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A: Titul

C: Ostatné tituly

B: TitulTB CD SB WB

A: JEDNU učiteľskú sadu (TB + CD) k danej edícii

GRÁTIS ponuka vydavateľstva Oxford University Press od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020

B: JEDNU študentskú sadu (SB + WB) k danej edícii

PODMIENKY, KTORÉ TREBA SPLNIŤ PRE ZÍSKANIE GRÁTIS MATERIÁLOV:
  Vyplnený objednávkový formulár – vyplniť povinné údaje, ktoré sú vyznačené v objednávkovom formulári. 

Formulár nájdete na www.oup.com/elt sekcia Katalóg a grátis ponuka alebo v papierovom katalógu.
  Priložiť doklad o zakúpení titulov – kópia faktúry alebo pokladničný blok (s názvom titulu a počtom kusov).
  Formulár podpísaný koncovým zákazníkom.
  Takto vyplnený objednávkový formulár spolu s faktúrou alebo pokladničným blokom môžete poslať poštou na túto adresu:
 Oxford University Press, Smrečianska 5, 811 05 Bratislava 1  

alebo e-mailom na adresu: gratissk@oup.com (max. veľkosť príloh 2MB)

UVEDENÉ PODMIENKY MUSIA BYŤ SPLNENÉ, V OPAČNOM PRÍPADE KNIHY NEBUDÚ ZASLANÉ!
Ak ste si zakúpili niektorý z týchto titulov, môžete si uplatniť GRÁTIS ponuku OUP
MŠ a ZŠ - prvý stupeň:

Playtime (15), First Friends 1./2. ed., Cookie and Friends 
(15), Show and Tell 1./2. ed. (15), Happy Series, Oxford 
Beginnings with Cookie (15), Incredible English 1./2.
ed., Treetops (15), Explorers, Family and Friends 1./2.
ed., Mouse and Me (15), Jump In (15), Bright Ideas, 
Let´s Explore, Explore Together, Rainbow Bridge (15)

ZŠ - druhý stupeň:
Project 3./4. ed,
English Plus 1./2. ed.,
Project Explore 

Stredné školy:
Insight, English for Life, New Horizons,  
English File 3./4. ed., 
New Headway 3./4/.5. ed., New Matrix, 
(Maturita) Solutions 2./3. ed., English Result, 
Navigate (15), Business Objectives New Edition

Skúšky a ESP:
Business one:one, International Express, Oxford English 
for Careers (15), First Certificate Masterclass,
Cambridge English First Masterclass a Proficiency
Masterclass (15), Business Result (15) všetky edície, 
Venture into First for Schools

C: JEDEN z týchto titulov ALEBO akýkoľvek iTools alebo Classroom presentation Tool (CPT):

 Grátis ponuka neumožňuje zamieňať a kombinovať komponenty navzájom, napr. WB za SB.

Ponuka pre Headway 5th edition a English File 4th edition: za každých nakúpených 15 ks študentských 
učebníc + 15 ks pracovných zošitov získate jednu učiteľskú a jednu študentskú sadu zdarma (TB, CD, SB, WB) 

a k tomu ako bonus automaticky získate 1 ks Classroom Presentation Tool.

Oxford Primary Skills - 
Reading and Writing level 2

Grammar 
Friends 2

Oxford Learner’s 
Pocket Thesaurus

DVD New Headway Beginner - 
Intermediate A1 - B1 Video and 
Worksheets Pack

Count of Monte 
Cristo mp3 Pack

ZA KAŽDÝCH NAKÚPENÝCH 15 ks študentských učebníc + 15 ks pracovných zošitov, 30 ks študentských učebníc 
alebo 40 ks pracovných zošitov máte nárok na jednu z možností:

Ponuka platí 
pre všetky 
úrovne iTools 
a CPT z titulov, 
na ktoré sa 
vzťahuje 
GRÁTIS ponuka 
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digitálna podpora

 iTools  DVD
 Teacher’s website 
 Student’s website

Zažite spolu s Daisy, Robinom a ich obľúbenou hračkou Mouse 
množstvo dobrodružstiev. Prezliekajú sa do rôznych kostýmov 
a svojou predstavivosťou a hrou skúmajú svet. Tento kurz je zameraný 
na dieťa ako celok a je postavený na viacnásobných inteligenciách, 
aby každé jedno dieťa mohlo čo najlepšie začať svoju cestu učenia sa 
angličtiny.

Mouse and Me!
MATERSKÉ ŠKOLY
JENNIFER DOBSON, ALICIA VAZQUEZ, MARY CHARRINGTON
A CHARLOTTE COVILL

Written by Mary Charrington and Charlotte Covill

Student Book

Written by Jennifer Dobson and Alicia Vazquez

Student Book

Written by Mary Charrington and Charlotte Covill

Student Book
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25

brown

orange

pink

gray

Lesson 2
Trace. Say the colors.

25
Story Structure: What color is it? It’s …
 Vocabulary: colors

brown gray

black

orange

pink

white

Lesson 1
Stick and color. Sing. Unit

1.42

24
New words
Vocabulary: black, brown, gray, orange, pink, white

•  Pomocou akčných piesní, roztomilej maňušky, zábavných činností 

využívajúcich zručnosť a 3D pop-out efektov povzbudzuje

k učeniu sa.

• Obsahuje videá, ktoré oživia Vaše hodiny, vrátane piesní, videoklipov 

z rôznych oblastí, animácií piesní a príbehov.

• Smart topics z rôznych oblastí, ktoré rozvíjajú viacnásobné 

inteligencie.

• Review a My Book pracovné listy umožňujú sledovať pokrok Vašich 

žiakov počas celého roka.

• Jednoduchá, ale efektívna metodika Vám poskytne výbornú podporu 

– materiály na využitie zvukovej podoby jazyka (phonics) vyvinuté 

expertmi sú taktiež k dispozícii.

digitálna podpora

  Classroom   
Presentation Tool  

 DVD 

 Lingokids™ home 
learning app

Jump into Speaking! – Deti budú sebavedome komunikovať vďaka 

chytľavým piesňam, riekankám a iným aktivitám. 

Create a splash! – Vyučovanie sa stane zábavou prostredníctvom 

originálnych a podmanivých príbehov, dramatizácie a piesní s 

tanečnými aktivitami. 

Leap into learning! – Deti si prostredníctvom hier a hrania rolí 

rozvíjajú sociálne a emocionálne zručnosti, napr. spoluprácu, 

striedanie sa alebo tímovú prácu. 

Dive into teaching! – Vyťažte maximum pomocou ľahko 

zrozumiteľnej metodiky a fl exibilných zdrojov vrátane maňušiek, 

obrázkových kariet k príbehom, pracovných listov a Classroom 

Presentation Tool.

Jump In!
BEGINNER A1
VANESSA REILLY A MARI CARMEN OCETE

Jump In! je trojúrovňový kurz britskej angličtiny pre predškolské 
vzdelávanie.  Deti putujú príbehmi so žabkou Frankie v jej nápaditom 
svete, ktorý im pomáha učiť sa. Tento kurz využíva komunikatívne 
metódy a zapája deti do komunikácie prostredníctvom hry.

•  Komunikatívny prístup povzbudzuje deti rozprávať.

• Aplikácia Lingokids™ home learning app prostredníctvom 

interaktívnych hier, videí a piesní zvýši kontakt detí s angličtinou 

mimo triedy.
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NEW

Cookie and Friends
Starter, A, B
PRE DETI VO VEKU 36 ROKOV
VANESSA REILLY A KATHRYN HARPER
M Winner British Council Innovations Awards 2005

(Spanish edition)

Oxford Beginnings 
with Cookie
PRE DETI VO VEKU 36 ROKOV
CATHERINE BALL, SUSAN IANNUZZI AND VANESSA REILLY 
WITH KATHRYN HARPER A CHARLOTTE COVILL  NURSERY

Oxford Beginnings with Cookie je fl exibilný kurz anglického jazyka 
zameraný na deti predškolského veku.

•   Vneste deti do sveta plného farieb s hlavnou postavou mačičky 

Cookie. Použite k tomu bohatú výbavu, ktorá obsahuje TPR, piesne, 

príbehy, aktivity a hry.

• Podnecujte prirodzenú zvedavosť  malých detí pomocou vyučovania 

založenom na objavovaní a skúmaní.

• Zamerajte sa na dieťa ako celok a využite moderné poznatky vo 

vyučovaní detí predškolského veku.

•  Prispôsobte obsah kurzu tak, aby dokonale vyhovoval rôznym 

typom hodín a meniacim sa potrebám detí.

• Učebnica, metodická príručka pre učiteľa, audio CD, plagáty, CD-ROM, Video/DVD, 

Play Pack (farebné kartičky so všetkými príbehmi, 88 farebných kartičiek so slovnou 

zásobou, veľký interaktívny plagát, kopírovateľný materiál, maňuška Cookie).

• Kombinuje výučbu jazyka s rozvojom kľúčových oblastí vývinu dieťaťa ako sú 

motorické schopnosti, pohybová koordinácia, práca v skupine.

• Je založený na príbehu troch kamarátov.

• Stimulujúci materiál, flexibilný, vyvážený, farebný.

• Poznámky pre učiteľov sú spracované pre rôznu dĺžku a počet hodín.

• ŠVP na www.oup.com/elt

• Manuál pre rodičov v PDF.

Cookie and 
Friends Play Pack

Cookie and Friends Plus
A a B
• Rozšírená verzia učebnice pre deti s Audio CD 

s piesňami a príbehmi.

• Aktivity navyše.

• Viac tvorivých aktivít.

Cookie and 
Friends
CD-ROM

Cookie’s Nursery 
Rhyme Video

digitálna podpora

 CD-ROM  Video 

with Cookie

The perfect start to learning English with Oxford. Introduced before Show and Tell, it represents the ideal precursor to the Oxford Discover inquiry-based program.

Student Book

Veľký formát, špirálová väzba, nálepky.

Classroom Resource Pack

Maňuška mačičky Cookie, plagát na prezentovanie obrázkových 

kartičiek, obrázkové kartičky, pomôcky na rozprávanie príbehov.

Teacher’s Pack:

Classroom Presentation Tool: premietaním obsahu učebnice na 

tabuľu získate aktívnu pozornosť detí. Použiteľný online aj offl  ine.

Príručka pre učiteľa Vám pomôže fl exibilne sa pripraviť na 

vyučovanie, poskytne Vám pokyny, nápady, aktivity, ako aj rady, ako 

zaangažovať rodičov detí do vyučovania.

Online Teachers’ Resources: stiahnite si množstvo vyučovacích 

materiálov vrátane pracovných listov, príbehov, ručných prác 

a aktivít určených na hodnotenie.
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Playtime
PRE DETI OD 3 DO 6 ROKOV
CLAIRE SELBY

Jedinečný mutimediálny prístup založený na príbehoch 
z reálneho života.

Playtime je trojúrovňový kurz s príbehmi z reálneho sveta očami 

štyroch detských postáv, ku ktorým si deti ľahko vytvoria vzťah. 

Fantastická zostava pomôcok sa bude páčiť všetkým typom učiacich 

sa,  pridá variabilnosť a dynamiku každej hodine.  

• Príbehy sú podávané prostredníctvom rozličných médií: 

Big Story Books, animované DVD s pesničkami a audio CD, 

aby bol zábavnou formou zabezpečený opakovaný kontakt 

s jazykom.

• Na prezentáciu hodín s medzipredmetovými témami sú 

k dispozícii karty s fotografi ami a záznamy z reálneho života 

britských detí na DVD.

• Flexibilná a bohatá zostava komponentov poslúži v  každej 

vyučovacej situácii: DVD, tri Big Story Books, plagáty, odmeňovacie 

nálepky, kopírovateľné materiály, obrázkové karty, audio CD, 

maňuška opice.

• Doplnkový pracovný zošit obsahuje hodiny naviac a rozšírený 

materiál na precvičovanie.

■ Webová stránka s podporou pre učiteľov a rodičov pomáha 

zainteresovať rodinu do učebného procesu dieťaťa.

■ Playtime iTools umožňuje interaktívne vyučovanie, zobrazenie 

obsahu učebnice a obrázkových kariet.  

digitálna podpora

 iTools  DVD  

 Playtime webstránka pre študentov

Classroom Posters

Flashcards

DVDsDVDs

Teacher’s Resource Pack (all levels)

Monkey 
Puppet

Big Story Books

Show 
and Tell
PREA1
GABBY PRITCHARD, KATHRYN HARPER A MARGARET WHITFIELD

Druhé vydanie Show and Tell stavia na overenej a otestovanej 
metodike, rozvíja zručnosti 21. storočia ako kritické myslenie, 
komunikácia, spolupráca, a kreativita. Pripravuje deti na úspešné 
zvládnutie jazyka nielen v triede, ale aj mimo nej.

• Unikátna metodika, založená na bádaní okolitého sveta, doplnená 

nahrávkami ľudí hovoriacich po anglicky ako materinským jazykom, 

skvelo naučí gramatiku aj slovnú zásobu.

• Otázky podporujúce kritické myslenie podnecujú detskú zvedavosť.

•  NEW  Zoznamovacia lekcia a zhrňujúca sekcia na konci učebnice 

zaručujú plynulý prechod učebnicou.

•  NEW  Inštruktážne videá k učebnici Show and Tell ponúkajú rôzne 

stratégie učenia.

•  NEW  Clasroom Presentation Tool prináša “heads-up” vyučovanie, 

teda žiaci nepracujú len vo svojej učebnici, ale vnímajú okolie so 

zdvihnutou hlavou. Posluchy, videá spolu s kľúčom správnych 

odpovedí a poznámkami pre učiteľov sú k dispozícii online alebo 

offl  ine.

•  NEW  Teacher’s Resource Center na jednom mieste ponúka množstvo 

materiálov na prácu s učebnicou.

•  NEW  Aplikácia Lingokids™ pre prácu doma umožňuje deťom kontakt 

s angličtinou aj mimo triedy.

• Rozšírená a zdokonalená výučba matematiky je v súlade so štátnym 

vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie.

•  NEW  Level 1 obsahuje aj učebnicu zameranú na čitateľskú 

gramotnosť a učebnicu zameranú na matematické zručnosti.

NEW   

Vychovávame mladých mysliteľov so skvelou budúcnosťou

AKO SA 

TVORÍ 

HUDBA?

KTO ŤA 

ROBÍ 

ŠŤASTNÝM?

ČO 

NÁJDEME 

VONKU?

For Students

Student Book Literacy BookActivity Book Numeracy Book

For Teachers
Teacher’s Pack

Classroom 
Presentation 

Tool

Teacher’s 
Guide

Teacher’s 
Resource 

Center

Flashcards

Class 
Audio 

CD

Classroom Resource Pack

Flashcards

Posters
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Storytime predstavuje deťom nové 
slovíčka použité vo vetách.

Očarujúce postavičkyOčarujúce postavičky HollyHolly a ayy BudaBuda
milujú deti na celom svete.

Medzipredmetový obsah pomáha žiakom rozvíjať aj zručnostiMedzipredmetový obsah pomáha žiakom rozvíjať aj zručnosti
z iných predmetov ako napr. matematika alebo prírodoveda.

Zmenšené vzorové strany z knihy  Treetops Class Book 2

Treetops 
PRE DETI VO VEKU 610 ROKOV
SARAH HOWELL A LISA KESTERDODGSON
ILUSTROVAL: POLY BERNATENE

Pôvabný štvorúrovňový kurz má očarujúci efekt na hodiny anglického 

jazyka. Žiaci si obľúbia hlavné postavičky a vďaka pútavým príbehom, 

fascinujúcim medzipredmetovým aktivitám, pesničkám, hádankám 

budú v napätí očakávať ďalšie dobrodružstvá v lese Treetops Wood.

• Vhodné od 1. ročníka.

• V nižších úrovniach je kontext rozložený do 4 lekcií podľa ročných 

období, vyššie úrovne vedú žiaka stredovekým svetom.

Komponenty:

• integrovaná učebnica a pracovný zošit s MultiROMom

• metodická príručka 

• audio CD 

• Teacher‘s Resource Pack

■ Treetops iTools  

SLOVENSKÉ SLOVNÍČKY 

A ŠVP NA 

WWW.OUP.COM/ELT

digitálna podpora

 iTools  MultiROM
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Rainbow Bridge
PRE DETI OD 6 DO 11 ROKOV
SARAH M HOWELL A LISA KESTERDODGSON

Deti milujú objavovanie. S radosťou preskúmajú čarovný svet Bridge 

Townu so svojimi novými kamarátmi Poppy, Rowanom a Fernom. 

Meniace sa ročné obdobia dotvárajú pozadie dobrodružstiev rôznych  

postáv, ktoré im umožnia popustiť uzdu svojej fantázie.

•  Umožní žiakom učiť sa gramatiku a slovnú zásobu hravými aktivitami.

• Rozvíja zručnosti 21. storočia cvičeniami na kritické myslenie, úlohami 

z bežného života aj tvorivými projektami.

• Pomáha žiakom spájať angličtinu s ostatnými predmetmi cez CLIL, 

(obsahovo a jazykovo integrované vzdelávanie), podporené aj 

videom.

• Buduje povedomie seba ako občana, starostlivosť o životné 

prostredie, toleranciu, spolupatričnosť.

• Postupne predstavuje anglickú výslovnosť a zvuky cez rôzne hry na 

výslovnosť.

• Dáva každému žiakovi možnosť budovať si vedomosti, zručnosti 

aj sebaistotu pri komunikácii. Teacher´s Resource Pack obsahuje aj 

testy a aktivity pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami.

Dve cvičenia v 

pracovnom zošite 

podporujú príbeh

Príbeh je prezen-

tovaný cez kartičky

Žiaci ukladajú 

kartičky v správnom 

poradí, príp. 

prezentujú príbeh 

pred triedou

NEW
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Family and Friends   
Druhá edícia

BEGINNER AŽ INTERMEDIATE PRE A1B1
NAOMI SIMMONS, TAMZIN THOMPSON A JENNY QUINTANA

Kombinuje úplne nové materiály zamerané na plynulosť jazyka, 
hodnotenie a digitálnu podporu s takými prvkami, ktoré sa 
učiteľom páčili v prvej edícii: výborné precvičovanie zručností, 
jedinečný program zvukovej podoby jazyka (phonics), poznatky zo 
spoločenského života a komplexný systém testovania.

 NEW  v druhej edícii:

• Časť Fluency Time! predstavuje žiakom jednotlivé funkcie jazyka, 

a preto môžu žiaci viesť konverzáciu od úplného začiatku.

•  Projekty zamerané na aktívnu prácu žiakov a rozvíjanie 

grafomotoriky poskytujú zábavu a motivujú žiakov. 

• Slovenská verzia pracovných zošitov úrovní 1 a 2 s prekladom zadaní, 
slovníka a obrázkového slovníka. 

•  Stránky zamerané na kultúru ponúkajú príležitosti na poznávanie 

a porovnávanie rôznych kultúr.

•  Pomocou Online Practice môžete sledovať pokrok žiakov.

• Učiteľská príručka spolu s Assessment and Resources MultiROM 
a Fluency DVD.

Slovenská verzia pracovných 
zošitov úrovní 1 a 2

digitálna podpora

 iTools  DVD  Online Practice  e-Books

 Student MultiROM  Teacher’s Assessment and Resource CD-ROM

 Student website  Parent website

e-Books
Interaktívne e-Books pre iPad®  a tablety s Androidom™  

prostredníctvom aplikácie Oxford Learner´s Bookshelf, 

a online na www.oxfordlearnersbookshelf.com. 

•  Učebnice a pracovné zošity v interaktívnom formáte.

•  Spomaľte si audio nahrávky, aby ste počuli každé slovo 

jasne a zreteľne.

•  Zdokonaľte si výslovnosť prostredníctvom audio prehrávania, 

nahrávania a funkcie porovnávania nahrávok.

•  Možnosť okamžitého skontrolovania si a zaslania úloh učiteľovi 

emailom.

•  Urobte učenie sa osobnejším: uložte si nahovorené alebo 

napísané poznámky na ktorejkoľvek strane.

Z
Á

K
L

A
D

N
É

 Š
K

O
L

Y
 

1
. 

S
T

U
P

E
Ň

First Friends
Druhá edícia

SUSAN IANNUZZI

First Friends druhá edícia je zábavný, dvojúrovňový 
kurz pre začiatočníkov, ktorý rozvíja slovnú zásobu, 
precvičuje zvukovú podobu jazyka a vychováva 
k rodinným hodnotám. 

Spolu s Little Friends tvorí First Friends  tri úrovne. 

Slúži aj ako príprava na Family and Friends.

V druhej edícii:

• Rozšírená základná slovná zásoba.

• Systematický nácvik zvukovej podoby jazyka 

prostredníctvom zábavných a chytľavých 

pesničiek.

• Hodnoty, osvojené cez príbehy v rodinnom 

prostredí, pomáhajú žiakom rozvíjať sociálne 

zručnosti.

• Aktualizovaná grafi ka s využitím fotografi í 

umožňuje žiakom viac prepojenia 

so skutočným svetom.

•  Viac CLIL projektov a aktivít na rozvíjanie 

grafomotorických zručností.

• MultiROM s hrami umožňuje učiť sa 

a precvičovať jazyk doma spolu s rodičmi.

