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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
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Kurzy pre deti a mládež

1 / 3 DIELY A1 - A2

KOMPONENTY • libro dello studente • guida dell’insegnante • CD

Učebnica je vhodná pre 1. stupeň ZŠ. Každý diel je zložený z pia�ch modulov. 
Súčasťou je ilustrovaný slovníček, ktorý môžu de� vypĺňať obrázkami. Na CD sú 
rôzne pesničky, rýmovačky, dialógy a posluchové cvičenia. 
GOROTONDO PRIMO APPROCIO predchádza kurz GIROTONDO, je vhodný pre 
predškolákov alebo 1. ročník ZŠ, keďže nevyžaduje zručnosť písania. 

GIROTONDO PRIMO / GIROTONDO

3 DIELY A1 - B1

KOMPONENTY • libro di classe + quaderno esercizi + CD/DVD • guida dell’insegnante           
• so�ware per la lavagna intera�va

Kurz špeciálne určený pre mládež kladie dôraz na ak�vnu komunikáciu. Tema�cké 
oblas� lekcií sú prispôsobené vekovej kategórii. Na CD sú auten�cké scénky                   
k posluchovým cvičeniam. Každý diel učebnice je možné oboha�ť materiálom na 
interak�vnu tabuľu (LIM) a DVD so zaujímavým materiálom.

PROGETTO ITALIANO JUNIOR

Kurzy pre dospelých

3 DIELY A1 - B1

KOMPONENTY • libro dello studente + DVD • quaderno degli esercizi + CD • guida dell’in-
segnante • CD • dieci raccon� • so�ware per la lavagna intera�va • video quaderno delle 
a�vita 

Kurz je určený najmä dospelým. Jeho charakteris�kou je vyváženosť komunikačných 
a grama�ckých prvkov. Na CD sú inscenované dialógy z učebnice, posluchové cviče-
nia a cvičenia na výslovnosť. Materiál na interak�vnu tabuľu (LIM) je k dispozícii pre 
1. a 2. diel. Momentálne postupne vycháza nové vydanie kurzu, ktoré prináša nové 
a aktualizované dialógy, audio i video, prepracovanú grama�ku, lepšie prepojenie 
jednotlivých čas� a lekcií. 
K dispozícii je NUOVISSIMO PROGETTO ITALIANO 1 (A1/A2).

NUOVO / NUOVISSIMO
PROGETTO ITALIANO

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

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

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/UKAZKY/Progetto_italiano_nuovo.pdf
http://www.oxico.sk/UKAZKY/Progetto_italiano_nuovissimo.pdf



3 DIELY A1 - B1+

KOMPONENTY • libro dello studente + quaderno degli esercizi + CD • guida per l’inseg-
nante • so�ware per la lavagna intera�va

Komunika�vny kurz pre mládež od 16 rokov a dospelých. Rozvíja všetky jazykové 
zručnos�, venuje sa �ež talianskej kultúre a reáliám. Obsahuje 12 oddielov, 3 opako-
vacie kapitoly s pesničkami a hrami na upevnenie nadobudnutých vedomos�, 
záverečný text a v appendixe prehľad grama�ky. Každý oddiel končí zhrnu�m 
slovnej zásoby a grama�ky.

ARRIVEDERCI!
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Kurzy pre dospelých

5 DIELOV A1 - C1

KOMPONENTY • testo • guida + CD • libro a�vo LIM 

Kurz pre mládež a dospelých je upravený a aktualizovaný starší kurz RETE!. 
Zohľadňuje požiadavky SERR a aplikuje moderné učebné metódy. Každá úroveň 
obsahuje 8 lekcií, po každej nasleduje opakovanie, testy, grama�cké zhrnu�e               
a slovník.

NUOVO RETE!

6 DIELOV A1 - C2

KOMPONENTY • libro dello studente e esercizi • libro dello studente e esercizi                        
+ DVD-ROM • esercizi supplementari • CD   

Nový kurz taliančiny pokrýva všetky úrovne podľa SERR. V porovnaní so staršou 
edíciou kurzu ponúka aktuálny a moderný obsah doplnený o nové hry, cvičenia            
a rozšírenú kultúrnu časť. Sekcia “Videocorso” prináša príbehy z každodenného 
života štyroch priateľov (video má možnosť prehra�a s talianskymi �tulkami alebo 
bez). “Videogramma�ca” prehlbuje jazykové a komunikačné zručnos�, slovnú 
zásobu a obsahuje frázy a idiómy použité vo videu. 

NUOVO ESPRESSO

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

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

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/UKAZKY/Espresso_nuovo.pdf
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Kurzy pre dospelých

3 DIELY A1 - B1

KOMPONENTY • libro dello studente e esercizi • libro dello studente e esercizi + CD/DVD 
• libro del professore + CD/DVD • guida per l’insegnante • gioco di societa 

Nový kurz taliančiny určený pre dospelých, ktorý kladie dôraz na komunikáciu od 
prvej lekcie, pričom používa moderný jazyk, ku ktorému sa pristupuje spontánne       
a prirodzene. Má postupnú progresiu, využíva induk�vny prístup. Učebnica má 
atrak�vny, ale aj funkčný dizajn. Kurz je sprevádzaný zábavným príbehom - čiernou 
komédiou formou sitcomu a komiksu, ktorý mo�vuje študentov, drží ich pozornosť, 
vyžaduje ich ak�vny prístup, rozhodovanie a riešenie. Slovná zásoba je preberaná 
systema�cky v “špirále” - opakovanie a upevňovanie starej a postupné preberanie 
novej. 

