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Panónska cesta 6
851 04 Bratislava

02/544 10 992
02/544 10 993

@ oxico@oxico.sk www.oxico.sk

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 1 - 6 týždňov (podľa vydavateľstva a dostupnosti titulu).

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

OXICO
jazykové knihy

2022

Ponuka

ŠPANIELČINA

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 preberaní 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.
                                                                  

INFORMÁCIE K OBJEDNÁVKAM:

Katalógy
online

BONUSY
pri nákupe

CENNÍK
online
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online 
UKÁŽKY 1 2 3 4

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/la_pandilla_1.pdf
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KOMPONENTY 
• Pack Alumno + Ejercicios • Libro del profesor • audio CD

A1 2 diely

Učebnica pre 1. stupeň ZŠ (8 - 9 rokov) predstavuje bežné detské témy 
(moja rodina, izba, trieda, oblečenie, zvieratko...) a rôznorodé ak�vity. 
Žiaci sa učia hravou formou prostredníctvom obrázkov, pesničiek, malých 
textov a komiksov. V metodickej príručke má učiteľ k dispozícii ďalší 
fotokopírovateľný materiál (kar�čky, doplnkové cvičenia, v druhom diele 
testy). Metodika a nahrávky sú na stiahnutie zadarmo.

LA PANDILLA

online 
UKÁŽKY 1 2

KOMPONENTY 
• Pack Alumno + Ejercicios + audio CD • Guía didác�ca • Mascota • Carpeta de 
recursos

A1 - A2 4 diely

Kurzový materiál pre 2. až 5. ročník ZŠ, po úprave metodiky od 1. ročníka, 
je dostupný ako set, ktorý obsahuje učebnicu, pracovný zošit a CD. Zame- 
riava sa na ak�vny rozvoj jednotlivých jazykových zručnos� prostredníct-
vom piesní, komiksov, hier, projektov. Učiteľ má k dispozícii učiteľskú 
príručku, príp. Carpeta de recursos s množstvom doplnkového materiálu 
(copy, evaluačné testy, a pod.). Metodika je na stiahnutie zadarmo.

COLEGA

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/submarino_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/submarino_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/submarino_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/submarino_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/submarino_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/submarino_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/submarino_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/submarino_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/submarino_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/submarino_0.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/submarino_0.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/submarino_0.pdf

KOMPONENTY 
• Libro del alumno • Guía didác�ca • Mascota (Tinta) • doplnkové čitanie                  
k Subamrino 1 a 2

A1 5 dielov

Kurz pre 1. stupeň ZŠ. Obsah knihy je navrhovaný tak, aby si žiaci ľahko        
a hravo osvojili slovnú zásobu. Cieľom je vedieť použiť jazyk v reálnych 
životných situáciách. Medzi silné stránky učebnice patria: jednoduchá, ale 
rozmanitá postupnosť učiva, kontrolovaný progres žiakov, úlohy zamerané 
na skupinovú spoluprácu. Ak�vity vo forme učenia hrou – pesničky a hry, 
ktoré rozvíjajú psychomotoriku žiakov.
Novinkou je Submarino 4.

SUBMARINO

online 
UKÁŽKY 0 1 2 3 4

nový diel

Učebnice pre de� a mládež 1

Doložka MŠVVaŠ

Doložka MŠVVaŠ
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online 
UKÁŽKY 1 2 3 4

KOMPONENTY 
• Libro del alumno • Cuaderno de ac�vidades • Guía didác�ca + CD  

A1 - A24 diely

Kurz pre de� vo veku 7 až 12 rokov. Učebnica je rozdelená do štyroch 
dielov. Originálny, moderný a kompletný materiál s bohatými ilustráciami, 
založený na ak�vnom procese vyučovania. Špeciálna pozornosť je 
venovaná jednoduchos�, krea�vite a par�cipácii žiaka. Nájdete tu 
množstvo hier, pesničiek a jazykolamov. Kniha pre žiakov obsahuje 9 lekcií 
+ opakovanie a projekty.

SUPERDRAGO
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online 
UKÁŽKY 1 2 3 4

KOMPONENTY 
• Libro del alumno + CD + Por�olio • Cuaderno de ac�vidades • Libro del profe-
sor • Libro digital (PDI)

A1 - B14 diely

Kurz pre 2. stupeň ZŠ alebo viacročné gymnáziá. Je obzvlášť vhodný pre     
2. cudzí jazyk. Učebnica využíva akčný prístup. Súčasťou každej úrovne je 
por�ólio, doplnkové čítanie, projekty a slovníček pre každú lekciu. 
Výhodou je využi�e medzipredmetových vzťahov. Metodická príručka 
obsahuje integrovanú učebnicu a pracovný zošit, fotokopírovateľný 
materiál a metodické poznámky. 

CÓDIGO ELE
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online 
UKÁŽKY 0 1 2 3 4

KOMPONENTY 
• Libro del alumno + Extension digital • Cuaderno de ac�vidades • Libro del 
profesor + CD + Extension digital • LP Cartera de recursos 

A1 - A25 dielov

Kurz pre de� vo veku 6 až 12 rokov, vytvorený v spolupráci so Cervan- 
tesovým inš�tútom. Poskytuje digitálny materiál ¡Hola, amigos!, ktorý 
aplikuje a dopĺňa vedomos� a zručnos�, ktoré sú rozvíjané na hodinách.

CLAN 7 Doložka MŠVVaŠ

Učebnice pre de� a mládež2



Učebnice pre mládež 3

KOMPONENTY 
• Libro del alumno + CD + Por�olio • Cuaderno de ac�vidades • Guía didác�ca 

A1 - A2 3 diely

Kurz vhodný pre 2. stupeň ZŠ, predstavuje rôzne štýly učenia a ak�vít. 
Každá úroveň obsahuje 8 lekcií, 1 úvodnú lekciu a 3 opakovacie. Výhodou 
je jasná štruktúra a postupnosť učiva v lekcii. Na záver lekcie sa predstavu-
je kultúra hispanofónnych krajín cez rôzne texty a súhrn grama�ky pro- 
stredníctvom komiksov. Učiteľská kniha obsahuje okrem metodiky aj hry, 
fotokopírovateľný materiál a tri testy.

