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Dex

Učebnica v troch úrovniach pomôže deťom v spoločnosti dráčika Dexa objavovať, učiť sa  a hrať sa 

s angličtinou. Učebnice Dex, založené na príbehoch, poskytujú podporu, zábavný kontext                   

a množstvo veku primeraných aktivít pre malé deti, ako sú pesničky, divadielko, TPR. Popri jazyku 

sa deti naučia aj základné zručnosti potrebné pre život, napr. ako spolupracovať, ako sa slušne 

správať a tiež kognitívne a motorické zručnosti. Obsahuje všetky materiály na prácu                                   

s interaktívnou tabuľou. Jednoduchou metodikou prvotného spoznávania, cez zapájanie sa                         

a využívanie poznatkov, učiteľ dosiahne maximálnu produktivitu u detí. Pomocou Dex Magic 

Phonics deti získajú perfektnú výslovnosť.

Komponenty: Pupil´s Book Pack, Pupil´s Book Pack PLUS, Literacy Book, Teacher´s Book Pack, 

Class Audio CD, Presentation Kit, Flashcards, Storycards, Puppet, Wallhanging

3
DIELY

ANGLIČTINA
Kurzy pre deti 3 - 7 rokov

Super Safari 3
DIELY

Hippo and Friends 

Trojdielny kurz pre predškolákov s rozsahom 1-5 lekcií týždenne. Lekcie spravidla začínajú    

pesničkou a končia príbehom. Kniha s milými postavičkami deti zaujme farebnými ilustráciami, 

nálepkami a pohybovými aktivitami. Farebná učiteľská kniha obsahuje podrobný popis aktivít                    

a metód. 

Komponenty: Pupil´s Book, Teacher´s Book, Audio CD, Flashcards, Story Posters, Photocopiable 

Extras, Hippo Puppet

Trojúrovňový kurzový materiál pre deti predškolského veku. Angličtina sa vyučuje za pomoci 

piesní, básní, vyfarbovania a pod. Super Safari je zostavený tak, že u detí podporuje kognitívne, 

senzomotorické i sociálne zručnosti.

Komponenty: Pupil´s Book + DVD-ROM, Activity Book, Teacher´s Book, Class Audio CDs (2),                        

Flashcards, Presentation Plus DVD, DVD-ROM, Posters (10), Parrot Puppet

3
DIELY

Hello Jack/Captain Jack 

Trojdielna učebnica angličtiny pre deti od 3 do 5 rokov. Cieľom učebnice je pomôcť deťom, aby  sa 

stali sebavedomými študentmi angličtiny. Výučba je postavená na objavovaní sveta okolo nás. 

Metodika výučby je založená na dvoch konceptoch: "StoryBased Approach" - výučba pomocou 

príbehu a "Total Physical Response" - zapojenie motorickej aktivity do procesu osvojovania jazyka.

Každá úroveň učebnice obsahuje 8 lekcií, z ktorých každá má 8 častí, samolepky s obrázkami, 

vystrihovačky bez nutnosti strihať nožničkami, multi-ROM so 4 aktivitami na počítači v každej 

lekcii. 
Komponenty: Pupil´s Book Pack, Busy Book, Teacher´s Book, Class Audio CD, Flashcards, Story 

Posters, DVD

Multi-ROM kombinuje audio CD a CD-ROM. Po vložení do CD prehrávača sa správa ako bežné audio CD, pri vložení do CD/DVD          

mechaniky počítača sa automaticky spustí interaktívny výučbový program. Zvukový obsah je tiež možné prehrávať na počítači.

3
DIELY

1

úroveň: A1

úroveň: A1

úroveň: A1

úroveň: Pre - A1



Kurzy pre deti 3 - 7 rokov

Cheeky Monkey 3
DIELY

Trojdielna učebnica angličtiny pre najmenšie deti, ktorú je možné používať od 3 alebo 4 rokov. 
Každá učebnica obsahuje Multi-ROM s pesničkami z učebnice a tiež s interaktívnym výučbovým 
programom. 
Komponenty: Pupil’s book Pack, Busy Book, Teacher's Notes, Class Audio CDs, Story Cards,                    
Flashcards, DVD + Photocopiable CD, Play Mat

Little Bugs

Dvojdielna ,, Story-based” učebnica vhodná pre deti, ktoré sa učili angličtinu už v materskej škole. 
Voliteľne je možné do výučby zapojiť elementárne čítanie a písanie. Deti sa neučia len izolované 
slová, pesničky či básničky, ale aj vyjadrovať svoje myšlienky pomocou jednoduchej angličtiny.

