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Kurzy pre deti a mládež

Girotondo primo
Girotondo 

A1 - A21/3
diely

Trojdielna učebnica je vhodná pre 1. stupeň ZŠ. 
Každý diel je zložený z 5 modulov. Súčasťou je 
ilustrovaný slovníček, ktorý si môžu deti vypĺňať 
obrázkami. Na CD sú rôzne pesničky, rýmovačky, 
dialógy a posluchové cvičenia.
GIROTONDO PRIMO APPROCIO predchádza kurz 
Girotondo, je vhodný pre predškolákov alebo            
1. ročník ZŠ, keďže nevyžaduje zručnosť písania.

Progetto Italiano
Junior

Kurz špeciálne určený pre mládež kladie dôraz na 
aktívnu komunikáciu. Tematické oblasti lekcií sú 
prispôsobené vekovej kategórii. Na CD sú auten-
tické scénky k posluchovým cvičeniam. Každý diel 
učebnice je možné obohatiť materiálom na interak-
tívnu tabuľu (LIM) a DVD so zaujímavým obsahom.

A1 - B13
diely

Kurzy pre dospelých

Arrivederci!

Komunikatívny kurz pre mládež od 16 rokov                 
a dospelých. Rozvíja všetky jazykové zručnosti, 
venuje sa tiež talianskej kultúre a reáliám. Obsahu-
je 12 oddielov, 3 opakovacie kapitoly s pesničkami    
a hrami na upevnenie nadobudnutých vedomostí, 
záverečný test a v appendixe prehľad gramatiky. 
Každý oddiel končí zhrnutím slovnej zásoby                  
a gramatiky. 

A1 - B1+3
diely

Nuovo / Nuovissimo
Progetto Italiano

A1 - C13
diely

Kurz je určený najmä dospelým. Jeho charakteris-
tikou je vyváženosť komunikačných a gramatických 
prvkov. Na CD sú inscenované dialógy z učebnice, 
posluchové cvičenia a cvičenia na výslovnosť. 
Materiál na interaktívnu tabuľu (LIM) je k dispozícii 
pre 1. a 2. diel.
Momentálne postupne vychádza nové vydanie 
kurzu, ktoré prináša nové a aktualizované dialógy, 
audio i video, prepracovanú gramatiku, lepšie 
prepojenie jednotlivých častí a lekcií. Tento rok je      
k dispozícii Nuovissimo Progetto Italiano 1 (A1/A2).

NOVINKA

http://oxico.sk/jazyky/tj.html

Kurz pre mládež a dospelých je upravený a aktua- 
lizovaný starší kurz Rete!, zohľadňuje požiadavky 
SERR a aplikuje moderné učebné metódy. Každá 
úroveň obsahuje 8 lekcií, po každej nasleduje 
opakovanie, testy, gramatické zhrnutie a slovník. 

Nuovo Rete!

A1 - C15
dielov



Nový kurz taliančiny pokrýva všetky úrovne podľa 
SERR. V porovnaní so starším kurzom Espresso 
ponúka moderný a aktuálny obsah doplnený              
o nové hry, cvičenia a obohatenú kultúrnu časť. 
Sekcia “Videocorso” prináša príbehy z každoden-
ného života štyroch priateľov (video má možnosť 
prehratia s talianskymi titulkami alebo bez).        
“Videogrammatica” prehlbuje jazykové a komu-
nikačné zručnosti, slovnú zásobu a obsahuje frázy     
a idiómy použité vo video kurze. Metodiku je 
možné stiahnuť si na stránke vydavateľstva Alma 
Edizioni. 

2

Nuovo Espresso

A1 - C26
dielov

NOVINKA

Trojúrovňový kurz, ktorý kladie dôraz na rozvoj 
komunikačných zručností študentov. Je založený na 
akčnom prístupe a činnostiach, ktoré si vyžadujú 
interakciu a spoluprácu medzi študentmi v komu-
nikatívnom kontexte. Tento kurz je vhodný aj pre 
študentov, ktorý sa nikdy neučili cudzí jazyk. 

Chiaro!

A1 - B13
diely

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 induktívny prístup. Učebnica má atraktívny, 
ale aj funkčný dizajn. Kurz je sprevádzaný zábavným 
príbehom - čiernou komédiou formou sitcomu           
a komiksu, ktorý motivuje študentov, drží ich pozor-
nosť, vyžaduje ich aktívny prístup, rozhodovanie        
a riešenie. Slovná zásoba je preberaná syste- 
maticky v “špirále” (opakovanie a upevňovanie 
starej, postupné priberanie novej).  

Via del Corso

A1 - B13
diely

NOVINKA

Doplnkové materiály

Aktualizované vydanie talianskej gramatiky je 
doplnené o nové cvičenia, stručné a prehľadné 
gramatické pravidlá a schémy, testy s vyhod-
notením a jazykové kuriozity. Gramatika je 
precvičovaná jasne, zrozumiteľne a v reálnom pros-
tredí a na cvičeniach s odstupňovanou 
náročnosťou, ktoré umožňujú efektívne overiť 
nadobudnuté vedomosti. Využíva praktický                 
a autentický jazyk, ktorý je vhodný na okamžité 
použitie v praxi. Obsahuje kľúč, preto je vhodná       
aj na samoštúdium.  

Nuova grammatica
della lingua italiana

A1 - B2

Komplexná gramatika taliančiny rešpektujúca 
SERR. Jednotlivé gramatické javy dopĺňajú príklady 
a ilustrácie. Sústredí sa na najčastejšie chyby a ich 
odstraňovanie. Po každej teoretickej časti nasleduje 
množstvo cvičení.  

Via della 
Grammatica

A1 - B2

Hľadáte iné  materiály 
na hodiny taliančiny?
Radi Vám poradíme...



Učebnica pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac          
o talianskom jazyku a kultúre. Obsahuje                          
6 tematických kapitol, každá z nich sa sústredí na 
iný aspekt: historicko-geografický a politicko- 
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, 
gramatické štruktúry a písaný jazyk. Na priloženom 
CD je 24 autentických nahrávok. 
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Mosaico Italia

B2 - C2

Inovatívny spôsob výučby talianskeho jazyka pros-
tredníctvom autentického materiálu. Kniha pozos-
táva z ôsmich častí, 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 sociolingvistických kontextov. 
Poradie lekcií je možné meniť podľa potrieb                  
a záujmov študentov. Súčasťou knihy je audio CD       
a prepojenie na internetový blog (colori-dita-
lia.blogspot.com), ktorý ponúka audio a video 
materiál. 

Colori d�Italia

C1 - C2

Séria 5 samostatných monografických príručiek        
o talianskej kultúre: Geografia, Storia, Arte, Lettera-
tura, Musica, cinema e teatro.

L�Italia è cultura B2 - C15
dielov

Zjednodušené verzie svetoznámych literárnych diel so zrkadlovým českým prekladom v rôznych úrovniach.             
V ponuke je aj čítanka so slovenským zrkadlovým textom: Talianske rozprávky - Fiabe italiane.  

Zrkadlové čítanky

Rôzne stolové hry prinášajú zábavné učenie slovnej zásoby a gramatických javov

Stolové hry