AULA AMIGOS

online 
UKÁŽKY 1 2 3
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online 
UKÁŽKY A1 A2.1 A2.2 B1.1 B1.2

KOMPONENTY 
• Libro del alumno + digital • Libro de ejercicios + online • Libro del profesor + 
digital

A1 - B1 5 dielov

Nové vydanie kurzu takisto ponúka komunika�vny a akčne orientovaný 
prístup, štruktúrou je podobný staršiemu vydaniu ESPACIO JOVEN, avšak 
je viac orientovaný na integrovaný mul�mediálny obsah, ktorým sa 
približuje dnešnému svetu mládeže. Učebnica je vhodná najmä pre osem-
ročné gymnáziá. 

ESPACIO JOVEN 360 Doložka MŠVVaŠ
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KOMPONENTY 
• Libro del alumno + digital • Libro de ejercicios + online • Libro del profesor + 
digital

A1 - B1 4 diely

Komunika�vny a akčne orientovaný kurz pre mládež. Je vhodný najmä pre 
osemročné gymnáziá. Lekcie sú dobre štruktúrované a súčasťou knihy je 
časť zameraná na opakovanie. Súčasťou učebnice je priložený CD-ROM, čo 
umožňuje flexibilné samoštúdium a vlastné tempo učenia priamo z domu. 
Učiteľská kniha obsahuje testy, doplnkový materiál, kľúč k cvičeniam            
a metodický materiál. 

ESPACIO JOVEN

online 
UKÁŽKY A1 A2.1 A2.2 B1.1



Učebnice pre mládež4
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online 
UKÁŽKY 1 2 3 4

KOMPONENTY 
• Libro del alumno + CD • Libro de ejercicios + CD • Libro del profesor + CD • Aula 
digital (PDI) - A1

A1 - B14 diely

Kurz je určený pre �nedžerov, ktorí sa začínajú učiť španielsky jazyk vo 
veku 11 - 15 rokov. Učebnica obsahuje 6 modulov, pričom každý tvoria         
2 lekcie. Každá lekcia je rozložená do dvoch strán a záver každého modulu 
má nasledujúce oddiely: ¡A diver�rse!, Acción, kultúra a reálie Španielska 
a hispánoamerických krajín, Prepara tu examen a súhrnný test so seba-
hodnotením. 
V ponuke do vypredania skladových zásob.

JOVEN.ES
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online 
UKÁŽKY 1 2 3 4

KOMPONENTY 
• Libro del alumno + digital • Cuaderno de ejercicios + digital • Guía del profesor 

A1 - B14 diely

Kurz je vhodný pre 2. stupeň ZŠ. Je zábavný, svižný a mo�vačný, umožňuje 
logickú prezentáciu jazyka a jeho využi�e. V knihe pre žiakov, ako aj               
v pracovnom zošite, nájdete digitálne licencované obsahy, nahrávky             
a stovky interak�vnych cvičení rozdelené do 9 lekcií. Viac ak�vít ponúkajú 
2 strany navyše pre každú lekciu. Rozvíjajú zručnosť porozumenia, ako je 
výslovnosť a písanie. 

COMPAÑEROS nueva edición Doložka MŠVVaŠ
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KOMPONENTY 
• Libro del alumno • Cuaderno de ejercicios • Libro del profesor

A1 - B24 diely

Jadrom nového kurzu pre mládež (osemročné gymnáziá) sú príbehy           
vo forme literárnych textov, v ktorých študen� objavujú španielsky jazyk. 
Zameriava sa na krátke sekvencie, čím zohľadňuje krivku pozornos� 
mládeže, prepája ak�vity s digitálnym obsahom, čím využíva aj vizuálnu 
pamäť. Používa rôzne štýly učenia, podporuje interakciu prostredníctvom 
diskusií, venuje sa spoločným projektom.

INSTANTES

online 
UKÁŽKY 1 2 3 4

NOVINKA Doložka MŠVVaŠ
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Učebnice pre mládež 5
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online 
UKÁŽKY 1 2 3 4

KOMPONENTY 
• Libro del alumno • Cuaderno de ejercicios • Libro del profesor + CD • Libro 
digital (USB + Libro)

A1 - B1 4 diely

Kurz sa okrem komunikácie a grama�ky sústredí �ež na sociálne zručnos� 
a uplatňuje interdisciplinárny prístup. Ponúka systema�ckú výučbu 
grama�ky i prípravu na skúšky DELE. Prináša extra ak�vity pre špecifické 
potreby študentov. Pravidelne sa venuje reáliám a kultúre 
hispanofónnych krajín. Štruktúra učebnice je rozdelená do 6 oddielov  po 
3 lekciách. Pracovný zošit je farebný. Virtuálna učebňa je prístupná aj           
v offline režime.

¿ESPAÑOL? 
¡POR SUPUESTO! Doložka MŠVVaŠ

online 
UKÁŽKY A1.1 A1.2 A2 A2/B1

KOMPONENTY 
• Libro del alumno + Cuaderno de ac�vidades + audio • Guía docente

A1 - B1 4 diely

Kurz s jasnou a jednoduchou štruktúrou je určený mládeži od 11 rokov, 
vyznačuje sa akčným prístupom, dôrazom na komunikáciu so zmy- 
sluplným zapojením slovnej zásoby a grama�ky.

