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Informácie k objednávkam:

Pri objednávaní prosíme vždy uviesť:        
• presný a úplný názov učebnice, úroveň, počet
• presnú adresu odberateľa a kontaktnú osobu s telefónnym číslom (balíky doručujeme 
kuriérskou službou)

Telefonické objednávky vybavujeme len formou dobierky (platba v hotovos� pri prebe- 
raní balíka) alebo osobného odberu u nás v distribúcii OXICO na Panónskej ceste 6                 
v Bra�slave v pracovné dni od 8:00 do 16:00 hod.

Poštovné je zadarmo pri objednávke nad 166€, pre školy pri objednávke nad 100€. Inak 
účtujeme poštovné 3,14€.
Tovar, ktorý je na sklade, vybavujeme do 2 - 5 pracovných dní. Ak nie je tovar skladom, 
doba dodania je cca 3 - 6 týždňov (podľa vydavateľstva a dostupnosti titulu).

Bezplatné zapožičanie kníh na 1 mesiac (ako vzorku neposkytujeme CD, DVD, IWB              
a kopírovateľné materiály).

Ponuka 2020

Panónska cesta 6
851 04 Bratislava

02/544 10 992
02/544 10 993

@ oxico@oxico.sk www.oxico.sk



2 / 3 DIELY A1 - A2

KOMPONENTY • Livre de l’élève • Cahier d’ac�vités + CD audio • CD audio classe (MP3) 
• Guide pédagogique • Fichier ressources • Cartes images en couleurs • Manuel numérique 
classe (carte)

Kurz pre de�, ktorý zábavným, krea�vnym a akčne orientovaným prístupom 
mo�vuje k učeniu francúzš�ny. Jedna strana učebnice predstavuje jednu lekciu. 
Jazyk sa sústreďuje predovšetkým na reálne komunikačné ak�vity. Farebný 
pracovný zošit, bohatý audio materiál, sada 200 obrázkových kariet a digitálny 
materiál s možnosťou použi�a interak�vnej tabule robí tento kurz živým, dyna- 
mickým a pútavým.
Le Pe�ts Lous�cs, ktorý predchádza kurz Les Lous�cs, je určený deťom v pred-   
školskom veku. 
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Kurzy pre deti

LES PETITS LOUSTICS / LES LOUSTICS

3 DIELY A1 - A2

KOMPONENTY • Livre de l’élève • Cahier d’ac�vités • Guide pédagogique 

Hravý a mo�vujúci kurz pre de� s akčným prístupom a medzipredmetovým obsa-
hom ako zábavná cesta s priateľmi po frankofónnych krajinách. Kurz má internetovú 
podporu, na s�ahnu�e obrázkové karty, por�ólio a iné.
Staršia verzia kurzu Zig Zag je v ponuke do vypredania zásob.

ZIG ZAG +

3 DIELY A1

KOMPONENTY • Livre de l’élève + CD • Cahier d’ac�vités • Guide pédagogique + CD 
audio • Manuel numérique classe (carte)

Kurz určený pre de� od 6 rokov. Využíva hru, čím do deja zapája všetky de�                     
a sústreďuje sa na ich mo�váciu. Rozmanitosť ak�vít umožňuje zostaviť dynamický 
priebeh hodiny. Učebnica obsahuje rytmické hry, pesničky, riekanky a príbehy.

LUDO ET SES AMIS

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/UKAZKY/Les_petits_loustics.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/UKAZKY/Les_loustics.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/UKAZKY/Zig_Zag_plus.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/UKAZKY/Ludo_et_ses_amis.pdf



2 DIELY A1

2

GRENADINE

Kurz pre de� sprevádzaný čarodejnicou Grenadine, ktorá rozpráva príbeh šies�ch 
de� cestujúcich po Francúzku. Kurz kladie dôraz na slovnú zásobu, grama�ku               
a fone�ku. Na stránke vydavateľstva sú k s�ahnu�u obrázkové karty.
V ponuke je do vypredania zásob.