Komponenty: Pupil’s book, Teacher's Book, Busy Book, Audio CD, Flashcards a Story Cards 
(stiahnuteľné)

2
DIELY

Playway to English 4
DIELY

Dôležitou zmenou druhého vydania obľúbeného kurzu je posunutie zručnosti čítania a písania až
do 2. dielu. Jadrom 1. dielu je predovšetkým počúvanie a hovorenie. Deti si slovnú zásobu                                      
osvojujú prostredníctvom rôznych rýmovačiek, pesničiek, zábavných hier a zároveň sa vďaka 
sekciám "cross curricular" dozvedajú niečo navyše z matematiky či iných prírodných vied.                           
Na CD-ROMe v pracovnom zošite sú pesničky, akčné príbehy a cvičenia určené hlavne na prácu 
doma. DVD obsahuje animované komiksové príbehy a hrané scénky. Doplnkový materiál je                                       
k dispozícii online na http://cup.maxclub.cc/main.html a na stránke: http://www.oxico.sk                                  
sú zadarmo dostupné tematické, výchovno-vzdelávacie plány.

2. edícia

Kurzy pre deti 6 - 10 rokov

The English Ladder 4
DIELY

Štvorúrovňový kurz rovnomerne rozvíja všetky jazykové zručnosti žiakov. Kurzom sprevádza 
žabiak Freddy a jeho rodina. Kurz taktiež rozvíja spoločenské cítenie žiakov a venuje sa        
medzipredmetovým väzbám (CLIL). Žiaci sa učia cez príbehy, ktoré môžu vyústiť do hrania rolí.                
K fonetickej stránke jazyka vedú piesne a rôzne slovné hry. Kurz "rastie" spolu so žiakmi tak, aby sa 
čo najlepšie prispôsobil ich potrebám.

English Quest

Šesťdielna učebnica pre deti od 6 do 14 rokov, je veselá a veľmi pestrá. Deti sa učia jazyk                               
prostredníctvom príbehov, tzv. "story-based approach". Prvé dva diely je možné použit do 1. a 2. 
ročníka ZŠ a v 3. ročníku môžete pokračovat s učebnicou ENGLISH WORLD alebo s iným titulom 
pre 3. a 4. ročník. Prvý diel neobsahuje prvky čítania a písania.

6
dielov

úroveň: A1

úroveň: A1

úroveň: A1

úroveň: A1

úroveň: A1 - A2



Macmillan English 

Séria učebníc je primárne určená pre triedy s vyučovacím jazykom anglickým. Kombinuje 
metodológiu výučby angličtiny ako prvého i druhého jazyka, čo jej poskytuje širšie využitie. Plne 
zohľadňuje súčasný multikulturalizmus a lingvistickú rôznorodosť. Zameriava sa na fonetiku,                       
hláskovanie, písanie a čítanie a systematický gramatický rozvoj.  Je považovaná za náročnejšiu 
učebnicu, preto ju s obľubou používajú hlavne triedy s bilingválnym vyučovaním, prípadne                      
s vyššou dotáciou hodín na vyučovanie anglického jazyka.

6
DIELOV

Kurzy pre deti 6 - 10 rokov

Tiger Time 6
DIELOV

Tiger Time je príťažlivý, 6-úrovňový základný kurz anglického jazyka, vhodný od 1. ročníka ZŠ. 
Jazyk je prezentovaný cez príbehy a rôzne prostredia s rôznymi postavami, ktoré sa menia a rastú 
spolu so žiakmi, a ktoré odrážajú ich vyvíjajúce sa záujmy a potreby v určitom veku. Súčasťou 
učebnice je prístupový kód do Student´s Resource Centre, v ktorom rodičia a žiaci nájdu                          
interaktívne aktivity. 

Guess What! 6
DIELOV

Žiaci prostredníctvom angličtiny bádajú a dozvedajú sa poznatky z geogra�e, biológie, kultúry             
a iných oblastí. Veľký dôraz sa kladie na vizuálnu stránku – učebnica obsahuje množstvo                            
fascinujúcich obrázkov a fotogra�í. Rovnomerne rozvíja všetky jazykové zručnosti a CLIL sekcie sú 
doplnené videom. Gramatický a lexikálny sylabus je zostavený podľa kritérií na detské skúšky 
Cambridge Learner´s Young Exams. Sekcie „Say it“ výrazne napomáhajú žiakom osvojovať si 
správnu výslovnosť. Jednotlivé príbehy podporujú u žiakov rozvoj sociálnych hodnôt a zručností. 

Macmillan Next Move

Sedemdielna učebnica angličtiny pre 1. a 2. stupeň ZŠ (6-13 rokov) prináša do triedy reálny život. 
Kurz má veľmi �exibilný obsah, voliteľné doplnkové aktivity, digitálne komponenty pomáhajú 
vytvoriť rozmanité a zaujímavé vyučovacie hodiny. V každej lekcii sú jedinečné úvodné cvičenia, 
pútavé témy, vizuálne krásne spracované,  zaujímavé aktivity, cez ktoré žiaci precestujú celý svet    
a učia sa o rôznych krajinách. Teacher Presentation Kit obsahuje "Culture videos", tiež digitálnu 
učebnicu a animovanú prezentáciu "Phonics". V rámci príbehov sa žiaci učia aj spoločenskú                 
a občiansku výchovu (CLIL). 