¡QUÉ GUAY! Doložka MŠVVaŠNOVINKA
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http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/experiencias_4.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/experiencias_4.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/experiencias_4.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/experiencias_4.pdfhttp://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/experiencias_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/experiencias_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/experiencias_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/experiencias_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/experiencias_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/experiencias_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/experiencias_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/experiencias_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/experiencias_1.pdf

KOMPONENTY 
• Libro del alumno • Libro de ejercicios • Libro del profesor 

A1 - B24 diely

Nový kurz pre stredné školy a dospelých má jasnú a flexibilnú štruktúru. 
Prináša ak�vny prístup, v ktorom sa študent stáva sám protagonistom         
v objavovaní španielskeho jazyka. Rozvíja audiovizuálne kompetencie 
študentov, ponúka induk�vne úlohy zamerané na grama�ku. Zameriava  
sa na interkultúrne povedomie študentov, zohľadňuje emocionálne 
aspekty, rôzne štýly a stratégie učenia sa.

EXPERIENCIAS internacional NOVINKA

online 
UKÁŽKY 1 2 3 4

Doložka MŠVVaŠ

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/embarque_4.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/embarque_4.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/embarque_4.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/embarque_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/embarque_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/embarque_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/embarque_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/embarque_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/embarque_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/embarque_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/embarque_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/embarque_1.pdf

online 
UKÁŽKY 1 2 3 4

KOMPONENTY 
• Libro del alumno • Cuaderno de ejercicios • Libro del profesor • Libro digital 
(PDI)

A1 - B24 diely

Každá lekcia kurzu sa zameriava na ak�vny rozvoj všetkých kompetencií. 
Texty a ak�vity vychádzajú z reálnych požiadaviek žiaka. Súčasťou každej 
lekcie je akčný projekt pre rôzne formy práce. Učiteľská príručka obsahuje 
učebnicu s odpoveďami, CD a metodickú príručku. Digitalizovaná verzia 
učebnice (Libro digital) je vhodná aj pre interak�vnu tabuľu. Obsahuje 
bohatý extra materiál: videá, obrazový materiál, hry, pracovné listy atď. 
Učebnica zároveň využíva internet a predpripravené blogy.

EMBARQUE

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/frecuencias_4.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/frecuencias_4.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/frecuencias_4.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/frecuencias_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/frecuencias_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/frecuencias_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/frecuencias_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/frecuencias_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/frecuencias_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/frecuencias_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/frecuencias_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/frecuencias_1.pdf

KOMPONENTY 
• Libro del estudiante • Libro de ejercicios • Guía didac�ca • Pack Guía Maestra 
Digital 

A1 - B24 diely

Nový kurz pre stredné školy i dospelých študentov prepája nielen teóriu      
s praxou, pracuje s kultúrnymi a interkultúrnymi aspektami, vytvára 
globálne povedomie o hispánskom svete. Učebnica ponúka mo�vujúci 
obsah v atrak�vnom dvojstranovom dizajne, efek�vne pracuje s digitál-
nym obsahom - na úrovniach A1 a A2 prináša situačnú komédiu                        
a v úrovniach B1 a B2 sekvencie hispánskych filmov. 
Za�aľ sú v ponuke diely A1, A2, B1.

FRECUENCIAS NOVINKA

online 
UKÁŽKY A1 A2 B1 B2

Doložka MŠVVaŠ



http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_suena_4.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_suena_4.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_suena_4.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_suena_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_suena_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_suena_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_suena_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_suena_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_suena_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_suena_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_suena_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_suena_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_manana_4.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_manana_4.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_manana_4.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_manana_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_manana_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_manana_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_manana_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_manana_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_manana_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_manana_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_manana_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_manana_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/en_accion_4.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/en_accion_4.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/en_accion_4.pdf
http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/en_accion_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/en_accion_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/en_accion_3.pdfhttp://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/en_accion_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/en_accion_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/en_accion_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/en_accion_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/en_accion_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/en_accion_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/en_accion_a2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/en_accion_a2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/en_accion_a2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/en_accion_a1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/en_accion_a1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/en_accion_a1.pdf
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KOMPONENTY 
• Libro del alumno + audio • Cuaderno de ac�vidades + audio • Guía para el 
profesor    

A1 - C1 2/4 diely

Kurz je založený na akčnom prístupe, zohľadňuje SERR a je prispôsobený 
kurikulu Inš�tútu Cervantes.
V ponuke sú diely A1 a A2, štvordielny rad zodpovedá podľa SERR:                 
1 (A1-A2), 2 (B1), 3 (B2) a 4 (C1).

EN ACCIÓN Doložka MŠVVaŠNOVINKA

online 
UKÁŽKY A1 A2 1 2 3 4

KOMPONENTY
• Libro del alumno + recursos digitales + audio • Cuaderno de ejercicios + audio 
• Libro del profesor + recursos digitales + audio

A1 - B1+ 4 diely

Kurz je určený dospievajúcim študentom zameraný na komunika�vnom 
prístupe, ktorý podporuje par�cipáciu študentov. Funkčne prepája jazyko-
vé zručnos�.

NUEVO MAÑANA NOVINKA Doložka MŠVVaŠ

online 
UKÁŽKY 1 2 3 4

KOMPONENTY
• Libro del alumno + CD • Cuaderno de ejercicios + audio • Libro del profesor         
+ CD 

A1 - C1 4 diely

Kurz komplexne rozvíja všetky jazykové zručnos� so zameraním na komu-
nikáciu, pričom bohatá prezentácia obsahu a jeho funkčné precvičovanie 
pomáha študentom fungovať v akejkoľvek komunikačnej situácii.

