby študent 
sám objavil ich použitie a význam. V učebnici je 
veľké množstvo praktických informácií  o celom 
hispanofónnom svete a kultúre. Výborným dopln-
kom na oživenie hodiny je DVD Aula Internacional. 
K staršiemu vydaniu bolo vydané na priebežné hod-
notenie vedomostí žiakov CD-Plus Evaluaciones de 
Aula Internacional (A1-B1). 

4
diely

5
dielovNOVINKA

Aula Internacional
nueva edición

A1 - B1

¡Nos vemos!

Moderná učebnica s 12 lekciami pre mladších 
študentov, ale aj dospelých, s modernou, prirodze-
nou a jednoduchou výučbou pre rozsiahlejšie 
kurzy. V každej lekcii sa študent stretne so stručným 
didaktickým postupom, s textami vytvorenými 
práve pre daný level,   s rozličnou škálou aktivít           
a cvičení, s jazykovými a kultúrnymi poznatkami,        
s užitočnými radami a poznámkami a so záverečnou 
úlohou. Všetky lekcie sú navrhované pre rozvoj 
jazyka podľa strategického uváženia, s prílohami        
o kultúre a s jednou dvojstranou pre záverečné 
opakovanie prebraného učiva.

3
diely

B1 - C

Así se habla en nivel...

Praktická cvičebnica k učebnici Tema a Tema. Tento 
doplnkový materiál pomôže precvičiť každodenné 
prejavy španielčiny. Kniha je rozdelená na 12 tém 
so 4 sekciami, ktoré obsahujú aj lexikón. Učebnica 
predstavuje veľkú rovnováhu medzi ústnym                
a písomným prejavom pomocou konverzačných 
cvičení vo dvojiciach alebo v skupine študentov. 
Kľúč k  cvičeniam je možné stiahnuť na stránke 
vydavateľa v "Zona estudiante".

3
dielyNOVINKA

Tema a tema

B1 - C3
diely

Jediný komplexný konverzačný kurz španielčiny pre 
mladých i dospelých študentov. Obsahuje 24 te- 
matických okruhov zameraných na súčasný 
hispanofónny svet. Vzhľadom na zameranie 
okruhov a zvolenému obsahu je vhodný na 
prípravu na rôzne domáce i medzinárodné skúšky 
(maturita, certifikáty DELE). Rešpektuje požiadavky 
SERR a podporuje interkultúrnosť. Veľkou výhodou 
je najmä komplexný rozvoj a prepojenie jazykových 
zručností a gramatickej i lexikálnej kompetencie. 
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�Español?
¡Por supuesto!

Nový vizuálne atraktívny kurz španielčiny sa okrem 
komunikácie a gramatiky sústredí tiež na sociálne 
zručnosti a uplatňuje interdisciplinárny prístup 
(CLIL). Ponúka systematickú výučbu gramatiky             
i prípravu na skúšky DELE. Prináša extra aktivity pre 
špecifické potreby študentov. Samozrejme sa pravi-
delne venuje reáliám a kultúre hispanofónnych 
krajín. Štruktúra učebnice je rozdelená do 6 od- 
dielov po 3 lekciách. Pracovný zošit je farebný. 
Virtuálna učebňa ponúka: audio, video, glosár, 
evalváciu, elektronickú učebnicu prístupnú aj              
v offline režime.

V tomto kurze sa študenti od prvej lekcie dostávajú 
do kontaktu s reálnym jazykom. Široká škála atrak-
tívnych a motivujúcich tém, textov, aktivít a cvičení. 
Konverzačné témy a texty zodpovedajú súčasným 
maturitným okruhom. Lexikálne a mnohé 
gramatické cvičenia sú zostavené tak, aby študent 
sám objavil ich použitie a význam. V učebnici je 
veľké množstvo praktických informácií  o celom 
hispanofónnom svete a kultúre. Výborným dopln-
kom na oživenie hodiny je DVD Aula Internacional. 