 M

ultiROM  

 with animated stories

Susan Iannuzzi

Class Book

2nd Edition

 M

ultiROM  M

Class Book

 with animated stories

Susan Iannuzzi

2nd Edition

Lesson 2 
Point and say.         
Listen and say. 
Say and do.

Structure
Lesson 1 
Listen and say.  
Listen and f ind. 
Look and say.

Vocabulary

bee

chicken

cow

donkey
duck

flower

goat

goose

horse

sun

666666666666
Unit

Vocabulary: butterfly, dog, f ish, mouse, rabbit, snail, turtle34 Unit 6 Lesson 1 Structure: Is it a ...? Yes, it is / No, it isn't. 35Unit 6 Lesson 234 35

My farm

Zmenšené vzorové strany z knihy  First Friends, 

Second Edition Class Book 1

SLOVENSKÉ SLOVNÍČKY 

A ŠVP NA 

WWW.OUP.COM/ELT

digitálna podpora

 Student MultiROM  iTools  
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PRE DETI VO VEKU 610 ROKOV A0A1
CHARLOTTE COVILL A MARY CHARRINGTON, PAUL SHIPTON

•  Dôraz na výučbu jazyka pomocou príbehov, piesní, vytvárania 

hodnotovej orientácie a využitia medzipredmetových vzťahov.

• Celou sériou sa prelína téma objavovania a skúmania jazyka 

a rôznych tém.

• Kombinácia vymysleného a reálneho sveta v každej lekcii.

• Žiaci sa učia pomocou dialógov, hier a prezentácií slovnej zásoby 

a gramatiky.

• Nahrávky na DVD ukazujú žiakom skutočné britské prostredie.

• Teacher´s Resource Pack obsahuje obrázkové kartičky, plagáty, 

materiál na výučbu medzipredmetových vzťahov, DVD a maňušku 

Luckyho (iba Let´s Explore 1).

Explore Series
Let’s Explore / Explore Together

• Metodické príručky obsahujú prístupové kódy na stiahnutie 

nahrávok, testov (Evaluation Booklet) a Classroom Presentation Tool, 

metodické príručky v slovenčine sú dostupné online.

• Classroom Presentation Tool – obsahuje animované verzie príbehov, 

videá ku kultúre a posluchové cvičenia.

• Pracovný zošit – obsahuje anglicko-slovenský slovník, obrázkový 

slovník a prístupový kód na stiahnutie nahrávok. 

•  Pracovné listy ku kultúre, sebahodnotiace materiály a kartičky so 

slovnou zásobou sú k dispozícii na stiahnutie.

• Webová stránka pre žiakov a učiteľov.

Join the journey
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a b

dc

Let’s explore Britain!

1 Listen and point. 21 2 Listen and say. 22 3 Sing. 23

1 Lesson 7

Open your books. Close your books.10

1 Look and point. What comes from trees?k p t e m s 2 Say YesYe  or s NoN . 

Materials

3 Point and sayt s , or . 4 Listen and saye d YesY orr s No. 20

1

3

5

2

2

3

4

6

wood rubber paper

1

4

9

5 76

8

1

9

Lesson 6

Aktivity Look and point

Ukázky z učebnice Let’s Explore 1

NEW   

Nina Lauder
Cheryl Palin

Paul Shipton

2Učebnica

N
C

NEW NEW NEW NEW

Série Let ´s Explore a Explore Together podporujú 
schopnosť žiakov chápať  dnešný globalizovaný svet 

a pracujú na rozvoji ich hodnôt a postojov.
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Bright Ideas NEW

A1B1
CHERYL PALIN, MARY CHARRINGTON, CHARLOTTE COVILL, 
SARAH PHILIPS, KATHERINE BILSBOROUGH, STEVE BILSBOROUGH 
A HELEN CASEY

Bright Ideas vplýva na prirodzenú detskú zvedavosť. Posmeľuje deti 

kriticky myslieť a rozmýšľať nad podobnými otázkami. Učí ich tak 

zručnostiam 21. storočia, aby boli úspešné v triede a aj mimo nej.

digitálna podpora

 Online Practice  Classroom Presentation Tool

 Exam Power Pack DVD  Teacher Resource Centre

Inspire Curiosity, 
Inspire Achievement

•  V každej lekcii sú podnetné „Big Questions“, ktoré povzbudzujú deti 

podeliť sa so svojimi nápadmi a nájsť svoje vlastné odpovede.

• Praktické projekty podnecujú deti ku kreativite a spolupráci.

• Bohatá video výbava a animácie príbehov oživia Vašu triedu.

• Podpora sebadôvery pri rozvoji čítania a písania.

• Nácvik na Cambridge English Qualifi cations pomôže deťom uspieť 

pri skúškach.

Oxford Parents 

Webová stránka určená rodičom, ktorí chcú svojim deťom pomôcť s angličtinou: www.oup.com/elt/oxfordparents.

Reading with 
Writing
A0B1
SARAH JANE LEWISMANTZARIS, KATHRYN O’DELL, YOKO MIA HIRANO, 
KATIE FOUFOUTI, ELISE PRITCHARD A RENATA BRUNNERJASS

Be the leader on your skills adventure!
Zoznámte sa s Olly a Molly – Vašimi kamarátmi a sprievodcami svetom 

zručností!

Oxford Skills World povedie žiakov cestou samostatného učenia sa za 

podpory stratégií, ktoré im pomôžu dosiahnuť svoje ciele.

Prepojte túto učebnicu so svojím učebným plánom pomocou 

lekcií, ktoré fungujú v akomkoľvek poradí a s akýmkoľvek oxfordským 

kurzom pre základné školy.

Pripravte žiakov na úspešné zvládnutie skúšok pomocou úloh, 

ktoré korešpondujú s Cambridge English Qualifi cations a TOEFL Junior.

Poskytnite žiakom možnosť samostatne sa učiť pomocou stratégií, 

ktoré môžu aplikovať na akúkoľvek úlohu.

Získajte podporu pre každú lekciu vrátane zdrojov v Teacher´s 

Oxford Skills World

Pack, ktoré obsahujú učebné plány, videá na profesionálny rozvoj a 

hodnotiace materiály. 

digitálna podpora

 Classroom 
Presentation Tool 

 webstránka pre 
učiteľov

 webstránka pre 
žiakov 

Zmenšené 

vzorové strany 

z Oxford Skills 

World: Reading 

with Writing 2
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Incredible English
Druhá edícia

PRE DETI VO VEKU 613 ROKOV
SARAH PHILLIPS, MICHAELA MORGAN, PETER REDPATH 
A MARY SLATTERY

• Učebnica, metodická príručka pre učiteľa, audio CD, 

DVD (1 a 2), Teacher’s Resource Pack (1 a 2).

• Nová koncepcia obsahu učebnice.

• Vhodné aj pre triedy s rozšírenou výučbou jazykov.

• Učebnica obsahuje 9 lekcií s 2 stránkami zameranými na medzipred-

metové vzťahy (CLIL), komiksové príbehy, stránky Children round the 

World s reáliami.

• V pracovnom zošite sú navyše cvičenia na písanie, samolepky na 

vytvorenie obrázkového slovníčka, v ktorom si deti môžu vytvoriť 

vlastný príbeh podľa komiksu v učebnici.

• Teacher’s Resource Pack ponúka učiteľovi všetky prostriedky na 

to, aby žiakom sprostredkoval angličtinu ľahko zapamätateľnou 

a zábavnou formou – maňuška havrana Nortona, plagát, 

kopírovateľné materiály, obrázkové kartičky atď.

• Nový program opakovania a testovania na 

Cambridge YLE Test.

• Doplnkové texty na čítanie a následné 

personalizované písomné úlohy. 

• Nové aktivity na rozvíjanie jazykových 

zručností bližšie zamerané na hovorenie a 

písanie.

• Viac aktivít k príbehom - vo väčšej miere 

žiaka zapájajú do procesu.

■ Väčšia interaktivita s iTools.

Online Practice 

Interaktívne cvičenia, prostredníctvom ktorých môžete zadávať a 

sledovať úlohy žiakom. Dostupné s pracovným zošitom s Online 

Practice.

Oxford Parents 

Webová stránka určená rodičom, ktorí chcú svojim 

deťom pomôcť s angličtinou: www.oup.com/elt/
oxfordparents.

digitálna podpora

 e-Books 
    (Class Book, 
      Activity Book)

 Online Practice 

 iTools

 Oxford Parents
       Website 

 Teacher website 
 Student website

SLOVENSKÉ SLOVNÍČKY 

A ŠVP NA WWW.OUP.COM/ELT
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Explorers 
BEGINNER AŽ INTERMEDIATE A1B1 
CHARLOTTE COVILL, MARY CHARRINGTON, PAUL SHIPTON 
FIRST EXPLORERS NINA LAUDER, SUZANNE TORRES, SHONA EVANS, 
PAUL SHIPTON YOUNG EXPLORERS SARAH PHILLIPS A PAUL SHIPTON 
WORLD EXPLORERS

Tento 6-úrovňový kurz prináša skutočný jazyk do prostredia triedy. 

• Citlivo zostavená štruktúra prezentovania gramatiky zvyšuje žiakom 

sebavedomie v novom jazyku.

■ Bohatý obsah na DVD ponúka skutočný svet a anglické reálie.

• Originálne prezentačné nástroje metódy CLIL pomáhajú učiteľom 

preskúmať rôzne oblasti školských predmetov.

• Skúmanie spoločných hodnôt a výučbových stratégií napomáha 

všeobecnému vzdelávaniu.

• Zábavné  ‘Explorer Quests’ v každej úrovni podporujú opakovanie 

slovnej zásoby.

• Navyše cvičenia v učebnici pripravujú na Cambridgské skúšky.

• Teacher’s Resource Pack obsahuje: kniha/obrázkové karty k príbehu 

v knihe, CLIL foto karty a obrázkové karty k príbehom,  obrázkové 

karty, plagáty a originálne DVD.

• Online Practice a e-books.

digitálna podpora

 iTools     DVD  e-Books  (First Explorers)  Online Practice  

Zmenšené vzorové strany z knihy  Young Explorers Class Book 1
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Oxford Discover
BEGINNER AŽ UPPERINTERMEDIATE

Ako meriame čas? Prečo ľudia píšu poéziu? 

Odkiaľ pochádza energia?  Oxford Discover 
používa „Veľké otázky“, ktoré pritiahnu 

prirodzenú detskú zvedavosť. Tento prístup 

im umožňuje klásť svoje vlastné otázky, 

nachádzať svoje vlastné odpovede 

a objavovať svet okolo nich.

•  Základom každej lekcie sú  „Veľké otázky“.

•  V každej téme sa nachádzajú náučné texty, 

ako aj texty z beletrie.

•  Učenie jazyka a rozvíjanie gramotnosti sú 

podporené vhodnou gramatikou a zručnosťami. 

• Oxford Discover 
dáva učiteľom 

nástroj na 

rozvíjanie zručností 

21. storočia, rozvíja 

mladých mysliteľov 

so skvelou 

budúcnosťou.

Spolu s titulom 

Show and Tell tvorí 9 

úrovňový kurz.

Zmenšené vzorové strany z knihy  from Oxford Discover Student Book 1

digitálna podpora

 iTools

 e-Books

 Online Practice 

 Assessment 
      for Learning 
      CD-ROM 

 Big Question DVD 

 Parent website

 Teacher website 
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Diana Pye
Paul Shipton

3+Učebnica

NEW NEW NEW NEW NEW

• V procese učenia sa učebnica vhodne podporuje žiakov a stavia 

pred nich nové výzvy.

• Kreslené príbehy a fotopríbehy precvičujú slovnú zásobu 

a gramatiku z predchádzajúcich dvoch lekcií.

• Veľký dôraz na učenie sa, ako sa učiť.

• Podporuje 21st Century Skills, ako je napríklad komunikácia, 

kolaborácia a kreativita.

• Teacher´s Resource Centre ponúka všetky zdroje a informácie 

na jednom mieste, vrátane audio nahrávok, kľúčov s riešeniami, 

fotokopírovateľných materiálov, testov, zoznamov slovíčok

a prístupu k Online Practice.

• Obsahuje: audio nahrávky k učebnici a pracovnému zošitu, testy, 

prepis nahrávok, fotokopírovateľné materiály, zoznamy slovíčok

a videá.

• 24 animovaných a dramatizovaných videí (s možnosťou titulkov), 

3 piesne.

• Fotokopírovateľné pracovné listy na prácu s videami a piesňami.

Project Explore
Prvá edícia

UPPERPRIMARY
SARAH PHILLIPS STARTER AND LEVEL 1, SYLVIA WHEELDON LEVELS 
2 AND 3, PAUL KELLY LEVEL 4 HRY A KOMUNIKAČNÉ AKTIVITY V PZ: 
ZUZANA STRAKOVÁ, SILVIA POKRIVČÁKOVÁ. A1B1

Objavte nový svet učebnice Project Explore s rôznorodými postavami 
a vzrušujúcimi príbehmi. Každá hodina je postavená na osvedčenej 
metodológii učebnice Project a jej efektívnom prístupe k vyučovaniu 
gramatiky a slovnej zásoby. 

S učebnicou Project Explore žiaci získavajú sebadôveru a pripravujú sa 

komunikovať v angličtine aj mimo triedy.

•  100% nový obsah.

•  Rôznorodé témy, texty a úlohy pripravia žiakov na používanie 

angličtiny v reálnom svete.

• Učebnica vychádza v ústrety potrebám každého žiaka a dá sa 

efektívne využiť aj v triedach, kde sú žiaci s rôznymi vedomosťami 

a schopnosťami. 

•  Projekty, kultúrne zaujímavosti, foto-príbehy a komiksy podnecujú 

zvedavosť žiakov. 

• Úlohy rozvíjajú kľúčové kompetencie žiakov a podporujú tvorivosť, 

spoluprácu a komunikáciu. 

 Zmenšené ukážkové strany Project Explore Student’s Book 1

Join the journey!

Učebnica a pracovný
zošit sú prepojené 
pre ľahkú orientáciu.       

Extra podpora
rozprávania a písania
pomáha žiakom 
stať  sa schopnými
komunikátormi
v angličtine.

Nové postavičky motivujú žiakov k čítaniu.

Sekcie A-C kladú dôraz 
na jazyk a zručnosti,
sekcia D na každodennú    
komunikáciu.
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Pracovný zošit
• Pracovný zošit dopĺňa učebnicu, takže učitelia môžu zadať cvičenia 

na domácu úlohu.

• V učebnici je jasné označenie, ktoré nasmeruje žiakov na príslušné 

cvičenia v pracovnom zošite a naopak.

• Žiaci si môžu precvičiť písanie v dopĺňacích cvičeniach pred tým, 

než prejdú na cvičenie v učebnici.

• Gramatika vysvetlená v slovenčine.

• Anglicko - slovenský slovníček.

• Hry a aktivity rozvíjajúce komunikačné zručnosti vytvorené 

len pre Slovensko metodičkami Zuzanou Strakovou a Silviou 

Pokrivčákovou.

• Prístupová karta do Online Practice, ktorá ponúka extra materiál 

na precvičenie slovnej zásoby, gramatiky a zručností. Učiteľ môže 

sledovať, ako žiaci splnili zadania a tak zaznamenať pokrok svojich 

žiakov.

Pre učiteľov:
Teacher´s Pack ponúka:

• Teacher´s guide – podrobné plány hodín, nápady a aktivity 

poskytujúce ďalšiu podporu, prepisy audio nahrávok a kľúč k 

cvičeniam v pracovnom zošite.

• DVD-Rom – 24 videí a 3 piesne s priloženými pracovnými listami.

• Classroom Presentation Tool: interaktívny obsah učebnice 

a pracovného zošita zahŕňa audio, video, správne odpovede. Je 

možné pracovať online alebo offl  ine na tabletoch, PC 

a interaktívnych tabuliach.

• Teacher´s Resource Centre – všetky zdroje pre učiteľa na jednom 

mieste, vrátane zvuku, správnych odpovedí, fotokopírovateľných 

materiálov, testov, slovníčkov a prístupu k Online Practice vrátane 

nahrávok.

Séria učebníc vytvorená tak, 

aby spĺňala štátny vzdelávací program ISCED 2.

Diana Pye
Paul Shipton

3+Učebnica

Diana Pye
Paul Shipton

Class CD

3+

34 Unit 4 • Be active!

4A Water sports and winter sports

Be active!4
Vocabulary
 1  ★  Write the opposites of the adjectives in 

the crossword.

Across

1 safe 6 bad

3 sad 7 easy

Down

2 cheap 5 slow

4 exciting

Pronunciation /v//w/
 3  ★   e  18  Listen and write the words in 

the correct column.

words starting  
with /w/

words starting  
with /v/

windsurf

 ➤ Student’s Book  page 49, exercise 4

1 canoeing 2 

5 6 

9  10 

3 4 

7 8 

 11  12 

  b  ★★  Tick (✓) the sentences that are true for 
you. Then write four more sentences with some 
of the other sports in exercise 2a.

1 I play ice hockey.  
2 I don’t go sailing.  
3 I want to go surfing.   

4 I don’t want to go rowing.  

5 

6 

7 

8 

  c  ★★★  Over to you! Work with a partner. 
Say your sentences to your partner. Can they 
guess which of your sentences are false?

 ➤ Student’s Book  page 48, exercise 3

 2 a  ★  Write the names of the sports.

D A N G E R O U S1 2

3

4

6

7

5

Diana Pye
Paul Shipton

Zuzana Straková

3+

Hry a aHry a aktHry y ay a aktaa ivity rozivity rozvity rozvity rozvíjajúce víjajúce víjajúce víjajúc komunikatkomunikatkomunikatkomunikatívne zívne zručívne zručívne zručnostinostinostnostii

ĎalšiealšĎalšie cvĎalšie cvĎalšie cvičenia a ič nahrávkynahrávkyhrávkyahrávky

k pracovnk pracovnpracovnk pprar ému zošitošitošitšitu na inteu na inteu na inteu na inte internrneterneternetek pracopracprack prak

Pracovný zošit

Lynne White

3+

Teacher’s Guide

DVD-ROM

Classroom Presentation Tool

eacher’s Resource Centre with Online PracticeTeacher’

Te

acher’s Pack
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obsahom a zadaniami projektových prác.

Banka textov na rozširujúce čítanie

•  Veďte žiakov k čítaniu pre potešenie a k aktívnemu kontaktu so 

širšou slovnou zásobou pomocou banky  textov na rozširujúce 

čítanie v učebnici.

• Zahŕňa príbehy ako Aladdin, The Pied Piper of Hamelin a Perseus s 

úlohami na porozumenie, ktoré žiakom pomôžu vyťažiť z textu čo 

najviac. 

•  Každý príbeh obsahuje dialógy, takže ich môžu zahrať žiaci 

aj formou scénok.

Banka cvičení na výslovnosť

•  Súbor rôznorodých úloh na nácvik správnej výslovnosti a budovanie 

sebavedomia v používaní angličtiny.

•  Obsahuje širokú škálu cvičení – od TPR aktivít pre kinestetických 

žiakov až po tiché aktivity, ktoré môžete využiť aj pre deti s rýchlym 

tempom práce.

•  Obsah cvičení súvisí so slovnou zásobou v lekciách a zameriava sa 

na časté výslovnostné chyby.

Project
Štvrtá edícia

FALSEBEGINNER AŽ INTERMEDIATE A1MID B1
TOM HUTCHINSON

Project štvrtá edícia ponúka overenú metodiku.

Nová edícia úspešnej série Toma Hutchinsona je aktualizovaná  a 

obohatená na základe hodnotení mnohých učiteľov z praxe. 

Inováciami v obsahu, dizajne aj v digitálnych komponentoch séria  

motivuje žiakov a vedie ich k spôsobilosti  aktívne komunikovať v 

cudzom jazyku a zvládať testové úlohy. 

Project štvrtá edícia prináša extra materiál, ktorý pomôže žiakom pri 

priebežnej príprave  na Testovanie 9 v rámci nižšieho sekundárneho 

vzdelávania (ISCED2).

■  Digitálne komponenty obsahujú animácie komiksov 

a fotopríbehov.

•  Nová praktická metodická príručka s vloženými stranami z učebnice 

výrazne učiteľovi uľahčuje plánovanie hodiny.

•  Slovenské metodické príručky stiahnete na www.oup.com/elt 

v sekcii Download. 

•  Viac komunikačných úloh,  aktivít s integrovanými zručnosťami, viac 

personalizovaných cvičení na gramatiku a slovíčka.

•  Aktualizované pútavé stránky s kultúrnym, medzipredmetovým 

Project 4th edition 5 Student´s Book

digitálna podpora

 Online Practice  iTools  Test Builder

 Teacher’s Resource Disc vrátane digitálnych workshopov

 Kreslené fi lmy  Študentská webstránka 

Zmenšené ukážkové strany Project Fourth Edition Student’s Book 2

Animované verzie komiksov
dostupné na DVD a iTools

Ponechali sme obľúbené cvičenia 
z tretej edície, menej obľúbené
sme vylepšili

Gramatiku zreteľne prezentuje 
a vysvetľuje Mut. Animované
vysvetlenia sú dostupné na iTools

Z š é kážk é t P j t F th Editi St d t’ B k 2t

Nové multi-
skill cvičenia
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Family and Friends
ŠESŤÚROVŇOVÝ KURZ, ÚROVEŇ 3 VHODNÁ OD 5. ROČ.  ZŠ
NAOMI SIMMONS, TAMZIN THOMPSON A JENNY QUINTANA

V druhej edícii:

• Časť Fluency Time! predstavuje žiakom jednotlivé funkcie jazyka, 

a preto môžu žiaci viesť konverzáciu od úplného začiatku.