NUEVO SUEÑA NOVINKA Doložka MŠVVaŠ

online 
UKÁŽKY 1 2 3 4



http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nos_vemos_hoy_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nos_vemos_hoy_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nos_vemos_hoy_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nos_vemos_hoy_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nos_vemos_hoy_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nos_vemos_hoy_1.pdf

online 
UKÁŽKY 1 2 3 4

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_espanol_en_marcha_4.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_espanol_en_marcha_4.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_espanol_en_marcha_4.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_espanol_en_marcha_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_espanol_en_marcha_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_espanol_en_marcha_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_espanol_en_marcha_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_espanol_en_marcha_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_espanol_en_marcha_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_espanol_en_marcha_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_espanol_en_marcha_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_espanol_en_marcha_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_espanol_en_marcha_0.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_espanol_en_marcha_0.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_espanol_en_marcha_0.pdf

KOMPONENTY 
• Libro del alumno + CD • Cuaderno de ejercicios + CD • Guía didác�ca • Libro 
digital 

A1 - B25 dielov

Kurz s jasnou štruktúrou kladie dôraz na komunikáciu, vyvážene rozvíja 
všetky jazykové zručnos�. Prirodzene podporuje interakciu medzi študen-
tami. Úspešný metodický koncept predchádzajúcej edície je obohatený      
o nové, aktuálne témy, ponúka ešte viac grama�ckých cvičení a sebahod-
notenie na konci každej lekcie. 
Novinkou je diel Básico (A1/A2).

NUEVO ESPAÑOL EN MARCHA Doložka MŠVVaŠ
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KOMPONENTY 
• Edición Premium para estudiantes • Edición para estudiantes • Cuaderno de 
ejercicios • Edición anotada para docentes (Guída)

A1 - B24 diely

Nové aktualizované vydanie kurzu pre mladších študentov, ale aj 
dospelých. Má prehľadnú štruktúru, krátke sekvencie a ponúka širokú 
škálu druhov ak�vít. Lekcie pravidelne zahŕňajú prácu s videom, kultúrnu 
časť zameranú na reálie Španielska, pracovný zošit sa venuje aj 
profesnému životu.
V ponuke sú za�aľ diely 1 a 2.

NOS VEMOS HOY NOVINKA

nový diel

online 
UKÁŽKY B 1 2 3 4

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/aula_internacional_plus_4.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/aula_internacional_plus_4.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/aula_internacional_plus_4.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/aula_internacional_plus_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/aula_internacional_plus_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/aula_internacional_plus_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/aula_internacional_plus_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/aula_internacional_plus_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/aula_internacional_plus_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/aula_internacional_plus_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/aula_internacional_plus_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/aula_internacional_plus_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/aula_internacional_plus_1.pdf

KOMPONENTY 
• Libro del alumno Premium • Libro del alumno • Edición anotada para docentes 
(Guída)

A1 - B25 dielov

Nové aktualizované vydanie kurzu pre stredné školy a dospelých ponúka 
modernú a nestereotypnú víziu Španielska a španielčiny. Autori kurzu 
zohľadnili poznámky a pripomienky používateľov staršieho vydania,          
aktualizovali témy, texty a prístupy. Ponúka väčšiu flexibilitu a zahŕňa nové 
informačné technológie.
V ponuke sú za�aľ diely 1 - 4. 

AULA INTERNACIONAL PLUS

online 
UKÁŽKY 1 2 3 4 5

NOVINKADoložka MŠVVaŠ



http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_prisma_6.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_prisma_6.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_prisma_6.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_prisma_5.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_prisma_5.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_prisma_5.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_prisma_4.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_prisma_4.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_prisma_4.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_prisma_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_prisma_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_prisma_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_prisma_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_prisma_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_prisma_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_prisma_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_prisma_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/nuevo_prisma_1.pdf

online 
UKÁŽKY 1 2 3 4 5 6

KOMPONENTY 
• Libro del alumno • Libro del alumno + CD • Cuaderno de ejercicios + CD • Libro 
del profesor 

A1 - C2 6 dielov

Kurz je založený na komunika�vnom prístupe. Grama�ka je v lekcii pre- 
zentovaná induk�vno-deduk�vnou metódou. Študen� majú možnosť 
sebahodnotenia a rozvíjania ich strategického myslenia. Pozornosť je 
venovaná aj španielčine používanej v La�nskej Amerike s vysvetlením 
rozdielov. K dispozícii je aj �tul EVALUACIÓN PRISMA s hodno�acimi 
testami k jednotlivým lekciám, vstupnými  a výstupnými testami. 

NUEVO PRISMA / NUEVO PRISMA FUSIÓN
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http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/vente_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/vente_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/vente_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/vente_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/vente_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/vente_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/vente_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/vente_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/vente_1.pdf

KOMPONENTY 
• Libro del alumno • Cuaderno de ejercicios • Libro del profesor + CD • Libro 
digital + USB (PDI)

A1 - B2 3 diely

Kurz je určený predovšetkým pre študentov gymnázií, ale je ho možné 
využiť aj pri nižšej časovej dotácii. Predstavuje efek�vny a zaujímavý 
spôsob výučby španielčiny. Učebnica pracuje so živými ukážkami jazyka, 
jednoduchými vysvetleniami, atrak�vnymi textami, zrozumiteľným obsa-
hom a vyváženosťou precvičovania a obsahu. Súčasťou sú aj internetové 
cvičenia, digitalizovaná podoba učebnice tak pre učiteľov (USB) ako aj pre 
žiakov.

VENTE

online 
UKÁŽKY 1 2 3

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/via_rapida.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/via_rapida.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/via_rapida.pdf

KOMPONENTY 
• Libro del alumno • Cuaderno de ejercicios

A1 - B1 1 diel

Rýchlokurz španielčiny vhodný pre intenzívne kurzy alebo vysoké školy. 
Využívajú sa rôzne stratégie, aktuálne texty a rôznorodé cvičenia tak, aby 
študent nadobudol  jazykovú komunikačnú kompetenciu komplexne.