Kurzy pre deti

KOMPONENTY • Livre de l’élève • Cahier d’ac�vités • Guide pédagogique 

2 DIELY A1SUPER MAX

Kurz pre 1. stupeň ZŠ, ktorý mo�vuje de� k učeniu jazyka zábavnou a krea�vnou 
formou. Učebnica sa zameriava na slovnú zásobu, správnu výslovnosť a grama�ku 
induk�vne uvádzanú do kontextu. 

KOMPONENTY • Livre de l’élève + CD audio • Cahier d’ac�vités • Guide pédagogique          
• Audio classe MP3 

Kurzy pre mládež

4 DIELY A1 - B1LE MAG’

Štvorúrovňový kurz pre teenagerov s jednoduchou štruktúrou v pútavom grafickom 
spracovaní sa zaoberá aktuálnymi témami naladenými na svet dnešnej mládeže. Je 
bohatý na posluchové cvičenia a okrem klasickej výučby tento kurz pripravuje 
študentov na skúšku DELF A1 a A2. Doplnkové DVD zábavne a dynamicky rozširuje 
obsah učebnice.

KOMPONENTY • Livre de l’élève • CD audio élève • Cahier d’exercices • Guide péda-
gogique • Audio classe MP3 

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/UKAZKY/Super_Max.pdf



Kurzy pre mládež

4 DIELY A1 - B1

KOMPONENTY • Livre de l’élève + CD-ROM • Cahier d’ac�vités + CD audio • CD audio 
classe • Guide pédagogique • Manuel numérique classe (carte)

Učebnica podporuje kolek�vne učenie pomocou ak�vít a úloh zameraných na prácu 
v malých skupinách žiakov. Kurz je prehľadne štruktúrovaný, s dôrazom na 
jednoduchú orientáciu pre učiteľa –    1 hodina = 1 dvojstrana. Obsahuje čas� „Cul-
tures“, ktoré sa vizuálne snažia zaujať a tema�cky priblížiť k teenagerom. Jazyk je 
krok za krokom jasne vysvetlený a precvičený, pričom úlohy v sebe spájajú klasický 
a skúškový formát, ktorý pripravuje žiakov na skúšku DELF. Pridanou hodnotou 
tohto kurzu sú dokumentárne videá a možnosť oživenia hodín pomocou virtuálnej 
učebne. Súčasťou učebnice je DVD-Rom s audio a video nahrávkami a prepisom. 
Pracovný zošit obsahuje audio CD a kód slúžiaci na prihlásenie sa do online úložiska 
s doplnkovými ak�vitami - Parcoursdigital.
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ADOMANIA

4 DIELY A1 - A2

KOMPONENTY • Livre de l’élève + DVD • Cahier d’ac�vités • Guide pédagogique

Nové vydanie kurzu v štyroch úrovniach určených pre teenagerov, je obsahovo            
a tema�cky auten�cký a prístupný záujmom mládeže. Cieľom kurzu je hravou 
formou, ale účinne dodávať sebadôveru v komunikácii. Zohľadňuje rozdiely                  
v pokročilos� žiakov v triede. Ponúka �ež digitalizovaný materiál na interak�vnu 
tabuľu a množstvo interak�vnych cvičení, projektov, videí a por�ólio ku každému 
dielu, ktoré nájdete na stránke: h�ps://pixel.cle-interna�onal.com/

NOUVEAU PIXEL

3 DIELY A1 - B1

KOMPONENTY • Livre de l’élève + DVD -ROM • Cahier d’ac�vités • Guide pédagogique       
• Fichier d’évalua�on + CD audio

Kurz v troch úrovniach určený pre teenagerov, je obsahovo a tematicky autentický                
a zároveň prístupný záujmom mládeže. Cieľom kurzu je hravou formou, ale účinne 
dodávať sebadôveru v komunikácii. Zohľadňuje rozdiely v pokročilosti žiakov v triede. 