•  Projekty zamerané na aktívnu prácu žiakov a rozvíjanie 

grafomotoriky poskytujú zábavu a motivujú žiakov. 

•  Stránky zamerané na kultúru ponúkajú príležitosti na poznávanie 

a porovnávanie rôznych kultúr.

•  Pomocou Online Practice môžete sledovať pokrok žiakov.

• Učiteľská príručka spolu s Assessment and Resource CD-ROM and 
Audio CD a Fluency DVD.

• Odporúčacie doložky MŠVVaŠ: 
Úroveň 3 - 5. ročník
Úroveň 4 - 6. a 7. ročník
Úroveň 5 - 8. a 9. ročník

 2. EDÍCIA 

nndd E Eddiittiioonn

All rights reserved © Oxford University Press 2009

nndd E Eddiittiioonn

Fluency DVD
All rights reserved © Oxford University Press 2009    ISBN 978 0 19 481205 4

Naomi Simmons
 

Online Practice 

Family and Friends Second Edition Online Practice prepája domov 

a školu. Dostupné prostredníctvom pracovného zošita 

s Online Practice.

•  Automatické vyhodnocovanie hier a aktivít podporuje 

sylabus učebnice Family and Friends.

•  Learning Management System vám umožní zadávať 

a sledovať prácu vašich žiakov.

•  Online vyhodnocovací hárok (gradebook) s možnosťou tlače.

e-Books
Interaktívne e-Books pre tablety 

prostredníctvom aplikácie Oxford Learner`s Bookshelf, 

alebo online na www.oxfordlearnersbookshelf.com. 

Viac na strane 43.

• Učebnice a pracovné zošity v interaktívnej forme.

• Spomaľte si audio nahrávky, aby ste počuli každé slovo 

jasne a zreteľne.

• Zdokonaľte si výslovnosť prostredníctvom 

audio prehrávania, nahrávania 

a funkcie porovnávania nahrávok.

• Skontrolujte si prácu okamžite a pošlite 

ju učiteľovi emailom.

• e-Book umožňuje uložiť si audio záznam 

alebo napísané poznámky kdekoľvek na strane.

Teacher’s Book Plus

Teacher´s Book Plus vám poskytne ešte viac podpory na učenie 

v triede pomocou poznámok pre učiteľa, nápadov na každú 

vyučovaciu hodinu, prístup učiteľa k Online Practice a navyše:

• Assessment and Resource MultiROM: 

– Podpora na hodnotenie žiakov pre učiteľov a rodičov.

– Editovateľné testy s audio nahrávkami.

– Komplexná príprava na skúšku Cambridge English (YLE).

– Materiály navyše na podporu písania.

– Projekty z učebnice.

• Fluency DVD.

– Videoklipy z časti ‘Everyday English’ na podporu 

a upevňovanie jazyka. 
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English Plus

digitálna  podpora

 iTools 

 Practice Kit 

 DVD 

 Teacher´s  
    Resource Disc

 Teacher
      website 

English Plus
STARTER AŽ INTERMEDIATE
BEN WETZ, DIANA PYE, NICHOLAS TIMS A JAMES STYRING

English Plus buduje jazykovú kompetenciu odstupňovaným nácvikom 

jazyka. Vďaka flexibilnému zloženiu komponentov a obsahu je 

ideálnym kurzom pre zmiešané skupiny a vyhovuje rozličným 

učebným plánom.

• Štruktúra typu jedna strana – jedna hodina garantuje učiteľovi 

jednoduchosť a prehľadnosť pri učení.

• „I can ...“ heslá, jasné vzdelávacie ciele a metodika na princípe 

presentation–practice–production privedú k výslednej jazykovej 

produkcii každého študenta bez ohľadu na zdatnosť.

• Hodiny písania krok za krokom, nácvik hovorenia sú základom pre 

sebavedomé používanie jazyka.

• Kopírovateľné materiály na gramatiku a slovnú zásobu 

v metodickej príručke umožňujú doplnenie a rozšírenie hodín.

■ DVD ponúka extra materiál z iných predmetov, video nahrávky 

s kultúrnymi informáciami, úlohy na porozumenie ku každej 

nahrávke, pracovné listy a metodické poznámky pre učiteľa.

•  Test Bank MultiROM poskytuje učiteľom 139 rôznych typov testov.

•  iTools obsahuje učebnicu, pracovný zošit, DVD book, kľúč s 

odpoveďami, audio nahrávky, videoklipy, interaktívne materiály. 

•  Nová úroveň Starter je úvodom do série English Plus pre 10 – 11 

ročných. Pripravuje ich na úroveň 1 v oblasti základnej gramatiky 

a slovnej zásoby. 

The right mix for every 
lesson

digitálna podpora

 Online Practice 

 iTools 

 e-Books
     (English Plus)

 Student’s websites
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S 80% novým obsahom, viacerými videami, novými 
úlohami, hrami a piesňami, English Plus 2. edícia je lepšia 
ako kedykoľvek predtým! Nájdete v nej rovnakú prehľadnú 
štruktúru a vysokú úroveň podpory pre zmiešané skupiny.

•  Vylepšené osnovy zručností, s viacerými príležitosťami na 

hovorenie a počúvanie.

• Hádanky a hry v každej lekcii, plus voliteľné hodiny 

s piesňami.

• Animácie gramatiky umožňujú jednoduchšie zapamätanie 

si pravidiel a štruktúr.

• Viac videí prináša skutočnú angličtinu do triedy.

• Use it! úlohy na konci každej lekcie motivujú študentov 

k zosobneniu materiálu.

• Viac ako 80 editovateľných testov v každej lekcii, napr.: test na 

konci lekcie, polročný test, test na hovorenie.

• How to... sprievodca  na Teacher´s Resource Disc ponúka 

rady na rôzne témy, napr.: špeciálne výchovno-vzdelávacie 

potreby, alebo ako motivovať študentov k rozprávaniu.

Second Edition

BEGINNER TO INTERMEDIATE A1B2
BEN WETZ, ROBERT QUINN, DIANA PYE A KATRINA GORMLEY 

Podpora mixed-ability tried

• Voliteľný projekt, počúvanie a hovorenie, medzipredmetové a kultúrne strany 

Vám umožňujú prispôsobiť kurz záujmom študentov.

• Cvičenia pre dobrých študentov umožňujú ďalší rozvoj týchto študentov.

• Cvičenia v pracovnom zošite, kopírovateľné pracovné listy, testy v troch 

úrovniach uľahčujú vybrať správne množstvo výziev pre každého študenta.

The right mix for every lesson

Practice Kit
English Plus Practice Kit poskytuje náhradu online practice.

•  Obsah je starostlivo prispôsobený CEFR úrovniam, poskytuje 

študentom precvičovanie navyše na správnej úrovni bez toho, aby 

opakovali to, čo práve robili na hodine.

• Extra video dokumenty, vox pops a animácie motivujú študentov.

• Systematický rozvoj zručností, ako aj rozširovanie a precvičovanie 

jazyka, všetko vhodné aj pre samoštúdium.

• Automaticky ohodnotené s okamžitou spätnou väzbou 

a zaznamenaným progresom tak, aby sa šetril čas učiteľa.
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Secondary 
Courses

Príprava na 
slovenskú 
maturitu

e-Books k dispozícii 
pre vybrané 
stredoškolské tituly  
viac na stranách 22-31

e-B
prp e
sstre
vviac

viac na stranách 22 - 23

TAKTIEŽ SI POZRITE:
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Maturita Solutions
Third Edition

ELEMENTARY AŽ ADVANCED A1C1
TIM FALLA AND PAUL A DAVIES
PAUL KELLY, HELEN WENDHOLT, SYLVIA WHEELDON A JANE HUDSON

• Motivujte každého študenta rôznorodými témami, videami, 

projektovou prácou a hodinami zameranými na kultúru.

• Aktivizujte jazyk pomocou nových strán Word Skills rozširujúcich 

pochopenie nového jazyka a podporujúcich prácu so slovníkom. 

• Zvládnite kľúčové zručnosti na počúvanie s novým rozsiahlym 

obsahom Listening.

• Dosiahnite úspech v triede, na testoch a aj po nich s dôkladnou 

prípravou na skúšky a projektmi, ktoré rozvíjajú zručnosti potrebné 

pre skutočný svet. 

Maturita Solutions (tretia edícia), najobľúbenejšia oxfordská 
stredoškolská učebnica, ponúka 100% nový obsah. Odskúšaná 
metodológia spolu s novým materiálom vzbudí záujem študentov 
a povedie ich k úspechu.

digitálna podpora

 e-Books (Student’s Book a Workbook)

 Classroom Presentation Tool 

 Documentary-style DVD   Online Practice

 Student’s website    Teacher’s website 

Zmenšené vzorové strany Maturita Solutions Intermediate Student`s book.Zmenšené vzorové strany Maturiita Solutions Intermediate Student`s bookita So

Sekcia „Unit map“ pomáha študentom aj učiteľovi 
zorientovať sa v stručnom obsahu jednotlivých lekcií 

Sekcia „RECYCLE“ jednoduchým spôsobom 
opakuje gramatické javy aj slovnú zásobu

Časti  „Vocabulary“ vedú študentov k 
rozširovaniu slovnej zásoby z reálneho života 

Práca v pároch podporuje rozprávanie, 
spoluprácu aj sebahodnotenie 
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NEW EDITION

Leading the way
to success
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Solutions – Pracovné zošity
Slovenské verzie
Third Edition

ELEMENTARY, PREINTERMEDIATE, 
INTERMEDIATE AJ UPPERINTERMEDIATE

TIM FALLA, PAUL A DAVIES, 
DANICA GONDOVÁ

• Dve verzie: medzinárodná 

a slovenská.

• Úlohy precvičujú učivo preberané 

v učebnici. Úlohy na nácvik počúvania. 

•  Vocab Boost!  Vocab Boost poskytuje 

rady, ako sa učiť slovnú zásobu ako 

aj aktivity, ktoré študentom dajú 

možnosť si ich vyskúšať.  

• Unit Reviews sú v novej edícii dlhšie a rozvíjajú schopnosť študentov 

uvedomovať si ich vlastný progres. 

• Self-check s I can statements - možnosť sebahodnotenia a sledovania 

pokroku na konci každej lekcie. 

• Nové časti Cumulative Reviews upevňujú učivo a pomáhajú 

s recyklovaním vedomostí a zručností. 

• Sekcie Use of English nájdete v každej časti Unit Reviews a 

Cumulative Reviews.  

SLOVENSKÁ VERZIA OBSAHUJE: 

• Maturita Skills Trainer (autorka PaedDr. Danica Gondová, PhD.) 

v každej úrovni postupne pripraví študentov na slovenskú maturitnú 

skúšku so stratégiami testovania v slovenskom jazyku. 

• Anglicko-slovenský slovník s výslovnosťou.

• Grammar reference umožňuje študentom skontrolovať gramatické 

pravidlá. 

• Writing Bank – vzorové listy, texty, eseje s popisom v slovenčine. 

• Maturita Skills Challenge – výzva pre študentov otestovať sa na vyššej 

úrovni. 

Tim Falla      Paul A Davies

Danica Gondová Maturita consultant: Miroslava Jurenková

Tim Falla      Paul A DaviesTim Falla Paul A Davies

Workbook

Pre-Intermediate

Solutions

Third Edition

Maturita

Student’s book
• NOVÉ – Introduction unit, plus 9 lekcií na jednu úroveň.

• Každá lekcia má 8 hodín (A-H).

• Každá hodina je naplánovaná na 45 minút.

• NOVÝ komplexný obsah na počúvanie pomôže študentom 

zvládnuť túto kľúčovú zručnosť.

• NOVÉ lekcie Word Skills rozširujú pochopenie novej slovnej 

zásoby a podporujú prácu so slovníkom.

• NOVÉ sekcie RECYCLE! sa krátko vracajú ku gramatike, ktorú je 

potrebné osviežiť. 

• Lekcie s podporou rozprávania a písania pre študentov. 

• Exam Skills Trainer dôkladne pripravuje na testy a poskytuje 

jazyk, stratégie a zručnosti na dosiahnutie úspechu.  

Classroom Presentation Tool
•  Maturita Solutions 3rd edition Classroom 

Presentation Tool je digitálny komponent, ktorý podporuje 

interaktívne učenie. 

Classroom Presentation Tool obsahuje:

• Celý obsah učebnice a medzinárodného pracovného zošita, 

kľúč k cvičeniam a audio nahrávky. 

• Culture videos - podporujú hodiny s témou anglicky hovoriacich 

krajín. 

• Lesson openers – krátke motivujúce aktivity na začiatku hodiny. 

• Lesson closers – aktivity formou kvízu upevňujú naučené vedomosti.

• Task support – časti ako useful language alebo extra ideas pomôžu 

študentom pracovať na jednotlivých cvičeniach. 
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Reading

Stratégia

Keď úlohu dokončíte a doplníte všetky medzery, skontrolujte 
ešte raz, či sa nepoužité vety nehodia do žiadnej z nich. 
Potom si znova prečítajte celý text, aby ste sa presvedčili, 
že doplnené vety sa hodia do textu z gramatického 
i významového hľadiska.

1 Prečítajte si stratégiu a rozhodnite, ktoré z viet pod textom 
sa hodia do medzier 1 a 2. Vysvetlite prečo. 
You can do lots of things in Slovakia. If you prefer an active 
holiday, you can choose to go hiking in one of the beautiful 
mountain ranges. 1  However, it is not the only 
mountain range in Slovakia which is worth visiting. Waterfalls, 
gorges and rock formations in the Slovenský Raj (Slovak 
Paradise) attract many tourists as well. 2  

A They usually go climbing in Suchá Belá or Veľký Sokol gorges. 

B Additionally, this national park boasts of one of the biggest 

ice caves in Europe.

C The most famous of them is, of course, the High Tatras.

2 Prečítajte si nasledujúci text, ktorý opisuje cestovanie 
mladých ľudí po Slovensku. K úlohám 1–7 priraďte vhodnú 
vetu spomedzi možností A–J. Tri vety sa nedajú priradiť 
k žiadnej z úloh. Vždy existuje len jedno správne riešenie.
In the past, I believed that if you wanted to experience an 
adventurous holiday, you had to travel abroad. 1  
In order to learn something about the country, its history and 
sights, as well as to enjoy the beauty of the scenic Slovakian 
countryside, we decided to follow part of the tourist route 
called Matúš’s Kingdom. 2  The picturesque 
Orava Region was the start of our trip. After hiking in the West 
Tatras and visiting the magnificent Orava Castle, we headed 
south-west to end our journey at the Danube River. During the 
trip, we visited some castles and other historical buildings.  
3  Listening to guides, we learned a lot about their 
rich history, which is often reflected in well-known legends. 

The idea to walk and explore Matúš’s Kingdom proved to be 
excellent. 4  We could also enjoy regional meals 
in many local pubs and meet lots of people. Of course, we  
did not manage to visit all 53 castles and other important 
sites in the area because we only had four weeks to walk 
from the mountains down to the Danube. 5  We 
reflected that it was definitely a trek worth doing. 
6  This time we want to go to the north-eastern 
part of the country. There, we would like to visit former 
royal towns and wooden churches, as well as some Gothic 
monuments. I’ve heard that some of these sites are included in 
the UNESCO list. 7  I hope it will be as rewarding 
an experience as it was this year. 

A Many of them turned out to be surprisingly fun places 

with many activities to do and exhibits to admire.

B One can discover Slovakia in many different ways. 

C However, I spent last summer travelling with my Irish 

friends around Slovakia, and I was really surprised to find 

out how much Slovakia has to offer.

D Of course, we are also planning to walk and hike so that 

we learn to know the country better.

E Sitting by the river at the end of the four weeks, we were 

rather tired, but happy.

F Such an excellent network of marked hiking paths – you 

can spend weeks in the mountains without being bored. 

G Next year, we are planning to go on another trip around 

Slovakia.

H This route is situated in the north-western part of 

Slovakia.

I The number of castle ruins is impressive for such a small 

country. 

J The walk gave us an opportunity to visit many sites and 

hike in the mountains,

Listening

Stratégia

Informácie, na ktoré sa musíte sústrediť, sú v nahrávke 
vyjadrené inými slovami ako v tvrdeniach. Pred počúvaním 
si pozorne prečítajte tvrdenia a podčiarknite v nich 
kľúčové slová. Skúste predvídať, aké iné možnosti by mohli 
v nahrávke odznieť.

3 Prečítajte si stratégiu. Potom si prečítajte vety v cvičení 4 
a podčiarknite kľúčové slová vo vetách. Skúste ich nahradiť 
inými možnosťami. Príklad:

On her holiday in Spain, Lucy travelled on her own.

holiday – trip, journey / business trip, study stay

Spain – the name of any other country

on her own – alone / with friends, parents, or someone else

4   2.07  Vypočujte si rozhovor tínedžerov o prázdninách. 
Na základe vypočutého rozhodnite o každom z tvrdení 
1–6, či je pravdivé (A), nepravdivé (B), alebo z nahrávky 
nevyplýva (C). 

1 On her holiday in Spain, Lucy travelled on her own.

 A true  B false  C not stated

2 Ben prefers the town to the country.

 A true  B false  C not stated

3 Ben prefers to relax when he is on holiday.

 A true  B false  C not stated

4 Ben’s uncle learned how to cook at a school in Madrid.

 A true  B false  C not stated

5 Lucy tells Ben about a hotel to stay at.

 A true  B false  C not stated

6 Lucy is planning to return to Spain in September. 

 A true  B false  C not stated

Maturita Skills Trainer 4 85
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Student B

You will be the examiner. Read the task for Student A 

and prepare at least two questions for each of the ideas. 

Afterwards, interview Student A. 

Now work in pairs. Student B plays the examiner, and 
Student A plays the student. Practise the interview. 

When you have finished, change roles and do the 
interview again. 

Writing

Stratégia

Pri písaní kompozície venujte pozornosť štruktúre práce  
a rozdeľte ju do odsekov. Pomôžte čitateľovi orientovať sa 
vo vašej práci a začínajte odseky slovami ako napr.: First of 

all, Secondly a Finally.

7 Prečítajte si stratégiu. Potom si prečítajte zadanie úlohy  
v cvičení 8 a príklad kompozície. Dokončite poznámky 
pomocou informácií, ktoré získate z kompozície.

First improvement:  Why? 

Second improvement:  Why? 

Third improvement:  Why? 

My town has a rich history, and we get a lot of visitors. There are 
several things I would improve to attract even more tourists. Here 
are three of the most important.

First of all, I would improve car parking. In my opinion, this is 
the most important thing because there is always too much traffic 
in the town. If there was a car park on the edge of town, tourists 
could leave their cars there and get a bus into the centre. It would 
be easier for them, and they could enjoy less crowded streets.

Secondly, I would cut the admission price to museums and art 
galleries. The tickets can be very expensive, especially for families. 
If prices were cheaper, more tourists would visit these attractions.

Finally, I would arrange some interesting things for children to 
do in the park. If there were more activities for children, more 
families would come to the town. 

To conclude, I would improve parking, reduce prices and provide 
things for children to do. All these things would attract more 
tourists to our town.

8 Write your essay (160–180 words). 

There is a discussion in your local newspaper about what 

improvements could be made to attract more tourists to 

your region. Join the discussion and write an article in which 

you explain which three improvements you consider to 

be the most important. Give reasons for your choices and 

say what effect the improvements would have on tourist 

numbers. Include these points:

• Say what the most important improvement would be.

• Choose two more improvements to make.

• Explain how these things would affect tourists.

Language in Use

Stratégia

Pozorne si prečítajte slová pred medzerou a za ňou. 
Rozhodnite, aký druh slova potrebujete doplniť – predložku, 
člen, pomocné sloveso, osobné alebo privlastňovacie 
zámeno a pod. Po vypracovaní úlohy si prečítajte text 
znova spolu s doplnenými slovami, aby ste sa presvedčili 
o správnosti odpovedí.

5 V nasledujúcom texte sú na miestach 1–10 vynechané 
slová. Doplňte ich. Doplňte vždy iba jedno slovo. Dopĺňajte 
len také slová, ktoré majú gramatickú funkciu.
There are quite 00a lot of stories about young entrepreneurs  
these days – people who have started 1  own 
businesses while they are still at school and 2  
gone on to make large amounts of money. My career also started 
early. I think I was about five years old 3  I 
decided to try to make some money. I was saving it for a big doll. 
I 4  seen it in a toy shop the month before, but my 
parents 5  not afford to buy it for me because it 
was very expensive. So I decided 6  save all of my 
pocket money until I had enough to buy it myself. However, it  
7  taking a very long time! So, to get the doll more 
quickly, I came up with an idea. My friend came round and while 
we were in 8  garden, we picked a lot of my mum’s 
pretty flowers. We took the flowers onto the street and we held 
them out and said, ‘50 pence a bunch,’ to the people who passed 
us. One lady stopped and gave us 50 pence. I think she felt sorry 
for us. After half an hour, we ran out 9  flowers, 
but we had lots of money. I was really proud. 10  
I had the same courage now, I would probably be rich!