VÍA RÁPIDA

online 
UKÁŽKA
online 

UKÁŽKA



http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/asi_se_habla_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/asi_se_habla_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/asi_se_habla_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/asi_se_habla_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/asi_se_habla_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/asi_se_habla_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/asi_se_habla_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/asi_se_habla_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/asi_se_habla_1.pdf

B1 - C3 diely

Komplexný konverzačný kurz španielčiny pre mladých a dospelých študen-
tov. Obsahuje 24 tema�ckých okruhov zameraných na súčasný 
hispanofónny svet. Vzhľadom na zameranie okruhov a zvolenému obsahu 
je vhodný na prípravu na rôzne domáce i medzinárodné skúšky (maturita, 
cer�fikáty DELE). Veľkou výhodou je najmä komplexný rozvoj a prepojenie 
jazykových zručnos� a grama�ckej i lexikálnej kompetencie.

K učebnici je prak�cká samostatná cvičebnica ASÍ SE HABLA en nivel... 

TEMA A TEMA

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/tema_a_tema_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/tema_a_tema_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/tema_a_tema_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/tema_a_tema_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/tema_a_tema_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/tema_a_tema_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/tema_a_tema_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/tema_a_tema_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/tema_a_tema_1.pdf

online 
UKÁŽKY B1 B2 C online 

UKÁŽKY B1 B2 C

Učebnice pre stredné školy a dospelých10
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Kompletná príprava na maturitnú skúšku zo španielčiny. Pripravuje na 
externú i internú časť maturity. Obsahuje vypracovaných 25 maturitných 
okruhov, ku ktorým sú doplňujúce cvičenia a opis obrázku. Súčasťou sú aj 
grama�cké cvičenia, posluch s porozumením, situačné dialógy a slohové 
útvary, ako aj vzory externej maturitnej skúšky.  

¡SÍ! ŠPANIELČINA nová maturita

Doplnok k maturite, ktorý obsahuje 26 komplexne vypracovaných 
okruhov v podobe zrkadlového textu. Texty zodpovedajú českej vyhláške 
o maturitnej skúške, avšak dajú sa použiť aj na slovenských školách, i ako 
príprava na prijímacie skúšky na vysoké skúšky. Nahrávky je možné 
bezplatne s�ahnuť na www.infoa.cz.

ŠPANĚLŠTINA Otázky a odpovědi

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/las_claves_del_nuevo_dele_5.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/las_claves_del_nuevo_dele_5.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/las_claves_del_nuevo_dele_5.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/las_claves_del_nuevo_dele_4.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/las_claves_del_nuevo_dele_4.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/las_claves_del_nuevo_dele_4.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/las_claves_del_nuevo_dele_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/las_claves_del_nuevo_dele_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/las_claves_del_nuevo_dele_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/las_claves_del_nuevo_dele_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/las_claves_del_nuevo_dele_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/las_claves_del_nuevo_dele_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/las_claves_del_nuevo_dele_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/las_claves_del_nuevo_dele_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/las_claves_del_nuevo_dele_1.pdf

A1 - C1 5 dielov

Učebnica vhodná pre kurzy prípravy na skúšku DELE ako aj samoštúdium. 
Skladá sa z 5 tema�cky zameraných lekcií. Tie obsahujú množstvo rôznych 
cvičení, prostredníctvom ktorých si študent opakuje grama�ku, lexiku, 
konverzáciu i kultúrne aspekty. V závere lekcie sa nachádzajú “Claves”,        
v ktorých sa opisujú a bližšie precvičujú jednotlivé čas� skúšky DELE. 
Súčasťou je aj 5 modelových skúšok a audio nahrávky, ktoré si môžete 
s�ahnuť zadarmo po registrácii. 

LAS CLAVES DEL NUEVO DELE

online 
UKÁŽKY A1 A2 B1 B2 C1



http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/preparacion_al_dele_4.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/preparacion_al_dele_4.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/preparacion_al_dele_4.pdf

Príprava na maturitu a DELE12

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/el_cronometro_6.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/el_cronometro_6.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/el_cronometro_6.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/el_cronometro_5.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/el_cronometro_5.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/el_cronometro_5.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/el_cronometro_4.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/el_cronometro_4.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/el_cronometro_4.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/el_cronometro_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/el_cronometro_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/el_cronometro_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/el_cronometro_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/el_cronometro_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/el_cronometro_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/el_cronometro_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/el_cronometro_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/el_cronometro_1.pdf

online 
UKÁŽKY A1 A2 B1 B2 C1 C2

A1 - C26 dielov

Publikácia predstavuje komplexný pohľad na cer�fikát DELE ako aj detail-
nú prípravu na túto skúšku. Každý diel obsahuje charakteris�ku skúšky na 
danej úrovni. Kniha obsahuje kompletný model skúšky, ktorý pozostáva       
z viacerých ukážok jednotlivých sekcií (grama�ka a lexika, čítanie, posluch 
atď.). V každej kapitole sú rôzne rady a prak�cké odporúčania. V závere je 
príloha k slovnej zásobe. Súčasťou je CD.  

EL CRONÓMETRO

A1 - B23 diely

Lexika: 1 až 3 základné lexikálne jednotky, každá téma nadväzuje na pred-
chádzajúcu, je prezentovaná didak�ckou formou a ako na reálnej skúške.
Grama�ka: 4 série grama�ky vo forme zhrnu�a testov, všetky obsahy sú 
stanovené pre daný level, pre zopakovanie, ak�vovanie a prezentovanie 
jazyka.
Funkcie: 3 série, v ktorých rozlišujeme hlavné jazykové formulky a pra- 
vidlá tohto levelu. Tiež obsahuje cvičenia na opravu chýb  a najfrekvento-
vanejších predložiek. 