ÉCHO JUNIOR

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/UKAZKY/Adomania.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/UKAZKY/Nouveau_pixel.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/UKAZKY/Echo_junior.pdf



Kurzy pre mládež

4 DIELY A1 - B1

4

ADOSPHÈRE

Kurz pre teenagerov s akčným prístupom zároveň používa CLIL. Pracovný zošit obsa-
huje CD-ROM. Materiál pre interak�vnu tabuľu obsahuje učebnicu a metodickú 
príručku v digitálnej podobe, audio nahrávky a rôzne ak�vity. V ponuke je aj DVD 
spoločné pre všetky štyri úrovne. Obsahuje 34 auten�ckých videí s možnosťou 
�tulkov. Okrem klasickej výučby, tento kurz pripravuje študentov na skúšky DELF.

KOMPONENTY • Livre de l’élève + CD audio • Cahier d’ac�vités + CD-ROM • Livre du 
professeur • Guide pédagogique • CD audio classe • Manuel numérique classe

Kurzy pre mládež a dospelých

5 DIELOV A1 - B2

KOMPONENTY • Livre de l’élève  + DVD-ROM • Cahier d’ac�vités • Guide pédagogique       

Kurz vhodný pre gymnáziá a dospelých, predstavuje komplexný prístup vo vyučo-
vaní francúzš�ny. Rešpektuje požiadavky SERR, využíva akčný prístup a predstavuje 
jazyk v reálnych situáciach. Dôraz kladie na systema�cké a pravidelné osvojovanie si 
jazykových štruktúr. Ponúka prepracovaný materiál na interak�vnu tabuľu. Okrem 
klasickej výučby, tento kurz pripravuje študentov na skúšky DELF.

ÉCHO 2e édi�on

5 DIELOV A1 - C2

KOMPONENTY • Livre de l’élève • Cahier d’ac�vités • Guide pédagogique       

Učebnica pre teenagerov a dospelých je zameraná na ak�vne používanie jazyka, 
zdieľanie vedomos� a objavovanie životných štýlov. Obsahuje množstvo úloh               
a projektov v prehľadnej štruktúre na dvojstranách a lekcie na seba plynulo 
nadväzujú. Učebnica zároveň pripravuje na skúšky DELF pomocou reálnych testov. 
Využíva inova�vny prístup zameraný na akčné scenáre týkajúce sa skutočného 
života. Popisuje frankofónne kultúrne prostredie bohaté a mo�vujúce, ktoré odráža 
všetky "trendy".

TENDANCES

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/UKAZKY/Adosphere.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/UKAZKY/Echo_2e.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/UKAZKY/Tendances.pdf



Kurzy pre mládež a dospelých

5 DIELOV A1 - C2

KOMPONENTY • Livre de l’élève + DVD-ROM • Cahier d’ac�vités + CD audio • Guide 
pédagogique • Manuel numérique classe (USB)

Novinkou je 5. diel (C1/C2).
Študent je zapojený do inova�vnej výučby jazyka a poznávania francúzskej kultúry 
prostredníctvom reálnych situácií. Jasná a prehľadná štruktúra učebnice uľahčí 
učiteľom prácu na hodinách. Jazyk je dôkladne vysvetlený s použi�m prvkov induk-
�vnej metódy. Učebnica vzbudzuje záujem, ktorý ak�vne využíva pomocou rôznych 
auten�ckých materiálov, projektu – kolek�vna trieda a projektu – otvorený svetu. 
Vďaka Parcoursdigital – online úložisko s doplnkovými ak�vitami pre študenta (napr. 
cvičenia s online opravou, príprava projektov a iné) – je kurz vhodný aj  pre študen-
tov s odlišnou vstupnou úrovňou jazyka. Okrem klasickej výučby tento kurz v sebe 
zahŕňa aj cvičenia v skúškovom formáte, a tak pripravuje študentov na skúšku DELF 
A1. Cosmopolite ponúka kompletnú digitálnu a mul�mediálnu podporu tak pre 
študentov, ako aj pre učiteľov.