Speaking

Stratégia

Počas interview sa vyhýbajte krátkym odpovediam 
na otázky skúšajúceho. Uvádzajte príklady, hovorte o svojich 
skúsenostiach, prípadne uvádzajte dôvody a rozvíjajte svoje 
argumenty.

6 Read the Strategy, then do the exam task. Decide who is 
Student A and who is Student B and prepare for your role. 

Student A

You will be asked to talk about the importance of money and 

its influence on various aspects of people’s life. Think about 

the following points: 

• spending free time • family life

• personal happiness • money as motivation

• choice of career
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iTools
Digital classroom resources.

Učitelia používajúci New Horizons majú teraz k dispozícii vynikajúci 

doplnkový materiál na interaktívnu tabuľu, ktorý urobí ich hodinu oveľa 

zaujímavejšou.

New Horizons iTools je kompletný digitálny softvér, na ktorom nájdete 

obsah učebnice a pracovného zošita, odpovede k cvičeniam, audio 

a video nahrávky, viac interaktívnych aktivít.

Môžete ho používať na interaktívnej tabuli, počítači a notebooku 

spolu s dataprojektorom.

Tematické 
slovníčky

New Horizons
BEGINNER AŽ INTERMEDIATE
PAUL RADLEY A DANIELA SIMONS

New Horizons je štvorúrovňový kurz pre 

stredné školy, ktorý kladie dosiahnuteľné 

ciele a buduje u študentov sebavedomie 

v používaní angličtiny. Jasná štruktúra 

a aktualizované materiály pripravia študentov 

na skúšku úrovne B1.

• Nový materiál v učebnici s CD-ROMom, 

zábavné aktivity a 100% nové texty 

a cvičenia.

• Jasná štruktúra lekcie a mierne tempo sa hodí 

aj pre triedy s nižším počtom hodín alebo 

mixed ability classes.

• Aktualizovaná a systematická príprava na 

skúšky v úrovniach 3 a 4 pripravia študentov 

na rôzne typy úloh v maturitnej skúške.

• Opakovanie Language review na konci každej 

druhej lekcie opakuje jazykové prostriedky 

z daných lekcií. 

• Tematické slovníčky – slová a užitočné frázy 

k rôznym témam nájdete na www.oup.com/elt 

v sekcii Download. 

Logistika

Ekonomika 
a obchod

Automobilový 
priemysel

Stavebníctvo

IT

Gastronómia

Hoteliérstvo 
a turizmus

digitálna

podpora

 iTools 

 Test CD-ROM

Solutions
Second Edition

ELEMENTARY AŽ ADVANCED A1C1
TIM FALLA A PAUL A DAVIES

Solutions 2nd edition je päťúrovňový kurz všeobecnej angličtiny 
pre stredoškolákov, ktorí sa zároveň pripravujú na maturitu. Využíva 
odskúšaný model vedeného prístupu k učeniu s cieľom  budovať 
sebadôveru študentov pri komunikácii a doviesť ich k úspešnému 
zvládnutiu skúšky.  

Na základe štruktúry a sylabusu, odskúšaných a overených tisíckami 

učiteľov, prináša Solutions 2nd edition úplne nový obsah, množstvo 

nových komponentov a materiálov. Prichádza ako digitálne pripravená 

zostava, bohatá na digitálne prostriedky pre učiteľov, ktorí chcú 

používať IKT v triede a podporovať študentov vo využívaní IKT 

aj doma na samoštúdium a zábavu.

• Prehľadná štruktúra hodín a lekcií pomáha pri plánovaní.

• Riadený prístup k hovoreniu a písaniu buduje sebavedomie 

študentov.

• Vocabulary Builder a Grammar Builder v učebnici ponúkajú 

precvičovanie navyše.

• Špecializovaná príprava na maturitu B1 a B2 v častiach ‘Get Ready 

for Your Exam’.

digitálna podpora

 iTools  Online Workbook  e-Books  App

 Culture DVD
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Headway
5th edition

ELEMENTARY AŽ ADVANCED A1C1
LIZ AND JOHN SOARS
PAUL HANCOCK, JO MCCAUL 

Headway 5th edition ponúka čerstvé a relevantné lekcie angličtiny, 
ktoré sú šité na mieru pre Vašich študentov. Toto nové vydanie je 
aktualizované o nové články, témy a námety.

•  Učte praktickú angličtinu zo súčasného, každodenného reálneho 

života, keďže obsah učebnice sa svojimi témami a námetmi dotýka 

priamo života Vašich študentov. 

•  Vtiahnite študentov pohodlne do príslušnej témy lekcie - využite 

nové úvodné strany pri každej lekcii. Tieto strany ponúkajú 

inšpiratívne fotografi e a video, ktoré  plynule vnesú Vašich študentov 

do témy.

•  Z Teacher´s Resource Centre si stiahnite, priamo použite alebo 

adaptujte materiály pre Vašich študentov. Táto stránka poskytuje 

materiály pre učebnicu Headway uložené na jednom mieste, čo 

ušetrí Váš čas. 

www.headwayonline.com

•  Študenti môžu použiť stránku www.headwayonline.com, aby si 

znovu prešli aktivity z predchádzajúcich vyučovacích hodín, použili 

dodatočné cvičenia na rozvoj zručností a vďaka okamžitej spätnej 

väzbe  si otestovali svoj pokrok. 

Pre študentov:
• Student’s Book s Online Practice

•  Student´s Book Split Editions (polovičné učebnice) 

s Online Practice

• Student’s e-Book

•  Pracovný zošit s/bez kľúča

Pre učiteľov:
• Teacher’s Guide s Teacher’s Resource Centre

• Classroom Presentation Tool

• Class Audio CDs

“I love the new openers. It’s been quite fun trying 

to fi nd really interesting opening pictures and it’s 

been one of the delights of the new edition.”Liz Soars, Headway author

Trusted worldwide. 
Inspired by you.

Explore more with 
our catalogue app 
– view print and 
digital resources 
from our best-
selling courses.
Find it on the App 
Store and Google 
Play.
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Headway DVD s pracovnými 
listami
Pozrite si so študentmi dokumentárne videá a 

využite pracovné listy na hodinách anglického 

jazyka. Obsah videoklipov upevňuje učivo 

príslušnej úrovne učebnice Headway (od 

úrovne Beginner až po Intermediate) 

v oblasti gramatiky, slovnej zásoby a funkcií 

jazyka a rozvíja zručnosť počúvanie s 

porozumením.

Študentská stránka: www.oup.com/elt/headway 

Učiteľská stránka: www.oup.com/elt/teacher/headway

www.oup.com/elt/teacher/welcome2headway

New Headway
BEGINNER AŽ ADVANCED A1C1
LIZ A JOHN SOARS

Vo svete najuznávanejší kurz angličtiny – perfektne vyvážený sylabus 
a overená metodika teraz s novou generáciou digitálnej podpory.

•  Do hĺbky prepracovaná gramatika a integrované zručnosti.

•  Kompletná podpora pre učiteľa – v tlačenej podobe, online a na 

disku.

•  iTools pre digitálne interaktívne učenie v triede.

• Headway Fourth Edition Video (od úrovne beginner po intermediate) 

teraz v balíčku spolu s fotokopírovateľnými pracovnými listami pre 

študentov.

The Fourth Edition Package
•  Aktualizovaný obsah.

•  Online, mobilné a digitálne riešenia pre štúdium na doma 

a sebahodnotenie.

•  Digitálne materiály pre interaktívne vyučovanie.

•  Materiály, ktoré si môže učiteľ prispôsobiť na výučbu.

•  Nové dokumentárne video s aktivitami.

• Oxford Online Skills.

• e-Books.

Headway

2

iTutorTutotTT t
Revise › Review › Improve

with DVD-ROM

Fourth edition

John and Liz Soars

Beginner  Student’s Book

New

digitálna podpora

 Teacher’s Resource Disc  e-Books    iBooks

 iTools  Oxford Online Skills Program 

Zmenšené vzorové strany z Headway Fourth Edition Advanced Student’s Book
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Slovenská podpora v učebnici
New Headway Pre-Intermediate,  
Intermediate, Upper-Intermediate
Fourth Edition

Nové aktualizované vydanie úspešnej učebnice.

• Slovenská verzia učebnice je doplnená o doplnkový materiál na 

precvičovanie si zručností Exam practice. Vyvážené precvičovanie 

všetkých štyroch zručností a Language in Use po každej lekcii 

a stratégie, ako treba postupovať pri vypracovaní testov, 

pomôžu študentom dosiahnuť na skúške čo najlepší výsledok.

• Anglicko-slovenský slovník kľúčových slov zoradených podľa 

lekcie.

• Gramatická príručka v slovenčine (len pri úrovni Pre-

Intermediate).

• Navyše vo všetkých troch úrovniach 2 kompletné prípravné 

testy (Mock test).

• Kľúč k cvičeniam, nahrávky (MP3) a prepisy nahrávok k časti 

Exam practice nájdete na www.oup.com/elt v sekcii Download. 

Gramatická príručka v slovenčine 
(Elementary a Pre-Intermediate).

Anglicko-slovenský slovník kľúčových 
slov zoradených podľa lekcie.

ELEMENTARY AŽ UPPERINTERMEDIATE
LIZ A JOHN SOARS

Slovenská podpora v učebnici
New Headway Elementary
Nové aktualizované vydanie úspešnej učebnice 
pre začiatočníkov alebo neúplných začiatočníkov 
(false beginner / elementary).

• Slovenská verzia učebnice je doplnená o doplnkový materiál na 

precvičovanie si zručností Skills practice (4 zručnosti, Language in 

Use, cvičenia na opakovanie a upevnenie slovnej zásoby a fráz 

v kontexte).

• Anglicko-slovenský slovník kľúčových slov zoradených podľa 

lekcie, s transkripciou a vzorovými vetami.

• Gramatická príručka v slovenčine.

• Kľúč k cvičeniam, nahrávky (MP3) a prepisy nahrávok 

k časti Skills practice nájdete 

na www.oup.com/elt v sekcii Download.

Slovenská New Headway - 
štvrtá edícia

Slovenská podpora v učebniciach New Headway 
Elementary až Upper-Intermediate

 UNIT 2 A good job!

T WO OUTDOOR JOBS 
n /ˈænɪml/ Can we please go to the zoo to see all the animals?  ?

zviera, živočích
come v /kʌm/ I come from Portugal, not Spain.  pochádzať
country n /ˈkʌntri/ Hungary is a HH country that has no coast.y   krajina
desert n /ˈdezət/ Some places that are now desert used to be green and 

fertile. púšť
earn v /ɜːn/ I like my job but I don’t earn enough to live a life of luxury. 

zarobiť
engineer n /endʒəˈnɪə(r)/ An engineer designs and builds machines,

LEKCIA 2

 2.1 Present Simple he/she/it
Present Simple vyjadruje skutočnosť, ktorá platí vždy alebo po
dlhý čas.
He comes from New Zealand. She works with her husband.

2 Present Simple tiež vyjadruje zvyk alebo opakujúcu sa činnosť.
He often goes to the gym. She walks her dog every day.

Kladný tvar

He
She
It

lives in Hungary.

SLOVENSKÉ SLOVNÍČKY 

NA WWW.OUP.COM/ELT
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insight 
ELEMENTARY AŽ ADVANCED A1C1
JAYNE WILDMAN, FIONA BEDDALL, CLAIRE THACKER
A CATHY MYERS

insight prináša pre Vašich študentov pokroky, výzvy, inšpiráciu  
a budovanie zručností pre celoživotné vzdelávanie.

insight je päťúrovňový kurz anglického jazyka pre stredoškolských 

študentov. Učebnica podnecuje študentov 

k mysleniu a plnému využitiu svojho potenciálu.

• Podnetné témy a texty naplnené informáciami motivujú 

študentov k vyjadreniu názorov, naučia ich veľa o dnešnom svete 

a povzbudzujú k triednym diskusiám.

• Zrozumiteľný a systematický prehľad slovnej zásoby, strany 

Vocabulary insight a desaťstranová Vocabulary bank pomôžu hlbšie 

spoznať slovnú zásobu.

• Culture pages v každej lekcii a s nimi súvisiace DVD rozšíria 

vedomosti žiakov v oblasti tradícií a zvykov v anglicky hovoriacich 

krajinách.

• Väčšina maturitných tém je pokrytá. Typy testových úloh 

na maturitu sa objavujú vo všetkých lekciách a pripravujú 

študentov na maturitnú skúšku z anglického jazyka.

Insight into vocabulary
S knihou insight sa študenti naučia viac ako len význam novej slovnej 

zásoby. 

• Vaši študenti sa naučia o pravidlách v slovnej zásobe ako sú 

kolokácie, slovotvorba, konotácie a získajú širší obzor chápania 

slovnej zásoby.

• Vocabulary insight strany sú zamerané na prácu s výkladovými 

a synonymickými slovníkmi a pripravujú študentov na ďalšie 

štúdium jazyka.

• Desaťstranová Vocabulary bank ponúka navyše kľúčovú slovnú 

zásobu pre jednotlivé témy.

• Slovníček s výkladmi v každej lekcii ponúka študentom viac 

informácií o hlavnej slovnej zásobe.

Learner strategies
Strategy boxes používajú v každej lekcii tzv.  „how to“ prístup, vedú 

žiakov krok za krokom k zlepšovaniu sa v jazyku. Osvojujú si stratégie 

učenia, ktoré budú potrebovať celý život. Sú začlenené 

v lekciách, aby sa ich študenti učili priebežne, mali ich poruke a mohli 

naberať sebavedomie v samostatnom prístupe 

k štúdiu.

Časti V-insight
učia študentov
pravidlá slovnej 
zásoby 

Zmenšené vzorové strany 

insight Upper-Intermediate 

Student’s Book

Úlohy na
rozprávanie nútia 
študentov myslieť 
kriticky 
a podporujú
diskusie v triede

digitálna podpora

 iTools 

 Online Practice 

 Online
      Workbook 

 e-Books

SLOVENSKÉ SLOVNÍČKY 

A ŠVP NA WWW.OUP.COM/ELT
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English File 
BEGINNER TO INTERMEDIATE, INTERMEDIATE PLUS, 
UPPERINTERMEDIATE, ADVANCED A1C1
CHRISTINA LATHAMKOENIG, CLIVE OXENDEN A JERRY LAMBERT, 
KATE CHOMACKIS

Hodiny s učebnicou English File  sú jedinečné, živé a zábavné a známe 
tým, že učebnica prinúti Vašich žiakov rozprávať. V skutočnosti, 
90% učiteľov, ktorí učia z English File, potvrdilo v prieskume Oxford 
Impact Study, že používaním tohto kurzu si žiaci zlepšili komunikačné 
zručnosti, najmä rozprávanie.

• NEW  Nové a aktualizované texty, témy a nahrávky na počúvanie, 

všetko na základe spätnej väzby učiteľov používajúcich English File.

• NEW  Teacher’s Resource Centre Vám poskytne všetky doplnkové 

materiály pre učiteľa a Vašich študentov, ktoré si môžete stiahnuť z 

jedného miesta: www.englishfi leonline.com.

• NEW  Videá s posluchovými aktivitami nájdete v každej párnej 

lekcii. Tieto krátke dokumentárne videá a rozhovory s ľuďmi z 

ulice vám pomôžu urobiť hodinu angličtiny dynamickejšou a 

vzrušujúcejšou.

• NEW  Classroom Presentation Tools (CPT) je nový nástroj, ktorý 

umožní premietnutie obsahu kurzu či už na obrazovku počítača 

alebo interaktívnu tabuľu, a tým uľahčí učiteľom a študentom 

efektívne a pútavo pracovať s knihou.

• NEW  Online Practice poskytne študentom viac aktivít na 

precvičovanie jazyka v každej lekcii a umožní im skontrolovať si svoj 

pokrok v jazyku. www.englishfi leonline.com

• NEW  Online Practice obsahuje videá k Sound Bank s jedinečnou 

príležitosťou sledovať rodeného Angličana, ktorý vysloví jednotlivé 

zvuky a rovnako obsahuje nové interaktívne videá s Robom a Jenny.

• NEW  Say It app je aplikácia, ktorá slúži na precvičovanie a 

zlepšenie si výslovnosti s možnosťou sa nahrávať a spätne si vypočuť 

Vašu výslovnosť a intonáciu. Aplikácia obsahuje banku anglických 

hlások, ako aj slovníček English File. 

•  Kurz English File 4. edícia ponúka okrem základných komponentov 

aj samostatné DVD a študentskú knihu vo forme e-book.

Zmenšené vzorové strany 

English File Fourth Edition, Intermediate

Student’s Book
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You look 
a bit 

stressed!

 G quantifiers   V electronic devices   P linking, ough and augh   

 9B Digital detox

1 VOCABULARY & PRONUNCIATION  
electronic devices; linking

a How many devices do you have with screens?  
Which one do you use the most?

b Match the words and photos.
 an adaptor /ə̍ dæptə/
 a charger /̍ tʃɑːdʒə/
 a keyboard /̍ kiːbɔːd/

1   a memory stick /̍ meməri stɪk/
 a mouse /maʊs/
 a plug /plʌɡ/
 a printer /̍ prɪntə/

  a remote control  
/rɪ̩ məʊt kənˈtrəʊl/

 a router /̍ ruːtə/
 a socket /̍ sɒkɪt/
 a speaker /̍ spiːkə/ 
 a switch /swɪtʃ/
  a USB cable /̩ juː es ˈbiː keɪbl/

c  9.9  Listen and check. Then cover the words and test each other. 

d Match the sentences to phrasal verbs A–J.
1  I changed the heating from 20º to 18º.
2  I disconnected my printer from the computer.
3  I made the volume on the TV louder.
4  I pressed the ‘off’ button on the TV.
5  I programmed the alarm on my phone for 7.30.
6  I put my phone charger into a socket.
7  I pressed the ‘on’ button on my laptop.
8  I got the latest version of an app.
9  I put antivirus software on my computer.

10  I removed a photo I didn’t like.

e  9.10  Listen and check.

f  9.11  Listen and repeat A–J. Try to link the words. Now cover  
A–J and look at sentences 1–10. Say A–J from memory.

 Separable phrasal verbs
Remember that many phrasal verbs are separable, i.e. the object can go 
between the verb and particle, e.g. switch the TV on, or after the particle, 
e.g. switch on the TV. However, if the object is a pronoun, it must go 
between the verb and particle, e.g. switch it on  NOT  switch on it.

g Answer the questions with a partner. Give reasons.
1 Do you prefer to use a keyboard with or without a mouse?  

Do you prefer a wireless mouse?
2 Do you normally listen to music with headphones or with a speaker?
3 How many remote controls do you have? Do you think you have too many?
4 How many pins do plugs in your country have? Do you need a travel  

adaptor if you go abroad?
5 In your house, do you usually agree about what the temperature should be,  

or is someone always turning the heating or air conditioning up and down?

e parrticle,
st go 
itit.

?

55 I p
66 I p
77 I p
8 I g
9 I p

10 I re

e 9.10

f 9.11
A–J andA–J a

epS
RemR

l/

. 
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Yes, I have 
too much 

work and not 
enough time!

A I switched  it  off.
B I deleted  it.
C I updated  it.
D I turned  it  up.
E I installed  it.
F I unplugged  it.
G I set  it.
H I turned  it  down.
I I plugged  it  in.
J I switched  it  on.

91

c  9.12  Australian journalist Anna Magee went 
on a three-day digital detox course run by the 
organization Time to Log Off. Listen to five things 
she said about the course. Are they positive or 
negative? 

d  9.13  Now listen to her talking about it on a 
radio programme. On the whole, did she feel it 
was a positive or negative experience?

e Listen again and mark the sentences T (true) or  
F (false). Correct the F sentences.
1 A quarter of UK adults check their phones in the 

middle of the night.
2 When Anna arrived at the house in Dorset, she felt 

very nervous.
3 The activities were not exactly what she was 

expecting.
4 The second day of the detox was easier than the first.
5 By the third day, her ability to concentrate had 

improved.
6 On her train journey home, she spent the time 

checking her phone. 
7 Since the detox, her weekends and evenings are 

technology-free.
8 She enjoys her friends’ company more than she  

used to.

f Discuss the questions with a partner.
1 If you went on a digital detox course, what do you 

think you would miss the most? How would you feel?
2 Do you think digital detoxes are a good idea or a 

stupid idea? Do you think it’s really necessary to take 
a break from technology?

3 Have you been without the internet (or phone 
coverage) recently? Why? Did you miss it? 

2 LISTENING & SPEAKING

a Do you think you’re addicted to your phone? How 
many times an hour do you look at it? What for? 

b Read the article about digital detox. Then answer 
the questions with a partner.
1 What does digital detox mean?
2 Do you think phone stacking is a good idea? Do you 

and your friends ever do it?
3 What does unplug mean in the third paragraph? Do 

you have periods in the day or during the week when 
you ‘unplug’? Do you enjoy life more when you’re 
‘unplugged’? 

Less time online: 
millions of Britons take 
digital detox
Taking a break from technology is on the rise. 
According to a recent study by Ofcom, the UK 
Office of Communications:

• More and more young people are ‘phone 
stacking’ when they go out for a coffee or a 
meal, putting their phones in the middle of the 
table and agreeing not to look at them. The first 
person who looks at their phone pays the bill!