ESPECIAL DELE CURSO COMPLETO

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/especial_dele_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/especial_dele_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/especial_dele_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/especial_dele_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/especial_dele_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/especial_dele_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/especial_dele_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/especial_dele_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/especial_dele_1.pdf

online 
UKÁŽKY A2 B1 B2

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/preparacion_al_dele_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/preparacion_al_dele_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/preparacion_al_dele_3.pdf

online 
UKÁŽKY A1 A2 B1 B2 C1 C2

A1 - C26 dielov

Lekcie v každej úrovni predstavujú vzorový model testu, ktorý je vždy   
tema�cky zameraný a zodpovedá jednej lexikálnej oblas� (životné pro- 
stredie, voľný čas, práca a štúdium...). Úvod tvorí slovníček s možnosťou 
prekladu do slovenčiny. Ďalej nasledujú jednotlivé čas� skúšky. V závere 
sa ponúkajú študentovi rôzne rady. Súčasťou je CD. Samostatným dopln-
kom je kľúč s prepismi nahrávok. Vhodné aj ako príprava na externú časť 
maturitnej skúšky.

PREPARACIÓN AL DELE
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http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/cuadernos_de_gramatica_espanola_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/cuadernos_de_gramatica_espanola_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/cuadernos_de_gramatica_espanola_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/cuadernos_de_gramatica_espanola_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/cuadernos_de_gramatica_espanola_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/cuadernos_de_gramatica_espanola_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/cuadernos_de_gramatica_espanola_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/cuadernos_de_gramatica_espanola_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/cuadernos_de_gramatica_espanola_1.pdf

A1 - B1 3 diely

Kolekcia grama�ckých zošitov, ktoré nenáročným a v�pným spôsobom 
vysvetľujú (po čas�ach), precvičujú a opakujú grama�ku danej úrovne. 
Súčasťou je CD/mp3, čo umožňuje študentovi precvičiť si grama�ku              
a zároveň v niektorých cvičeniach aj posluch. Pomôckou pre študenta sú 
aj rady ako sa učiť cudzí jazyk. Cvičebnica sa môže používať aj ako 
doplnkový pracovný zošit k učebnici Aula Internacional. K dispozícii je            
i spojená verzia A1-B1.

Cuadernos de GRAMÁTICA ESPAÑOLA

online 
UKÁŽKY A1 A2 B1

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/3_por_uno_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/3_por_uno_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/3_por_uno_3.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/3_por_uno_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/3_por_uno_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/3_por_uno_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/3_por_uno_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/3_por_uno_1.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/3_por_uno_1.pdf

A1 - B1 3 diely

Cvičebnica grama�ky a slovnej zásoby ponúka súhrnné zopakovanie             
s kontextom a sebahodnotením. V každej lekcii si žiak zopakuje a aplikuje 
funkčné, grama�cké a lexikálne javy jazyka. Obsahuje 12 lekcií a 4 testy so 
sebahodnotením. Každá lekcia obsahuje 2 čas�: prezentáciu obsahu              
a prak�ckú časť, v ktorých nájdete: príklady na použi�e daného javu, 
repertoár výrazov, grama�cké schémy a prezentáciu lexikálnych obsahov. 

3 POR UNO REPASA

online 
UKÁŽKY A1 A2 B1

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/gramatica_basica.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/gramatica_basica.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/gramatica_basica.pdf

Grama�ka orientovaná na mladších študentov a dospelých. Jedná sa           
o grama�ku pre pedagógov pre využi�e v triede a pre samoštúdium,            
v ktorom najproblema�ckejšie aspekty španielskej grama�ky sú 
sprístupnené jasnými a ľahko pochopiteľnými vysvetleniami. K dispozícii 
je množstvo cvičení so zameraním na kontrolu formy a interpretácie             
s komunikačnou hodnotou, ktorá podporuje každý grama�cký jav. Apliku-
jú sa princípy kogni�vnej grama�ky. 

GRAMÁTICA BÁSICA
del estudiante de español

online 
UKÁŽKA
online 

UKÁŽKA

A1 - B1
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online 
UKÁŽKY A1 A2 B1

A1 - B23 diely

Grama�ka obsahuje teore�cko-prak�ckú časť použi�a, ktorá súvisí                
s grama�ckými obsahmi a ich využiteľnosťou. Každá lekcia sa skladá zo: 
štrukturálnych a formálnych informácií, vysvetlení používania foriem           
v kontexte, cvičení na jednotlivé štruktúry, čas� na kontrolu porozumenia 
celkových obsahov lekcie. Obsahuje 2 CD nahrávky ako pomoc pre lepšie 
zapamätanie a zafixovanie si grama�ckých štruktúr a kľúč k cvičeniam.

EN GRAMÁTICA

online 
UKÁŽKY A1 A2 B1

A1 - B23 diely

Slovná zásoba obsahuje 2 široké abecedné a tema�cké slovníky, užitočné 
slová a frázy, ktoré sú začlenené do kontextu, základnú slovnú zásobu           
s nahrávkou. Táto tema�cká zbierka je určená na kombinovanie teórie         
a praxe v rôznych oblas�ach vyučovania. Poskytuje pracovný materiál, 
ktorý slúži ako doplnok k akémukoľvek kurzu. Táto cvičebnica sa začína 
grafickým znázornením témy a následne pokračuje so sériou rôznych 
cvičení. Medzi nimi vyzdvihuje ak�vity zamerané na počúvanie s porozu-
mením, aby študent pochopil a osvojil si slovnú zásobu v kontexte. 

EN VOCABULARIO

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/gramatica_de_uso.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/gramatica_de_uso.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/gramatica_de_uso.pdf

online 
UKÁŽKY A1-A2 B1-B2 C1-C2 A1-B2

A1 - C24 diely

Obľúbené a osvedčené prak�cké grama�ky, ktorých charakteris�ckou 
črtou je jasné a prehľadné vysvetlenie všetkých grama�ckých javov. 
Grama�ka sa priebežne vyvíja, rozširuje a zároveň opakuje na každej 
úrovni. Vysvetlenia sú sprevádzané množstvom reálnych príkladov                 
s aktuálnou slovnou zásobou a v�pnými obrázkami. Každý grama�cký jav 
je predstavený na dvojstrane: tvárou v tvár sa stretáva teória na ľavej 
strane s cvičeniami na pravej. 

