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Oxford Learner’s Bookshelf
Elektronické učebnice a výukové materiály

www.oxfordlearnersbookshelf.com

Pokud ještě nemáte Oxford ID 
(váš e-mail a heslo), vytvořte si jej

Stáhněte si zdarma aplikaci 
pro využití materiálů offline 

Aktivujte výukové 
materiály pomocí 
zakoupených kódů

Klikněte a spojte se 
přímo se správcem 
systému v reálném čase

Pomoc 
a podpora

Pokud máte svoje Oxford ID, 
přihlaste se a začněte pracovat

Vyzkoušejte si vybrané 
materiály zdarma

Máte výběr ze stovek 
elektronických učebnic a materiálů 

Elektronické materiály od Oxfordu nabízí:
• jednoduchou a rychlou aktivaci, automatické aktualizace

• neocenitelnou pomoc při distanční i prezenční výuce

• uživatelsky přátelské a atraktivní prostředí

• pomoc a podpora: NEW   Live Chat umožňuje spojit se přímo se 
správcem systému v reálném čase (5 dní v týdnu, 24 hodin denně) 
a vyřešit technický problém okamžitě

• synchronizaci uložené práce v tzv. cloudovém prostředí

• kompletní obsah učebnic, zjednodušené četby v elektronické 
podobě a tzv. Classroom Presentation Tool (viz str. 32–33)

• integrované audio i video

• možnost zpomalit nebo zrychlit nahrávku

• funkci nahrávání

• ideální řešení pro skupiny mixed ability

• vestavěné nástroje (mohou se u jednotlivých titulů lišit)

• automatické opravy u mnoha cvičení

• integrovaný výkladový slovník

• verze pro tablety k dispozici pro zařízení 
s operačním systémem iOS i Android 

• možnost stáhnout si zdarma aplikaci 
pro využití materiálů OFFLINE

• online i offline verze pro počítače a notebooky 
k dispozici na www.oxfordlearnersbookshelf.com

Materiály vhodné pro studenty

• elektronické učebnice a pracovní sešity

• zjednodušená četba

Materiály určené pouze pro učitele

• Classroom presentation tool

  

  

Nestažený materiál

Stažený 
materiál

Stažení offline aplikace

http://account.oup.com
http://www.oxfordlearnersbookshelf.com
http://www.oxfordlearnersbookshelf.com
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Zde přidávejte 
nové položky 
pomocí 
zakoupených 
kódů 

Zde spravujte svůj účet

NEW zde filtrujte jednotlivé 
položky vaší knihovny

Zde zdarma vyzkoušejte 
vybrané tituly 

Zde vyhledávejte dostupné 
tituly nebo úrovně 

Oxford Readers 
Collections
• 25 různých titulů v jedné úrovni na 1 rok 

pro jednoho uživatele

• čtyři různé úrovně: A1   A1/A2   A2/B1   B1/B2
• integrované audio

• motivující čtenářský deník – Reading diary

• certifikát pro čtenáře ke stažení

Více informací k elektronickým materiálům zde: https://elt.oup.com/feature/global/digital-learning/?cc=cz&selLanguage=cs

E-book obsahuje poslechy a videosekvenceRychlá navigace obsahem

Pozice ovládacího panelu

Vyhledávání

Zobrazení v režimu jedné 
nebo dvou stran

Pokročilé zobrazení

Výřez

Pero/zvýrazňovač

Poznámky

Záložky

Kontrola a výsledky

Odstranění anotací

Přechod mezi SB a WB 
(jen u některých titulů)

Rychlá navigace 
na libovolnou stránku

Uložení a návrat do přehledu 
stažených titulů v OLB

Návrat na titulní stranu

Zvětšení/zmenšení

Ukázka z English File Fourth Edition Intermediate Student’s Book e-book 

Ukázka z English File Third Edition Intermediate Plus Student’s Book e-book 

http://account.oup.com
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Digitální řešení ideální pro distanční 
i prezenční výuku

• nástupce iTools, kód na kartě v metodické příručce nebo 
elektronický kód

• součást učitelské sady při čerpání prémiových titulů pro školy 
(u některých titulů SB a WB samostatně)

• k dispozici online na www.oxfordlearnersbookshelf.com

• jednoduchá a rychlá aktivace, automatické aktualizace

• možnost použití online i offline, na notebooku, stolním počítači 
ve třídě i tabletu 

• synchronizace uložené práce mezi počítačem a tabletem 
v tzv. cloudovém prostředí

• obsah učebnice i pracovního sešitu, doplňkové aktivity, 
integrované audio, video, obrázky

• vestavěné nástroje (může se lišit u různých titulů, více informací u regionálních zástupců)

• integrovaný výkladový slovník

Rychlá navigace obsahem

Pozice ovládacího panelu

Vyhledávání

Zobrazení v režimu jedné 
nebo dvou stran

Pokročilé zobrazení

Výřez

Pero/zvýrazňovač

Poznámky

Záložky

Kontrola a výsledky

Odstranění anotací

Přechod mezi SB a WB 
(jen u některých titulů)

Rychlá navigace 
na libovolnou stránku

Uložení a návrat do přehledu 
stažených titulů v OLB

Návrat na titulní stranu

Po kliknutí sem se zobrazí rozšiřující 
interaktivní materiály (hry, obrázky atd.) 

Ukázky z Classroom Presentation Tool, Project Explore 2, Student's Book (7. třída ZŠ)

Zvětšení/zmenšení

Vestavěné nástroje Kontrola 
odpovědí

Zobrazení 
správné odpovědi

Možnost odstranit 
odpovědi

http://account.oup.com
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Integrované audio a video 

Označní konkrétní 
pasáže nahrávky

Volba rychlosti 
přehrávání

Přepis 
nahrávky

Vrácení 
o 5 sekund

Vlastní zvukový 
záznam

Ukázka z Classroom Presentation Tool, Solutions Third Edition, Student’s Book 

Přehrávání 
videa

Možnost zobrazit 
interaktivní skript

Zvětšení na celou 
obrazovku

Ukázka z Classroom Presentation Tool, Headway Fifth Edition, Student’s Book 

Integrovaný výkladový slovník v e-booku 
i Classroom Presentation Tool 

Možnost 
vyhledávat 
pojmy 
v elektronické 
knize, vlastních 
poznámkách 
nebo 
výkladovém 
slovníku

Ukázka z e-booku edice Oxford Read and Discover – How We Make Products

http://account.oup.com