• 34% of internet users have taken a break from 
their devices in the last 12 months. This break 
was usually for no more than a day, though some 
people took a break of a week, or even a month. 

• The under-25s are most likely to ‘unplug’. 
Feedback from these ‘digital detoxers’ is very 
positive – 33% said they got more done in their 
lives when they weren’t online, and 21% said they 
enjoyed life more. Only 8% found the experience 
‘stressful’.

“Vás prinúti rozprávať.”
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•  Nová štruktúra lekcií uľahčuje prípravu, vyuč. a organizáciu hodín.

• e-Books navrhnuté na učenie jazyka interaktívnym spôsobom 

(podrobnejšie na strane 31). 

• Úplne nová úroveň English File Intermediate Plus pre študentov, 

ktorí dokončili úroveň Intermediate B1, ale ešte nie sú úplne 

pripravení prejsť na úroveň B2. Táto špecifi cká úroveň umožní 

študentom rozšíriť si slovnú zásobu, upevniť svoje vedomosti a 

vybudovať si väčšie sebavedomie. 

•  Precízne vyvážený sylabus poskytuje sebadôveru učiteľom a žiakom.

•  Pútavé témy a texty oživia vyučovanie.

•  Tri typy videí nakrútené špeciálne pre English File: 

– Practical English drama – venuje sa frekventovanej, každodennej 

angličtine prostredníctvom motivujúceho a zábavného kontextu.

– In the Street Interviews – dávajú študentom možnosť sledovať 

a počúvať skutočných ľudí používajúcich skutočnú angličtinu.

– Short Documentary Films – dopĺňajú témy preberané v učebnici 

a zároveň pomocou zábavných textov motivujú k nácviku 

počúvania. 

•  Digitálne učenie a vyučovacie nástroje.

English File
Third Edition  

ELEMENTARY AŽ ADVANCED A1C1
CHRISTINA LATHAMKOENIG, CLIVE OXENDEN A 
PAUL SELIGSON ELEMENTARY A PREINTERMEDIATE
CHRISTINA LATHAMKOENIG A CLIVE OXENDEN INTERMEDIATE TO 
UPPERINTERMEDIATE

English File prináša zábavu, príjemné hodiny, na ktorých študenti veľa 
rozprávajú správnou kombináciou jazyka, motivácie a príležitostí.

English File Third Edition ponúka úplne nové lekcie a aktualizované 

texty. Osvedčené vyváženie gramatiky, slovnej zásoby, výslovnosti 

a zručností poskytujú žiakom jazyk, ktorý potrebujú. Nové, živé lekcie 

a pútavé témy vytvoria príjemné hodiny a poskytnú motiváciu 

a príležitosť na precvičovanie a zdokonaľovanie sa v jazyku.

Now with practice from

Oxford Online Skills Program
Nové precvičovanie zručností: čítanie, písanie, 
počúvanie a rozprávanie (viď strana 40).

SLOVENSKÉ SLOVNÍČKY NA WWW.OUP.COM/ELT

digitálna podpora

 Oxford Online Skills  e-Books  iTools

 Test and Assessment CD-ROM

Zmenšené vzorové strany z učebnice English File Third Edition Beginner
Jasné odkazy na iTutor 
nabádajú študentov na
samoštúdium

Aktivácia jazyka vo všetkých častiach dáva
študentom možnosť používať jazyk, ktorý 
sa naučili

Asi päť až šesť 
hodín audio
nahrávok umožňujee
študentom počúvaťť 
v triede, doma
alebo na cestách

Podnety a úlohy na rozprávanie sú začlenené počas celej 
hodiny a dávajú tak študentom príležitosť vyjadriť svoje
názory, podeliť sa so svojimi myšlienkami a rozprávať!

Typické príklady viet s kľúčovým
jazykom si študenti ľahko zapamätajú

Názov preberaného
učiva poskytuje
študentom jasné 
ciele lekcie

Široká ponuka
autentických textovv
a dialógov ponúka 
nové pohľady na 
rôzne témy, čím sa 
zvyšuje motivácia
študentov
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Flexibilné učenie 
English File Third Edition pomáha využiť príležitosti na učenie 

v triede aj mimo nej.

•  Študenti si môžu skontrolovať a zopakovať gramatiku, slovnú 

zásobu, výslovnosť, čítanie a počúvanie.

•  Všetky nahrávky a videá  z učebnice sú zahrnuté aj s prepismi 

nahrávok, aby podporili študentov v budovaní sebadôvery.

•  Audio a video súbory si môžete stiahnuť vo formáte MP3 

pre učenie sa kdekoľvek.

e-Books
English File e-books ponúka celý obsah učebnice a pracovného 

zošita s extra prvkami na podporu učenia sa študentov.

•  Pozrite si video a doplňte interaktívne cvičenia, všetko na jednej 

strane.

•  Spomaľte si audio nahrávku a vypočujte si každé slovo jasne 

a zreteľne.

•  Použite novú funkciu „listen, record and compare“ na vylepšenie 

vašej výslovnosti.

•  Uložte si audio nahrávku alebo napísané poznámky kdekoľvek 

na strane.

•  Pomôžte študentom skontrolovať ich pokrok prostredníctvom 

cvičení s automatickou opravou.

Dostupné pre iPad a tablety s Androidom prostredníctvom 

aplikácie Oxford Learner´s Bookshelf.

“The best way to get your students talking.”
CLIVE OXENDEN AND CHRISTINA LATHAMKOENIG

Naučte sa viac a nájdite interaktívne cvičenia, stiahnite si materiály na 

výučbu, hry a odkazy na webové stránky:

English File Third Edition: www.oup.com/elt/welcome2englishfi le

English File  Student’s Site: www.oup.com/elt/englishfi le

English File  Teacher’s Site: www.oup.com/elt/teacher/englishfi le

Test and Assessment CD-ROMs
CD-ROM, ktoré je súčasťou metodickej príručky, obsahuje editovateľné 

testy pre učiteľov. Ponúka:

•  Testy po každej lekcii, priebežné testy a výstupné testy, ktoré sú 

dostupné vo formáte PDF, alebo ako editovateľné dokumenty 

v programe Word.

•  Quicktests v každej lekcii testujú gramatiku, slovnú zásobu 

a výslovnosť.

•  Súčasťou CD –ROMu sú aj nahrávky k testom.

•  Testy sú vo verziách A a B.

iTools – lessons you can trust
English File Third Edition iTools je kompletný digitálny balík 

pre Vašu triedu, vhodný na interaktívnu tabuľu alebo počítač 

s dataprojektorom.

Ušetrite si hodiny príprav na vyučovanie:

•  iTools obsahuje celý obsah učebnice vrátane audio nahrávok, videa, 

kľúča správnych odpovedí a interaktívnych cvičení.

•  Pracovný zošit vrátane audio nahrávok a kľúča správnych odpovedí.

•  Fotokopírovateľné materiály a kľúče správnych odpovedí, ktoré sa 

nachádzajú v metodickej príručke.

•  Hotové prezentácie gramatiky v  PowerPoints®, obrázkové kartičky 

so slovnou zásobou a English File Sounds Chart.

Zabudované nástroje na uľahčenie učenia:

•  Funkcia „Click and Reveal“ rýchla a efektívna kontrola cvičení.

• Flipcharts a odkazy na webové stránky umožnia učiteľom pridávať si 

svoje vlastné materiály.

S
T

R
E

D
N

É
 Š

K
O

L
Y

 / J
A

Z
Y

K
O

V
É

 Š
K

O
L

Y



32

digitálna podpora

 e-Book (Coursebook) 

 e-Book (Workbook) 

 Oxford Online Skills Program 

 Oxford Online Language Practice 

 English for Work 

 e-Book (Teacher’s Edition) 

 Teacher’s Support and Resource Disc

 iTools 

 Teacher’s website 

Navigate
BEGINNER A1 AŽ ADVANCED C1

SERIES ADVISER: CATHERINE WALTER
JAKE HUGHES A KATIE WOOD, WITH ADDITIONAL MATERIAL FROM PAUL DUMMETT ELEMENTARY A2
CAROLINE KRANTZ A JULIE NORTON PREINTERMEDIATE B1
RACHAEL ROBERTS, HEATHER BUCHANAN A EMMA PATHARE INTERMEDIATE B1+
Založené na akademickom výskume o tom, ako sa dospelí najlepšie učia jazyky a na rozsiahlom výskume triedy.

Your direct route to English success
• Materiály pre študentov boli dôkladne testované a overené v triedach na celom svete, vďaka čomu si môžete byť istí, že to funguje.

• Založené na Oxford 3000™, takže študenti získajú najčastejšie používanú slovnú zásobu, 

ktorú potrebujú pri komunikácii v dnešnom svete.

• Donúti dospelých študentov dosiahnuť svoje ciele – podporuje dospelých, ktorí sa učia 

kvôli práci, štúdiu alebo spoločenskému životu.

• Inovatívny prístup k rozvoju zručností umožňuje študentom preniesť nadobudnuté 

zručnosti čítania a počúvania na ďalší text.

• Rozsiahla pedagogická podpora v Teacher’s Guide a podporné video prehľady každej 

hodiny od poradcu série, Catherine Walter.

• Materiály študentov vo forme elektronických kníh umožňujú fl exibilné používanie titulu 

Navigate v triede i mimo nej.

Zmenšené vzorové strany z učebnice Navigate Upper-IntermediateZmenšené vzorové strany z učebnice Navigate Upper Intermediate

5.5

50 51

5.35.1 5.2 5.45.3

Oxford 3000™

5 Read the whole article in exercise 4 and answer the 
questions with a partner.

1 According to popular psychology, what do  
right-brained and left-brained mean?

2 Why does the writer say that the right-brained/ 
left-brained theory is ‘a load of nonsense’?

3 How do the left and right brain work together to help us 
a) understand language and b) do maths?

4 What is the writer’s prediction for the future of the 
right-brained/left-brained theory? Why? 

Vocabulary & Speaking  phrasal verbs with 
out and up

6 With a partner, find these phrasal verbs in the article in 
exercise 4 and try to guess their meaning.

• work out (line 4) • carry out (line 10)
• pop up (line 8)  • come up with (line 20)

7 Read about phrasal verbs with out and up. Match the verbs 
in exercise 6 to the meanings in the Vocabulary focus box.

VOCABULARY FOCUS phrasal verbs with out 
and up

Some particles, e.g. on, out, up, can express a particular 
meaning when they are used in a phrasal verb.

• Up can mean 

1 happen and/or appear (sometimes unexpectedly), e.g. 
set up, be up

2 create and construct something, e.g. dream up, think up

• Out can mean

1 search for something, such as information or the answer 
to a difficult problem, then find it or discover/prove 
something, e.g. find out, work out

2 finish doing, disappear, use completely, e.g. die out, 
phase out

8 a Match the sentence halves. 

Reading  understanding linkers

1 a How much do you know about the brain? With a partner, 
decide which of the activities below are normally 
performed by the left side of the brain and which by the 
right. Write L or R. 

• thinking logically   

• spelling   

• understanding jokes   

• hearing the rhythm of music   

• controlling the right half of your body   

• recognizing objects   

 b 5.4   Listen and check your answers. 

2 Read the article. Which sentence, a, b or c, best describes 
the purpose of the article?

a To help you discover whether you are right or  
left-brained. 

b To explain the truth behind a common myth.

c To give advice on how to develop your right brain skills. 

3 Read the information in the Unlock the code box on linkers. 

 UNLOCK THE CODE  
understanding linkers

Linkers are used by writers and speakers to help show the 
connection between what has been said and what is going to be 
said. Use them to help you predict what comes next in a text. 

Linkers have different functions, e.g.

• Making things clearer: that is to say … 
or to put it another way …

• Giving examples: For example, …, e.g. …, Thus …

• Showing cause or reason: because of …, owing to …, 
since …

4 Complete the table with the highlighted linkers in the 
article.

Making things 
clearer

Giving examples

Showing a cause 
or reason

5.3 Vocabulary and skills development 
GOALS  Understand linkers  Understand phrasal verbs with out and up 

1 Something urgent has come up 
2 You don’t need to book the restaurant

3 She said she missed the meeting because she was ill, but

4 He got top marks in his exam, but 

5 Someone from the IT department sorted out my 
computer problems,

6 I ran out of time in the exam 

a and it’s been working fine since then.

b and couldn’t finish my essay.

c it turned out he had cheated.

d I think she was making it up.

e – you can just turn up.

f so I’m afraid I have to rush off.

 b With a partner, try to guess the meaning of the phrasal 
verbs in bold from the context in exercise 8a. Then match 
them to the meanings in the Vocabulary focus box.

9 a  TASK  Complete the questions with a phrasal verb from 
exercises 6 and 8a.

1 Are you good at            stories?

2 Do you tend to use a calculator or do you  
           maths problems in your head?

3 Have you ever            petrol?

4 Have you ever bought something which  
           to be a waste of money?

5 Do you mind if friends            at your 
home without calling first?

 b Ask and answer the questions with a partner.

 VOX POPS VIDEO 5

‘Is your desk organized?’ ‘Do you turn your head to the 
right when asked a question?’ ‘Are you good at word 
puzzles?’ These questions are designed to help you 
work out whether you are right-brained or left-brained – 
in other words, whether you are creative and thoughtful 
(right) or logical and analytical (left). Google ‘right brain, 
left brain’, and hundreds of online quizzes containing 
this kind of question will pop up.

It’s a shame, then, that it’s all a load of nonsense.

Recent research carried out at the University of Utah 
shows no evidence that one side of the brain dominates 
the other, i.e. that a person can be left-brained or 
right-brained. In fact, neuroscientists never accepted this 
idea in the first place. 

So why is this theory so common? It all started in the 
1960s when Nobel Prize winner Roger Sperry discovered 
that different halves of the brain controlled different 
activities. However, the media and popular psychologists 
decided to take Sperry’s findings a step further. They 
came up with the idea that some people use the right side 
of their brain more while others use the left side more. 
This resulted in numerous self-help books, management 
training courses and apps promising to help convert 
people from left-brained to right-brained thinkers.

Here’s the truth: you use both parts of your brain all the 
time. Take language skills, for instance. While the left side 
deals with linguistic processes, such as understanding 
the meaning of words and sentences, the right side 
understands intonation and recognizes different voices. 
Likewise, with mathematical ability, your left side helps 
you count whereas the right side enables you to estimate 
numbers. 

Despite all the evidence against it, the belief that one 
part of the brain is dominant survived for years. This is 
probably due to the fact that human beings love labels and 
categories. We have a need to simplify the truth. For this 
reason, the right-brained/left-brained theory is unlikely 
to go away any time soon.
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Right brain,
left brain?

Navigate

Mark Bartram and Kate Pickering
Series Adviser Catherine Walter

Coursebook
with DVD and Oxford Online Skills

C1 Advanced

Navigate

Jake Hughes and Katie Wood
with additional material by Paul Dummett

Series Adviser Catherine Walter

Coursebook
with DVD and Oxford Online Skills

A2 Elementary

Navigate

Caroline Krantz and Julie Norton
Series Adviser Catherine Walter

Coursebook
with DVD and Oxford Online Skills

B1 Pre-intermediate

Navigate

Rachael Roberts, Heather Buchanan 
and Emma Pathare

Series Adviser Catherine Walter

Coursebook
with DVD and Oxford Online Skills

B1+ Intermediate

Navigate

Caroline Krantz and Rachael Roberts
Series Adviser Catherine Walter

Coursebook
with DVD and Oxford Online Skills

B2 Upper-intermediate

Navigate

Paul Dummett and Jake Hughes
Series Adviser Catherine Walter

Coursebook
with DVD and Oxford Online Skills

A1 Beginner
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Čo je to 

„Classroom 

Presentation 

Tool?”

Classroom Presentation 

Tool (CPT) je vynikajúci 

nový nástroj, ktorý si 

môžete stiahnuť do Vášho 

počítača alebo tabletu. 

Pomocou CPT môžete počas 

vyučovania premietať 

obsah učebnice alebo 

pracovného zošita.

Dosiahnete to pomocou jednoduchých digitálnych funkcií, ktoré sú v CPT zabudované, ako napríklad audio, video a 
anotačné nástroje. Tieto funkcie Vám pomôžu príjemne a pohodlne odučiť opakovane tú istú hodinu.

CPT podnecuje žiakov k zvýšenej aktivite pomocou interaktívnych cvičení, počnúc kvízmi s výberom viacerých 
možností až po krížovky. Po dokončení cvičenia so žiakmi si v CPT môžete vytvoriť vlastné poznámky. Interaktívne 
vlastnosti tohto nástroja Vám umožnia vytvoriť v triede prostredie, v ktorom sa každý jeden žiak cíti byť priamo 
zaangažovaný do obsahu danej vyučovacej hodiny.

Jednoduchým kliknutím môžete využiť 
celú škálu audio a video nahrávok, čo 
Vám ušetrí čas, keďže nemusíte pracne 
vyhľadávať iné dostupné materiály 
a zdroje. Taktiež môžete každú audio 
nahrávku spomaliť alebo zrýchliť, čím 
pomáhate každému žiakovi pochopiť 
obsah nahrávky s ohľadom na jeho 
úroveň porozumenia. Môžete tiež Vašich 
žiakov počas rozprávania nahrávať, a tak 
im pomáhať zlepšiť  ich výslovnosť.

Classroom Presentation Tool je dostupný 
online aj offl  ine. Pomôže Vám pripraviť sa 
rýchlejšie na vyučovaciu hodinu a odučiť 
ju jednoduchšie ako predtým. 

Zakúpte si alebo vyžiadajte v rámci 

našej Grátis ponuky prístupový kód

a môžete začať!

Viac informácií a video inštruktáž nájdete na:
oxelt.gl/2r0Mlhs alebo vyhľadajte na YouTube

“Classroom Presentation Tools“
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Business Result 
druhá edícia
STARTER AŽ ADVANCED A1C1
KATE BAADE, MICHAEL DUCKWORTH, DAVID GRANT, CHRISTOPHER 
HOLLOWAY, JANE HUDSON, JOHN HUGHES, PENNY MCLARTY, NINA 
LEEKE, JON NAUNTON, JIM SCRIVENER A REBECCA TURNER

Nové v 2. edícii:

• Talking Points poskytujú zaujímavé a dôležité obchodné témy 

napr.: Upside-down management, Going viral atď. Úlohy sú 

personalizované, študenti aplikujú prístup do ich pracovného 

kontextu.

• Language Points – otázky zamerané na význam a formu cieľového 

jazyka.

• Viewpoints – integrujú videá do lekcií tak, aby oživili obchodnú 

angličtinu.

• Tipy ako prispôsobiť aktivity na one-to-one učenie.

• Pracovné listy na stiahnutie ku každej lekcii.

• Online practice umožňuje kontrolovať progres nielen učiteľom,

ale aj študentom.

digitálna podpora

 Student`s Book with Online Practice      DVD

NEW EDITIONO
B
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Business Result 

Second Edition 

Online Practice

Third Edition  
ELEMENTARY AŽ UPPERINTERMEDIATE A1B2
LIZ TAYLOR, ALASTAIR LANE, KEITH HARDING, 
A ADRIAN WALLWORK

International Express kombinuje všeobecnú angličtinu s pracovnými  
situáciami a poskytuje tak funkčný jazyk, ktorý študenti potrebujú 
v práci, pri cestovaní a v spoločenskom styku.

•  Funkčný jazyk použiteľný pre praktickú komunikáciu. 

• Vyváženosť všeobecnej a obchodnej angličtiny, ktorá je relevantná 

dospelým zamestnaným ľuďom. 

■  Student´s Book Pack obsahuje učebnicu, pracovný zošit, DVD-ROM 

s videoklipmi pre každú lekciu a Pocket Book s užitočnými frázami 

a MP3 nahrávkami fráz.

•  Prístup zameraný na študenta, témy zo života dospelých, autentické 

kontexty odrážajú potreby a záujmy pracujúcich dospelých.

■ Nahliadnite dovnútra: www.oup.com/elt/businessenglish

International Express
Video 
V International Express je pripravený videoklip ku každej lekcii pre 

všetky úrovne. Tie isté video nahrávky nájdete v DVD-ROMe v učebnici 

a na Teacher’s DVD. Video vnáša do triedy vonkajší reálny svet 

a poskytuje 

doplnkové 

precvičovanie 

hovorenia 

a počúvania. 

Klipy sú priamo 

prepojené 

s obsahom 

učebnice.

Linking live and work
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Oxford English 
for Careers
ELEMENTARY, PREINTERMEDIATE, INTERMEDIATE,
UPPERINTERMEDIATE A ADVANCED A2C1
ERIC H. GLENDINNING, JAMES GREENAN, TONY GRICE, 
KEITH HARDING, MARTYN HOBBS, ALISON POHL, 
JULIA STARR KEDDLE, ROBIN WALKER, LEWIS LANSFORD, 
D’ARCY VALLANCE, JON NAUNTON, RICHARD CLARK, 
DAVID BAKER A SAM MCCARTER

Séria učebníc určená študentom špecializovaných odborov. Učebnice 
rozvíjajú jazykové a čisto praktické zručnosti, ktoré sú priamo 
zamerané na jednotlivé pracovné prostredia.

• Autentický materiál prezentovaný v kontexte daného odboru.

