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English Plus
Second Edition
PRO DĚTI VE VĚKU 10–15 LET A1– B2

Ben Wetz, Robert Quinn, Diana Pye a Katrina Gormley

• 80 % obsahu aktualizováno

• vylepšený sylabus jazykových dovedností s důrazem 
na mluvení a poslech

• rébusy, hry a písničky

• pracovní sešit s Practice Kit – poslechy + doplňkové 
online procvičování

• úroveň Starter vhodná pro žáky ve věku 10–11 let

• snadno přizpůsobitelný obsah – sekce Options (Extra Listening and Speaking, 
Curriculum Extra, Culture, Song/Project) – ideální pro skupiny mixed-ability

• Teacher’s Resource Disk – testy a pracovní listy navíc (3 úrovně obtížnosti)

• Classroom Presentation Tool pro práci s interaktivní tabulí, počítačem 
nebo dataprojektorem (viz str. 34–35)

• English Plus Second Edition DVD – doplňkový videomateriál včetně 
pracovních listů pro každou lekci (Vox pops,  Speaking dialogues, 
Documentaries, Grammar animations)

ZDARMA ke stažení na www.oup.com/elt:

• Teacher’s Guide s obsahem z Teacher’s Resource Disk

• slovníček

• Class Audio

• Workbook Audio

Doložka MŠMT
úrovně 1 a 2

MSMT–20336/2016

Doložka MŠMT
úrovně Starter, 3 a 4
MSMT–34239/2017

English Plus Second Edition Starter Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
Student’s Book 9780194201612 9780194200592 9780194200615 9780194201575 9780194201599
Student’s Book e-book 9780194240659 9780194240703 9780194240758 9780194240802 9780194240857
Workbook with access to Practice Kit 9780194202404 9780194202190 9780194202244 9780194202299 9780194202343
Workbook e-book 9780194122009 9780194122016 9780194122023 9780194122030 9780194122047
Teacher’s Book with Teacher’s Resource Disk 
and access to Practice Kit 9780194202374 9780194202183 9780194202237 9780194202282 9780194202336
Class Audio CDs 9780194201889 9780194201841 9780194201858 9780194201865 9780194201872
Classroom Presentation Tool Student’s Book 9780194214315 9780194214391 9780194214476 9780194214551 9780194214636
Classroom Presentation Tool Workbook 9780194214322 9780194214407 9780194214483 9780194214568 9780194214643
DVD  9780194201964† 9780194202008*  

† pro úrovně 1 a 2
* pro úrovně 3 a 4

The right mix 
for every 

lesson

Materiál navíc 
pro každou 
lekci, vhodné 
pro třídy 
mixed-ability

Zajímavá 
témata

Ukázka z učebnice English Plus Second Edition 2
Sekce Finished? zaměstná 
rychlejší studenty

Otevřete si 
brožuru

http://account.oup.com
https://view.pagetiger.com/english-plus-2e-brochure
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Doložka MŠMT
úrovně Elementary, 

Pre-intermediate a Intermediate
MSMT-28673/2021-8
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Life Vision  NEW
ELEMENTARY AŽ ADVANCED A1– C1

Jeremy Bowell, Jane Hudson, Paul Kelly, 
Carla Leonard a Weronika Salandyk

Nový moderní kurz pro střední školy, který připraví studenty nejen 
k maturitní zkoušce, ale poskytne jim také průpravu k získání 
dovedností, bez kterých se v současném globálním světě neobejdou.

• Your Life: Umožňuje studentům stát se zodpovědnými a úspěšnými 
občany současného globálního světa.

• Your Motivation: Rozšiřuje obzory a motivuje skrze reálná témata 
zajímavá pro teenagery.

• Your Success: Připravuje studenty na celoživotní úspěch a plnění cílů 
dnešního dynamického, rychle se vyvíjejícího světa.

• Global Skills – samostatné sekce a navíc i aktivity napříč celým 
obsahem vybavují studenty vitálními dovednostmi moderní doby 
(úspěšná týmová práce, řešení problémů, kulturní povědomí, kreativní 
myšlení, zachování zdraví, online bezpečnost aj.)