7
DIELOV

Academy Stars

Moderné hodiny dôsledne a rovnomerne rozvíjajúce všetky jazykové zručnosti, gramatiku aj 
komunikáciu, pripravia vašich žiakov nielen na jazykové skúšky Cambridge Young Learners Exam, 
ale aj na úspešné zvládnutie rôznych životných situácií v širokom rozsahu. Výučba je zameraná na 
rozvoj kritického myslenia, samostatnosti a sociálnych hodnôt, ktoré pripravujú žiakov do života. 
Inovatívny prístup k výučbe gramatiky za pomoci vizuálnych blokov Graphic Grammar. Aktivity 
pod názvom "Be a star" motivujú a podporujú prácu žiakov a ich komunikáciu, hodnotia ich 
pokrok a úspechy. Pravidelné opakovanie s hodnotením za použitia Test Generator a Assessment 
Pack.

7
DIELOV

Obľúbený kurz Kid´s Box začína úrovňou starter, ktorá neobsahuje prvky písania a čítania. Druhé 
vydanie kurzu rovnako i druhé aktualizované vydanie si zachovalo všetky vlastnosti prvého                      
vydania, avšak prináša niekoľko zaujímavých noviniek: online aktivity, CLIL sekcie, sekciu "Phonics" 
na zlepšenie čítania, rozprávania a výslovnosti. Sedemdielny kurz má jasnú štruktúru, dôraz je 
kladený na precvičovanie výslovnosti a medzipredmetové vzťahy. Kurz obsahuje množstvo piesní, 
krátke animované príbehy a dokumenty, hry, kvízy a veľa iného. Doplnkom je písanka Monty´s 
Alphabet Book.  Rozdiel medzi druhou a druhou update edíciou je minimálny. Update edíciou je 
reakciou na menšie zmeny v slovnej zásobe  v Cambridge skúškach YLE. 

7
DIELOV

Kid´s Box 2. edícia

3

New edition for revised 
2018 YLE exam

úroveň: A1 - A2

úroveň: A1 - A2

úroveň: A1 - A2

úroveň: A1 - A2+

úroveň: pre-A1 - A2+

úroveň: pre-A1 - B1+



Kurzy pre deti 5 - 13 rokov

Super Minds 7
 DIELOV

Učebnica z "dielne" Herberta Puchtu v siedmich dieloch. Okrem veľmi vyváženého prístupu ku 
všetkým jazykovým zručnostiam sa kurz zaoberá aj rozvojom kognitívnych zručností detí                                  
a sociálneho cítenia. Kurz je poprepletaný prístupom "learning by doing" a aktivitami založenými 
na básničkách, pesničkách a hraní rolí. Výnimočnou črtou je video s veľmi pokročilou gra�kou, 
ktoré pomôže deťom vizualizovať prvky jazyka a tvoriť pevné pamäťové stopy. Kurz je svojou 
štruktúrou a náročnosťou vhodný najmä pre detské jazykové kurzy pre deti od 6 rokov.

Footprints

Krásne ilustrovaná učebnica určená pre 8-12 ročné deti. Učebnica je vhodná najmä pre jazykové 
školy, ale aj pre ZŠ s intenzívnejšou výučbou angličtiny. Čítanie a písanie sa používa od 1. dielu 
učebnice. Príbehy so záhadami na pokračovanie upútajú deti dlhodobo, tématicky sa učebnice 
vyvíjajú spolu s nimi. Učivo odráža požiadavky na medzinárodné skúšky Cambridge Young                
Learners.

6
dielov
6

DIELOV

Desaťdielna učebnica pre deti, ktorá je rozdelená do dvoch skupín. Prvú skupinu tvoria učebnice 
English World 1 -  6, ktoré sú zostavené a tematicky prispôsobené deťom vo veku od 8 rokov 
(keďže je od 1. dielu používané písanie a čítanie) až do 13 rokov.  Metodika použitá v tomto kurze 
podporuje komunikáciu, sprevádzanú cvičeniami na posilnenie zručnosti čítania a písania.                       
Učebnica je vizuálne pôsobivo spracovaná, obsahuje prvky CLIL. Aktívne učenie v triede je 
podporované množstvom komponentov ako sú plagáty, �ashcards a interaktívne DVD. Učebnica 
je vhodná na prípravu na medzinárodné skúšky Cambridge Young Learners. Diely 7 - 10 sú 
zostavené tak , aby upútali mladých študentov vo vekovej kategórii 14 - 18 rokov. 

