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POPIS KNIHY ANGLIČTINA S JŮ A HELE / 1+ CD
Věděli jste, že Jůheláci mluví také anglicky? Chtěli byste se přesvědčit, co dělají Jů, Hele a
Muf celý den, co dobrého si vaří na zub, jak se starají o malou sousedovic Annie a jaké
nezbednosti Muf vymýšlí? Pak si otevřete tuhle knížku, prohlížejte si obrázky, které dobře
znáte z dětského vysílání České televize a pročítejte si příhody našich kamarádů. Postačí
vám k tomu umět už trochu anglicky. Kdo by se necítil jistý, otočí o pár stránek dál, podívá
se do slovníčku, nebo si přečte stejné příhody v češtině. Všechny texty si také můžete
poslechnout na vloženém CD.
ANGLIČTINA S JŮ A HELE / 1+ CD - JANA LIGHTBURN | KOSMAS
Věděli jste, že Jůheláci mluví také anglicky? Chtěli byste se přesvědčit, co dělají Jů, Hele a
Muf celý den, co dobrého si vaří na zub, jak se starají o malou sousedovic Annie a jaké
nezbednosti Muf vymýšlí? Kniha + CD audio, MP3 : Angličtina s JŮ a HELE/1 + audio
CD - Lightburn, Jana ; První ze tří netradičních učebnic angličtiny je koncipována do
scének s obrázky jako průvodce každodenními situacemi a dialogy se slovní zásobou pro
běžnou komunikaci. Je rozvržena po dnech od. První ze tří netradičních učebnic angličtiny
je koncipována do scének s obrázky ? jako průvodce každodenními situacemi a dialogy se
slovní zásobou pro běžnou komunikaci. Věděli jste, že Jůheláci mluví také anglicky? Chtěli
byste se přesvědčit, co dělají Jů, Hele a Muf celý den, co dobrého si vaří na zub, jak se
starají o malou sousedovic Annie a jaké nezbednosti Muf vymýšlí? Kniha: Angličtina s JŮ
a HELE 1 + audio CD (Jana Lightburn). Nakupujte knihy online ve vašem oblíbeném
knihkupectví Martinus.cz! K marketingovým účelům a také proto, abychom vám v
budoucnu mohli doporučovat knihy, které by se vám mohly líbit, potřebujeme uložit do
vašeho prohlížeče údaje (cookies). Angličtina s JŮ a HELE/3 + audio CD; Angličtina s JŮ
a HELE/3 + audio CD Jana Lightburn. Třetí díl učebnice anglického jazyka, kterou vás
provedou Jů a Hele se svými přáteli, se zaměřuje zejména na procvičování minulého času.
Oproti Angličtině 1, kde si děti procvičily přítomný čas prostý a průběhový a čas budoucí,
Angličtině 2 přibude čas minulý. Učebnice jsou doplněny mluvenou podobou textu na CD:
anglický hlas Benjamin Beebe, český hlas Marie Retková. Angličtina s Jů a Hele 1 + CD Jana Lightburn. První ze tří netradičních učebnic angličtiny je koncipována do scének s
obrázky - jako průvodce... Třetí díl učebnice anglického jazyka, kterou vás provedou Jů a
Hele sesvými přáteli, se zaměřuje zejména na procvičování minulého času.I tato učebnice
angličtiny je koncipována do scének s obrázky - jakoprůvodce každodenními situacemi a
dialogy se slovní zásobou pro běžnoukomunikaci. Prohlédněte si cenové nabídky na
Angličtina s JŮ a HELE 2 + CD od 1 obchodů na Zboží.cz. Udělejte si přehled o cenách,
přečtěte si recenze a hodnocení, zjistěte dostupnost nebo najděte podobné produkty a
vhodné příslušenství. Nakupujte výhodněji! O Zlevněných knihách. V síti vybraných
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knihkupectví najdete od 1. června 2008 pod značkou Zlevněné knihy kvalitní nabídku knih
za atraktivní ceny. V nabídce najdete prózu i poezii, knihy naučné i pohádky pro děti,
cestopisy i humorné knihy. Věděli jste, že Jůheláci mluví také anglicky? Chtěli byste se
přesvědčit, co dělají Jů, Hele a Muf celý den, co dobrého si vaří na zub, jak se starají o
malou sousedovic Annie a jaké nezbednosti Muf vymýšlí? Pak si otevřete tuhle knížku,
prohlížejte si obrázky, které dobře znáte z dětského vysílání České televize a pročítejte si
příhody našich. Bazarové zboží se zárukou Zboží, které jinde neseženete O mně Komentáře
Přidat Karla do oblíbených Kontakt Více o Karlovi Kniha Angličtina s Jů a Hele 1 Stav