5

COSMOPOLITE

2 DIELY A1 - B1

KOMPONENTY • Učebnica + Pracovný zošit + CD + DVD • Metodická príručka

Komplexný mul�mediálny učebný materiál, ktorý v jednej knihe spája učebnicu          
s cvičebnicou, priloženými CD, DVD a časopisom La revue de jeunes. Materiál 
zodpovedá obsahovo i metodicky požiadavkám SERR pre jazyky a pripravuje na 
spoločnú časť maturitnej skúšky z francúzš�ny a skúšku DELF. Jeden diel učebnice je 
koncipovaný na dva roky výučby pri hodinovej dotácii 2-3 hodiny týždenne. Komplet 
poskytne študentovi šesť zaujímavých lekcií spätých tema�cky so svetom mladých 
ľudí, rovnomerný rozvoj všetkých rečových schopnos� a mul�mediálne prostredie.

QUARTIER LIBRE

3 DIELY A1 - B1

KOMPONENTY • Livre de l’élève + DVD-ROM • Cahier d’ac�vités + CD audio • Guide 
pédagogique • Audio classe MP3

Učebnica pre stredoškolákov a dospelých, založená na akčnom prístupe. V komu-
nikácii sa zameriava na každodenné situácie. Jazykové zručnos� sú integrované          
a rozvíjajú sa rovnomerne. V plnej miere využíva auten�cký materiál a sústreďuje 
pozornosť na kultúrnu rozmanitosť. 

AGENDA

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/UKAZKY/Cosmopolite.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/UKAZKY/Quartier_libre.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/UKAZKY/Agenda.pdf



Kurzy pre mládež a dospelých

3 DIELY A1 - B1

6

LE NOUVEAU TAXI

Kurz sa vyznačuje efek�vnym a pragma�ckým prístupom, jasnou štruktúrou (jedna 
lekcia = dvojstrana) a progresia vo výučbe je prispôsobená úplným začiatočníkom. 
Titul je plný ak�vít pre žiakov, ktoré nasledujú systema�cky a grama�ka je 
prehľadne vysvetlená v tabuľkách. 

KOMPONENTY • Livre de l’élève • Cahier d’excercices • Guide pédagogique • CD audio 
classe 

3 DIELY A1 - B1TOTEM

Trojdielny kurz určený pre teenagerov a dospelých s dynamickým priebehom              
(1 strana – 1 lekcia). Charakteris�cké pre túto knihu sú video nahrávky, prostred- 
níctvom ktorých sa učia študen� progresívne. V učebnici nájdete aj lekcie, ktoré 
pomôžu študentom lepšie rozvíjať zručnos� a odborné znalos�. 
Kurz Totem je textom totožný s kurzom Texto, odlišujú sa audio a video nahrávkami. 

KOMPONENTY • Livre de l’élève + DVD-ROM • Cahier d’ac�vités + CD audio • Guide 
pédagogique • CD audio classe • Manuel numérique classe

3 DIELY A1 - B1TEXTO

Učebný materiál je založený na jasnom a pragma�ckom prístupe, ktorý zároveň 
mo�vuje študentov k ak�vnemu učeniu. Prostredníctvom slovnej zásoby 
využiteľnej v každodenných situáciách dokážu študen� rýchlo komunikovať vo 
francúzskom jazyku. Učebnica sa vyznačuje jednoduchosťou a prehľadnosťou a je 
zostavená tak, že ponúka jazykový rýchlokurz: 1 lekcia = 1 dvojstrana. V závere 
každej tema�ckej čas� nájdete tri sekcie na precvičenie získaných vedomos�                
a uvedenie jazyka do praxe. 
Kurz Texto je textom totožný s kurzom Totem, odlišujú sa audio a video nahrávkami. 