10
DIELOV

English World

Kurzy pre mládez 10 - 15 rokov

More! 4
DIELY

Štvordielny kurz od autorského tímu Herberta Puchtu s 12 lekciami sa venuje medzipredmetovým 
väzbám v sekcii "More", rozvoju čítania v sekcii "Read for pleasure" a rozvíjaniu komunikácie. 
Prostredníctvom sekcie "Learn more about culture" v každom module sa žiaci dozvedajú viac                     
o kultúre a reáliách v anglicky hovoriacich krajinách. Druhé vydanie obľúbeného kurzu prináša 
tieto vylepšenia: inovovaný, ešte prehľadnejší dizajn, nové fotopríbehy, sekcie na rozvoj                                    
jazykových zručností, sekciu extra zameranú na čítanie. Súčasťou učebnice je interaktívny 
CD-ROM, doplnkové aktivity nájdete na internetovej stránke http://www.cambridge.org/elt/more                      
a na http://www.oxico.sk/ sú zadarmo dostupné tematické výchovno-vzdelávacie plány.

6
dielov

ˇ

2. edícia

Motivate!

Motivačná učebnica pre tínedžerov. Kurz má štyri úrovne, v ktorých sa žiaci zdokonaľujú                               
vo všetkých jazykových zručnostiach a vedomostiach. Vhodný aj na výučbu v triedach                                     
so zmiešanou úrovňou znalosti jazyka. Kurz poskytuje dôsledné vyučovanie a precvičovanie 
gramatiky v písomnom aj slovnom kontexte. Pútavé a veku primerané texty na čítanie a cvičenia 
na počúvanie rozvíjajú komunikatívne kompetencie u žiakov. Každá lekcia kladie dôraz na        
medzikultúrne a medzipredmetové vzťahy (CLIL) čerpajúce informácie z reálneho sveta. Obsahuje 
aj množstvo podporných materiálov pre učiteľa, aby bolo učenie čo najefektívnejšie.

4
DIELY

úroveň: A1 - A2+

úroveň: A1 - A2+

úroveň: A1 - B1

úroveň: A1 - B1

úroveň: A1 - B1



Kurzy pre mládez 10 - 15 rokov

Cambridge English Prepare!

Moderný základný učebný materiál, ktorý je kombináciou všeobecného a skúškového 
výučbového materiálu. Prepare je motivujúci pre študenta a primeraný veku. Pripravuje študenta 
na každodenné situácie v reálnom prostredí. Video sekcie a časti s názvom Prepare poskytujú 
materiál na rozvoj zručnosti rozprávania a písania. Materiál je napísaný na základe English                               
Vocabulary Pro�le. Tento fakt je zárukou dodržania jazykovej úrovne pokiaľ ide o slovnú zásobu, 
ale i o gramatický sylabus. V učebnici sa nachádzajú časti podporujúce medzipredmetové väzby.   
V ponuku je aj verzia učebnice s TESTbankom - séria 4 kompletných online testov Cambridge.

Your Space

Trojdielny kurz je určený pre mládež od 12 rokov. Spája reálny svet tínedžerov s jazykom v triede. 
Dáva žiakom priestor na objavovanie jazyka a motivuje ich k jeho používaniu. "Photostories" 
napomáhajú osvojiť si každodenný jazyk s použitím najbežnejších fráz. Sekcie "Get it right" 
pomáhajú žiakom vyhýbať sa najčastejším chybám. Stránky "Your progress" sa venujú                                  
pravidelnému opakovaniu a upevňovaniu učiva. Kurz dotvárajú online CLIL sekcie. 

3
DIELY

ˇ

7
DIELOV

Päťdielna učebnica pre deti od 10 rokov je založená na komunikatívnom prístupe. Gramatika je 
deťom predložená ľahko zvládnuteľnou formou. Učebnica je rozdelená do siedmich modulov, 
každý z nich sa skladá zo štyroch lekcií. Prvé tri lekcie sa zameriavajú na gramatiku a slovnú 
zásobu, štvrtá lekcia rozvíja jazykové schopnosti.

5
DIELOV

Hot Spot

5

Eyes Open
4

DIELY

Základný kurzový materiál pre študentov vo vekovej kategórii 10 - 15 rokov (2. stupeň ZŠ). Kurz 
vychádza v 4 úrovniach. Hlavnou črtou Eyes Open je prepojenie a použitie materiálov z Discovery 
Education, čo zaručuje množstvo globálnych a aktuálnych tém. 4 videá v každej lekcii prehlbujú 
jazykové zručnosti i celkové porozumenie jazyka. Rovnako k dispozícii sú pravidelné CLIL sekcie. 
Eyes Open má bohatú digitálnu podporu i ďalšiu veľmi �exibilnú podporu pre učiteľa, ktorá 
umožní dôkladnú prípravu na vyučovaciu hodinu.

Laser

Prístupový kód na internet MPO (Macmillan Practice Online) v Student´s Booku, ponúka ďalšie 
interaktívne cvičenia ku každej lekcii. Vyššie diely učebnice pripravujú na skúšku First a maturitnú 
skúšku. Každá učebnica obsahuje 16 tematicky zameraných lekcií, ktoré sa rovnomerne                            
zameriavajú na všetky jazykové zručnosti a zhodujú sa s maturitnými témami. Doplnkami                                
k učebnici sú pracovný zošit (s kľúčom alebo bez kľúča), metodická príručka pre učiteľa a class CD.

