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Read your way to better English.
Anytime. Anywhere.

Oxford Reading Club je interaktivní, digitální knihovna s přístupem 
k 701 titulům, které jsou přizpůsobeny potřebám studentů angličtiny.
Vyberte si ze stovek titulů pokrývajících všechny jazykové úrovně. 
Těšit se můžete například na světově proslulé Oxford Bookworms 
Library nebo Dominoes. Oxford Reading Club obsahuje vše 
od prvního čtení až po klasickou literaturu.

Vyzkoušejte verzi zdarma!

Zaregistrujte se na www.oxfordreadingclub.com 
a získejte dvoutýdenní přístup k vybraným šesti titulům.

Pro více informací kontaktujte svého regionálního zástupce.

Oxford Reading Club nabízí:
• Metodiku 5 Steps Reading, díky které čtenáři 

zdokonalují všechny oblasti jazyka, včetně poslechu, 
mluvení, čtení a psaní.

• Řadu interaktivních funkcí a aktivit, včetně karet 
se slovíčky, poslechů s nastavitelnou rychlostí 
a nahrávání hlasu.

• Rozvoj slovní zásoby za pomoci integrovaného 
výkladového slovníku a seznamů slovní zásoby.

• Školy mohou využít verze pro instituce, která vyučujícím 
umožňuje sledovat úspěchy a pokrok studentů.

http://account.oup.com
http://www.oxfordreadingclub.com
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Oxford English Hub
A launchpad for learning

Oxford University Press představuje Oxford English Hub: 
jednoduchý a rychlý přístup k Vašim výukovým materiálům.

Jednotlivé tituly přidáváme na Oxford English Hub tak rychle, jak je to jen možné. 
V současné době jsou na Oxford English Hub k dispozici tyto tituly:

English File 4e, Oxford Discover 2e, Bright Ideas, Life Vision (4 levels), Headway 5e, American English File 3e, Q Skills for Success (SA), 
Beehive Global (7 levels), Insight 2e (3 levels), Oxford Discover Futures, Q Skills For Success 3e

Jak se přihlásit do Oxford English Hub?
Krok 1: Navštivte stránky www.oxfordenglishhub.com
Krok 2: Zaregistrujte se. Pokud již máte Oxford ID, přihlašte se za použití stejných přihlašovacích údajů.
Krok 3:  Pokud je Vámi používaný titul k dispozici na Oxford English Hub, najdete ho v sekci My courses. 

V případě, že ještě přidán nebyl, máte k němu přesto přístup v sekci My Other Products.
Pro více informací kontaktujte Vašeho regionálního zástupce a zjistěte, jak Oxford English Hub začít používat.
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Namísto samostatného přihlašování 
do Oxford Learner’s Bookshelf a do Online 
Practice najdete na Oxford English Hub 
všechny své digitální materiály ke kurzu 
na jednom místě.
Zde naleznete také přístup ke kurzům 
profesního rozvoje, které vám pomohou 
zefektivnit výuku a naplno využít potenciál 
učebnic nakladatelství Oxford University Press.

Pro učitele:
●  Vše co potřebujete k výuce na jednom místě
●  Classroom Presentation Tool a Online Practice
●  Teachers Guide, který Vám 

poskytne komplexní podporu 
pro každou lekci

●  Extra materiály a obsah 
zaměřený na profesní rozvoj

Pro žáky a studenty:
●  Vše, co je potřeba ke studiu 

angličtiny na jednom místě
●  Elektronická učebnice s audiem 

a interaktivními aktivitami
●  Online Practice na procvičování a domácí úkoly 

s automatickou kontrolou správných odpovědí
●  Dále se můžete těšit na videa, poslechy 

a seznamy slovní zásoby

http://account.oup.com
http://www.oxfordenglishhub.com

