
 

NOVOST ZA UČENJE 

NEMŠČINE 
 primerno za prvo triletje OŠ (od 5/6 let naprej); 

ne uvaja pisanja, le poslušanje in govor 

 dinamična, živahna zasnova v 8 kratkih modulih 

 vključuje pesmice, rime, ideje za aktivnosti in 

mini projekte 

Prva stopnja temelji 

na poslušanju in 

govoru, druga počasi 

uvaja branje in 

pisanje. 

____ 

Primerno za otroke, 

ki se istočasno 

opismenjujejo v 

svojem maternem 

jeziku. 

____ 

Odlična spletna 

didaktična podpora. 

____ 

Dinamična, živahna 

zasnova! 

CENTER OXFORD 

Kopitarjeva 2 
1000 Ljubljana 
01 588 7531 

petra.cerar@mk-trgovina.si 

 

 

 
 



 
 

 

           EAN Naslov Redna cena z DDV/€ 
Št. naročenih 

izvodov 

9783191010614 Jana und Dino 1  -  učbenik 8,80  

9783191110611 Jana und Dino 1 – delovni zvezek (izide junija) 8,80  

    

 
paket za interaktivno tablo;  Jana und Dino 2 – učb. in 
dz. (izide septembra 2019)   

    

    

    
 
 
 
 
 

 

Šola/Ustanova/Ime in priimek fizične osebe: ……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

(Kontaktna oseba): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Naslov: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

El. naslov: …………………………………………………….………..…………Tel. št.: ……………………………………………………..…….…………………………… 

Datum:……………………………………………………….……………….……Podpis:……………………….………………………………………………………………… 

 

 
Naročanje:   - po pošti: MKT d.o.o., Center Oxford, Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana 

                            - po faksu: 01/588 7521 
                            - na elektronski naslov: narocila.oxford@mk-trgovina.si 
 

 

 

 

Za vsebinska vprašanja in predstavitev na šoli pišite na petra.cerar@mk-trgovina.si ; T: 01 518 7531 

 

 

S podpisom dovoljujem, da Mladinska knjiga Založba d.d. in Mladinska knjiga Trgovina d.o.o. z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in 

neposrednega trženja vzpostavijo, vzdržujejo in upravljajo z mojimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje, ter posredujejo te podatke za te namene druga drugi. Vse 

navedene družbe zagotavljajo varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/2004). Kadarkoli lahko pisno ali po telefonu zahtevate, da v 15 

dneh trajno ali začasno prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za namen neposrednega trženja, ter vas o tem v nadaljnjih 5  dneh obvestimo na naše stroške. Družba je vpisana 

v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko 1/02640/00, osnovni kapital znaša 4.059.443,16 EUR. Predsednik uprave je Peter Tomšič. 
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