4
diely

5
dielovNOVINKA

Aula Internacional
nueva edición

A1 - C2

nuevo Prisma

6
dielov

A1 - A2
B1 - B2

nuevo Prisma fusión

2
diely

Kurz je založený na komunikatívnom prístupe a gramatika je v lekcii prezentovaná induktívno-deduktívnou 
metódou. Študenti majú možnosť sebahodnotenia a rozvíjania ich strategického myslenia. Pozornosť je 
venovaná aj španielčine používanej v Latinskej Amerike s vysvetlením rozdielov. Pracovný zošit obsahuje 
prehľad gramatiky a slovník. V učiteľskej príručke je veľké množstvo doplnkového kopírovateľného materiálu 
a CD. K dispozícii je aj titul EVALUACIÓN PRISMA s hodnotiacimi testami k jednotlivým lekciám, vstupnými           
a výstupnými testami. 

Príprava na maturitu a skúšky

¡Sí! Španielčina
Nová maturita

Kompletná príprava na maturitnú skúšku zo špa- 
nielčiny. Pripravuje na externú i internú časť matu-
rity. Obsahuje vypracovaných 25 maturitných 
okruhov, ku ktorým sú doplňujúce cvičenia a opis 
obrázku. Súčasťou sú aj gramatické cvičenia, 
posluch s porozumením, situačné dialógy a slohové 
útvary ako aj vzory externej maturitnej skúšky.  
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Španělština
Otázky & Odpovědi

Doplnok k maturite, ktorý obsahuje 26 komplexne 
vypracovaných okruhov v podobe zrkadlového 
textu. Texty zodpovedajú českej vyhláške o maturit-
nej skúške, avšak dajú sa použiť aj na slovenských 
školách, i ako príprava na prijímacie skúšky na 
vysoké skúšky. Nahrávky je možné bezplatne 
stiahnuť na www.infoa.cz.

A1 - C1

Učebnica vhodná pre kurzy prípravy na skúšku 
DELE ako aj samošúdium. Skladá sa z 5 tematicky 
zameraných lekcií. Tie obsahujú množstvo rôznych 
cvičení, prostredníctvom ktorých si študent opaku-
je gramatiku, lexiku, konverzáciu i kultúrne aspekty. 
V závere lekcie sa nachádzajú “Claves”, v ktorých sa 
opisujú a bližšie precvičujú jednotlivé časti skúšky 
DELE. Súčasťou je aj 5 modelových skúšok a audio 
nahrávky, ktoré si môžete stiahnuť zadarmo po 
registrácii. 

5
dielov

Las Claves
del nuevo DELE

A1 - C2

El Cronómetro + CD

Publikácia predstavuje komplexný pohľad na 
certifikát DELE ako aj detailnú prípravu na túto 
skúšku. Každý diel obsahuje charakteristiku skúšky 
na danej úrovni. Kniha obsahuje kompletný model 
skúšky, ktorý pozostáva z viacerých ukážok jednot-
livých sekcií (gramatika a lexika, čítanie, posluch 
atď.). V každej kapitole sú rôzne rady a praktické 
odporúčania. V závere je príloha k slovnej zásobe. 
Súčasťou je CD.  

6
dielov

A2 - B2

Lexika: 1 až 3 základné lexikálne jednotky, každá 
téma nadväzuje na predchádzajúcu, je prezento-
vaná didaktickou formou a ako na reálnej skúške.
Gramatika: 4 série gramatiky vo forme zhrnutia 
testov, všetky obsahy sú stanovené pre daný level, 
pre zopakovanie, aktivovanie a prezentovanie 
jazyka.
Funkcie: 3 série, v ktorých rozlišujeme hlavné 
jazykové formulky a pravidlá tohto levelu. Tiež 
obsahuje cvičenia na opravu chýb  a najfrekvento-
vanejších predložiek. 