• Mediation aktivity – poskytují studentům výbavu pro úspěšné 
sdílení a komunikování informací v angličtině (např. dovednosti 
interpretace, shrnutí a zaznamenávání)

• Think and Share aktivity – povzbuzují studenty k analytickému myšlení, 
zdůvodňování svých odpovědí a zpochybňování jiných názorů

• zajímavé fotografie a YouTube style vlogy na počátku každé lekce 
uvádí studenty zábavnou formou blízkou jejich věku do tématu 
a představují slovní zásobu a gramatiku dané lekce

• 360° interaktivní obrázky – přenáší studenty do reálného prostředí, 
ve kterém si mohou rozvinout digitální gramotnost a aplikovat 
naučený jazyk při skupinové práci na projektech

• gramatické animace – atraktivní a jasné představení gramatických 
jevů, ke kterým se může student vracet

• dokumentární videa – přináší do hodin angličtiny reálný svět

• Maturita Skills Trainer – důkladná systematická příprava na maturitu

• Maturita Skills Test – jeden kompletní maturitní test se zadáním 
v českém jazyce

• Functions Bank, Writing Bank, Wordlist s českou podporou

• Culture sekce v pracovním sešitě prezentují českou kulturu 
v anglickém jazyce

Oxford English Hub – Veškerý digitální obsah nyní jak pro studenty, 
tak i pro učitele na jednom místě s nutností jediného přihlášení.

Your success.
Now and in the future

Oxford English Hub

Zvolte si svůj balíček!
Life Vision přináší flexibilní volbu pro studenty i učitele skrze 
tištěné či čistě digitální balíčky.

‘I especially like the Vlogs 
which I think will attract a lot 

of attention’ – Life Vision piloter

Studenti:
• E-book nově součástí tištěné učebnice

• Online Practice poskytující doplňkové online procvičování

Učitelé:
• Classroom Presentation Tool pro práci s interaktivní tabulí 

nebo projektorem

• Online Practice LMS – možnost monitorování práce studentů 
v online prostředí

• testy a další doplňkové materiály, audio, video ke stažení

• Professional Development – cílené školení, odborné rady 
a podpora pro osobní rozvoj

NEW NEW 2023 2023NEW

C O U R S E  M A T E R I A L S  T E E N A G E R S
T O  I N T E R A C T  W I T HW A N T  

Otevřete si 
brožuru

http://account.oup.com
https://oup.pagetiger.com/life-vision-brochure-cz/1
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Life Vision Elementary Pre-Intermediate Intermediate
Student Book with e-book CZ 9780194080002 9780194080286 9780194080569
Student Book with Digital Pack 9780194079945 9780194080194 9780194080477
Student Digital Pack 9780194079952 9780194080217 9780194080491
Workbook with Online Practice CZ 9780194080118 9780194080392 9780194080675
Workbook e-book 9780194063784 9780194063012 9780194063029
Teacher’s Guide with Digital Pack 9780194080064 9780194080347 9780194080620
Teacher Digital Pack 9780194080071 9780194080354 9780194080637

Interaktivní Vision 360 ° obrázky, které studenti mohou 
prozkoumat prostřednictvím hotspotů se zvukem. 
Tyto obrázky přenášejí studenty do prostředí reálného 
světa, kde rozvíjejí dovednosti digitální gramotnosti 
a uplatňují angličtinu mimo třídu. Studenti mají přístup 
k obrázkům prostřednictvím CPT, Student Resources 
nebo Student e-book, což umožňuje učitelům nebo 
studentům vedené zkoumání obsahu a rozvíjení 
samostatnosti žáků.

Skupinové aktivity zaměřené na mluvení 
usnadňují spolupráci při projektech.

Osnova odpovídající 
CEFR

YouTube style vlog 
prezentuje gramatiku 
a slovní zásobu.

Think & Share: aktivity 
podporující rozvoj 
kritického myšlení.

Každou lekci otvírá 
zajímavá fotografie, 
která by měla studenty 
motivovat mluvit. 
Teacher’s Guide 
poskytuje otázky 
pro učitele, které 
mohou použít.

Global skills lessons poskytují studentům 
neocenitelné strategie, které jim pomohou 
se stát úspěšnými globálními občany.

Témata, jako je úspěšná týmová práce, řešení 
problémů, kulturní povědomí, udržení zdraví 
a bezpečnost online, poskytují studentům 
příležitosti naučit se klíčové dovednosti pro 
celoživotní učení a úspěch.

http://account.oup.com
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Insight  NEW

Second Edition
ELEMENTARY AŽ ADVANCED A1– C1

Jayne Wildman, Claire Thacker, Neil Wood, 
Alexandra Paramour, Fiona Beddall a Cathy Myers

• 40% nový materiál s důrazem na úvodní texty a s cílem 
motivovat teenagery

• podnětná, náročnější témata, texty bohaté na informace vybízejí 
studenty k přemýšlení o jazyce a současných tématech

• nové zaměření na Global Skills – rozvíjí dovednosti, které studenti 
potřebují v životě, při dalším vzdělávání a úspěchu v práci

• Assessment for Learning – prostor k sebehodnocení studentů – 
prostupuje učebnicí i pracovním sešitem (Assess your Progress)

• zastoupena maturitní témata a příprava ke zkouškám (Maturita, 
Oxford Test of English nebo Cambridgeské zkoušky)

• Cumulative reviews v učebnici

• nová videa ke global skills a reáliím

• nové animace gramatiky

• nové a vylepšené lekce psaní zahrnují jasné modelové texty

• rozšiřování slovní zásoby v každé lekci v sekcích Vocabulary Extra

• Online practice s dalšími interaktivní aktivitami k procvičení 
gramatiky, slovní zásoby a dovedností

Oxford English Hub – Veškerý digitální obsah nyní jak pro studenty, 
tak i pro učitele na jednom místě s nutností jediného přihlášení.