5
DIELOV

New Inspiration

Štvordielna učebnica zohľadňuje heterogenitu pokročilosti študentov v triede. Široká škála textov 
a dialógov je prispôsobená vekovej kategórii tínedžerov. Každá lekcia je rozdelená na niekoľko 
oddielov - "Inspiration Extra!" obsahuje projekty, pesničky, scénky, kvízy, hry.  Oddiel "Integrated 
Skills" rozvíja jazykové schopnosti, v závere sa striedajú oddiely "Culture" a "Review".

4
DIELY

úroveň: A1 - B1

úroveň: A1 - B1

úroveň: A1 - B1

úroveň: A1 - B1+

úroveň: A1 - B2

úroveň: A1+ - B2



Moderný a stimulujúci kurz v štyroch úrovniach vychováva žiakov k sebadôvere v samostatnej 
komunikácii. Rozmanité interaktívne aktivity odzrkadľujú situácie z reálneho života. Kurz 
korešponduje s kritériami SERR. Učebnicu dopĺňa bohatá multimediálna podpora - Classware 
DVD-ROM a Testmaker CD-ROM. Online podporu k učebniciam nájdete na stránke:
http://interactive.cambridge.org

4
DIELY

Interactive

Think

Učebnica, napísaná autorským tímom pod vedením Herberta Puchtu, prichádza v 6 úrovniach 
(starter až 5). V knihe nájdete úlohy zamerané na rozvíjanie kognitívnych zručností, kritického 
myslenia a pravidelné sekcie na rozvíjanie produktívnych jazykových zručností písania                           
a rozprávania. Učebnica obsahuje časti napísané v štýle skúšok Cambridge  v spolupráci s CELA 
(Cambridge English Language Assessment). 

6
DIELOV

Kurzy pre mládez 10 - 15 rokov

Učebnice študentov pripravia na základnú aj vyššiu úroveň maturity z angličtiny. Kurz                       
zohľadňuje výučbu angličtiny v triedach s rôznou pokročilosťou študentov. Pre šikovnejších 
študentov sú v pracovnom zošite zaradané časti "Grammar extension" a "Vocabulary extension". 
Každý diel obsahuje 10 lekcií, ktoré systematicky a vyvážene rozvíjajú všetky štyri jazykové 
zručnosti a zároveň sa sústreďujú na gramatiku a slovnú zásobu. Po každej párnej lekcii nasleduje 
dvojstrana "Gateway to exam" zameraná na nácvik správnych testových stratégií a oboznámenie 
sa s formátmi úloh používaných na skúškach. Viac informácií nájdete na webovej stránke:                                                                                     
http://www.macmillan.sk/bk-gateway.htm

5
DIELOV

7
DIELOV

ˇ
Beyond

Beyond je nová, 6-dielna séria učebníc, vhodná pre tínedžerov. Korešponduje s požiadavkami                   
na medzinárodné jazykové skúšky na jednotlivých úrovniach. "Life Skills", teda zručnosti potrebné 
pre efektívne zaradenie sa do každodenného života, sú ďalšou dôležitou súčasťou série Beyond. 
Vďaka dvom videám v každej lekcii (Speaking videos a Moving Picture videos) ožívajú obrázky                       
a témy z učebnice.

6
DIELOV

Optimise

Nový štvordielny kurz v skúškovom formáte, ktorý kompletne pripraví žiakov na medzinárodné 
jazykové skúšky, ako FCE. Prepracovaná štruktúra hodín je zameraná na čo najlepší výklad 
gramatických javov, novú slovnú zásobu, precvičovanie štyroch zručností (písanie, čítanie, 
rozprávanie a počúvanie s porozumením) a súčasne obsahuje cvičenia v skúškovom formáte. 

4
DIELY

Gateway

Gateway to Maturita
K vybraným dielom učebníc sú cvičné maturitné testy zadarmo.

English World 7 - 10 4
DIELY

Diely 7 - 10 zo série učebníc English World tvoria 2. skupinu z desaťdielnej sady kníh. Sú zostavené 
tak, aby upútali mladých študentov vo vekovej kategórii 14 - 18 rokov. Metodika použitá v tomto 
kurze podporuje komunikáciu, sprevádzanú cvičeniami na posilnenie zručnosti čítania a písania. 
Učebnica je vizuálne pôsobivo spracovaná, obsahuje prvky CLIL. Aktívne učenie v triede je 
podporované interaktívnym DVD. Učebnica je vhodná na prípravu na medzinárodné skúšky 
Cambridge Young Learners. Od 7. dielu sa deti môžu pripravovať na skúšku Cambridge PET                     
s využitím nového komponentu Exam Practice Book. 