• Profily skutočných odborníkov v častiach „ It’s my job“.

Teacher’s Resource Book

• Aktivity a testy umožňujú vyučujúcim efektívne overovať vedomosti 

študentov, množstvo rozširujúcich cvičení na komunikáciu.

• Súčasťou je aj odborná podpora pre vyučujúcich, ktorí nemajú 

priamu pracovnú skúsenosť v jednotlivých odvetviach.

■ Nahliadnite dovnútra: www.oup.com/elt/businessenglish

Commerce 1, 2 PREINTERMEDIATE AŽ INTERMEDIATE A2B2

Commerce buduje slovnú zásobu, jazyk a zručnosti, ktoré študenti 

potrebujú pre efektívnu komunikáciu v situáciách na pracovisku.

Finance 1 INTERMEDIATE B1B2

Finance 1 je kurz pre študentov, ktorí budú v zamestnaní komunikovať 

v oblasti fi nancií. Učí jazyk a zručnosti použiteľné na rôznych postoch 

vo fi nančníctve. Pomôžu študentom dopracovať sa k ICFE skúške.

Oil and Gas 1, 2 ELEMENTARY AŽ PREINTERMEDIATE A2B1

Oil and Gas 1, 2 sú vhodné pre študentov pripravujúcich sa na prácu v 

ropnom a plynárenskom priemysle.

Medicine 1, 2 INTERMEDIATE AŽ ADVANCED B2C1

Medicine buduje slovnú zásobu, jazyk a zručnosti, ktoré študenti 

potrebujú na čítanie a porozumenie odborných medicínskych textov, 

na zvládnutie medicínskych skúšok a na efektívnu komunikáciu. 

Nursing 1, 2 PREINTERMEDIATE AŽ INTERMEDIATE A2B2

Nursing buduje slovnú zásobu, jazyk a zručnosti, ktoré budú študenti 

potrebovať pri práci v medicínskom prostredí. Zahŕňa popisovanie 

tela, opisy príznakov chorôb, inštrukcie pre pacientov a kolegov.

Technology 1, 2 PREINTERMEDIATE AŽ INTERMEDIATE A2B2

Technology buduje slovnú zásobu, jazyk a zručnosti, ktoré budú 

študenti potrebovať pri prezentácii návrhov laikom, pri riešení 

problémov, pri diskusiách o najnovších technologických inováciách.

Tourism 1, 2, 3 
PREINTERMEDIATE AŽ UPPERINTERMEDIATE A2C1

Tourism je rozdelený do troch úrovní: Provision, Encounters 

a Management. Každá úrovneň buduje slovnú zásobu a zručnosti, 

ktoré budú študenti potrebovať pri efektívnej komunikácii.

Successful 
Presentations
Successful Meetings
HIGHINTERMEDIATE AŽ ABOVE B1C2
JOHN HUGHES A ANDREW MALLETT

Successful Presentations and Successful 
Meetings sú video kurzy so sprievodnou 
knihou. Môžu sa používať v triede alebo na 
samoštúdium.

Oba kurzy učia študentov jazyk potrebný 

pre úspešnú komunikáciu na stretnutiach 

a prezentáciách. Andrew Mallet, špecialista 

a poradca, vložil do série svoje odborné 

poznatky v oblasti prezentačnej a obchodnej 

komunikácie ako aj praktické techniky pre 

rôzne zručnosti.

• Kombinácia obchodných a jazykových zručností.

• Každá lekcia obsahuje sekciu na zručnosti, jazykovú sekciu 

a produktívnu úlohu.

• Komentáre Andrew Malleta ku každému videoklipu, 

užitočné námety a stratégie k zahrnutým zručnostiam.

• Osem textov na zhrnutie lekcií na konci knihy.

Engineering 1
PREINTERMEDIATE B1

Engineering 1 je určená študentom, ktorí budú potrebovať angličtinu 

na efektívnu komunikáciu v strojárskom priemysle. Zahŕňa rad 

rozličných typov strojárstva, vrátane oblastí: mechanika, elektronika, 

elektrotechnika, dizajn, letectvo, chemický priemysel a iné odbory.

Technology for Engineering & Applied 
Sciences
ELEMENTARY AŽ INTERMEDIATE A2B1+

Toto špeciálne vydanie Technology je navrhnuté pre študentov 

strojárstva a príbuzných aplikovaných vied a kombinuje to najlepšie 

z titulu Technology 1 a 2. Navyše štyri úplne nové lekcie zahŕňajú 

matematiku, biológiu, chémiu a digitálne technológie. Rozšírená 

zásoba online materiálov na čítanie a písanie poskytuje ku každej lekcii 

cvičenia navyše.
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• Dôverujú mu univerzity, jazykové školy, fi rmy a ministerstvá po 

celom svete.

• Dve časti: Use of English and Listening.

• Vhodný pre britskú alebo americkú angličtinu, s možnosťou výberu 

prízvukov v časti Listening.

• Testuje gramatický „tvar“ aj „zmysel“, vynikajúci prediktor jazykovej 

schopnosti.

• Približne 45 otázok, ktorých vyplnenie trvá približne 40 minút.

• Výsledky ukazujú úrovne SERR, skóre zo 120 bodov, 

čas testu a pod.

Online Placement Testing
K dispozícii na www.oxfordenglishtesting.com

Otestujte svojich študentov online s našimi automaticky znám-
kovanými zaraďovacími testami. Výsledky sú k dispozícii ihneď, so 
širokou škálou informácií, ktoré Vám pomôžu zaradiť študentov 
do správnej triedy alebo rozlišovať študentov v triedach, kde sú 
študenti na rôznej úrovni.

Accurate and reliable
Naše online zaraďovacie testy napísali odborníci na testovanie, 

sú založené na najnovšom výskume v testovaní a boli predbežne 

otestované a overené tisíckami študentov na celom svete, vďaka 

čomu získate presné a spoľahlivé výsledky.

Oxford Online Placement Test
BEGINNER AŽ ADVANCED A1C2
AGE 15+

Oxford Young Learners 
Placement Test
PREBEGINNER AŽ INTERMEDIATE A0B1
AGE 712

Oxford Placement Tests 1 and 2
BEGINNER AŽ ADVANCED A1C2
DAVE ALLAN

Balíky s vytlačenými testami v papierovej podobe s kľúčom 

k odpovediam, každý pripravený v 40 kópiach testu.

 Pozri www.oup.com/elt

Computer-adaptive
Testy sa dajú prispôsobiť počítaču, sú teda rýchle aj presné. Otázky 

sú prezentované na správnej úrovni obtiažnosti, vďaka čomu majú 

žiaci kladný zážitok z hodnotenia.

Easy access and administration
Na stránke www.oxfordenglishtesting.com si môžu študenti urobiť 

test kdekoľvek so širokopásmovým internetovým pripojením. Nie 

je potrebná žiadna inštalácia ani údržba. Jednoducho ovládateľný 

systém Vám dáva možnosť poslať študentom ich prihlasovacie údaje 

e-mailom alebo vytlačiť prihlasovacie karty.

• Ideálny pre triedy so študentmi na rôznej úrovni, pomáha Vám 

zacieliť výučbu.

• Britská angličtina.

• Prívetivý dizajn, typy úloh a fotokopírovateľné zdroje vplývajú na 

kladný zážitok žiakov z hodnotenia.

• Dve časti: Language Use and Listening.

• 30 otázok, ktorých vyplnenie trvá 

priemerne 35 minút.

• Výsledky ukazujú úrovne SERR, 

skóre z 80 bodov.
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Príprava pre študentov na test B2 
First for Schools Cambridge English 
Qualifi cation.

B2
MICHAEL DUCKWORTH, KATHY GUDE A JENNY QUINTANA

Venture into First for Schools je medzinárodný kurz pripravujúci 
stredoškolských študentov na test B2 Cambridge English 
Qualifi cations.

Kurz postupne pripravuje študentov na test systematickou metodikou 

a precvičovaním zručností v každej lekcii. Ponúka rady pri každom 

type cvičenia a pomocou online testu si študenti môžu vyskúšať 

celý test. Venture into First for Schools zahŕňa široké spektrum tém, 

od Simpsonovcov po Shakespeara, podporuje kritické myslenie, 

motiváciu a kultúrne štúdia.

• Sústreďuje sa na gramatiku - obsahuje dve gramatické hodiny na 

lekciu a detailné vysvetlenie gramatiky na konci učebnice. 

• Rozvíja 21st century skills s možnosťami na komunikáciu a 

spoluprácu. 

• Široké spektrum tém inšpiruje študentov na porovnávanie kultúr. 

• Systematická príprava na testové zručnosti v každej lekcii s audio 

nahrávkami, modelovými vzormi na rozprávanie a písanie. 

• Autentické cvičenia na test First for Schools s postupnou prípravou. 

• Prístup k jednému online testu B2 First for Schools zdarma.

Venture into First 
for Schools
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Kompletne prepracované a 

aktualizované vydanie učebnice 

Profi ciency Masterclass.

•  Spoľahlivá príprava na nový formát 

skúšky so skúsenými autormi. 

•  Materiál vhodný na prácu 

v triede i mimo nej. 

•  Obsahuje všetky typy testových 

úloh.

•  Gramatika a slovná zásoba 

prezentovaná v kontexte.

•  Writing Guide s úlohami na 

vylepšenie písomného prejavu.

•  Zhrnutie gramatiky spracované 

odborníkom Georgeom Yulom.

Cambridge English: 
Profi ciency 
Masterclass 
ADVANCED+ C2
KATHY GUDE, MICHAEL DUCKWORTH A LOUIS ROGERS

■  Online Skills a Language Practice s 

viac ako 150 cvičeniami na rozvíjanie 

jazykových zručností, nácvik stratégií na 

skúšky, gramatiku a slovnú zásobu.  

■ Online skušobné testy na   

www.oxfordenglishtesting.com.  

•  Metodická príručka obsahuje Speaking 
DVD pre učiteľov (ukážky reálnej skúšky) 

spolu s Writing and Speaking Assessment 
booklet (návod na hodnotenie písomnej 

a ústnej časti skúšky) a brožúrou 

Teaching Vocabulary to Highlevel.

■  Online Skills and Language Practice 

z učebnice je k dispozícii aj ako 

samostatný komponent.

PET Masterclass INTERMEDIATE 
B1
Na Cambridge English: Preliminary

ANNETTE CAPEL A ROSEMARY NIXON

Pripravte študentov na skúšku pomocou tlačených 

aj online cvičných testov.

■  Pracovný zošit obsahuje prístup k jednému online 

PET cvičnému testu s interaktívnou podporou.

First Certifi cate 
Masterclass
UPPERINTERMEDIATE B2
Na Cambridge English: First

SIMON HAINES A BARBARA STEWART

Jedna z našich najpopulárnejších 
FCE kurzových kníh. 

■ Učebnica je k dispozícií aj s Online Skills Practice a 

online cvičným testom naviac.

■ Automatický prístup k online Learning 

Management System na riadenie práce študentov 

s Online Skills Practice.

■  Pracovný zošit obsahuje prístup k dvom online 

FCE cvičným testom s interaktívnou podporou.

■ Teacher’s Pack zahŕňa Writing and Speaking 

Assessment Booklet so Speaking DVD a brožúrku 

Using a Dictionary for Exams.

■ iTools prezentuje témy z učebnice 

prostredníctvom interaktívnej tabule. 

■  Testy k jednotlivým lekciám a online aktivity. 

Foundation IELTS
Masterclass 
MID B1 AŽ MID B2 IELTS 4.55.5
NICK THORNER A LOUIS ROGERS

•  Dva kompletné IELTS cvičné testy s učebnicou: jeden v učebnici 

a druhý online.

•  Poznámky a cvičenia v Grammar File umožnia použiť jazyk v 

praktických úlohách.

• Vocabulary File slúži na upevnenie kľúčovej slovnej zásoby z lekcií.

•  Stratégie na riešenie testových úloh a sprievodca písaním.

• Teacher’s Pack zahŕňa Speaking DVD.

•  Predávané samostatne: Online Skills Practice a online cvičné testy 

určené na samoštúdium alebo riadené učiteľom prostredníctvom 

Learning Management  System. Pre viac informácií choďte na 

www.oxfordenglishtesting.com

Cambridge English: 
First Masterclass
UPPERINTERMEDIATE B2
For Cambridge English: First

SIMON HAINES A BARBARA STEWART

Moderný dizajn a nové prídavné materiály, ktoré obsahujú zmeny pre skúšku Cambridge 
English: First exam od roku 2015.

• Stratégie na precvičovanie typov testových úloh.

• Detailné aktivity a typy ako zvládnuť FCE testové položky.

• Učebnica obsahuje prístup k online prípravným testom.

• Pracovný zošit s Audio CD poskytuje prípravu naviac.

• Učiteľská kniha obsahuje progresívne testy, testy na konci lekcií a Speaking DVD.

• Cambridge English: First Online Practice si aj samostatne kúpite online na

www.oxfordenglishtesting.com.

Úplne nové 
vydanie 
obsahujúce 
zmeny platné 
pre skúšku od 
roku 2015

digitálna 

podpora

 Online 
Practice 

 Online 
practice test
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PET Result
INTERMEDIATE B1
For Cambridge English: 
Preliminary

JENNY QUINTANA

Cambridge English: 
Key for Schools 
Result
ELEMENTARY A2
JENNY QUINTANA

Key for Schools Result ponúka kompletnú 

podporu k danej skúške. Má moderný dizajn, 

obsahuje aktuálne témy. Všetko nájdete v 

tlačenej i digitálnej verzii. 

• Akčný dizajn s pôsobivými obrázkami. 

• Blended learning. 

• Časť 3 obsahuje Speaking na DVD  a 

hodnotiacu brožúru, ktorá je súčasťou 

učiteľskej sady. 

•  Učebnice teraz k dispozícii s Online Skills 

Practice a online cvičným testom naviac. 

Tieto prídavné cvičenia na jazykové zručnosti 

pokrývajú všetky časti skúšky.

■ Automatický prístup k online Learning 

Management System na riadenie práce 

študentov s Online Skills Practice.

•  Aktualizované texty a úlohy na počúvanie.

• Teacher’s Pack zahŕňa Writing and Speaking 
Assessment Booklet so Speaking DVD 

a brožúrku Using a Dictionary for Exams.

■  Webové stránky s materiálmi pre učiteľov 

a aktivitami pre študentov. 

PET Result

■ Dostupné s Online Workbookom.

■ K dispozícii aj s interaktívnym 

softvérom iTools.

Cambridge English: First Result

■ Učebnica obsahuje prístup k online 

cvičnému testu s interaktívnou podporou.

Cambridge English: 

Advanced Result

■ Učebnica obsahuje prístup 

k online cvičnému testu 

s interaktívnou podporou.

■ Cambridge English: Profi ciency Masterclass Online Skills and Language 

Practice. 150 cvičení na precvičovanie jazykových zručností, typy 

testových úloh, gramatické cvičenia a cvičenia na slovnú zásobu. 

■ IELTS Masterclass Online Skills Practice. Viac ako 60 úloh na 

precvičovanie jazykových zručností a typy testových úloh.

■ CaMLA ECCE Result Online Skills Practice. 60 cvičení zoradených podľa 

počúvania, gramatiky, slovnej zásoby a čítania (GVR), písania 

a rozprávania.  Zabezpečuje precvičovanie jazykových zručností 

a typov testových úloh. 

 

   Navštívte online obchod 
 www.oxfordenglishtesting.com

Pre podrobnosti kontaktujte našu miestnu kanceláriu.

Online Skills Practice and 
Online Workbooks
Inštitúcie a aj jednotlivci si teraz môžu kúpiť Online Skills Practice 
a Online Workbooks oddelene od učebníc, ktorých súčasťou sú tieto 
online produkty. 

Študenti si môžu kúpiť Online Skills Practice a Online Workbooks pre 

samovzdelávanie. Môžu sa pridať do online triedy a získať výhody vo 

forme automatických opráv alebo podpory.

■ Cambridge English: Key for Schools Result Online Skills Practice. Viac 

ako 120 cvičení ponúka online precvičovanie všetkých zručností 

naviac k lekciám v učebnici.

■ PET Result Online Workbook. Online verzia pracovného zošitu s 

viac ako 140 interaktívnymi cvičeniami a navyše precvičovanie 

rozprávania.

■ First Certifi cate Masterclass Online Skills Practice s okolo 120 cvičeniami 

ponúka precvičovanie zručností na skúšku FCE.

■ FCE Result Online Skills Practice. Viac ako 120 cvičení ponúka 

lekciu po lekcii online precvičovanie zručností a tematických okruhov 

na FCE skúšku. 

■ New Fast Class Online Workbook s 250 cvičeniami podľa 

jednotlivých lekcií.

■ CAE Result Online Skills Practice. 110 online cvičení na precvičovanie 

zručností na skúšku CAE. 

Cambridge 
English: 
First Result
UPPERINTERMEDIATE B2
For Cambridge English: 
First

PAUL A. DAVIES 
A  TIM FALLA

Cambridge 
English: 
Advanced 
Result
ADVANCED C1
For Cambridge English: 
Advanced

KATHY GUDE A 
MARY STEPHENS
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Cambridge Young Learners English Tests
Na Cambridge English: Starters, Movers  a Flyers

PETRINA CLIFF

Štyri cvičné testy ku každej úrovni vo farebnom prevedení. Poskytuje 

7 – 12 ročným reálne precvičenie Cambridge ESOL YLE Testov. 

•  Použiteľné s ktoroukoľvek učebnicou pre 1. stupeň ZŠ. 

•  Audio CD – bezplatne v učebnici a v metodickej príručke. 

Cambridge English Key for Schools Practice Tests
ELEMENTARY A2

Na Cambridge English: Key

ANNETTE CAPEL A SUE IRELAND

Štyri cvičné testy s tipmi ku skúške na každej strane. 

•  Obsahuje lexiku a jazykové štruktúry, ktoré sú zvyčajne testované.

•  S prístupom k vybraným častiam KET online practice test.

PET Practice Tests
INTERMEDIATE B1

Na Cambridge English: Preliminary

JENNY QUINTANA

Päť cvičných testov s tipmi k skúške pri každom zadaní.

•   S prístupom k vybraným častiam PET online practice test.

Cambridge English: First Practice Tests
UPPERINTERMEDIATE B2

Na Cambridge English: First

MARK HARRISON

Štyri cvičné testy s farebnými fotografi ami a ilustráciami.

Obsahuje kritériá na hodnotenie písomnej a ústnej časti skúšky.

Cambridge English: Advanced Practice Tests
ADVANCED C1

Na Cambridge English: Advanced

MARK HARRISON 

Obsahuje kritériá na hodnotenie písomnej a ústnej časti skúšky.

Cambridge English: Profi ciency Practice Tests
ADVANCED C2

Na Cambridge English: Profi ciency

MARK HARRISON

Štyri cvičné testy.

Stimuluje čítanie a počúvanie s textami z rôznych zdrojov.

IELTS Practice Tests
PETER MAY

Štyri cvičné testy pre modul akademického čítania a písania.

INTERMEDIATE AŽ UPPERINTERMEDIATE

• Komplexná príprava na maturitné a medzinárodné skúšky (B1-B2).

• Učebnica je vhodná na vyučovanie v triede a aj na samoštúdium.

• Obsahuje 12 tematicky zameraných lekcií s nahrávkami na CD 

(obsahuje aj texty). 

• Každá lekcia má 10 strán s prípravou, následným precvičením a 

testami k jednotlivým častiam skúšky (Reading, Listening, Use of 
English, Writing, Speaking), ktoré sú nezávislé na sebe.

• Pri každej časti prípravy alebo precvičenia je uvedený aj časový limit.

• Smart Key – kľúč s odpoveďami spolu s vysvetlením

Exams Tips – odporúčania a tipy dôležité pri skúške

Word Bank – zásoba kľúčových slov farebne rozlíšená podľa 

úrovní B1 a B2

Writing Bank – modelové texty, slovné spojenia a tipy

Oxford Exam Excellence

Speaking Bank – časté 

a užitočné slovné spojenia

• Vhodný doplnok 

k učebniciam, aj ako samostatná učebnica 

v maturitnom ročníku.

• Anglicko-slovenský slovník podľa lekcií na stiahnutie

na www.oup.com/elt v sekcii  Download.

Picture Bank Teacher’s Resource CD

• 24 tematicky zameraných pracovných listov s fotografiami 

a úlohami.

Jednotlivé testy a balíky testov
Testy si môžete zakúpiť jednotlivo alebo ako balík testov s 10% 

zľavou. Navyše, získajte ďalšiu zľavu, ktorá sa zvyšuje s množstvom 

zakúpených testov. Stačí si navoliť „checkout“, aby ste videli konečnú 

sumu. Testy zostávajú na Vašom účte, až kým ich nepriradíte 

študentom. Platnosť testov je jeden rok od ich aktivácie. 

Online Practice Tests
K dispozícii aj so skúšobnou verziou na  
www.oxfordenglishtesting.com

Pomôžte študentom zlepšiť ich výsledky na skúškach 
vďaka Online Practice Tests. 