KOMPONENTY • Livre de l’élève + DVD-ROM • Cahier d’ac�vités + CD audio • Guide 
pédagogique • CD audio classe • Manuel numérique classe

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/UKAZKY/Taxi_nouveau.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/UKAZKY/Totem.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/UKAZKY/Texto.pdf



Kurzy pre mládež a dospelých

4 DIELY A1 - B2

KOMPONENTY • Livre de l’élève + DVD-ROM • Cahier d’ac�vités + CD audio • Guide 
pédagogique • Manuel numérique classe (USB)

Kurz s akčným prístupom a štúdiom jazyka v kontexte má inovovaný a aktualizovaný 
obsah, prináša viac cvičení, tema�cký slovník, video nahrávky na CD-ROMe v učeb-
nici, nové ak�vity a projekty. Zameriava sa na kulturálne a interkulturálne aspekty. 
Okrem klasickej výučby, �ež pripravuje študentov na skúšky DELF. Ponúka vylepšený 
materiál na interak�vnu tabuľu. Súčasťou knihy je prístupový  kód do online úložiska 
s doplnkovými ak�vitami – Parcoursdigital (pre 1. a 2. diel).
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ALTER EGO +

5 DIELOV A1 - C2

KOMPONENTY • Livre de l’élève + CD audio • Cahier d’ac�vités • Guide pédagogique            
• CD audio classe • Carnet d’évalua�on DELF A1 (1) • Cahier de perfec�onnement (5)

Kurz pokrýva všetky úrovne znalos� jazyka. Zahŕňa prípravu na skúšky DELF a DALF           
a zodpovedá SERR. 

ALTER EGO

POTREBUJETE PORADIŤ?
Hľadáte vhodnú učebnicu alebo uvažujete o zmene? Uvítali by ste           
zaujímavé doplnkové materiály na hodiny francúzš�ny? Neváhajte nás 
kontaktovať, sme tu pre Vás...

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/UKAZKY/Alter_ego_plus.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/UKAZKY/Alter_ego.pdf



Doplnkové materiály

4 DIELY A1 - B2

8

LES 500 EXERCICES DE GRAMMAIRE

Séria prak�ckých cvičebníc zameraných na grama�ku a fone�ku, každá séria 
je v štyroch úrovniach podľa SERR. Sú vhodné na prácu v triede i doma. 
Obsahujú ilustrácie pre lepšie pochopenie a efekt učenia sa je posilnený 
auten�ckými článkami. Na konci každej kapitoly je opakovanie. Obsahujú 
kľúč k cvičeniam. Cvičebnice fone�ky majú vložené audio CD v mp3 formáte 
s posluchovými cvičeniami.

LES 500 EXERCICES DE PHONÉTIQUE

5 DIELOV A1 - C2GRAMMAIRE PROGRESSIVE 
DU FRANÇAIS

Cvičebnice francúzskej grama�ky s jednoduchým a efek�vnym 
dvojstranovým systémom majú všestranné použi�e, vhodné aj na 
samoštúdium (kľúč je v predaji samostatne). Obsahujú aj množs- 
tvo ak�vít zameraných na komunikáciu: audio nahrávky, 
grama�cké piesne, personalizované odpovede - nižšie úrovne 
majú k dispozícii audio CD alebo mp3 nahrávky. Najnovšie edície 
ponúkajú aj online ak�vity a cvičenia s autokorekciou. 

5 DIELOV A1 - C2VOCABULAIRE PROGRESSIF
DU FRANÇAIS

Cvičebnice francúzskej slovnej zásoby s jednoduchým a efek-
�vnym dvojstranovým systémom majú všestranné použi�e, 
vhodné aj na samoštúdium (kľúč je v predaji samostatne). Zame- 
riavajú sa na každodenné témy a reálny život. Obsahujú aj množs- 
tvo ak�vít zameraných na komunikáciu. Najnovšie edície ponúkajú 
aj online ak�vity a cvičenia s autokorekciou. 

5 DIELOV A1 - C2COMMUNICATION PROGRESSIVE 
DU FRANÇAIS

Cvičebnice určené na zdokonalenie komunikačných schopnos� 
majú všestranné použi�e, vhodné aj na samoštúdium (kľúč je           
v predaji samostatne). Zameriavajú sa na každodenné témy               
a reálny život. Obsahujú audio nahrávky (MP3). Najnovšie edície 
ponúkajú aj online ak�vity.