úroveň: A1+ - B2

úroveň: A2 - B2

úroveň: A2+ - B2

úroveň: A2 - B2+

úroveň: A1+ - C1

úroveň: A1 - C1

úroveň: A2 - C1



English in Mind
6

DIELOV

Atraktívny kurz pre mládež (12-18 r.) s aktuálnymi a vhodne zvolenými témami pre mladých.                 
Učebnica dáva priestor viacerým pohľadom na ten istý problém, čo učí žiakov diskutovať.                             
Obsahuje časť s fotopríbehom "Everyday English" venujúcu sa súčasnej každodennej angličtine                      
a sekciu "Culture in mind" predstavujúcu rozdielne aspekty kultúry anglicky hovoriacich krajín. 
Súčasťou pracovného zošita je interaktívny CD-ROM/audio CD.  Doplnkom kurzu je aj DVD.  
 

úroveň: A1 - C1

2. edícia

Open Mind 6
DIELOV

Učebnica Open Mind je určená najmä pre mladých dospelých na stredných a vysokých školách                                
a pomaturitnom štúdiu angličtiny. Je však tiež vhodná na výučbu všeobecnej angličtiny pre 
dospelých v akomkoľvek veku. Súčasťou základnej verzie učebnice je prístup k databáze 
materiálov na internete. Súčasťou prémiovej verzie učebnice  je prístup k databáze materiálov na 
internete a tiež k online pracovnému zošitu. Teacher's Premium Pack a Student's Premium Pack 
obsahujú všetko, čo učiteľ alebo študent potrebuje. Nie je teda potrebné kupovať žiadne ďalšie 
komponenty.
 

úroveň: Beginner - Advanced (A1 - C1)

Cambridge English Empower

Empower je kurzový materiál pre stredné školy akademického zamerania a  dospelých. Kladie sa 
dôraz na funkčný jazyk, zvyšovanie komunikatívnej kompetencie a neustále precvičovanie  
všetkých zručností. Pritom sa však veľmi systematicky budujú u študenta gramatické a lexikálne 
vedomosti potrebné pre danú jazykovú úroveň. Silnou stránkou učebnice je online testovanie 
validované skúškovým oddelením Cambridge. 
Komponenty: Student´s Book, Workbook +/- Answers plus Downloadable Audio, Teacher´s Book, 
Class Audio CDs (3), Class DVD , Presentation Plus 

face2face 2. edícia

Úspešný šesťdielny kurz pre mládež a dospelých je zameraný predovšetkým na rozvoj                                          
komunikácie. Prehľadné dvojstránkové lekcie sa zaoberajú aktuálnymi témami založenými na 
komunikatívnom prístupe a dávajú nový pohľad na počúvanie a čítanie. Súčasťou učebnice je 
interaktívny CD-ROM/audio CD s rozmanitými funkciami (video, záznam hlasu, možnosť �exibilne 
tvoriť a prispôsobovať testy a cvičenia, audio záznamy z cvičení a iné). Praktickým doplnkom, 
vydaným jednotlivo ku všetkým úrovniam, je Presentation Plus, ktorý podporuje predovšetkým 
tzv. "Heads-up teaching", čo je učebnica v digitálnej podobe s niektorými prvkami Interactive 
Whiteboard Software. Obsahuje kompletný obsah učebnice, všetky videá z CD-ROMu a audio 
nahrávky k učebnici a tiež tzv. pop-up dictionary. Presentation Plus možno využiť buď s bielou 
interaktívnou tabuľou alebo s počítačom a dataprojektorom.

6
DIELOVúroveň: A1 - C1

6
DIELOVúroveň: A1 - C1

New Inside Out

Šesťdielna učebnica určená pre gymnáziá, ale aj dospelých. Je účelovo zameraná na komunikačné 
schopnosti. Sústredí sa na zmysluplné aktivity - študenti nerozprávajú o �ktívnych situáciách, ale 
o vlastných zážitkoch a skúsenostiach. Časti zamerané na gramatiku sú vždy ukončené                                        
konverzačným cvičením, aby si študenti hneď precvičili nadobudnuté znalosti v reálnej                                   
komunikácii. Podobne sa pracuje so slovnou zásobou. Rôznorodé texty sú autentické, je pri nich 
vždy uvedený zdroj. Autori čerpali z beletrie, listov, pohľadníc, komiksov, časopisov, novín atď. 
Posluchové cvičenia odrážajú reálnu komunikáciu, pracuje sa tiež s populárnymi piesňami 
známych interpretov. Internetová stránka: http://insideout.net/ ponúka každý týždeň nové 
učebné materiály zasielané na zadanú emailovú adresu. 
Komponenty: Student´s Book + CD-ROM Pack, Workbook + CD (+/-Key), Teacher´s Book + Test CD, 
Class Audio CD, Inside Out Digital