3
diely

Especial DELE
Curso completo

A1 - C2

Jedna z najobľúbenejších príprav na certifikát DELE. 
Lekcie v každej úrovni predstavujú vzorový model 
testu, ktorý je vždy tematicky zameraný                           
a zodpovedá jednej lexikálnej oblasti (životné pros-
tredie, voľný čas, práca a štúdium...). Úvod tvorí 
slovníček s možnosťou prekladu do slovenčiny. 
Ďalej nasledujú jednotlivé časti skúšky. V závere sa 
ponúkajú študentovi rôzne rady. Súčasťou je CD. 
Samostatným doplnkom je kľúč s prepismi 
nahrávok. Vhodné aj ako príprava na externú časť 
maturitnej skúšky.

6
dielov

Preparación
al DELE + CD
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diely
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Gramatika a slovná zásoba

Cuadernos de
gramátika española

Kolekcia gramatických zošitov, ktoré nenáročným     
a vtipným spôsobom vysvetľujú (po častiach), 
precvičujú a opakujú gramatiku danej úrovne. 
Súčasťou je CD/mp3, čo umožňuje študentovi 
precvičiť si gramatiku a zároveň v niektorých cviče-
niach aj posluch. Pomôckou pre študenta sú aj rady 
ako sa učiť cudzí jazyk. Cvičebnica sa môže používať 
aj ako doplnkový pracovný zošit k učebnici Aula 
Internacional. K dispozícii je i spojená verzia A1-B1.

Gramátika de Uso
de español

Obľúbená a osvedčená praktická gramatika, ktorej 
charakteristickou črtou je jasné a prehľadné vy- 
svetlenie všetkých gramatických javov. Gramatika 
sa priebežne vyvíja, rozširuje a zároveň opakuje na 
každej úrovni. Vysvetlenia sú sprevádzané množs- 
tvom reálnych príkladov s aktuálnou slovnou záso-
bou a vtipnými obrázkami. Každý gramatický jav je 
predstavený na dvojstrane: tvárou v tvár sa stretáva 
teória na ľavej strane s cvičeniami na pravej. 

3/1
diely

A1 - B1

Gramatika orientovaná na mladších študentov            
a dospelých. Jedná sa o gramatiku pre pedagógov 
pre využitie v triede a pre samoštúdium, v ktorom 
najproblematickejšie aspekty španielskej gramatiky 
sú sprístupnené jasnými a ľahko pochopiteľnými 
vysvetleniami. K dispozícii je množstvo cvičení so 
zameraním na kontrolu formy a interpretácie               
s komunikačnou hodnotou, ktorá podporuje každý 
gramatický jav. Aplikujú sa princípy kognitívnej 
gramatiky. 

1
diel

Gramática básica
del estudiante de español

A1 - B2

Gramatika orientovaná na mladších študentov            
a dospelých. Jedná sa o gramatiku pre pedagógov 
pre využitie v triede a pre samoštúdium, v ktorom 
najproblematickejšie aspekty španielskej gramatiky 
sú sprístupnené jasnými a ľahko pochopiteľnými 
vysvetleniami. K dispozícii je množstvo cvičení so 
zameraním na kontrolu formy a interpretácie               
s komunikačnou hodnotou, ktorá podporuje každý 
gramatický jav. Aplikujú sa princípy kognitívnej 
gramatiky. 

1
diel

Gramática
del español lengua extranjera

3 por uno Repasa
Cvičebnica gramatiky a slovnej zásoby ponúka 
súhrnné zopakovanie s kontextom a sebahod-
notením. V každej lekcii si žiak zopakuje a aplikuje 
funkčné, gramatické a lexikálne javy jazyka. Obsa-
huje 12 lekcií a 4 testy so sebahodnotením. Každá 
lekcia obsahuje 2 časti: prezentáciu obsahu a prak-
tickú časť, v ktorých nájdete: príklady na použitie 
daného javu, repertoár výrazov, gramatické schémy 
a prezentáciu lexikálnych obsahov. 

A1 - B13
dielyNOVINKA
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A1 - B2

En Gramática

Táto gramatika obsahuje teoreticko-praktickú časť 
použitia, ktorá súvisí s gramatickými obsahmi a ich 
využiteľnosťou. Každá lekcia sa skladá zo: štruk-
turálnych a formálnych informácií, vysvetlení 
používania foriem v kontexte, cvičení na jednotlivé 
štruktúry, častí na kontrolu porozumenia celkových 
obsahov lekcie. Obsahuje 2 CD nahrávky ako 
pomoc pre lepšie zapamätanie a zafixovanie si 
gramatických štruktúr a kľúč k cvičeniam. 