VIA DEL CORSO

3 DIELY A1 - B1

KOMPONENTY • libro + CD/CD-ROM • esercizi supplementari + CD • guida (web)

Kurz kladie dôraz na rozvoj komunikačných zručnos� študentov. Je založený na 
akčnom prístupe a činnos�ach, ktoré vyžadujú interakciu a spoluprácu medzi 
študentmi v komunika�vnom kontexte. Tento kurz je vhodný aj pre študentov, ktorí 
sa nikdy neučili cudzí jazyk. 

CHIARO!

Doplnkový materiál

A1 - B2

Aktualizované vydanie talianskej grama�ky je doplnené o nové cvičenia, stručné         
a prehľadné grama�cké pravidlá a schémy, testy s vyhodnotením a jazykové kuriozi-
ty. Grama�ka je precvičovaná jasne, zrozumiteľne a v reálnom prostredí a na cviče-
niach s odstupňovanou náročnosťou, ktoré umožňujú efek�vne overiť nadobud-
nuté vedomos�. Využíva prak�cký a auten�cký jazyk, ktorý je vhodný na okamžité 
použi�e v praxi. Obsahuje kľúč, preto je vhodná aj na samoštúdium. 

NUOVA GRAMMATICA DELLA LINGUA ITALIANA

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

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

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



Doplnkový materiál

A1 - B2

Komplexná grama�ka taliančiny rešpektujúca SERR. Jednotlivé grama�cké javy 
dopĺňajú príklady a ilustrácie. Sústredí sa na najčastejšie chyby a ich odstraňovanie. 
Po každej teore�ckej čas� nasleduje množstvo cvičení. 

VIA DELLA GRAMMATICA
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B2 - C2

Učebnica pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o talianskom jazyku a kultúre. Obsa-
huje 6 tema�ckých kapitol, každá z nich sa sústredí na iný aspekt: 
historicko-geografický a poli�cko-správny prehľad krajiny, jedlá a stravovanie, 
taliansky film, šport a voľný čas, súčasné Taliansko a jeho problémy. Cvičenia sú 
zamerané na otázky k textom a audio nahrávkam, slovnú zásobu, grama�cké štruk-
túry a písaný jazyk. Na priloženom CD je 24 auten�ckých nahrávok.

MOSAICO ITALIA

C1 - C2

Inova�vny spôsob výučby talianskeho jazyka prostredníctvom auten�ckého 
materiálu. Kniha pozostáva z 8 čas�, z ktorých každá zodpovedá samostatnému 
oddielu venovanému emóciam ako strach, údiv, hanba, láska, nenávisť, radosť, hnev 
a veselosť. Text je predstavený prostredníctvom rôznych kultúrnych a socioling- 
vis�ckých kontextov. Poradie lekcií je možné meniť podľa potrieb a záujmov študen-
tov. Súčasťou knihy je audio CD a prepojenie na internetový blog (colori-ditalia.blog-
spot.com), ktorý ponúka audio a video materiál.

COLORI D’ITALIA

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

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

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



Doplnkový materiál

5 DIELOV B2 - C1

Séria 5 samostatných monografických príručiek o talianskej kultúre: Geografia, Storia, Arte, Le�eratura, Musica, 
cinema e teatro.

L’ITALIA È CULTURA

DVOJJAZYČNÉ ČÍTANKY
taliansko - český zrkadlový text

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.

Čítanky

taliansko - slovenský zrkadlový text - Talianske rozprávky

http://oxico.sk/MP/CMP20_TJ.xls

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Talianske_rozpravky.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Talianske_rozpravky.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Talianske_rozpravky.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Talianske_rozpravky.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Talianske_rozpravky.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Talianske_rozpravky.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Bourlive_casy.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Bourlive_casy.pdf
http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Bourlive_casy.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Bourlive_casy.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Bourlive_casy.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Bourlive_casy.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Pribeh_Casanovy.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Pribeh_Casanovy.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Pribeh_Casanovy.pdfhttp://oxico.sk/EDIKA/TAL_Pribeh_Casanovy.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Pribeh_Casanovy.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Pribeh_Casanovy.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Rimske_baje.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Rimske_baje.pdf
http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Rimske_baje.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Rimske_baje.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Rimske_baje.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Rimske_baje.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Dekameron.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Dekameron.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Dekameron.pdf
http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Dekameron.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Dekameron.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Dekameron.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Italske_pohadky.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Italske_pohadky.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Italske_pohadky.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Italske_pohadky.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Italske_pohadky.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Italske_pohadky.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Ceske_pohadky.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Ceske_pohadky.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Ceske_pohadky.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Ceske_pohadky.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Ceske_pohadky.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Ceske_pohadky.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Pinocchio.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Pinocchio.pdf
http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Pinocchio.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Pinocchio.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Pinocchio.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Pinocchio.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Na_operu.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Na_operu.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Na_operu.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Na_operu.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Na_operu.pdf

http://oxico.sk/EDIKA/TAL_Na_operu.pdf

*Kliknutím na obrázok 
  titulu otvoríte ukážku
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UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/UKAZKY/Litalia_e_cultura.pdf