zboží Dobrý. Kniha + CD audio, MP3 : Angličtina s JŮ a HELE/2 + audio CD - Lightburn,
Jana ; Druhý díl netradiční učebnice je také koncipován do scének s obrázky jako průvodce
každodenními situacemi a dialogy se slovní zásobou pro běžnou komunikaci. Oproti
Angličtině 1, kde si děti. Objednávejte knihu Angličtina s JŮ a HELE 1 + CD, kterou
napsal autor Jana Lightburn, v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Rychlé odeslání,
skvělé ceny
KNIHA + CD AUDIO, MP3 : ANGLIČTINA S JŮ A HELE/1 + AUDIO
Oproti Angličtině 1, kde si děti procvičily přítomný čas prostý a průběhový a čas budoucí,
Angličtině 2 přibude čas minulý. Učebnice jsou doplněny mluvenou podobou textu na CD:
anglický hlas Benjamin Beebe, český hlas Marie Retková. První ze tří netradičních učebnic
angličtiny je koncipována do scének s obrázky - jako průvodce každodenními situacemi a
dialogy se slovní zásobou pro běžnou komunikaci. Mix Mix dům a zahrada Mix elektro
Mix dětské zboží Mix BluRay, DVD a VHS Mix knihy Mix CD, MC a LP Více kategorií
Sběratelství Umění Historické elektro a technika Ostatní sběratelství Porcelán, sklo,
keramika Odznaky a medaile Popis: Tento titul má k dispozici další díly. První ze tří
netradičních učebnic angličtiny je koncipována do scének s obrázky - jako průvodce
každodenními situacemi a dialogy se slovní zásobou pro běžnou komunikaci. Angličtina s
JŮ a HELE / 2+ CD Jana Lightburn. Anotace: Druhý díl netradiční učebnice je také
koncipován do scének s obrázky - jako průvodce každodenními situacemi a dialogy se
slovní zásobou pro běžnou komunikaci. Oproti Angličtině 1, kde si děti procvičily
přítomný. Všechny informace o produktu Angličtina s JŮ a HELE/3 + audio CD - Jana
Lightburn, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Angličtina s JŮ a
HELE/3 + audio CD - Jana Lightburn. Také druhý díl učebnice je koncipován do scének s
obrázky a rozdělen do sedmi dnů od pondělí do neděle. Veselé příhody oblíbených
postaviček Jů, Hele a Mufa mají svou anglickou i českou verzi a každá kapitola je doplněna
slovníčkem. Angličtina s JŮ a HELE / 2 + CD, autor: Jana Lightburn, rok vydání: 2009.
Antikvariát s více než 19 815 položkami +420 774 087 795 v pracovní dny 9:00 - 15:00.
antikvariat@cervenyknir.cz. Registrace. Zajímají vás podrobnosti o zboží CD Italsky
snadno a rychle? Napište mi. Vaše jméno. E-mail. Váš dotaz. Odeslat zprávu. Podobné
produkty. Nově v nabídce. Jana Lightburn: Angličtina s Jů a Hele 1. 99 Kč Nově v nabídce.
Jana Lightburn: Angličtina s Jů a Hele 3. 99 Kč Nově v. veřejná univerzální knihovna
města Ostrava. Ústřední knihovna a 26 poboček v městských částech. Akce a služby pro
děti a mládež, starší a handicapované spoluobčany. Besedy, výstavy, autorská čtení.
Otevírací doba poboček. Mikro Trading Jů a Hele Hele v sáčku 30 cm. Mikrotrading Hele
30cm Plyšová postavička Hele 30 cm. Postavička z českých televizních programů pro děti,
která pobaví a potěší ratolesti všech věkových kategorií. Helen Hadkins, Samantha Lewis,
Joanna Budden. Interactive Level 2 Testmaker CD-ROM and Audio CD CD. Interactive is
an exciting four-level course for teenage learners from elementary to upper-intermediate
levels (CEF A2-B2).. Běžná cena 1 310 Kč s DPH. Angličtina s JŮ a HELE 3 + audio CD,
Jana Lightburn 49 Kč .. Prohlédněte si cenové nabídky na Angličtina pro začátečníky + CD
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od 18 obchodů na Zboží.cz. Udělejte si přehled o cenách, přečtěte si recenze a hodnocení,
zjistěte dostupnost nebo najděte podobné produkty a. Angličtina s Jů a Hele 1 Jana
Lightburn: Angličtina s Jů a Hele 1 - Obal: neoriginální - Nosič: nepoškrábaný Jazyk:
anglický, český Žánr: dětská, naučná Autor: Jana Lightburn Zboží je otestované a funkční a
můžete ho do 14 dnů vrátit bez udání důvodu.
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