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 DEUTSCH ÜBEN – LESEN & SCHREIBEN 

- odlično za samo-učenje in kot dodatek k pouku 

- avtentično zasnovana, zanimiva besedila 

- za vajo bralnega razumevanja in razvoj spretnosti pisanja 

- vsebuje rešitve 

 

 DEUTSCH ÜBEN – HÖREN UND SPRECHEN 

 

- avtentično zasnovana, zanimiva besedila (poljudne teme iz vsakdanjika) 

- za razvoj slušnega razumevanja in spretnosti govora 

- slušni posnetki na voljo brezplačno na spletu v obliki MP3 

 

MATURA 2021 – nemški jezik 

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: 



 
 

 

 ÜBUNGSGRAMMATIK 

 

- raznolike slovnične vaje: povezovanje, vstavljanje, preoblikovanje povedi, itn. 

- priložene so rešitve 

- vadnici odlikuje preglednost in nazornost 

- privlačne barvne ilustracije poskrbijo za zabavno in  lahkotnejše učenje 

- v dodatku priložen seznam nepravilnih glagolov 

 

 ÜBUNGSGRAMMATIK A2-B2 

- 500 raznolikih in kreativnih slovničnih vaj (tudi idiomatika, pravilna izbira besedišča) 

- priložene so rešitve 

- privlačne barvne ilustracije in fotografije poskrbijo za zabavno in lahkotnejše učenje 

- pregledna razdeljenost na tematske sklope 

 

 

 

 



 
 

 

 GROßES ÜBUNGSBUCH WORTSCHATZ (A2-C1) 

- bogat nabor vaj za bogatenje in utrjevanje besedišča (tudi vaje iz besedotvorja in idiomatike) 

- raznolike aktivnosti poskrbijo za pestrost učenja 

- avtentična besedila iz vsakdanjega življenja 

- zabavne ilustracije in fotografije 

- pregleden dodatek z rešitvami in namigi 

_______________________________________________________________________________ 

 

 (žepna izdaja) BRIEFE, E-MAILS & Co. 

- pregledni vzorci pisem, e-sporočil in drugih uporabnih pisnih izdelkov (formalnih in 

neformalnih) v teoretičnem delu 

- del z nalogami, ki zajemajo vse vrste vsakdanjih korespondenc 

- posebni okvirčki (t.i. Memobox) z namigi, kaj si je potrebno zapomniti pri posamezni vrsti 

besedila 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 
NAROČILNICA, februar 2021 

EAN NASLOV Redna cena z 
DDV 

Št. 
naročenih 
izvodov 

9783195774932 DEUTSCH ÜBEN – LESEN & 
SCHREIBEN B1 

14,40 eur  

9783195974936 DEUTSCH ÜBEN – LESEN & 
SCHREIBEN B2 

14,40 eur  

9783197174938 DEUTSCH ÜBEN – HÖREN UND 
SPRECHEN B1 

15,50 eur  

9783197674933 DEUTSCH ÜBEN – HÖREN UND 
SPRECHEN B2 

15,50 eur  

9783191074487 ÜBUNGSGRAMMATIK FÜR DIE 
GRUNDSTUFE AKTUELL (A1-B1) 

19,60 eur  

9783191116576 ÜBUNGSGRAMMATIK FÜR DIE 
MITTELSTUFE AKTUELL (B1-C1) 

23,20 eur  

9783191317218 ÜBUNGSGRAMMATIK A2-B2 
 

20,10 eur  

9783192017216 GROßES ÜBUNGSBUCH WORTSCHATZ 
(A2-C1) 

23,20 eur  

9783193074935 BRIEFE, E-MAILS & Co. 
 

12,40 eur  

Vse cene vključujejo DDV in veljajo za trenutno zalogo. 

 

 

 

PODATKI O NAROČNIKU:  

 
Šola/Ime in priimek: ………………………………………………….…………………………………………………  
 
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.  
 

 

 

Člani Modrega kluba lahko pri naročilu uveljavljate 15% članski popust, 

ki velja za fizične osebe. 

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 