3
diely

NOVINKA A1 - C1

Uso
de la gramática española

Farebné vydanie osvedčenej cvičebnice gramatiky.                       
Každá lekcia sa skladá zo 4 častí: Observe 
(gramatický jav v konkrétnej situácii prostredníct-
vom obrázkov), Forma (ako sa daný jav tvorí), Uso 
(použitie javu a gramatické pravidlá) a Ejercicios 
(cvičenia). Okrem bežných cvičení nájdete                     
v cvičebnici aj cvičenia s voľným precvičovaním,         
v ktorých žiak môže uplatniť svoju kreativitu. Samo-
statným doplnkom je kľúč. Gramatika je vhodná 
ako doplnok kurzov i pre samoukov. 

3
diely

A1 - C1

Uso Junior

Cvičebnica španielskej gramatiky pre deti a mládež 
od 8 do 15 rokov v 3 úrovniach (ELEMENTAL, INTER-
MEDIO, AVANZADO). Vysvetlenia sa realizujú 
pomocou zábavných obrázkov a cvičení prime- 
raných veku užívateľa. Každá kapitola je zakončená 
testom. K dispozícii je i učiteľská príručka obsahujú-
ca riešenia cvičení  a návrhy didaktických postupov.

3
diely

A1 - B2

Competencia gramatical
en uso

Cvičebnica španielskej gramatiky, ktorá vychádza                                  
z požiadaviek SERR. Je vhodná ako doplnok na 
hodinu ako aj pre samoukov. Dôležité vybrané javy 
danej úrovne sú prezentované v kontexte. Výklad 
tvorí Forma (predstavenie gramatického tvaru)          
a Uso (vysvetlenie jeho použitia). Nasledujú 
rôznorodé cvičenia - od mechanických po tvorivé. 
Žiak sa môže sám hodnotiť. Súčasťou je CD,               
autoevalvačný test úrovne, zaujímavé doplňujúce 
cvičenia s teóriou. Samostatným doplnkom je kľúč.

4
diely

Hľadáte iné  materiály 
na hodiny španielčiny?

Radi Vám poradíme!

Gramática 
en Contexto

Učebnica španielskej gramatiky spája teóriu                   
s praxou. Obsahuje 60 okruhov, ktoré predstavujú 
rôzne gramatické aspekty od úrovne A1 po B2. 
Vychádza z gramatiky (RAE, 2009) a pracopisné 
normy z roku 2010. Gramatický jav sa naskôr pred-
stavuje v kontexte, následne pokračuje jeho vys- 
vetlenie a v závere ponúka niekoľko cvičení. Je 
vhodná tak na hodinu, ako aj pre samoukov. 

A1 - B2+1
diel
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A1 - B2

Conjugar verbos
de España y de América

Príručka španielskych slovies. Úvod predstavuje 
prehľad časovania. Súčasťou je 82 vzorových 
slovies a ich časovaní (i s variantou vos). Publikácia 
zahŕňa zoznam 4 400 slovies, ako aj slovies z oblasti 
informatiky a hispanoamerických variánt. Ponúka 
aj predložkové väzby so slovesami a ustálené 
slovné spojenia.

1
diel

Gramática didáctica
del español

Odborná normatívna gramatika pre študentov 
hispanistiky a bilingválne sekcie. Publikácia je 
rozdelená do 4 oblastí: slovné druhy, syntax, foneti-
ka a fonológia, pravopis. Každá z nich podáva kom-
plexný náhľad na danú problematiku. Súčasťou sú 
cvičenia, jasné definície a množstvo príkladov. 
Súčasťou kolekcie Gómez Torrego sú aj publikácie 
Análisis morfológico a Análisis sintáctico, ktoré sa 
bližšie venujú morfologickej a syntaktickej rovine 
španielskeho jazyka. 