GRAMÁTICA DE USO DEL ESPAÑOL
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Prepracovaná verzia publikácie Gramática - Curso práctico. Učebnica si 
zachováva pôvodnú štruktúru, avšak obsah, ako aj jednotlivé vysvetlenia, 
sa rozšírili. K jednotlivým grama�ckým aspektom pristupujú autori meto-
dicky, využívajú jasné a prehľadné vysvetlenia. V príkladoch sa používa 
aktuálna podoba španielčiny, ktorá podlieha novej pravopisnej norme         
z roku 2010. Autori sa venujú jazykovej diverzite medzi Španielskom              
a La�nskou Amerikou. Súčasné sú aj jazykové prostriedky ku konverzácii.

GRAMÁTICA
de español lengua extranjera

A1 - B2

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/gramatica_en_contexto.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/gramatica_en_contexto.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/gramatica_en_contexto.pdf

Učebnica španielskej grama�ky spája teóriu s praxou. Obsahuje                     
60 okruhov, ktoré predstavujú rôzne grama�cké aspekty od úrovne A1 po 
B2. Vychádza z grama�ky (RAE, 2009) a pravopisné normy z roku 2010. 
Grama�cký jav sa naskôr predstavuje v kontexte, následne pokračuje jeho 
vysvetlenie a v závere ponúka niekoľko cvičení. Je vhodná tak na hodinu, 
ako aj pre samoukov. 

GRAMÁTICA EN CONTEXTO

online 
UKÁŽKA
online 

UKÁŽKA

A1-B2+

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/universo_gramatical.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/universo_gramatical.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/universo_gramatical.pdf

Učebnica grama�ky s cvičeniami predstavuje vyvážený prístup k všetkým 
základným grama�ckým témam a pojmom, zároveň môže byť vhodným 
prostriedkom opakovania grama�ky i pre jazykovo zdatnejších študentov. 
Odporúčame tak�ež učiteľom na vyučovanie v triede, prostredníctvom 
pla�ormy ELEteca ju je možné používať na interak�vnej tabuli. Učebnica 
obsahuje kľúč, je teda vhodná aj na samoštúdium. 

UNIVERSAL GRAMATICAL

online 
UKÁŽKA
online 

UKÁŽKA

A1 - B1



http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/uso_gramatica_avanzado2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/uso_gramatica_avanzado2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/uso_gramatica_avanzado2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/uso_gramatica_intermedio2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/uso_gramatica_intermedio2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/uso_gramatica_intermedio2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/uso_gramatica_elemental2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/uso_gramatica_elemental2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/uso_gramatica_elemental2.pdf
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A1 - C22 diely

Aktualizované a rozšírené vydanie knihy zameranej na slovnú zásobu, 
ktorá je tema�cky radená. Práca s každou témou je rozdelená na �eto 
čas�: Léxico - zoznam slovnej zásoby s možnosťou dopísania prekladu 
jednotlivých slovíčok; Léxico ¡Actívalo! - ak�vovanie slovnej zásoby                
v rôznych písomných cvičeniach; Así se habla - použi�e slovnej zásoby vo 
výzazoch a idiómoch; Interactúa - precvičenie slovnej zásoby v ak�vnej 
komunikácii a práca s auten�ckými dokumentmi.

USO INTERACTIVO DEL VOCABULARIO

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/uso_interactivo_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/uso_interactivo_2.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/uso_interactivo_2.pdf

online 
UKÁŽKY A-B1 B2-C2

online 
UKÁŽKY 1 2 3

A1 - C13 diely

Cvičebnica španielskej grama�ky pre de� a mládež od 8 do 15 rokov             
v 3 úrovniach (ELEMENTAL, INTERMEDIO, AVANZADO). Vysvetlenia sa 
realizujú pomocou zábavných obrázkov a cvičení primeraných veku 
užívateľa. Každá kapitola je zakončená testom. 

USO DE LA GRAMÁTICA ESPAÑOLA Junior

online 
UKÁŽKY 1 2 3

A1 - C23 diely

Farebné vydanie osvedčenej cvičebnice grama�ky. Každá lekcia sa skladá 
zo 4 čas�: Observe (grama�cký jav v konkrétnej situácii prostredníctvom 
obrázkov), Forma (ako sa daný jav tvorí), Uso (použi�e javu a grama�cké 
pravidlá) a Ejercicios (cvičenia). Samostatným doplnkom je kľúč. Grama�-
ka je vhodná ako doplnok kurzov i pre samoukov. 

USO DE LA GRAMÁTICA ESPAÑOLA
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http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/competencia_gramatical_4.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/competencia_gramatical_4.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/competencia_gramatical_4.pdf

online 
UKÁŽKY A1 A2 B1 B2

A1 - B2 4 diely

Cvičebnica španielskej grama�ky, ktorá vychádza z požiadaviek SERR. Je 
vhodná ako doplnok na hodinu ako aj pre samoukov. Dôležité vybrané 
javy danej úrovne sú prezentované v kontexte. Výklad tvorí Forma (pred-
stavenie grama�ckého tvaru) a Uso (vysvetlenie jeho použi�a). Nasledujú 
rôznorodé cvičenia - od mechanických po tvorivé. Žiak sa môže sám 
hodno�ť. Súčasťou je CD, autoevalvačný test úrovne, zaujímavé doplňu-
júce cvičenia s teóriou. Samostatným doplnkom je kľúč.