Practice for: Number of tests 

available

Cambridge English: Young Learners Starters, Movers, Flyers 

– 2 tests each

Cambridge English: Key (KET) 4 tests

Cambridge English: Key (KET) for 

Schools

2 tests

Cambridge English: Preliminary (PET) 4 tests

Cambridge English: Profi ciency (CPE) 2 tests

IELTS (Academic) 4 tests

TOEIC® Listening and Reading 2 tests

TOEFL iBT® 3 tests

ECCE 2 tests
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• Výber správneho programu – Vyberte si správny program pre 

Vašich študentov: všeobecnú alebo akademickú angličtinu, všetky 

štyri zručnosti alebo dvojicu zručností (Reading and Writing alebo 

Listening and Speaking). Výber je na Vás.

OOSP podporuje oxfordské tituly pre 
stredoškolákov a dospelých
Študenti používajúci nasledujúce tituly majú pribalený prístupový kód 

k Bundle 1 (Balíček 1) z programu všeobecnej angličtiny v učebnici 

Student´s Book with iTutor and Oxford Online Skills:

• English File Third Edition – strana 30.

• New Headway Fourth Edition – strana 26.

• American English File Second Edition.

• Headway Academic Skills (Academic English Writing).

Kúpte si OOSP online 
Ak chcete pre Vašich študentov viac online cvičení na precvičenie 

všetkých alebo vybraných zručností alebo ak Váš titul zatiaľ 

neobsahuje program OOSP, choďte na www.oup.com/elt, kde si môže 

zakúpiť Oxford Online Skills Program podľa Vášho výberu.

Tento program je vhodný pre ktorýkoľvek titul pre stredoškolákov 

a dospelých.

Úrovne a zručnosti

General English Academic English

Bundle 1
4 Skills

Bundle 2
4 Skills

Bundle 2
Reading

&
Writing

Bundle 2
Listening

&
Speaking

Reading
&

Writing

Listening
&

Speaking

4 Skills 
Pack

C1       
B2       
B1+       
B1       
A2       
A1       

BEGINNER AŽ ADVANCED A1, A2, B1, B1+, B2, C1
ZRUČNOSTI VŠEOBECNEJ A AKADEMICKEJ ANGLIČTINY
MEDZINÁRODNÁ ANGLIČTINA 
40% BRITSKÁ, 30% AMERICKÁ, 30% INÉ

Nový program pre študentov Oxford Online Skills Program (OOSP) 
ponúka cielené a motivujúce precvičovanie jazyka s cieľom zlepšiť si 
čítanie, písanie, počúvanie a rozprávanie. Učitelia môžu tiež použiť 
náš online Learning Management System, aby mohli ľahko riadiť 
a merať pokrok študentov.

•  Podpora pre študentov Step-by-step – Každý modul obsahuje 

aktivity, ktoré vypracuváva študent vždy v rovnakom poradí: Engage 

– Explore – Task – Refl ect. Toto poradie cvičení zaistí študentom 

postupné precvičovanie a efektívne učenie, ktoré zvládnu aj sami.

•  V súlade s SERR – Dajte možnosť študentom precvičiť si svoje 

zručnosti na správnej a pre nich vhodnej úrovni. Na konci každého 

modulu môže študent sám zhodnotiť svoje vedomosti 

a pokrok pomocou ´Can-do´ statements. 

•  Rôznorodé materiály – Motivujte svojich študentov presvedčivým 

a dynamickým obsahom vizuálnych podnetov vrátane videí, 

interaktívnej grafi ky a neobyčajnými fotografi ami zameranými na 

rôznorodé témy.

•  Flexibilita – Poprehadzujte alebo skryte obsah vybraných modulov 

a sami rozhodnite, ako a kedy chcete zadať študentom domácu 

úlohu: ideálne pre rôzne typy študentov.

•  Adaptabilita – Vytvorte si svoje vlastné materiály, aby ste vyhoveli 

potrebám Vašich študentov: vlastné úlohy na rozprávanie a písanie, 

testy, diskusie. Pridajte si Vaše videá, audio nahrávky a prezentácie 

v PowerPoint®-e.

•  Meranie pokroku – Sledujte pokrok Vašich študentov pomocou 

širokej škály nástrojov na meranie pokroku.

Oxford Online 
Skills Program

Cielené a motivujúce precvičovanie zručností 

 VHODNÉ PRE ONLINE KURZY 
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Graded 
Readers

Love this! 
It provides 
something that 
I have not seen 
in other readers 
or e-books.

Oxford Read and Imagine 
Graded Reader e-Book Survey 2014

Široký výber titulov k dispozícii  

vo formáte e-book. 

viac na strane 43

Oxford Read 
and Imagine: 
viac na strane 43

TAKTIEŽ SI POZRITE:

Š
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Pracovný zošit 
a scénka
•  Extra aktivity ponúkajú viac možností 

na precvičovanie jazyka.

•  Scénky na dramatizáciu rozprávok 

v triede i na javisku.

•  Dostupné pre všetky klasické 

rozprávky.

Oxford Phonics 
World Readers 
BEGINNER A1
KATHRYN O’DELL, CHRISTINE HARTZLER 
A LYNNE ROBERTSON

Každý príbeh dá deťom možnosť 

precvičovania si zvukov a pravopis naučený 

v Oxford Phonics World .
• Navyše precvičovanie čítania.

• Počúvanie a stiahnuteľné audio súbory.

• Aktivity na konci príbehu.

• Poznámky pre učiteľov a rodičov.

• Sedem príbehov s audio nahrávkami 

a animáciami vhodné pre Váš iPad® 

alebo Android™ tablet.

BEGINNER AŽ INTERMEDIATE A1B1
SUE ARENGO

Vneste do hodín angličtiny čaro rozprávania 
príbehov s čítankami Classic Tales. 

Nádherné nové ilustrácie v týchto 

populárnych rozprávkových knižkách oživujú 

tradičné príbehy. Päťúrovňová séria je teraz 

s novými dramatickými aktivitami, aktivitami 

na čítanie a písanie vynikajúca na použitie v 

triede aj mimo nej.

• Ilustrácie a nový vzhľad.

• Aktivity a hádanky v každej knižke 

pobádajú žiakov k podrobnejšej práci s 

textom.

•  IMPROVED  Obrázkový slovník a glosár 

slúžia ako jazyková pomôcka.

■ e-Books s Audio Pack ku každej knižke.

• Pracovný zošit a scénka ku každej knižke. 

■  Učiteľská webová stránka ponúka 

predstavenie série, rady na prácu s Classic 
Tales v triede a kľúč s odpoveďami k 

aktivitám v knihách a pracovných zošitoch.

Classic Tales
New Edition

e-Books
•  e-Book ku každej knižke – použiteľné ako veľká kniha.

• Žiaci môžu čítať a počúvať doma aj v triede.

• Učiteľ môže e-Book využiť na projekciu na interaktívnej tabuli.

• Nahrávky v americkej angličtine sú súčasťou e-Book.

• Audio sa dá prehrávať aj na CD prehrávači.

Dolphin 
Readers 
BEGINNER AŽ INTERMEDIATE A1B1
SERIES EDITOR: CRAIG WRIGHT

Farebné ilustrácie, príbehy 
a medzipredmetový obsah priťahujú žiakov. 

• ‘Read and do’:  integrované aktivity.

• Obrázkový slovník v každej knižke.

• Poznámky pre učiteľa aj pre rodičov.

• Pracovné zošity ponúkajú ďalšie aktivity.

• Audio CD:

– Príbeh prerozprávaný pomaly, s pauzami.

– Príbeh formou rytmickej riekanky.

– Rozšírený príbeh.

– Slovná zásoba – nahrávka výslovnosti ku 

každému slovu v obrázkovom slovníku.

•  Príručka pre učiteľa

– Prepis nahrávky rozšíreného príbehu.

– Slovíčka z obrázkového slovníka 

a jednoduché vety.

– Kľúč s odpoveďami k aktivitám.

■  Učiteľská webová stránka.

digitálna podpora

 e-Books  Teacher’s website  

www.oup.com/elt/teacher/classictales
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BEGINNER AŽ INTERMEDIATE
EDITOR SÉRIE: HAZEL GEATCHES; CLIL PORADCA: JOHN CLEGG

Čítajte a dozviete sa viac o svete!

•  Šesť úrovní: 1 až 6 – spolu 60 titulov.

• Táto nová séria čítaniek ponúka zaujímavý a poučný obsah spolu 

s aktivitami a projektmi v každej čítanke.

• Ideálne pre CLIL (medzipredmetové vzťahy).

• Široký okruh tém v troch hlavných oblastiach:

– Svet vedy a technológie

– Svet prírody

– Svet umenia a sociálnych vied

• Poučné obrázky, mapy, grafy a diagramy podporujú jasné 

porozumenie obsahu.

• Activity Book (cvičenia) alebo Audio CD Pack (tj. kniha + audio CD) ku 

každej čítanke.

• Na každom CD nahrávky v britskej aj americkej angličtine.

• Teacher’s Handbook, (úrovne 1-2 a úrovne 3–6) obsahuje rady pre 

učiteľov, ako pracovať s každou čítankou.

■ Ďalšie materiály pre učiteľov sú dostupné na www.oup.com/elt/

gradedreaders

e-Books – vybrané tituly sú teraz dostupné cez novú aplikáciu Oxford 

Learner´s Bookshelf (viď nižšie). 

Oxford 
Read 
and 
Imagine
BEGINNER AŽ INTERMEDIATE A1B1
PAUL SHIPTON

Oxford Read and Imagine poskytuje úžasné príbehy 

na čítanie a zábavu, spolu s podporou jazyka, 

aktivitami a projektmi. Žiaci môžu sledovať 

vzrušujúce príbehy Rosie, Bena a sta rého otca 

a zároveň sa zdokonaľovať v angličtine.
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Oxford Read and Discover

Naše nové e-books pre iPad a tablety s 

Androidom ponúkajú naše Graded Readers – 

čítanky rôznych úrovní, v digitálnej podobe, 

s interaktívnymi prvkami, navrhnutými 

špeciálne pre študentov jazyka. Dostupné cez 

novú aplikáciu Oxford Learner’s Bookshelf.

● Dôkladne vybraný jazyk jednotlivých 

úrovní zaujme širokú škálu študentov.

● Audio nahrávky.

● Možnosť nahrávania sa priamo v aplikácii pomáha študentom zdokonaliť si 

výslovnosť pomocou funkcie: „Repeat, Record and Compare“.

● Ilustrácie a videoklipy.

Pre ponuku najnovších titulov choďte na  www.oup.com/elt/fi ngertips

Viac sa dozviete na www.oup.com/elt/fi ngertips

digitálna podpora

 e-Books for selected titles 

 iBooks Textbooks for selected titles  
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Oxford Bookworms 
Library
BEGINNER AŽ ADVANCED
FOUNDER EDITOR: TRICIA HEDGE
SERIES EDITOR: JENNIFER BASSETT
FACTFILES SERIES EDITOR: CHRISTINE LINDOP 
PLAYSCRIPTS SERIES EDITOR: CLARE WEST

Read your way to better English
Odborníci uznávajú Oxford Bookworms Library ako jednu 

z najdôslednejších vo výbere jazyka, dĺžky a kvality príbehov.

• Sedemstupňový systém jazykovej obtiažnosti.

• Viac než 250 upravených a originálnych titulov rôznych žánrov – 

klasická a moderná beletria, literatúra faktu, divadelné hry.

• Rozšírená sekcia s aktivitami na konci každej knihy.

• Udaný celkový počet slov na každom obale.

• Audio CD - kompletný text nahovorený profesionálnymi hercami.

■ Online materiály na stiahnutie pre učiteľa ku každej čítanke.

■ Študentské webové stránky.

Naše nové Bookworms Apps prinášajú študentom potešenie a zábavu 

z čítania a zlepšovanie ich angličtiny.

• Ilustrácie, synchronizované audio, glosár, kvízy, extra materiály

Viac informácií na  www.oup.com/bookworms

Bookworms apps

Stiahnite si aplikáciu How Good is Your English? v ktorej 

nájdete zdarma placement testy a zdarma kapitoly z 30 

kníh z edície Bookworms.

 ZDARMA 

e-Books
Naše Bookworms pre iPad a tablety s Androidom sú dostupné cez 

aplikáciu Oxford Learner’s Bookshelf a zahŕňajú audio nahrávky pre 

každú kapitolu. Pre viac informácií a možnosti zakúpenia navštívte  

www.oup.com/elt/fi ngertips

Dominoes
BEGINNER  AŽ INTERMEDIATE A1B1
SERIES EDITORS: BILL BOWLER A SUE PARMINTER

Rozvíjajte svoje zručnosti prostredníctvom čítania.
Farebná, interaktívna séria, ktorá môže byť použitá 

v triede na precvičovanie čítania a rozvoj zručností 

alebo mimo triedy na čítanie pre potešenie.

•  Quick Starters: krátke príbehy pre tých, ktorí začínajú s čítaním 

našich Graded Readers.

•  Integrované aktivity na rozvoj čitateľských zručností.

•  Gramatické aktivity v každej knihe.

•  Dva námety na projekty v každej knihe, výborné pre portfólio.

•  Počet slov na zadnej strane každej čítanky umožňuje študentom 

zaznamenávať svoj pokrok.

•  Webová stránka pre učiteľov s testami pre každú čítanku

www.oup.com/elt/gradedreaders

digitálna 

podpora

 MultiROM 

 e-Books 

 Gamebooks

digitálna podpora

 Apps  e-Books 
 Digital Library
 What’s my level?   

      app 

Gamebooks
• Interaktívne elektronické knihy s aktivitami na podporu slovnej 

zásoby a porozumeniu čítaného textu.

• Študenti čítajú knihy, aby odomkli hry a súťažili s priateľmi.

• Zóna A pre učiteľov a rodičov umožňuje monitorovať aktivitu 

študentov.

Pre tablety a online cez aplikáciu Oxford Learner’s Bookshelf, 

a na  www.oxfordlearnersbookshelf.com.
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Oxford English 
Grammar Course
BASIC AŽ ADVANCED
MICHAEL SWAN A CATHERINE WALTER

Michael Swan a Catherine Walter vyskúšali a otestovali metódu, 
ktorá študentov privedie krok za  krokom k úspechu. CD-ROM 
s výslovnosťou pomáha študentom porozumieť zvukovej podobe 
gramatiky a webová stránka poskytuje extra materiály do triedy 
alebo na samoštúdium.

• Dobre známi a ocenení autori.

• Osvedčený postup: metóda krok za krokom so stručnými 

vysvetleniami a precvičovaním každého gramatického javu.

• Testy sú v knihe aj online, monitorovanie pokroku.

■ CD-ROM s výslovnosťou gramatiky s interaktívnymi cvičeniami 

napomáha porozumieť gramatickým štruktúram vo zvukovej 

podobe, dáva možnosť nahrať a vypočuť si vlastnú nahrávku.

■ Online stiahnuteľné tipy, testy, nápady pre učiteľov a interaktívne 

testy, hry, cvičenia pre študentov www.oup.com/elt/

oxfordenglishgrammarcourse.

Oxford Living Grammar
ELEMENTARY AŽ UPPERINTERMEDIATE A1B2

KEN PATERSON, MARK HARRISON, NORMAN COE

• Kniha s CD-ROMom.

• Vysvetlivky obsahujú tzv. Grammar in action – konkrétne situácie.

• Obsah cvičení je prispôsobený každodennému jazyku.

• Okienka Word focus označujú ustálené slovné spojenia a slová, ktoré 

môžu žiakom robiť ťažkosti.

• Banka úloh na konci knihy Over to you poskytuje voľné precvičovanie 

a modelové odpovede.

• Pomáha s prípravou na KET a PET skúšky.

Context-Plus+ CD-ROMs v každej úrovni obsahujú:

■  Interaktívne gramatické cvičenia a „Word focus“ úlohy.

■  Aktivity na počúvanie a čítanie, v ktorých študenti participujú 

výberom, čo sa stane v dialógu alebo príbehu.

■  Počúvanie a nahrávanie umožňuje vypočuť si ich repliky v dialógoch.

■ Testy na vytlačenie.

elementary

Oxford

CONTEXT-PLUS+ CD-ROM CONTEXT-PLUS+ CD-ROM

pre-intermediate

Oxford

intermediate

Oxford

CONTEXT-PLUS+ CD-ROM

Oxford Practice Grammar
BASIC, INTERMEDIATE A ADVANCED
NORMAN COE, MARK HARRISON, KEN PATERSON BASIC
JOHN EASTWOOD INTERMEDIATE
GEORGE YULE ADVANCED 

• Jasné vysvetlenie a precvičovanie gramatiky pre tri rôzne úrovne, 

pre každú úroveň kniha zvlášť.

• Basic – krátke a jednoduché vysvetlenia anglickej gramatiky.

Intermediate – podrobnejšie vysvetlenie s príkladmi.

Advanced – detailné vysvetlenie pravidiel anglickej gramatiky 

s mnohými cvičeniami.

• Táto séria obsahuje gramatiku pre medzinárodné skúšky PET, FCE, 

CAE, CPE a TOEFL.

• Výstupný test študentom ukáže, či sú pripravení postúpiť na vyššiu 

úroveň Oxford Practice Grammar.

• Súčasťou každej knihy je CD-ROM, ktorý obsahuje mimoriadne 

kvalitne spracované interaktívne cvičenia zamerané na hľadanie 

a opravy chýb, ďalej testy s výberom odpovedí z niekoľkých 

ponúkaných možností a tiež aktivity spojené s počúvaním dialógov.

Oxford English Grammar Course Basic 
e-Book
• Kompletná kniha Oxford English Grammar Course Basic 

s plne interaktívnymi cvičeniami.

• Obsahuje Pronunciation for grammar s interaktívnymi 

cvičeniami, ktoré študentom pomáhajú počúvať a vyslovovať 

konkrétne gramatické štruktúry, a nahrávať a počúvať vlastnú 

výslovnosť.

• K dispozícii pre tablety a online cez aplikáciu Oxford Learner’s 

Bookshelf a na stránke www.oxfordlearnersbookshelf.com. 

digitálna podpora

 Pronunciation for grammar CD-ROM  e-Book (Basic)

 Online resources

Practical English 
Usage
4. vydanie

MICHAEL SWAN

• Nové vydanie úspešného sprievodcu 

na riešenie problémov v oblasti gramatiky 

a slovnej zásoby.

• Ľahká navigácia - rýchle nájdenie odpovedí na Vaše otázky.

•  Nová štruktúra knihy – dve časti: gramatika a slovná zásoba pomôžu 

Vám i Vašim študentom zodpovedať na problémové javy. 

•  V tlačenej podobe alebo v online verzii.

• Viac na www.practicalenglishusage.com
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Päťúrovňová séria gramatík pre študentov základných a stredných 
škôl ponúka učenie gramatiky cez všetky štyri zručnosti, a tým ich 
naučí aktívne používať angličtinu.

•  Prezentuje každý gramatický jav v kontexte s aktivitami na 

porozumenie, často komunikatívnym spôsobom.

•  Zahŕňa pravidelné opakovacie lekcie s úlohami používanými na 

rôznych medzinárodných skúškach (od Starters po FCE).

•  Na konci lekcie a v opakovacích lekciách sú cvičenia, ktoré zahŕňajú 

viac než jeden gramatický jav.

■  DVD-ROM priložený k učebnici nadväzuje 

na cvičenia v učebnici. Zahŕňa celý obsah 

učebnice, audio nahrávky a pesničky, ako 

aj naviac cvičenia, ktoré môžu študenti 

vypracovať ako domácu úlohu, potom ich 

vytlačiť a priniesť do školy. 

■ DVD-ROM môže byť taktiež použitý v triede ako 

materiál na interaktívnu tabuľu s možnosťou 

doplniť si Váš vlastný materiál na tzv. Flipcharte.

Oxford Grammar for 
Schools 
BEGINNER AŽ INTERMEDIATE A1B2
MARTIN MOORE, LIZ KILBEY A RACHEL GODFREY

Grammar Friends
PRE DETI OD 3. ROČNÍKA ZŠ
TIRD WARD, EILEEN FLANNIGAN

• Kniha s CD-ROMom a metodická príručka.

• Šesťdielna séria gramatických cvičebníc.

• Jednoduché vysvetlenie gramatiky a následné precvičenie 

jednotlivých gramatických javov.

• Používa kontext a situácie známe žiakom z ich osobných skúseností 

a z učebnice angličtiny, ktorú používajú.

• Pravidelné opakovacie lekcie.

• Interaktívny CD -ROM s ďalšímí cvičeniami a testami.

• Metodická príručka s kľúčom, testami a metodickými poznámkami, 

ktorú si možete vyžiadať vo formáte PDF u svojho konzultanta.

Level CEF Level

1 A1

2 A1 - A2

3 A2

4 A2 - B1

5 B1

Zmenšená vzorová strana  Oxford Grammar for Schools Student’s Book 4

Hviezdičky označujú úroveň
obtiažnosti pre triedy so 
študentmi na rôznej úrovni

Jasné vyhlásenia  „I can“ ukazujú 
výsledok učenia každej lekcie

Cvičenia aktivujú gramatiku 
zábavným a realistickým 
spôsobom

Online podpora pre 
študentov a učiteľov

Oxford English Grammar Course
www.oup.com/elt/oxfordenglishgrammar
www.oup.com/elt/teacher/oxfordenglishgrammar
www.oup.com/elt/oegcteachersguides 

Oxford Practice Grammar
www.oup.com/elt/practicegrammar
www.oup.com/elt/teacher/practicegrammar

Oxford Living Grammar
www.oup.com/elt/livinggrammar
www.oup.com/elt/teacher/livinggrammar

Oxford Word Skills Practical English Usage 
www.oup.com/elt/wordskills

Grammar New 3rd edition  - gramatika pre deti
www.oup.com/elt/trig

Practical English Usage
www.practicalenglishusage.com
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Oxford Word Skills
M Highly Commended English-Speaking Union’s Duke of Edinburgh

English Language Book Award 2009

BASIC, INTERMEDIATE A ADVANCED A1C2
RUTH GAIRNS A STUART REDMAN

Praktický prístup k učeniu a precvičovaniu slov, fráz a lexikálnej 
gramatiky. Študenti musia rozprávať a písať o dôležitých témach, 
a vyrovnať sa s každodennými situáciami.