Pracovní sešit:
• nově 5 stránek Global Skills

• přehled a další procvičení mluvnice, slovníček

• Literature & Exam Insight

Oxford English Hub

Insight Second Edition Elementary Pre-Intermediate Intermediate Upper Intermediate Advanced
Student’s Book 9780194262019 9780194262729 9780194262354 9780194263092 9780194261678
Student’s Book e-book 9780194262088 9780194262781 9780194262439 9780194263177 9780194261746
Workbook 9780194262255 9780194262972 9780194262606 9780194263344 9780194261913
Workbook e-book 9780194262231 9780194262958 9780194262583 9780194263320 9780194261890
Teacher’s Guide 9780194262118 9780194262835 9780194262460 9780194263207 9780194261777
Student’s Book CPT 9780194262064 9780194262767 9780194262415 9780194263153 9780194261722
Workbook CPT 9780194262217 9780194262934 9780194262569 9780194263306 9780194261876
Student’s Book with Online Practice 9780194264624 9780194264822 9780194265140 9780194265461 9780194265782
Student’s Book with Digital Pack 9780194264600 9780194264808 9780194265126 9780194265447 9780194265768
Student’s Digital Pack 9780194264556 9780194264723 9780194265041 9780194265362 9780194265683
Teacher’s Guide with Digital Pack 9780194264648 9780194264914 9780194265232 9780194265553 9780194265874
Teacher’s Digital Pack 9780194264563 9780194264730 9780194265058 9780194265379 9780194265690

Empower, 
Develop, 

Inspire

Studenti:
• Online Practice

• E-books

Učitelé:
• Classroom Presentation Tool pro práci s interaktivní tabulí 

nebo projektorem

• Online Practice LMS – online monitorování práce studentů

• testy, pracovní listy a další materiály, audio, video ke stažení

• metodická příručka v PDF

• Professional Development – cílené školení, odborné rady 
a podpora pro osobní rozvoj k tématům Assessment for 
Learning, Global Skills a Learner Agency

Zažádáno 
o doložku MŠMT

202320232023 NEW NEW

Po každé druhé lekci 
část věnovaná 
Global Skills Každá část zakončená 

projektem, kde 
studenti převádí 
Global Skills do praxe

Sekce Global Skills 
seznamují studenty 
s dovednostmi 
potřebnými 
v moderním světě

Ukázka z učebnice 
Insight Second Edition

Doprovodné video 
ke každé lekci

Otevřete si 
brožuru

http://account.oup.com
https://oup.pagetiger.com/insight2e-brochure
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Maturita Solutions
Third Edition
ELEMENTARY AŽ ADVANCED A1– C1

Tim Falla, Paul A. Davies

• 100 % obsahu aktualizováno

• ověřená přehledná struktura lekcí

• Maturita Skills Trainer – důkladná systematická příprava na maturitu

• Introduction Unit – rekapituluje základní slovní zásobu a gramatické 
jevy, usnadňuje vstup do dané úrovně

• Listening Skills lesson – systematický nácvik dílčích dovedností 
(listening sub-skills) pro úspěšné zvládnutí poslechu

• Word Skills lesson – důraz na pochopení, rozvoj a úspěšné osvojení 
slovní zásoby

• pravidelné opakování nového učiva v různých kontextech v rámci lekce

• Culture Bank – vhled do kultury anglicky mluvících zemí

• Solutions Course DVD – doprovodný videomateriál včetně 
pracovních listů tematicky rozvíjí obsah z učebnice v sekcích 
Culture Bank (DVD je společné pro všechny úrovně); videa také 
součástí Classroom Presentation Tool

• Extra Speaking Tasks – více příležitostí pro nácvik mluvení

• Recycle boxes – připomínají již dříve probrané jevy

• Cumulative Reviews a delší Unit Reviews

• Teacher’s books včetně obsahu z Teacher’s Resource Disk, 
Teacher’s Guides, testy, a další materiály pro učitele v Oxford 
Teacher’s Club

• Classroom Presentation Tool pro práci s interaktivní tabulí, počítačem 
nebo tabletem (viz str. 34)

• klíče k pracovním sešitům a přepisy nahrávek  veškerých poslechů 
na www.oup.com/elt