2 DIELY A1 - B2

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/UKAZKY/500_exercices_grammaire.pdf
http://www.oxico.sk/UKAZKY/500_exercices_phonetique.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/UKAZKY/Grammaire_progressive.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/UKAZKY/Vocabulaire_progressif.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/UKAZKY/Communication_progressive.pdf
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Doplnkové materiály

3 DIELY A1 - C1LITTÉRATURE PROGRESSIVE 
DU FRANÇAIS

Ilustrované publikácie predstavujú francúzsku a frankofónnu lite- 
ratúru formou čítania a analýzy. Majú dvojstranovú štruktúru - na 
ľavej strane sú texty, krátke biografie autorov a súvisiace informá-
cie, na pravej strane sú ak�vity zamerané na písanie a rozprávanie. 
Vhodné aj na samoštúdium (kľúč je v predaji samostatne).  

3 DIELY A1 - C1PHONÉTIQUE PROGRESSIVE 
DU FRANÇAIS

Cvičebnice zamerané na francúzsku fone�ku majú dvojstranovú 
štruktúru. Precvičujú rytmus a intonáciu reči, vo vyšších úrovniach 
podrobnejšie skúmajú zvukovú stránku jazyka. Cvičebnice obsahu-
jú CD s nahrávkami v mp3 formáte. Vhodné aj na samoštúdium 
(kľúč je v predaji samostatne).  

3 DIELY A1 - B2CIVILISATION PROGRESSIVE 
DU FRANÇAIS

Publikácie predstavujú Francúzsko a francúzsku spoločnosť a jej 
premeny. Ponúka texty, auten�cké dokumenty, fotografie                   
a ilustrácie. Ponúkajú široké spektrum ak�vít - analýzu, 
porovnanie, výskum, diskusiu atď. Vhodné aj na samoštúdium 
(kľúč je v predaji samostatne).   

... EN DIALOGUES COLLECTION
GRAMMAIRE, VOCABULAIRE, COMMUNICATION,
PHONÉTIQUE, LITTÉRATURE, CIVILISATION
Séria prak�ckých cvičebníc zameraných na grama�ku - v štyroch 
úrovniach od A1 po C1, slovnú zásobu v dvoch úrovniach A1 až B1, 
komunikáciu, fone�ku, literatúru a reálie. Vhodné na prácu                
v triede i samoštúdium, keďže majú integrovaný kľúč k cvičeniam. 
Obsahujú audio CD.
Odkazy na ukážky nájdete na ďalšej strane.

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/UKAZKY/Litterature_progressive.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/UKAZKY/Phonetique_progressive.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/UKAZKY/Civilisation_progressive.pdf
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SKÚŠKOVÉ MATERIÁLY

Knihy a testy, ktoré pripravia na úspešné zvládnu�e skúšky DELF vo všetkých štyroch jazykových zručnos�ach. 
Zohľadňujú požiadavky SERR.

ČÍTANKY
DVOJJAZYČNÉ ČÍTANKY

B1 / B2A1 / A2

Knihy s francúzsko - českým alebo francúzsko - slovenským zrkadlovým textom. Vybrané čítanky obsahujú aj 
MP3 nahrávky.

UKÁŽKA: 
http://www.oxico.sk/UKAZKY/Grammaire_en_dialogues.pdf
http://www.oxico.sk/UKAZKY/Vocabulaire_en_dialogues.pdf
http://www.oxico.sk/UKAZKY/Communication_en_dialogues.pdf

http://www.oxico.sk/UKAZKY/Phonetique_en_dialogues.pdf
http://www.oxico.sk/UKAZKY/Litterature_en_dialogues.pdf
http://www.oxico.sk/UKAZKY/Civilisation_en_dialogues.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/UKAZKY/DELF_Prim.pdf
http://www.oxico.sk/UKAZKY/DELF_abc_junior.pdf
http://www.oxico.sk/UKAZKY/DELF_abc.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/UKAZKY/DELF_junior.pdf http://www.oxico.sk/UKAZKY/DELF.pdf