COMPETENCIA GRAMATICAL EN USO

Odborná norma�vna grama�ka pre študentov hispanis�ky a bilingválne 
sekcie. Publikácia je rozdelená do 4 oblas�: slovné druhy, syntax, fone�ka 
a fonológia, pravopis. Každá z nich podáva komplexný náhľad na danú 
problema�ku. Súčasťou sú cvičenia, jasné definície a množstvo príkladov. 
Súčasťou kolekcie Gómez Torrego sú aj publikácie Análisis morfológico        
a Análisis sintáctico, ktoré sa bližšie venujú morfologickej a syntak�ckej 
rovine španielskeho jazyka. 

GRAMÁTICA DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL 

Príručka španielskych slovies. Úvod predstavuje prehľad časovania. 
Súčasťou je 82 vzorových slovies a ich časovaní (i s variantou vos). Publiká-
cia zahŕňa zoznam 4 400 slovies, ako aj slovies z oblas� informa�ky                
a hispanoamerických variánt. Ponúka aj predložkové väzby so slovesami     
a ustálené slovné spojenia.

CONJUGAR VERBOS
de España y de América
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http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/las_formas_verbales.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/las_formas_verbales.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/las_formas_verbales.pdf

Učebnica pomáha študentom objavovať a precvičovať slovesné formy 
prostredníctvom krátkych detek�vnych príbehov a to v 3 úrovniach 
náročnos�. Rôzne aspekty textov sú prezentované induk�vnym spô- 
sobom, a tak umožňujú študentom samým objavovať pravidlá. Učebnica 
je vhodná na prácu v triede i na samoštúdium. 

LAS FORMAS VERBALES

online 
UKÁŽKA
online 

UKÁŽKA

A1 - B1

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/dialogos_y_relatos.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/dialogos_y_relatos.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/dialogos_y_relatos.pdf

Doplnok na vyučovanie španielčiny pre mládež. Knižka obsahuje                   
18 dialógov a 18 príbehov na úrovni A. Žiaci si majú možnosť v textoch         
a cvičeniach precvičiť grama�ku a slovnú zásobu zaujímavo a hravo.

DIÁLOGOS Y RELATOS

online 
UKÁŽKA
online 

UKÁŽKA

A1 - A2

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/conversar_es_facil.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/conversar_es_facil.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/conversar_es_facil.pdf

Cieľom knižky je podporiť posluch s porozumením a ústny prejav. Obsahu-
je 26 každodenných situácií. Každá z nich začína 14 mikrodialógmi, za 
ktorými nasleduje dvojstrana cvičení. Súčasťou sú aj cvičenia na posluch. 
V závere lekcie má žiak možnosť rozšíriť si svoju slovnú zásobu. Nahrávky: 
www.edelsa.es.

CONVERSAR ES FÁCIL

online 
UKÁŽKA
online 

UKÁŽKA

A1 - A2

Prázdninový pracovný zošit pre mládež na úrovni A1. Žiaci si môžu zábav-
nou cestou zopakovať učivo. Súčasťou sú rôznorodé ak�vity, komiksy, 
jazykové tabuľky, rozvoj jazykových zručnos� a informácie  o hispanofón-
nom svete. Súčasťou je audio CD.

CUADERNOS DE VACACIONES

A1
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http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/tu_y_yo_C.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/tu_y_yo_C.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/tu_y_yo_C.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/tu_y_yo_B.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/tu_y_yo_B.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/tu_y_yo_B.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/tu_y_yo_A.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/tu_y_yo_A.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/tu_y_yo_A.pdf

A1 - C2 3 diely

Fotokopírovateľný materiál na rozvoj ústneho prejavu. 120 rôznorodých 
ak�vít, určených na prácu vo dvojici, z ktorých každá je zameraná na určitú 
lexikálnu a grama�ckú oblasť.

TÚ Y YO

online 
UKÁŽKY A B C

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/hablar_por_codos.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/hablar_por_codos.pdf

http://oxico.sk/lg/sj/assets/ukazky/hablar_por_codos.pdf

Kniha frazeologizmov, ustálených slovných spojení, prísloví. Súčasťou sú    
aj cvičenia. 

HABLAR POR LOS CODOS

online 
UKÁŽKA
online 

UKÁŽKA
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A1GOMINOLA
Zábavné a dobrodružné rozprávkové čítanky pre de� od 8 do 12 rokov na úrovni A1. Séria je rozdelená do              
4 úrovní podľa veku. Nové slová a grama�cké javy sú v texte farebne vyznačené. Súčasťou je množstvo ak�vít     
a kľúč.

A1 - B1APRENDE ESPAÑOL CON...
Skrátené verzie rôznych populárnych príbehov pre de�. Séria je rozdelená do 3 úrovní. Sú písané pútavým 
jazykom, doplnené množstvom farebných ilustrácií. Súčasťou je CD a cvičenia.

COLECCIÓN PARA QUE LEAS      
Čítanky v pia�ch stupňoch náročnos� ponúkajú žánrové príbehy (policajné, záhadologické...).

nivel 1 nivel 2
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nivel 3 nivel 4

nivel 5

UN PASEO POR LA HISTORIA     
Čítanky v troch stupňoch náročnos� prinášajú fikčné príbehy odohravajúce sa v skutočnom historickom pro- 
stredí. Ilustrácie podporujú pochopenie slovnej zásoby a vizuálne dopĺňajú text. Uvedená chronológia zaraďuje 
príbeh do histórie Španielska. Obsahujú vysvetlenia slovnej zásoby a historické poznámky. Na konci príbehu je 
niekoľko ak�vít a slovník. 

nivel 1

nivel 2



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

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

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

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

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

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

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

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

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

online 
UKÁŽKA
online 

UKÁŽKA
online 

UKÁŽKA
online 

UKÁŽKA
online 

UKÁŽKA
online 

UKÁŽKA

Čítanky22

nivel 3

DVOJJAZYČNÉ ČITANKY

Texty boli zjednodušené a spracované do rôznych jazykových úrovní - od začiatočníkov až po pokročilých. 
Obsahujú �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.

španielsko - český zrkadlový text