• e-books – učebnice a pracovní sešit v digitální podobě (viz str. 32)

• Online Practice – doplňkové online procvičování

Ukázka z učebnice Maturita Solutions Third Edition Pre-Intermediate 

Doložka MŠMT
úrovně Pre-intermediate 

a Intermediate
MSMT-17116/2017-15

Doložka MŠMT
úrovně Elementary 

a Upper-intermediate
MSMT–9833/2018-8
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Pro více informací a přístup 
do digitálních komponentů 
Maturita Solutions 3 Edice 
prozkoumejte brožuru:

https://view.pagetiger.com/ 
solutions-3rd-edition-brochure

http://account.oup.com
https://elt.oup.com/teachers/solutions/?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
https://elt.oup.com/teachers/solutions/?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
http://www.oup.com/elt
https://view.pagetiger.com/solutions-3rd-edition-brochure
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Ukázka z učebnice 
Maturita Solutions 

Third Edition 
Pre-Intermediate, 

Culture Bank

Maturita Solutions, Third Edition Elementary Pre-Intermediate Intermediate Upper-Intermediate Advanced
Student’s Book CZ 9780194561846 9780194510578 9780194504515 9780194506502
Workbook CZ 9780194561877 9780194510608 9780194504539 9780194506526
Student’s Book 9780194520515
Workbook 9780194520539
Online Practice 9780194562089 9780194510790 9780194504720 9780194506694 9780194520669
e-book (Student’s Book)† 9780194562041 9780194510776 9780194504706 9780194506670 9780194520645
e-book (Workbook)† 9780194562058 9780194510783 9780194504713 9780194506687 9780194520652
Teacher’s Pack 9780194562010 9780194510745 9780194504676 9780194506649 9780194520614
Class Audio CDs 9780194561945 9780194510677 9780194504607 9780194502993 9780194520577
DVD (Elementary to Advanced) 9780194561822*

Classroom Presentation Tool SB+WB 9780194209113 9780194209137 9780194209151 9780194209175 9780194209199

* společné pro všechny úrovně
† mezinárodní verze učebnice a pracovního sešitu bez specifické podpory v češtině

Leading the way 
to success

Další tituly na: www.oup.com/elt

Maturita Solutions Second Edition 

Ukázky z Maturita Solutions Third Edition Pre-Intermediate Classroom Presentation Tool

Ukázka z učebnice Maturita Solutions Third Edition Course DVD, 
video a pracovní list na Classroom Presentation Tool

http://account.oup.com
http://www.oup.com/elt
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Oxford studijní slovník
(česká verze Oxford Student’s Dictionary)
Aktualizované vydání
INTERMEDIATE AŽ ADVANCED B1– C1

• 52 000 slov, frází a významů

• 32 000 příkladů správného užití

• 2 300 poznámek s informacemi o gramatice, synonymech, 
stylu, kultuře atd.

• vazby a tematicky řazené skupiny slov pro rozšíření slovní zásoby

• 54 000 českých ekvivalentů

• Oxford 3000™ keywords – seznam 3 000 nejdůležitějších slov 
angličtiny a jejich významů

• 16 stran barevných ilustrací

• slovník lze použít při maturitní zkoušce

• roční přístup k Oxford studijní slovník App (ZDARMA na 12 měsíců)

• Oxford studijní slovník App – aplikace pro chytré telefony a tablety, 
nákup přes App Store a Google Play

Jediný oxfordský slovník s češtinou!

Slovník, se kterým 
si budete rozumět. 
Nejen u maturitní zkoušky.

A3

Meals
Jídla

l1 roast chicken /%r@Ust "tSIkIn/ pečené kuře

l2 stew /stju;/ dušené jídlo, guláš

l3 fried egg /%fraId "eg/ volské oko

l4 trout /traUt/ (pl. trout) pstruh

l5 roast beef /%r@Ust "bi;f/ hovězí pečeně

l6 soup /su;p/ polévka

l7 chips /tSIps/ (US French fries /%frentS "fraIz/) 
hranolky

l8 jacket potato /%dZ&kIt p@"teIt@U/  
(pl. potatoes) plněný brambor pečený ve slupce

l9 spaghetti with tomato sauce  
/sp@"geti wIø t@"mA;t@U sO;s/  
špagety s rajčatovou omáčkou

lQ muffin /"mVfIn/ typ koláčku

lW waffle /"wQfl/ vafle

lE cereal /"sI@ri@l/ cereálie (např. müsli, lupínky)