1
diel

A1 - B2

En Vocabulario

Slovná zásoba v 3 úrovniach adaptovaná podľa 
aktuálneho vzdelávacieho  plánu Cervantesovho 
Inštitútu, obsahuje 2 široké abecedné a tematické 
slovníky, užitočné slová a frázy, ktoré sú začlenené 
do kontextu, základnú slovnú zásobu s nahrávkou. 
Táto tematická zbierka je určená na kombinovanie 
teórie a praxe v rôznych oblastiach vyučovania ELE. 
Poskytuje pracovný materiál, ktorý slúži ako 
doplnok k akejkoľvek metóde. Táto cvičebnica sa 
začína grafickým znázornením témy a následne 
pokračuje so sériou rôznych cvičení. Medzi nimi 
vyzdvihuje aktivity zamerané na počúvanie s poro-
zumením, aby študent pochopil a osvojil si slovnú 
zásobu v kontexte. 

3
diely

NOVINKA

A1 - C2

Uso interactivo
del vocabulario

Nový vizuálne atraktívny kurz španielčiny sa okrem 
komunikácie a gramatiky sústredí tiež na sociálne 
zručnosti a uplatňuje interdisciplinárny prístup 
(CLIL). Ponúka systematickú výučbu gramatiky             
i prípravu na skúšky DELE. Prináša extra aktivity pre 
špecifické potreby študentov. Samozrejme sa pravi-
delne venuje reáliám a kultúre hispanofónnych 
krajín. Štruktúra učebnice je rozdelená do 6 od- 
dielov po 3 lekciách. Pracovný zošit je farebný. 
Virtuálna učebňa ponúka: audio, video, glosár, 
evalváciu, elektronickú učebnicu prístupnú aj              
v offline režime.

2
diely

V prípade akýchkoľvek otázok 
k výučbe a titulom zo španielskeho jazyka

nás kontaktujte, radi Vám poradíme. @

PaedDr. Peter Bojo, PhD.
konzultant pre španielsky a anglický jazyk

pbojo@cambridge.org

0908 614 039
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Doplnkové materiály

Cuadernos
de vacaciones + CD

Prázdninový pracovný zošit pre mládež na úrovni A. 
Žiaci si môžu zábavnou cestou zopakovať učivo. 
Súčasťou sú rôznorodé aktivity, komiksy, jazykové 
tabuľky, rozvoj jazykových zručností a informácie      
o hispanofónnom svete  - www.difusion.com. 

A1 - A2

Diálogo y Relatos

Doplnok na vyučovanie španielčiny na ZŠ. Knižka                           
obsahuje 18 dialógov a 18 príbehov na úrovni A. 
Žiaci si majú možnosť v textoch a v cvičeniach 
precvičiť gramatiku a slovnú zásobu zaujímavo           
a hravo.

1
diel

Conversar es fácil

Cieľom knižky je podporiť posluch s porozumením                   
a ústny prejav. Obsahuje 26 každodenných situácií. 
Každá z nich začína 14 mikro-dialógmi, za ktorými 
nasleduje dvojstrana cvičení. Súčasťou sú aj cviče-
nia na posluch. V závere lekcie má žiak možnosť 
rozšíriť si svoju slovnú zásobu. Nahrávky: 
www.edelsa.es.

1
diel

A1 - B22
diely

Práctica la conjugación
y la gramática + CD

Doplnkový materiál určený pre interaktívne tabule 
alebo prácu s počítačom. Obsahuje rôzne interak-
tívne cvičenia a hry pre vybrané gramatické javy na 
úrovni A alebo B. Ide o doplnkové cvičenia, krátke 
príbehy, cvičenia na časovanie atď.

Tú y yo

Fotokopírovateľný materiál na rozvoj ústneho 
prejavu. 120 rôznorodých aktivít, určených na 
prácu vo dvojici, z ktorých každá je zameraná na 
určitú lexikálnu a gramatickú oblasť.

A1 - C23
diely

A1 - A21
diel

Halar
por los codos

Kniha frazeologizmov, ustálených slovných spojení, 
prísloví. Súčasťou sú aj cvičenia. 



