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Oxford Bookworms
Library
� Série ãetby adaptovaná do 6

jazykov˘ch úrovní od základní
aÏ po pokroãilou.

� ·irok˘ v˘bûr námûtÛ od klasic-
k˘ch pfiíbûhÛ aÏ po moderní
fikce.

� Ke knihám je moÏno zakoupit
audio kazety nebo audio CD.

English File Business
Resource Books Elem.,
Interm., Upper-Int.
� Kopírovatelné pfiíruãky

pro uãitele s aktivitami pro
mluvení, ãtení a procviãení
slovní zásoby z profesionálního
prostfiedí.

� Lze pouÏít k jakémukoliv kurzu.

Oxford Practice Grammar
� Kniha s klíãem ke cviãením

nebo bez klíãe.
� Gramatika pro stfiední, vysoké

a jazykové ‰koly s CD-ROMem.
� Pravidelnû se opakující testy.
� Ideální pro studenty, ktefií se

pfiipravují na FCE, na pfiijímací
zkou‰ky na V· nebo pro
samostudium.

Big City 1, 2, 3
� Video kazeta (50 min.), studentská

uãebnice a metodická pfiíruãka.
� ReportáÏe faktu s tématy z pracov-

ního prostfiedí velk˘ch firem
(úspûch v marketingu, adaptace
na zmûny, …)

� Jako doplnûk k jakémukoli kurzu
pfiíslu‰né jazykové úrovnû (v‰eo-
becné nebo obchodní angliãtiny).

New Headway Video Pre-Int.
� Video kazeta (35 min.), studentská

uãebnice a metodická pfiíruãka.
� 6 komediálních pohledÛ na Ïivot

a pfiíhod ãtyfi mlad˘ch lidí, ktefií si
spolu pronajmou jeden dÛm.

� Jazyková úroveÀ a slovní zásoba
vychází z uãebnice New Headway
Pre-Intermediate a doplÀuje ji.

Workshop Series:
Business and Commerce
� Titul z nové série doplÀkov˘ch

materiálÛ pro studenty
na odborn˘ch ‰kolách.

� Zamûfiení na speciální slovní
zásobu, jazykové dovednosti
a praktické informace.

� Aktuální texty rÛzn˘ch typÛ –
noviny, broÏury, webové stránky.

G R A M A T I K A

V I D E Oâ E T B A

Oxford Bookworms
Factfiles
� OdstupÀovaná jazyková

úroveÀ a poãet pouÏit˘ch slov
(úrovnû 1 aÏ 4.)

� Ideální pfii studiu reálií a kultury
anglicky mluvících zemí.

� Ke knihám je moÏno zakoupit
audio kazety nebo audio CD.

DOPL≈KOVÉ MATERIÁLY

The Good Grammar Book
� Kniha s klíãem ke cviãením

nebo bez klíãe.
� Velmi pfiehledná gramatika

pro v‰echny typy a stupnû ‰kol.
� Srozumitelná, snadno se pouÏívá.
� Uãí a procviãuje anglickou gra-

matiku v mluvené i psané formû.
� Testy pro zji‰tûní, co uÏ student

umí a co se musí je‰tû douãit.