lR porridge /"pQrIdZ/ ovesná kaše

lT apple pie /%&pl "paI/ koláč plněný jablky

lY pumpkin pie /%pVmpkIn "paI/ dýňový koláč

lU ice cream /%aIs "kri;m/ zmrzlina

l1 l2

l3 l4 l5

l6 l8l7 l9

bowl 
cream 
cup
fork 
knife 
mustard
oil

pepper
plate
salt
saucer
spoon
sugar
vinegar

Zjistěte více

lT lY lU

lWlQ lE lR

Afghanistan /&f"g&nIstA;n/  Afghan /"&fg&n/
Africa /"&frIk@/ African /"&frIk@n/
Albania /&l"beIni@/ Albanian /&l"beIni@n/
Algeria  /&l"dZI@ri@/ Algerian /&l"dZI@ri@n/
America /@"merIk@/ (the) United States of America
Angola  /&N"g@Ul@/ Angolan /&N"g@Ul@n/
Antigua and Barbuda /&n%ti;g@ @n bA;"bju;d@/ Antiguan /&n"ti;g@n/,  
 Barbudan /bA;"bju;d@n/
Argentina /%A;dZ@n"ti;n@/ Argentine /"A;dZ@ntaIn/, Argentinian /%A;dZ@n"tIni@n/
Armenia /A;"mi;ni@/ Armenian /A;"mi;ni@n/
Asia /"eIS@, "eIZ@/ Asian /"eISn, "eIZn/
Australia /Q"streIli@/ Australian /Q"streIli@n/
Austria /"Qstri@/ Austrian /"Qstri@n/
Azerbaijan /%&z@baI"dZA;n/ Azerbaijani /%&z@baI"dZA;ni/,  
 an Azeri /@"ze@ri/
(the) Bahamas /b@"hA;m@z/ Bahamian /b@"heImi@n/
Bahrain /bA;"reIn/ Bahraini /bA;"reIni/
Bangladesh /%b&Ngl@"deS/ Bangladeshi /%b&Ngl@"deSi/
Barbados /bA;"beIdQs/ Barbadian /bA;"beIdi@n/
Belarus /%bel@"ru;s/ Belarusian /%bel@"ru;si@n/, Belorussian /%bel@"rVSn/
Belgium /"beldZ@m/ Belgian /"beldZ@n/
Benin /be"ni;n/ Beninese /%benI"ni;z/
Bolivia /b@"lIvi@/ Bolivian /b@"lIvi@n/
Bosnia and Herzegovina    Bosnian and Herzegovinian  
 /%bQzni@ @n%h3;ts@g@"vi;n@/  /%bQzni@n @n%h3;ts@g@"vIni@n/ 
Botswana /bQt"swA;n@/ Botswanan /bQt"swA;n@n/,  
 person: Motswana /mQt"swA;n@/,  
 people: Batswana /b&t"swA;n@/
Brazil /br@"zIl/ Brazilian /br@"zIli@n/
Brunei /%bru;"naI/ Bruneian /bru;"naI@n/
Bulgaria /bVl"ge@ri@/ Bulgarian /bVl"ge@ri@n/
Burkina /b3;"ki;n@/ Burkinan /%b3;"ki;n@n/
Burma /"b3;m@/ (now officially Myanmar) Burmese /b3;"mi;z/
Burundi /bU"rUndi/ Burundian /bU"rUndi@n/
Cambodia /k&m"b@Udi@/ Cambodian /k&m"b@Udi@n/
Cameroon /%k&m@"ru;n/ Cameroonian /%k&m@"ru;ni@n/
Canada /"k&n@d@/ Canadian /k@"neIdi@n/

GEOGRAPHICAL  
NAMES 
(zeměpisná jména)

Tento seznam uvádí anglický pravopis  
a výslovnost u zeměpisných jmen a názvů  
a s nimi spojených přídavných jmen. Na CD 
najdete české překlady názvů zemí, přídavných 
jmen a národností. 

Když mluvíte obecně o obyvatelích určité země, 
můžete použít slovo people:

Moroccan people, French people,  
Israeli people, Japanese people

K přídavnému jménu můžete přidat -s:
Moroccans, Israelis

Pokud výslovnost přídavného jména končí na   
/s/, /z/ nebo /S/, použijte the a nepřidávejte -s:

the Swiss, the Chinese, the French

Když chcete mluvit o určitém počtu lidí z nějaké 
země, přidejte k přídavnému jménu koncové -s, 
pokud jeho výslovnost nekončí na /s/, /z/ nebo /S/:

two Germans, some Pakistanis, a group of 
Japanese, a few Swiss

Někdy  existuje pro příslušníka určité země  
zvláštní označení. V tom případě je uvedeno  
za přídavným jménem, např. Denmark:  
Danish, a Dane.