úroveň: Beginner - Advanced (A1 - C1)
6

DIELOV

7

Kurzy pre tínedzerov a dospelýchˇ



Kurzy pre tínedzerov a dospelých

English Unlimited 6
DIELOV

Kurz určený pre stredné školy a dospelých, ktorý účelovo pripravuje na samostatnú                                     
a bezproblémovú komunikáciu v anglickom jazyku. V sekcii "Explore Speaking" sa študenti venujú 
reálnej konverzácii s dôrazom na univerzálne témy a hovorovú angličtinu. Sekcia "Explore Writing" 
pomáha študentom zlepšiť si zručnosť písania v každodennom styku i v  akademickom prostredí. 
Zručnosť počúvania sa precvičuje prostredníctvom autentických nahrávok od začiatku. Pre učiteľa 
je okrem učiteľskej knihy k dispozícii aj extra DVD-ROM s množstvom doplnkových aktivít,                              
testovacím programom a pod. Učebnica sa zameriava na interkulturálnu kompetenciu.

úroveň: Starter - Advanced (A1 - C1)

Straightforward 6
DIELOV

Šesťdielna učebnica vhodná pre gymnáziá, obchodné a hotelové akadémie. Obsahuje 14 lekcií,                    
z ktorých každá je rozdelená na 4 dvojstránkové hodiny, každá dvojstrana je navrhnutá na 90 min. 
Úspech tejto učebnice spočíva v tom, že z každého metodického postupu vyberá to najlepšie                          
a teda aplikuje postupy, ktoré podľa skúseností učiteľov naozaj fungujú. Zaujímavé texty                                
zodpovedajú veku študentov. Metodická príručka pre učiteľa je zabalená spolu s CD obsahujúcim 
testy a audio CD s pesničkami. Dôležitou obsahovou časťou sú "Methodology Builders" pre 
profesný rozvoj učiteľa (navrhujú a rozširujú stratégie vyučovania, ponúkajú alternatívy, nápady 
atď.). K dispozícii je aj e-learning Macmillan Practice Online. Viac informácií nájdete na stránke: 
http://macmillan.sk/straightforward/. 

úroveň: Beginner - Advanced (A1 - C1)

Cambridge Academic English

Kurz angličtiny s integrovanými 
zručnosťami pre akademické účely. 
Veľký dôraz sa kladie na zručnosť 
písania v akademickom jazyku, ktorý 
je veľmi presný vo vyjadrovaní. Kurz je 
síce špeciálne určený pre študentov 
vysokých škôl, ale je taktiež vhodný 
pre vybrané bilingválne gymnáziá.

2. edícia

Skúšky a testy

Young Learners English Practice Tests

Krásne ilustrované knihy obsahujú štyri kompletné cvičné testy na danej úrovni            
vo všetkých jazykových zručnostiach. Z internetu stiahnuteľné "Teacher´s Notes" vedú 
učiteľa krok za krokom celou skúškou, obsahujú cvičenia navyše a návod ako                         
prezentovať a precvičovať jednotlivé jazykové zručnosti.
Titul je v ponuke do vypredania skladových zásob.

úroveň: Starters, Movers, Flyers

3
DIELY

úroveň:  Intermediate - Advanced 
       (B1+ - C1)

ˇ



Skúšky a testy
Storyfun

Skúškový materiál pripravujúci hravou a zábavnou formou na testy Cambridge English Young 

Learners (YLE), je rozvrhnutý na 15-30 vyučovacích hodín. Každá kniha obsahuje desať                     

pestrofarebne ilustrovaných príbehov a po každom z nich nasledujú aktivity a otázky skúškového 

typu, v ktorých si žiak precvičuje gramatiku a slovnú zásobu potrebnú pre danú úroveň.

 

úroveň: Starters, Movers, Flyers (A1 - A2)

úroveň: Starters, Movers, Flyers (A1 - A2)

úroveň: Starters, Movers, Flyers (A1 - A2)

FUN for

Populárna séria pripravuje na testy Cambridge English Young Learners (YLE). Aktivity zohľadňujú 

otázky skúškového typu. Jedna úroveň je rozvrhnutá na 60-80 vyučovacích hodín. Učiteľská kniha 

obsahuje tipy a inštrukcie, fotokopírovateľné zdroje, ktorých obsahom je okrem iných aj praktický 

test. 

Cambridge English Learners 1, 2
Practise Tests

Sú or aute i ký h testov z pred hádzajú i h o do í a Ca ridge skúšky You g Lear ers. 
O iaž osť testov je rozdele á do  úrov í: Starters, Movers a Flyers. Číslo  z ačí poradie 
vyda ia.

