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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



3 DIELY A1 - B1

KOMPONENTY • učebnica + pracovný zošit • metodická príručka (CZ)

Kurz je určený pre výučbu ruš�ny ako druhého cudzieho jazyka na stredných 
školách. Učebnica je prehľadná a zrozumiteľná, v atrak�vnom grafickom spracovaní. 
Zameriava sa na rozvoj a osvojenie si komunikačných schopnos�, presadzuje ak�vny 
prístup k učeniu. Témy lekcií sú blízke vekovej skupine 14 - 19 rokov. Všetky tri diely 
učebnice ponúkame v slovenskej verzii. 
Po registrácii na stránke: www.vydavatelstvokle�.sk si môžete zadarmo s�ahnuť 
ŠVP.

KLASS
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Kurzy

3 DIELY A1

KOMPONENTY • učebnica • pracovný zošit • písanka (1. diel) • metodická príručka (CZ)     
+ CD

Tento učebný komplet je napísaný pre žiakov základných škôl nižších ročníkov osem-
ročných gymnázií, ktoré so štúdiom ruského jazyka začínajú. Pripraví žiakov na 
úroveň A1 (A1+) podľa SERR a pokryje tri roky štúdia pri dotácii 2 hodín týždenne. 
Na stránke: www.vydavatelstvokle�.sk si môžete po registrácii zadarmo s�ahnuť 
ŠVP (tema�cké plány). Metodická príručka obsahuje vložené CD so všetkými        
cvičeniami na počúvanie, námety na realizáciu každej učebnej jednotky, riešenia        
k cvičeniam a transkripcie textov na počúvanie.

KLASSNYJE DRUZJA

2 DIELY A1 - A2

KOMPONENTY • učebnica • pracovný zošit • metodika

Výučbový komplet Echo je určený žiakom 2. stupňa ZŠ a nižších gymnázií, ktorí             
s ruš�nou začínajú. Učebnica je rozdelená do 7 lekcií, v úvode sa žiaci zoznámia         
so základnými reáliami Ruska, ktoré sú podrobnejšie popísané v poslednej kapitole, 
v prvej a druhej lekcii s ruskou abecedou - azbukou. Ďalšie lekcie prezentujú témy, 
ktoré zodpovedajú záujmom a komunikačným potrebám žiakov. Na konci každej 
lekcie sú opakovacie cvičenia. Zadania cvičení sú v ruskom a slovenskom jazyku.

ECHO

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

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

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/UKAZKY/Klass.pdf
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Kurzy

5/3 DIELY A1 - B1

KOMPONENTY • učebnica • pracovný zošit • písanka (1. diel) • príručka učiteľa (CZ)              
• audio CD (CZ)

Učebnice pre 2. stupeň ZŠ a SŠ sú zostavené podľa úrovní SERR. Sústredia sa najmä 
na rozvoj komunikačných schopnos�. Reálie sú uvádzané v interkulturálnych súvis-
los�ach, posilnené je cítenie auten�ckých textov a medzipredmetové vzťahy. Titul 
RADUGA PO NOVOMU ponúkame v slovenskej verzii (1. a 2. diel), ostatné diely sú     
v českej verzii.
Z novinky RADUGA PLUS je za�aľ v ponuke 1. a 2. diel (iba v českej verzii). 

RADUGA PO NOVOMU / RADUGA PLUS

3 DIELY A1 - B1

KOMPONENTY • učebnica + pracovný zošit + MP3 • príručka učiteľa (CZ) v elektronickej 
podobe

Moderná učebnica súčasnej ruš�ny, vhodná pre SŠ, JŠ i VŠ. Ponúka prepojenie 
komunikačne funkčného a systémového hľadiska jazyka. Kladie dôraz na príbuznosť 
českého/slovenského jazyka. Postupné osvojovanie si zvukovej stránky jazyka spolu 
s lexikou a grama�kou. Každá lekcia sa venuje reáliám a kultúre. Obsahuje bohatý       
a pestrý výber cvičení, �ež je zahrnutá príprava na medzinárodné skúšky z ruského 
jazyka. Nahrávky vo formáte MP3 sú na s�ahnu�e zadarmo. Štruktúra učebnice: 
úvodná lekcia, 8 lekcií, 2 opakovacie lekcie.
K dispozícii je 1. a 2. diel.

TVOJ ŠANS

1 DIEL A2 - B2

KOMPONENTY • učebnica + MP3 audio 

Publikácia je vhodná ako rozširujúci vzdelávací materiál, preto obsah tejto knihy je 
dobre využiteľný pri bežnej výučbe alebo ako celková príprava na maturitnú skúšku. 
Učebnica je rozdelená do 25 tema�ckých celkov. 

BESEDA I EKZAMEN

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/UKAZKY/Raduga_po_novomu.pdf
http://www.oxico.sk/UKAZKY/Raduga_plus.pdf

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

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



Doplnkový materiál

3

Kurzy

1 DIEL

Učebnica obchodnej ruš�ny je určená pre dospelých, podnikateľov, firemných 
špecialistov, študentov začiatočníkov alebo mierne pokročilých a tak�ež je vhodná 
aj na samoštúdium. 

DOGOVORILIS!

1 DIEL

Učebnica je určená pre študentov gymnázií, SŠ, frekventantom kurzov ruského 
jazyka, pre študentov vysokých škôl odboru ruský jazyk a literatúra aj nefilolo- 
gických odborov. Tento intenzívny kurz umožňuje osvojenie si bežných komu-
nikačných schopnos� v pomerne krátkom čase. Grama�cké učivo je vysvetlené           
v prehľadných tabuľkách, lexikálno-grama�cké učivo v situačne orientovaných 
rečových cvičeniach. Učebnica obsahuje prekladové cvičenia, texty na doplnkové 
čítanie a prepracovaný a aktualizovaný nácvik písania. Je vhodná aj pre začia-
točníkov. 

DA!

Prak�cká kniha slúži na precvičovanie a upevnenie ruskej grama�ky. Rozsahom            
a úrovňou je vhodná od začiatočníkov po pokročilých. K jednotlivým cvičeniam sú 
správne odpovede a riešenia uvedené na pro�ľahlej strane. Nahrávky vo formáte 
MP3 si môžete zakúpiť  tu: 
https://eshop.polyglot.cz/sk/

CVIČEBNICE RUSKÉ GRAMATIKY

KOMPONENTY • učebnica + CD

KOMPONENTY • učebnica + CD 
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Doplnkový materiál

Slovníky sú v ponuke v rôznych rozsahoch, pre rôzne pokročilos� a účely. Konverzácie kladú dôraz na prak�ckú 
ak�vnu komunikáciu, prinášajú aj prehľad grama�ky. Hovorník v sebe spája výhody slovníka, konverzačnej 
príručky a grama�ckého prehľadu. 

SLOVNÍKY, KONVERZÁCIE, HOVORNÍK

Čítanky

DVOJJAZYČNÉ ČÍTANKY
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rusko - český zrkadlový text

*Kliknutím na obrázok titulu otvoríte ukážku (Edika)

Texty boli zjednodušené a spracované do rôznych jazykových úrovní - od začiatočníkov až po pokročilých. Obsa-
hujú �ež cvičenia alebo grama�cké či lexikálne poznámky, otázky na porozumenie či hádanky alebo český 
slovníček. Niektoré čítanky majú vložené audio CD, iné majú nahrávky na s�ahnu�e vo formáte MP3.