two Danes, several Turks

country or continent aDjective/noun 
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x We agreed a price of £500. 4 [I] ~ with sth to think
that sth is right t souhlasit: I don't agree with ex-
periments on animals. 5 [I] to be the same as sth
t shodovat se: The two accounts of the accident do
not agree.
agreeable /@"gri;@bl/ adj. 1 pleasant; nice t pří-
jemný o DISAGREEABLE 2 (formal) ready to agree
t svolný: If you are agreeable (pokud souhlasíte),
we would like to visit your offices on 21 May.
d agreeably /-@bli/ adv. t příjemně: I was agreeably
surprised by the film.
agreementk /@"gri;m@nt/ noun 1 [U] the state of
agreeing with sb/sth t souhlas: She nodded her
head in agreement. x We are totally in agreement
with what (naprosto souhlasíme) you have said.
o DISAGREEMENT 2 [C] a contract or decision
that two or more people have made together t do-
hoda, smlouva: Please sign the agreement and re-
turn it to us. x The leaders reached an agreement
after five days of talks. x We never break an agree-
ment.
agribusiness /"&grIbIzn@s/ noun [U] the industry
concerned with making and selling farm products,
especially involving large companies t agroob-
chod, agropodnikání

COLLOCATIONS AND PATTERNS
Agriculture
Fruit and vegetables grow or are grown.
Pineapples grow in tropical climates.
We have been growing strawberries for many
years.

When fruit is almost ready to pick and eat,
it ripens or becomes ripe.
Peaches ripen in the sun.
Those pears are not quite ripe yet.

A plant produces fruit or vegetables.
The tree produces very sweet plums.

The amount of fruit/vegetables collected is the
harvest/crop.
Growers are expecting a plentiful harvest this
year.
Hereford enjoyed a bumper crop of apples.

Fruit that grows on trees grows in orchards
or groves. Nuts grow in groves.
apple/cherry orchards
almond/citrus/lemon/olive/orange groves

Plantations are large areas of land where fruit and
other crops grow.
banana/coffee/rice/sugar/tea plantations

agriculture /"&grIkVltS@(r)/ noun [U] keeping ani-
mals and growing crops for food; farming t země-
dělství: the Minister of Agriculture
d agricultural /%&grI"kVltS@r@l/ adj. t zemědělský
agritourism /"&grItU@rIz@m; -tO;r-/ noun [U] holi-
days in which tourists visiting a country stay with
local people who live in the countryside t agro-
turistika
agrochemical /"&gr@UkemIkl/ noun [C] a chemical
used in farming, especially for killing insects or for
making plants grow better t agrochemikálie
agronomist /@"grQn@mIst/ noun [C] a scientist who
studies the relationship between the plants that
farmers grow and the environment t agronom/-ka
d agronomy noun [U] t agronomie
aground /@"graUnd/ adv., adj.
Sadv. if a ship runs/goes aground, it touches the
ground in water that is not deep enough and it can-

not move t (najet) na mělčinu: The oil tanker ran/
went aground off the Spanish coast.

Sadj. t uvázlý na mělčině
ah /A;/ interj. used for expressing surprise, pleasure,
understanding, etc. t á: Ah, there you are.
aha /A;"hA;/ interj. used when you suddenly find or
understand sth t aha!: Aha! Now I understand.
aheadk /@"hed/ adv. 1 further forward in space or
time; in front t před sebe/sebou, vpředu, do-
předu: The path ahead looked steep and narrow. x

Look straight ahead and don't turn round! x He's
got a difficult time ahead of him. x We must think
ahead and make a plan. 2 earlier t předem, do-
předu: The party was planned weeks ahead. 3 win-
ning in a game, competition, etc.: The goal put
Argentina 2-1 ahead (tím gólem se Argentina do-
stala do vedení 2-1) at half-time. A look at BEHIND
i streets ahead a STREET

aˈhead of prep. 1 further forward in space or time
than sb/sth; in front of sb/sth t vpředu, dopředu;
před: I could see the other car about half a mile
ahead of us. x London is about five hours ahead of
New York. 2 earlier than sb/sth t před: Inga and
Nils arrived a few minutes ahead of us. 3 further
advanced than sb/sth t před: The Japanese are
way ahead of us (o hodně před námi) in their re-
search.
i be ahead of your time to be so modern that
people do not understand you t předběhnout
dobu
AI /%eI "aI/ abbr. 1 =ARTIFICIAL INSEMINATION
2 =ARTIFICIAL INTELLIGENCE

aidk /eId/ noun, verb
Snoun 1 [U] money, food, etc. that is sent to a country
or to people in order to help them t pomoc: We
sent aid to the earthquake victims. x economic aid
2 [U] help t pomoc: to walkwith the aid of a stick x

