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MATURA 2021 

 
Vabljeni v knjigarno Center Oxford, 

kjer je na voljo kakovosten program dodatnih gradiv za pripravo na maturo. 
Pripravili smo izbor novosti in že uveljavljenih serij: 

 
 
GRAMMAIRE ESSENTIELLE DU FRANCAIS B1, B2,  založba Didier 

 
  
 Vadnica z jasnimi razlagami in več kot 550 vajami za utrjevanje. 

 Priložene rešitve in Mp3 CD s posnetki dialogov in vaj. 

 Vključuje preglednice spregatev in glagolov s predlogi.  

 Dragocena  primerjava z angleško slovnico. 

 Na voljo vzorčne strani. 
 
 
 
 

 
 

 VOCABULAIRE ESSENTIELLE DU FRANCAIS B1,  založba Didier 

 
 
 
 Bogat nabor vaj za bogatenje in utrjevanje besedišča (tudi vaje iz besedotvorja in idiomatike). 

 Raznolike aktivnosti poskrbijo za pestrost učenja. 

 Dragocena "lexique contrastif"-primerjava z izrazi v angleščini in španščini. 

 Zabavne ilustracije in fotografije. 

 Na voljo vzorčne strani. 
 
 

 
 
EN CONTEXTE : EXERCICES DE GRAMMAIRE B1, založba Hachette 

 
 

 Nova zbirka slovničnih vadnic v 4 stopnjah "en contexte". 

 Enostavna struktura in zagotovljen napredek. 

 Testi za samopreverjanje. 

 S priloženimi rešitvami in transkripcijami. 

 Zvočni posnetki na spletni strani encontexte.hachettefle.fr 

 
 

 

  

JOUE TON RÔLE! – konverzacijske kartice, založba ELI 
 
 
 Zbirka 75 kartic z iztočnicami za pogovor in igro vlog. 

 Dragocen pripomoček za konverzacijo. 

 Krepi govorno interakcijo in jezikovno samozavest. 

 36 stvarnih vsakodnevnih situacij. 
 

https://didierfle.com/produit/grammaire-essentielle-du-francais-niveau-b1-livre-cd/
https://fr.calameo.com/read/005419417d576121b8ec6
https://didierfle.com/produit/vocabulaire-essentiel-du-francais-niv-b1-livre-cd/
https://fr.calameo.com/read/0054194171d5efb121039
https://www.hachettefle.com/adolescents-grands-ados-et-adultes/en-contexte-grammaire/en-contexte-exercices-de-grammaire-b1-audio
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V Centru Oxford se zavedamo, da je dobra, kakovostna in celostna priprava na izpit najboljša 
osnova za dober uspeh na maturi iz tujega jezika. 
Pri nas boste našli vse za temeljito in sproščeno pripravo na izpit. 
Pišite nam za ogledne izvode in (količinske) popuste.  

Prijazen pozdrav iz Centra Oxford in … srečno na maturi! 
 

NAROČILNICA, februar 2021                                                                                   
 

EAN NASLOV  
Redna cena 

z DDV 

 
Št.naročenih 

izvodov 

9782278081035 GRAMMAIRE ESSENTIELLE DU FRANCAIS B1 32,90€ 
 

9782278087327 GRAMMAIRE ESSENTIELLE DU FRANCAIS B2 32,90€ 
 

9782278087303 VOCABULAIRE ESSENTIELLE DU FRANCAIS B1 32,90€ 
 

9782014016345 EN CONTEXTE: EXERCICES DE GRAMMAIRE B1  15,80€ 
 

9782014016352 EN CONTEXTE: EXERCICES DE GRAMMAIRE B2  15,80€ 
 

9788853628954 JOUE TON RÔLE ! 29,00€ 
 

   
 

   
 

 
Vse cene vključujejo DDV in veljajo za trenutno zalogo. 

 

 
Člani Modrega kluba lahko pri naročilu uveljavljate 15% članski popust, ki velja za fizične osebe. 
 

 
 
PODATKI O NAROČNIKU: 
 

Šola: ………………………………………………….…………………………………………………………………………………. 
 
Naslov:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Kontaktna oseba:………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
E-naslov kontaktne osebe: …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Podpis:…………………………………………………………………………………datum:………………………………………… 

 
 

S podpisom dovoljujem, da Mladinska knjiga Založba d.d. in Mladinska knjiga Trgovina d.d. 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 Simona Mele.  

 

 

 
Knjigarna Center Oxford 

 
Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana 

 
T: 01 3603 789 

E: knjigarna.oxford@mk-trgovina.si 
www.centeroxford.com 

 
Obiščite nas med tednom od 8h do 19h in v soboto od 9h do 13h 

https://www.mladinska.com/trgovine/ljubljana-center-oxford
https://www.mladinska.com/trgovine/ljubljana-center-oxford
https://www.mladinska.com/trgovine/ljubljana-center-oxford
https://www.mladinska.com/sola/center-oxford/o-centru-oxford/klubi/modri-klub
mailto:knjigarna.oxford@mk-trgovina.si
http://www.centeroxford.com/
https://www.mladinska.com/trgovine/ljubljana-center-oxford