• Pokrýva 2 000 slov na každej úrovni s významom každého slova, 

ako slovo pôsobí v kontexte, a výslovnosťou.

• Každá lekcia uvádza jasný cieľ učenia. Napríklad „I can talk about 

university“.

• Zakrývacia kartička „Test yourself“ v každom balíku Oxford Word 
Skills uľahčuje študentom „zakryť a pozrieť“ si slová pri učení slovnej 

zásoby.  

Super-Skills CD-ROM s viac ako 400 dodatočnými cvičeniami

• Vypočujte si ktorékoľvek zo slov Oxford Word Skills 

 a precvičte si ho jeho vyslovením.

• Uložte a vytlačte si osobný zoznam slov alebo prekladov.

Oxford Word Skills iBooks Textbook: Everyday Topics Nechajte slová 

pracovať pre Vás – učte sa nové slová, frázy a výrazy na množstvo 

každodenných tém pomocou interaktívnych cvičení. K dispozícii na 

iTunes.

iTunes is for legal or rightholder-authorized copying only. Don’t steal music.

Oxford Learner’s Pocket Thesaurus
UPPERINTERMEDIATE AŽ ADVANCED B2C2

Základné informácie o približne 25 000 synonymách 

a opozitách v praktickej vreckovej knižke. Vychádza 

z Oxford Learner’s Thesaurus.

Oxford 
Picture 
Dictionary  
Third Edition

BEGINNER AŽ INTERMEDIATE
JAYME ADELSONGOLDSTEIN A NORMA 
SHAPIRO

Tretia edícia Oxford Picture Dictionary 
ponúka jedinečnú podporu pre učenie sa 
slovnej zásoby tak, aby naplnila potreby 
žiakov učiacich sa anglický jazyk. 

•  Ilustrácie prezentujú viac ako 4 000 slov a fráz v kontexte reálneho 

života. 

• V ponuke americká angličtina.

•  Témy ako Job search, Career planning, Digital literacy vybavia žiakov 

jazykom potrebným na každodenný život.

•  Rôznorodé aktivity pripravia žiakov na prácu či štúdium.

• V ponuke aj iTools Classroom Presentation Tool interaktívny softvér, 

ktorý zvýši zapojenie žiakov na hodine. 

• e-book umožňuje žiakom pracovať samostatne.

• Online Teacher Resource Center – ponúka podporu a rôznorodé 

materiály pre učiteľov. 

Oxford Academic 
Vocabulary Practice
Naučte sa a precvičte si slová, ktoré 
potrebujete na akademické písanie 
LOWERINTERMEDIATE B1 A UPPERINTERMEDIATE B2C1
JULIE MOORE A RICHARD STORTON

Oxford Academic Vocabulary Practice je určená študentom, ktorí chcú 
študovať akýkoľvek predmet na vysokej škole v angličtine. 250 aktivít 
Vám pomôže naučiť sa a precvičiť si viac než 650 kľúčových slov, ktoré 
sa používajú v akademických písomných prácach.

Slovná zásoba je vyberaná zo zoznamu slov, (The Oxford Corpus 

of Academic English) ktorý je zostavený z 85 miliónov slov 

akademického charakteru. Praktická učebnica s cvičeniami Vám 

ukáže, ako sú slova používané v akademických oblastiach: prírodné, 

spoločenské a humanitné vedy.

• Autentické texty  Vám ukážu, ako používať slová v akademickom 

kontexte.

• Slová z akademického zoznamu slov (Academic Word List) 

sú v textoch zvýraznené.

• 650-slovný glosár s defi níciami slov a ich výslovnosťou.

• Prehľad používania gramatiky, kolokácií a predložiek v akademickej 

angličtine.

• Kľúč ku všetkým cvičeniam.

Online cvičenia nájdete na: www.oup.com/elt/academicvocabulary.
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Oxford Advanced Learner’s Dictionary
Ninth Edition

UPPERINTERMEDIATE AŽ ADVANCED B2C2
A. S. HORNBY
EDITORS: MARGARET DEUTER A JENNIFER BRADBERY

Oxford Advanced Learner’s Dictionary je svetovo najpredávanejším slovníkom pre pokročilých 
študentov. Nová deviata edícia, ktorá obsahuje 185,000 slov, fráz a významov, rozvíja 
zručnosti, ktoré študenti potrebujú na zvládnutie skúšok a komunikáciu v angličtine. Je 
dokonalým nástrojom pre rozprávanie a písanie s úplne novými zdrojmi vrátane  Oxford 

iSpeaker a Oxford Speaking Tutor.

digitálna podpora

 DVD 

 Website

 App

Oxford Advanced 
Learner’s Dictionary App
Ninth Edition

• Vypočujte si skutočné britské a americké hlasy vyslovujúce slová 

a vzorové vety.

• Získajte prístup k vysokokvalitnému audio materiálu online alebo 

si stiahnite všetkých 116 000 vzorových viet na používanie offl  ine. 

• FREE  Stiahnite si 100 slov predtým, ako si zakúpite celú aplikáciu.

Oxford Children’s Picture Dictionary
for learners of English

Nádherne ilustrovaný slovník pomáha žiakom mladšieho školského veku s precvičovaním 
viac ako 800 slov v štyridsiatich tematických oblastiach učených v škole, 
vrátane People at Work, My Body alebo What’s the Time?

• Viac ako 800 slov v štyridsiatich tematických 

oblastiach učených v školách. 

•  Témy zamerané na CLIL prepájajú anglický jazyk 

s inými predmetmi, čo robí učenie zmysluplnejším.

• Zábavné aktivity na každej strane motivujú žiakov 

k rozprávaniu.

• 20 piesní uľahčuje zapamätanie si a vyslovovanie slov.  

• Nádherné ilustrácie vzbudzujú záujem 

u každého žiaka.

• Zahŕňa Cambridge English prípravu na skúšky.  

• Témy Young Learners pripravujú žiakov na testovanie. 

• Audio teraz k dispozícii na www.oup.com/elt/teacher/
ocpd.
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Oxford Essential Dictionary
ELEMENTARY AŽ PREINTERMEDIATE A1A2

Doplnené približne o 200 nových slov a nový iGuide na CD-ROMe, 
na ktorom sú inštrukcie ako pracovať so slovníkom.

•  24.000 slov, fráz a významov.

• Pomáha študentom naučiť sa najdôležitejšie slová a podporuje 

schopnosť ich používať.

• 2 000 označených kľúčových slov pre úroveň A1-A2.

• 500 Focus Notes – poznámky zamerané na hláskovanie, gramatiku 

a výslovnosť.

• 13 000 príkladov pomáha študentom používať slová správne.

• Viac ako 400 ilustrácií v  slovníku a 16-stranová farebná príloha 

v Picture Dictionary vysvetľuje náročné slová alebo poukazuje na 

rozdielny význam.

• 16 strán študijných materiálov poskytuje pomoc navyše pri témach 

ako napr. talking on the telephone, letter writing a talking about 

dates and numbers.

Essential Dictionary CD-ROM

•  Obsahuje kompletný slovník s defi níciami.

• Americká a britská výslovnosť všetkých slov a tisícov 

vzorových viet.

• Množstvo hier a interaktívnych cvičení, ktoré pripravujú 

študentov na skúšky typu KET, Starters, Movers a Flyers.

• iGuide, interaktívny návod, ktorý pomáha študentom 

pracovať s monolingválnym slovníkom.

2 nd EDITION

Štvrtá edícia úspešného slovníka Oxford Wordpower Dictionary 
obsahuje nové komponenty na úrovni intermediate - Oxford iWriter 
(na CD-ROMe) a Oxford Writing Tutor, nové poznámky s prípravou na 
skúšky a dva prípravné testy na skúšky PET a FCE.

• Viac ako 500 nových slov.

• Topic Notes - poznámky k okruhom tém ako napr. social 
networking, blogs, podcasts a iné.

• 24 Exam Tips - stratégie, ktoré pripravujú študentov na skúšky.

• Oxford Writing Tutor - pomáha študentom plánovať, písať a 

kontrolovať si svoje písomné práce.

• Oxford 3000™ kľúčové slová – vyznačené najpoužívanejšie slová.

• Help Notes  - „Help“ poznámky - rady, ako sa vyhnúť chybám.

• Fotografi e a kresby objasňujú zložité slová alebo ukazujú rozdiel 

medzi podobnými slovami.

• 16 strán s farebnými ilustráciami, na ktorých je slovná zásoba 

usporiadaná podľa tém.

Oxford 
Wordpower 
Dictionary

Príprava na skúšky PET a FCE

Oxford
Wordpower  
Dictionary

NEW 4TH EDITION

Oxford iWriterrriitttrWrriWrriiitiiiiittWWW iiiitW
Improve your writing with 
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4 th EDITION

Oxford 
Learner’s 

Dictionary 
of Academic

 English
with Oxford 

Academic iWriter on CD-ROM
INTERMEDIATE AŽ ADVANCED B1C2

Pomáha študentom naučiť sa jazyk, ktorý potrebujú na písanie 
v akademickej angličtine v ktoromkoľvek predmete.

•  Tento slovník pre študentov je jediný svojho druhu, ktorý sa 

zameriava špeciálne na akademickú angličtinu.

• Umožňuje študentom rozvíjať štýl akademického písania, ktorý je 

jasný, presný a primeraný. 

•  Zahŕňa 48 stranový Oxford Academic Writing Tutor.

•  Slová v slovníku sú vybrané zo zoznamu 85 miliónov slov z Oxford 

Corpus of Academic English a slovník poukazuje na to, ako sú slová 

zo všeobečnej angličtiny používané rôznymi spôsobmi 

v oblastiach akademických predmetov ako sú humanitné, 

prírodné a spoločenské vedy. 

Fourth Edition

INTERMEDIATE AŽ 
UPPERINTERMEDIATE 

B1B2

M Joint Winner, HRH The Duke of Edinburgh ESU English Language 

Book Award 2008 (Second Edition)

UPPERINTERMEDIATE AŽ ADVANCED B2C1

52.000 slov, fráz a významov.

Pokrýva všeobecnú slovnú zásobu + slovíčka z iných predmetov 

ako sú prírodopis, dejepis, matematika atď. Odporúča sa pre CLIL, 

bilingválne a odborné školy a pre študentov pripravujúcich sa na 

medzinárodné skúšky (IELTS a TOEFL®).

Oxford
STUDENT’S  
Dictionary
for learners using English  
to study other subjects

g g
to study other subjects
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3rd Edition

Ideal for CLIL /  

bilingual schools 

IELTS  TOEFL®

Oxford
STUDENT’S

Dictionary

Oxford 
Student’s 
Dictionary 
na štúdium iných 
predmetov 
v anglickom jazyku
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50  Also available in e-book format

Primary Resource
Books for Teachers
Art and Crafts with 
Children

Assessing Young Learners
M Winner British Council 

Innovation Award

M Shortlisted for the Ben Warren 

Prize

Creating Chants and Songs

Creating Stories with 
Children

Drama with Children

Games for Children

Grammar for Young 
Learners

The Internet and Young 
Learners

Projects with Young 
Learners

Storytelling with Children

Very Young Learners
M Shortlisted for  B. Warren Prize

M Shortlisted for the Frank Bell Prize

Writing with Children
M Winner Union’s Duke of 

Edinburgh Book Competition

Young Learners
M Shortlisted for the Frank Bell Prize

Oxford Basics for 
Children
Každá lekcia ponúka detaily 

vyučovacej hodiny alebo cvičenia 

s cieľmi hodiny a ich prípravou.

Séria metodík je vhodná najmä 

pri nedostatku výukového 

materiálu.

Starting and Ending 
Lessons 
Starting and Ending Lessons sa 

venuje potrebám žiakov v oblasti 

opakovania učiva. Ponúka ľahké 

a prispôsobivé cvičenia, ktoré sú 

kinestetické a hravé a udržujú 

rozmanitosť v triede.

English Through Music 
Akčné hry, rýmovačky a 

jednoduché pesničky, ktoré 

obsahujú primeraný jazyk a 

rozvíjajú hudobné zručnosti.

Listen and Do 
30 krátkych a jednoduchých 

fyzických aktivít pomáha deťom 

počúvať a odpovedať na 

hovorenú agličtinu.

Storytelling
Príbehy v rôznych žánroch 

a aktivity, ktoré stimulujú žiakov.

Vocabulary Activities
25 hotových aktivít 

pre 4-12 ročných.

English for Primary 
Teachers
MARY SLATTERY A JANE WILLIS

Ocenená publikácia je praktickou príručkou 
s aktivitami a jazykom pre komunikáciu 
v triede pre učiteľov 1. stupňa ZŠ.

•  Pomáha učiteľom používať angličtinu v triede sebavedome 

a efektívne.

• Poskytuje učiteľom praktické rady a techniky učenia angličtiny 

na 1. stupni ZŠ.

• Audio CD obsahuje reálne príklady komunikácie v triede 

po anglicky plus cvičenia výslovnosti.

Cross-Curricular 
Resources for YL
IMMACOLATA CALABRESE A SILVANA RAMPONE 

Zbierka primeraných a jednoducho použiteľných 

učebných materiálov pre učiteľov, ktorí chcú učiť 

iné predmety v angličtine. 

Practical Classroom 
English
GLYN HUGHES A JOSEPHINE MOATE

•  Praktická príručka pre učiteľov angličtiny 

ponúka reálny jazyk používaný v rôznych 

fázach hodiny.

• Každodenné frázy, inštrukcie, práca s učebnicou 

a technológiami, pochvala, práca so žiakmi.

Supporting Learners 
with Dyslexia
MICHELE DALOISO

•  Príručka poskytne podporu učiteľom, ktorí 

pracujú so žiakmi s dyslexiou.

• Vysvetľuje základnú charakteristiku dyslexie 

a ponúka metodické postupy a praktické 

aktivity pre prácu so žiakmi s dyslexiou.

Oxford Basics
Každá kniha obsahuje 25 až 

30 lekcií medzi úrovňami 

elementary až intermediate. 

Všetky aktivity sú jednoduché 

a prispôsobené na prácu 

v laviciach. Obsahujú 

fotokopírovateľné obrázky.

 Activities Using 
Resources
HEATHER WESTRUP A JOANNA BAKER

 Classroom English 
BRYAN GARDNER A FELICITY GARDNER

 Cross-curricular 
Activities
HANA ŠVECOVÁ

 Intercultural Activities
MICHAELA CANKOVA A SIMON GILL

Introduction to Teaching 
English
JILL HADFIELD A CHARLES HADFIELD

 Presenting New 
Language
JILL HADFIELD A CHARLES HADFIELD

 Simple Listening 
Activities
JILL HADFIELD A CHARLES HADFIELD

 Simple Reading 
Activities
JILL HADFIELD A CHARLES HADFIELD

 Simple Speaking 
Activities
JILL HADFIELD A CHARLES HADFIELD

 Simple Writing 
Activities
JILL HADFIELD A CHARLES HADFIELD

 Teaching Grammar
JIM SCRIVENER

 Focus on Reading
ESTHER GEVA A GLORIA RAMÍREZ

Cieľom Focus on Reading je pomôcť učiteľom 

rozvinúť hlbšie chápanie zručností 

a faktorov obsiahnutých v rozvíjaní čítania 

v druhom jazyku, poskytnúť učiteľom praktické 

zručnosti efektívneho učenia a hodnotenia 

čítania v druhom jazyku.
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Resource Books for 
Teachers
SERIES EDITOR: ALAN MALEY

Mimoriadne populárna séria metodík 
určená pre učiteľov stredoškolákov 
a dospelých. Poskytuje praktické rady 
a pomoc, ako aj množstvo nápadov 
a materiálov pre vyučovanie v triede.

Advanced Learners
ALAN MALEY

 Beginners
PETER GRUNDY

 Classroom Dynamics
JILL HADFIELD

Conversation
ROB NOLASCO A LOIS ARTHUR

Creative Poetry Writing
JANE SPIRO

 Cultural Awareness
BARRY TOMALIN A SUSAN STEMPLESKI

Dictionaries
JON WRIGHT

 Drama and Improvisation
KEN WILSON

English for Specifi c Purposes
KEITH HARDING

Exam Classes
PETER MAY

Film
SUSAN STEMPLESKI A BARRY TOMALIN

Global Issues
RICARDO SAMPEDRO A SUSAN HILLYARD

Grammar
M Highly Commended English-Speaking 

Union’s Duke of Edinburgh Book 

Competition

SCOTT THORNBURY

 Grammar Dictation
RUTH WAJNRYB

Homework
LESLEY PAINTER

Images
JAMIE KEDDIE

 The Internet
SCOTT WINDEATT, DAVID HARDISTY 

A DAVID EASTMENT

 Learner-based Teaching
COLIN CAMPBELL A HANNA KRYSZEWSKA

Listening
M Winner Frank Bell Prize

GOODITH WHITE

Literature
ALAN MALEY A ALAN DUFF

 Music and Song
TIM MURPHEY

 Newspapers
PETER GRUNDY

 Project Work, Second Edition
DIANA FRIEDBOOTH

 Pronunciation
CLEMENT LAROY

Role Play
GILLIAN PORTERLADOUSSE

 Storybuilding
JANE SPIRO

 Teaching Other Subjects 
Through English
SHEELAGH DELLER A CHRISTINE PRICE

Teenagers
GORDON LEWIS

Vocabulary, Second Edition
JOHN MORGAN A MARIO RINVOLUCRI

Writing, Second Edition
TRICIA HEDGE 

Into the Classroom
Séria krátkych, praktických príručiek, ktoré 
učiteľom na základných a stredných školách 
pomôžu zvládnuť výzvy nových trendov vo 
vyučovaní anglického jazyka. Každý z titulov 
sa zameriava na špecifi ckú oblasť vo vyučovaní 
jazykov. Rovnako ponúka širokú škálu praktických 
aktivít a návodov, ako zaradiť tieto aktivity na 
hodiny (“Try this“). V Oxford Teachers´ Club sú 
dostupné doplnkové materiály ku kapitolám. Tituly 
sú k dispozícii aj v elektronickej verzii (e-Book).

 Bringing creative teaching 
into the young learner 
classroom   
LYNNE CAMERON A PENNY MCKAY 

 NEW  Learning Technology
GORDON LEWIS

 NEW  Motivational Teaching
NICK THORNER

 Bringing technology into 
the classroom
GORDON LEWIS

 Literature
AMOS PARAN A PAULINE ROBINSON

 Mixed-Ability Teaching
EDMUND DUDLEY A ERIKA OSVÁTH

 Special Educational Needs
MARIE DELANEY

 Extensive Reading 
(Revised Edition)
RICHARD DAY, JENNIFER BASSETT, BILL BOWLER, SUE 

PARMINTER, NICK BULLARD, MARK FURR, NINA PRENTICE, 

MINAS MAHMOOD, DANIEL STEWART A THOMAS ROBB

 Bringing technology into 
the classroom
GORDON LEWIS

NEW   Mobile Learning
SHAUN WILDEN

Oxford Handbooks for Language Teachers
 Putting CLIL 

into Practice
PHIL BALL, KEITH KELLY 

A JOHN CLEGG

 How Languages 
are Learned 
Fourth Edition

PATSY M LIGHTBOWN A NINA SPADA
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1

www.oup.com/elt

CENTRÁLNA KANCELÁRIA a GRÁTIS CENTRUM

REGIONÁLNE KANCELÁRIE
Bratislavský, Nitriansky  
a Trnavský kraj

GABRIELA HROŠŠOVÁ 
ELT consultant 
Piaristická 2 
949 01 Nitra 
0918/997 964 
gabriela.hrossova@oup.com

Žilinský a Trenčiansky kraj 
a okresy MA, SE, SI, PN, BS, ZC, ZH

PETER HUČEK 
ELT consultant 
Hviezdoslavova 48 
010 67 Žilina 
0918/913 696 
peter.hucek@oup.com

Prešovský kraj a okresy BB, LM

ROMAN ČANČINOV 
ELT consultant 
Budovateľská 63/A 
080 01 Prešov 
0915/941 785 
roman.cancinov@oup.com

Košický kraj a okresy BR, KA, VK, ZV, 
DT, LC, PT, RA, RS

EVA MOZEŠOVÁ 
ELT consultant 
Slovenská 26 
040 01 Košice 
0915/786 095 
eva.mozesova@oup.com

ALŽBETA ŠVÁRNA

OXFORD UNIVERSITY PRESS, org. zložka 
Smrečianska 5 
811 05 Bratislava  
0917 410 598 
alzbeta.svarna@oup.com
Pre posielanie grátis požiadaviek: gratissk@oup.com  