He had to go to the aid of a child in the river. A look
at FIRST AID 3 [C] an object, a machine, etc. that you
use to help you do sth t pomůcka: a hearing aid
naslouchátko x dictionaries and other study aids
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[I] intransitive = (sloveso) nepřechodné [T] transitive = (sloveso) přechodné
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strychnine /"strIkni;n/ noun [U] a poisonous sub-
stance that can be used in very small amounts as a
medicine t strychnin
stub /stVb/ noun [C] the short piece of a cigarette or
pencil that is left after the rest of it has been used
t špaček
stubble /"stVbl/ noun [U] 1 the short parts of CORN,
WHEAT, etc. that are left standing after the rest has
been cut t strniště 2 the short hairs that grow on a
man's face when he has not shaved for some time t

(krátké vousy) strniště
stubborn /"stVb@n/ adj. not wanting to do what
other people want you to do; refusing to change
your plans or decisions t tvrdohlavý, umíněný:
She's too stubborn to apologize. s OBSTINATE
A look at PIG-HEADED
d stubbornly adv. t tvrdohlavě, umíněně: He stub-
bornly refused to apologize so he was sacked. | stub-
bornness noun [U] t tvrdohlavost, umíněnost
stuck /stVk/ verb, adj.
S past tense, past participle of STICK verb
Sadj. 1 not able to move t zaseknutý, uvízlý: This
drawer's stuck. I can't open it at all. x If the door gets
stuck (zaseknou se), just give it a kick. x We were
stuck (uvízli jsme) in traffic for over two hours.
2 not able to continue with an exercise, etc. because
it is too difficult t zaseknutý na čem: If you get
stuck (když si s něčím nebudeš vědět rady), ask your
teacher for help.
stud /stVd/ noun 1 [C] a small piece of metal that
sticks out from the rest of the surface that it is fixed
to t cvoček, patentka: a black leather jacket with
studs all over it 2 [C] a small, round, solid piece of
metal that you wear through a hole in your ear or
other part of the body t (náušnice) pecka 3 [C] one
of the pieces of plastic or metal that stick out from
the bottom of football, etc. boots and that help you
stand up on wet ground t špunt (na kopačkách)
4 [C,U] a number of high quality horses or other
animals that are kept for breeding young animals;
the place where these horses, etc. are keptt ušlech-
tilé stádo; chovná stáj: a stud farm
studded /"stVdId/ adj. 1 covered or decorated with
STUDS t zdobený cvočky/patentkami 2~ (with sth)
containing a lot of sth t plný čeho
studentk /"stju;dnt/ noun [C] a person who is
studying at a college or university t student/-ka:
Paola is a medical student at Bristol University. x a
full-time/part-time student x a postgraduate/re-
search student A look at PUPIL, SCHOLAR, GRADU-
ATE, UNDERGRADUATE

studied /"stVdid/ adj. (formal) carefully planned or
done, especially when you are trying to give a par-
ticular impression t strojený, vyumělkovaný
studiok /"stju;di@U/ noun [C] (pl. studios) 1 a room
where an artist or photographer works t ateliér 2 a
room or building where films or television pro-
grammes are made, or where music, radio pro-
grammes, etc. are recorded t studio: a film/TV/
recording studio

studious /"stju;di@s/ adj. (used about a person)
spending a lot of time studying t pilný, svědomitý
studiously /"stju;di@sli/ adv. with great care t peč-
livě, svědomitě
studyk /"stVdi/ noun, verb
Snoun (pl. studies) 1 [U] the activity of learning about
sth t studium: One hour every afternoon is left free
for individual study. x Physiology is the study of how
living things work. 2 (studies) [pl.] the subjects that
you study t předmět studia, vědní oblast: busi-

ness/media/Japanese studies obchod/mediální stu-
dia/japanistika 3 [C] a piece of research that
examines a question or a subject in detail t vý-
zkum: They are doing a study of the causes of heart
disease. A note at EXAMINE 4 [C] a room in a house
where you go to read, write or study t pracovna

COLLOCATIONS AND PATTERNS
Studying and exams
When you study a subject, you need to do your
homework, and then give/hand it in.
Have you done your physics homework?
Hand in your essays on Friday.

You revise/study for a test or an exam.
He revised for four hours a day for his chemistry
exam.

You have/take a test or take/sit an exam to see how
well you know sth.
They have a vocabulary test every Monday.
He took the TOEFL exam last week.

The results tell you yourmarks/grades or score.
Have you had your results yet?
He was thrilled when he got top/full marks for
history.
She got good grades for all five subjects.
They achieved the necessary IELTS scores.

If you have been successful, you have passed.
If you have been unsuccessful, you have failed.
She was delighted when she passed her maths
exam.
He failed his driving test twice.

The pass mark (= the number of marks that
you need to pass an exam) is usually given
as a percentage.
The pass mark is 65%.