A1 - B1

A1 A1 - B1
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Čítanky

Aprende
español con...

Skrátené verzie rôznych populárnych príbehov pre 
deti (Batman, Zorro...). Sú písané pútavým jazy-
kom, doplnené množstvom farebných ilustrácií. 
Súčasťou je CD a cvičenia.

Gominola

Zábavné a dobrodružné rozprávkové čítanky pre 
deti od 8 do 12 rokov. Séria je rozdelená do 4 úrovní 
podľa veku. Nové slová a gramatické javy sú v texte 
farebne vyznačené. Súčasťou je množstvo aktivít       
a kľúč.

Lola Lago

Vtipné, ale aj napínavé príbehy detektívky Loly 
Lago, ktorá sa snaží dokázať, že aj ženy dokážu byť 
výborné detektívky. Súčasťou je CD, poznámky          
k textu a cvičenia ku každej kapitole.

A2 - B1

Perfiles pop +

Kolekcia čítaniek si kladie za cieľ predstaviť známe                
osobnosti z oblasti športu a hudby. Je preto vhodná 
najmä pre žiakov stredných škôl. Okrem bežných 
informácií z ich života sa spomínajú aj rôzne 
pikošky, zásluhy, významné obdobia a pod. 
Súčasťou je CD.

A1 - B1

Pepa Villa

Zábavné čítanie pre dospelých. Využíva bežný jazyk 
bez cenzúry, hovorový argot. Hlavnou hrdinkou je 
taxikárka z Barcelony. Súčasťou je CD, cvičenia                      
a poznámky k lexike.

A1 - B2

Descubre - nueva

Séria čítaniek vo forme cestopisov. Okrem bežných 
informácií (geografia, gastronómia, kultúra) sa 
študent dozvie aj ďalšie zaujímavosti z hispánskeho 
sveta. 
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tickými a lexikálnymi poznámkami, otázkami na porozumenie či hádankami, alebo český slovníček. Niektoré 
majú priložené CD, iné majú nahovorené príbehy vo formáte MP3, ktoré si môžete zadarmo stiahnuť na strán-
ke: www.albatrosmedia.cz.

Španielsko - české 
zrkadlové čítanky

Klasické španielske a české rozprávky známe                 
z detstva, ľúbostné príbehy či zábavné detektívne 
poviedky s hádankami, ktorých texty boli zjed-
nodušené a spracované do rôznych jazykových 
úrovní  - od začiatočníkov až po pokročilých študen-
tov. Český zrkadlový preklad umožní obratom skon-
trolovať, či ste španielskému textu porozumeli 
správne. Po niektorých kapitolách/príbehoch 
nasleduje dvojstránka s cvičeniami alebo  grama-

od A1 

Jazykové hry

Deskové hry
procvičujeme španělštinu

Prostredníctvom týchto hier si netradičnou                  
a zábavnou formou precvičíte základnú slovnú 
zásobu v španielskom jazyku a zaradíte nové pojmy 
do aktívnej slovnej zásoby. Hry sú určené pre všet-
kých, ktorí sa začínajú učiť cudzí jazyk, predovšet-
kým žiakom základných škôl, ale aj ich rodičom          
a učiteľom. Súbor 4 herných plánov je určený pre 
dvoch a viac hráčov. Na jednotlivých herných 
plánoch sú spracované tieto témy: jedlo, ľudské 
telo a oblečenie, domov a príroda. Hráči postupujú 
po políčkach na základe výsledku hodov kocky            
a podľa úspešnosti riešenia úloh uvedených                  
v políčkach. V knihe ďalej nájdete: 4 tematické sady 
pexesa, jednoduché pravidlá hry a námety na 
ďalšie hry. Súčasťou hry nie je kocka a figúrky. 

Stolové hry

Rôzne stolové hry prinášajú zábavné učenie slovnej 
zásoby a gramatických javov. Celú ponuku jazyko-
vých hier nájdete na stránke:
http://www.oxico.sk/files/jazykove_hry.pdf