S verb (pres. part. studying; 3rd person sing. pres. studies; pt,
pp studied) 1 [I,T] ~ (sth/for sth) to spend time learn-
ing about sth t studovat, učit se: to study French at
university x Leon has been studying hard for his
exams.A look atDO (5), LEARN 2 [T] to look at sth very
carefully t (pro)studovat: to study a map
stuff k /stVf/ noun, verb
Snoun [U] (informal) 1 used to refer to sth without
using its name t věc(i)/látka: What's that green
stuff at the bottom of the bottle? xThe shop was bur-
gled and a lot of stuff was stolen. x I'll put the swim-
ming stuff in this bag. x They sell stationery and
stuff (like that) (podobné věci). 2 used to refer in
general to things that people do, say, think, etc.: I've
got lots of stuff to do tomorrow (máme toho spoustu,
co musíme udělat) so I'm going to get up early. x I
don't believe all that stuff (nevěřím všem těm poví-
dačkám) about him being robbed. x I like reading
and stuff.Mám rád čtení a tak.

S verb 1 [T]~ sth (with sth) to fill sth with sth t vycpat,
naplnit: The pillow was stuffed with feathers. x red
peppers stuffed with rice 2 [T] (informal) ~ sth into sth
to put sth into sth else quickly or carelessly t rychle
nacpat, hodit: He quickly stuffed a few clothes into
a suitcase. 3 [T] (informal)~ sb/yourself (with sth) to eat
too much of sth; to give sb too much to eat t pře-
cpat (se): Barry just sat there stuffing himself with
sandwiches. x Don't stuff the kids with chocolate be-
fore their dinner. 4 [T] to fill the body of a dead bird
or animal with special material so that it looks as if
it is alive t vycpat (zvíře, ptáka): They've got a
stuffed crocodile in the museum.
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Ukázky z Oxford studijního slovníku

Oxford studijní slovník
Paperback + App Access Code (12 months) 9780194339704

Nahlédněte 
do knihy

http://account.oup.com
https://view.pagetiger.com/oxford-students-dictionary-czech
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Bezpečná cesta 
k maturitě

Oxford Exam Trainer B1
Student’s Book 9780194212564
Teacher’s Guide with Audio CDs 9780194212618

Oxford Exam Trainer
PRE-INTERMEDIATE B1

Joanna Heijmer 
Odborné konzultantky: Eva Paulerová, Tereza Rothbauerová

Příprava k maturitní zkoušce z angličtiny

Úspěšné složení maturitní zkoušky

• kompletní program opakování a procvičování pro přípravu 
k maturitě z angličtiny

• veškerá maturitní témata probrána ve 12 tematicky 
zaměřených lekcích

• na začátku každé lekce dvojstrana věnovaná rozvoji slovní zásoby 
k danému tématu

• systematické procvičování jazykových dovedností: čtení, 
poslech, psaní, mluvení a jazyková kompetence

• rozmanité druhy cvičení odpovídající jednotlivým typům 
zkouškových úloh

• zkouškové strategie pro zvýšení sebevědomí studentů 
a úspěšné zvládnutí zkoušky

• jazyková úroveň slovní zásoby i jazykových struktur na úrovni B1 
podle Společného evropského referenčního rámce pro 
cizí jazyky. Ojediněle se vyskytující výrazy nad tuto úroveň 
vždy doplněny překladem.

Opakování k maturitní zkoušce

• Speaking Bank: užitečné fráze pro různé komunikační situace

• Writing Bank: příklady textů, užitečné výrazy a tipy pro všechny 
typy textů

• Wordlist: klíčová slovní zásoba ke každému tématu, rozdělená podle 
dílčích témat

• Maturita Practice Test: kompletní vzorový maturitní test k vyzkoušení

• Grammar Reference: průvodce gramatikou k maturitě se cvičeními

Flexibilita při výuce

• Oxford Exam Trainer lze používat samostatně, jako intenzivní přípravu 
k maturitě nebo jako doplněk k jakékoliv jiné učebnici angličtiny

• Oxford Exam Trainer se snadno přizpůsobí potřebám studentů: 
lekce a jejich části lze probírat v libovolném pořadí

Teacher’s Book

• klíče ke cvičením, poznámky k lekcím, audio CD

• přístupová karta ke stažení testů: dva kompletní maturitní testy, 
testy k lekcím, krátké testy, pololetní testy a test na konec školního 
roku, vždy verze A a B

Doložka MŠMT
MSMT-4537/2019-7

Ukázka z učebnice Oxford Exam Trainer

Rady a tipy 
pro úspěšné 
zvládnutí 
zkoušky

Na konci každé 
lekce opakování 
gramatických jevů 
a slovní zásoby
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