4. edícia

Complete SERIES  Key for Schools, PET, First,

                                              First for Schools, Advanced, IELTS

Séria učebníc od skúsených autorov dôkladne pripraví na príslušnú jazykovú skúšku. Tematické 

lekcie poskytujú detailný popis všetkých častí, z ktorých skúška pozostáva. Učiteľská kniha je 

podrobným návodom, obsahuje aj kopírovateľný materiál. CD-ROM, ktorý je súčasťou knihy, 

obsahuje interaktívne cvičenia pre všetky zručnosti. Verzie s kľúčom sú vhodné najmä na 

samoštúdium a individuálnu prípravu na skúšky. V sérii bolo tiež vydané: Complete IELTS.

V ponuke je aj učebnica s TESTbankom - séria 4 kompletných online testov Cambridge.

Aktualizované vydania pre nový formát skúšky Fist a Advanced, platný od januára 2015!

Objective SERIES  Key, PET, First, Advanced, Pro�ciency, IELTS

Kurzové učebnice na príslušnej jazykovej úrovni, ktoré sa zároveň zameriavajú aj na dôkladnú                      

a systematickú prípravu na danú skúšku - spolu s rozvojom štyroch základných zručností tiež          

na nácvik techník potrebných pre úspešné zloženie skúšky. Učebnice sú prehľadné a pútavé, 

obsahujú kratšie lekcie a systematické opakovacie sekcie. Učiteľská kniha obsahuje kopírovateľné 

aktivity a testy. V sérii boli tiež vydané: Objective Pro�ciency a Objective IELTS.

V ponuke je aj učebnica s TESTbankom - séria 4 kompletných online testov Cambridge.

Aktualizované vydania pre nový formát skúšky Fist a Advanced, platný od januára 2015!

Compact SERIES   Key for Schools, Preliminary for Schools, 

                                    First, First for Schools, Advanced

Séria kurzov prináša obsahovo zhustenú a cieľavedomú prípravu, maximalizuje výkon študentov 

na skúškach. Kurzy sú vhodné na intenzívnu prípravu, rozvrhnuté na 50-60 vyučovacích hodín. 

Každý kurz obsahuje dva praktické testy s audio nahrávkami. CD-ROM poskytuje interaktívne 

cvičenia na gramatiku, slovnú zásobu a cvičenia v skúškovom formáte vrátane časti "Listening"             

a "Use of English". Verzie kurzov pre školy sú tématicky prispôsobené veku tínedžerov a sú 

rozšírené o CLIL aktivity a projekty. 

V ponuke je aj učebnica s TESTbankom - séria 4 kompletných online testov Cambridge.

Aktualizované vydania pre nový formát skúšky Fist a Advanced, platný od januára 2015!

9

2. edícia

Nový formát skúšok YLE 2018

Nový formát skúšok YLE 2018

Nový formát skúšok YLE 2018

6
DIELOV

úroveň: A2 - C2

úroveň: A2 - C2

úroveň: A2 - C1



Skúšky a testy
NEW Mindset for IELTS

Mindset for IELTS je 4 
úrovňový špecializovaný 
kurzový materiál na 
prípravu na skúšky IELTS 
General i IELTS Academic. 
Mindset v sebe spája 
výhody prípravného 
materiálu – poskytuje úlohy 
skúškového formátu aj 
všeobecného učebného 
materiálu – vždy poskytuje 
tematické lekcie                                   
s podrobným vysvetlením 
gramatiky a slovnej zásoby. 
Mindset for IELTS je 
napísaný na základe 
korpusovej analýzy chýb študentov z predchádzajúcich období. Mindset for IELTS je možné 
zakúpiť s prístupom na online moduly prípravy na skúšku a s TESTBANK – súborom 4 online testov. 
Vďaka jeho univerzálnosti je možné použiť Mindset aj na samoštúdium. 
 

úroveň: A2 - C1

NEW Exam Booster

Ideálny doplnkový materiál 
v skúškovom formáte, ktorý 
Vám ponúka kvalitný obsah 
validovaný skúškovým 
oddelením Cambridge. 
Poskytuje učiteľovi aj 
žiakovi ucelenú prípravu na 
skúšky Cambridge i na 
prípravu slovenskej                                
maturity. Učebnicu Booster 
je možné použiť                                                   
s akoukoľvek inou učebni-
cou namiesto pracovného 
zošita alebo spolu s ním na 
intenzívnejšie štúdium. 
Okrem konkrétnych úloh                      
v ňom nájdete tipy a rady 
pre úspešné zvládnutie 
vybranej skúšky. 

úroveň: A2 - C1

4
DIELY

SUPER

CENA

4
DIELY

Testbank je séria 4 kompletných online testov Cambridge. Každý test je možné vykonať v „practice mode“ a v „test mode“. V „test mode“ 
je možné vykonať test iba raz. Jednotlivé položky sa hodnotia automaticky, písanie a rozprávanie hodnotí učiteľ kurzu. Štruktúrou                   
a obsahom testy v Testbanku plne zodpovedajú tradičným „papierovým“ testom. Testbank je dostupný k viacerým úrovniam 
Cambridge testov a je možné zakúpiť ho spolu s učebnicou vo forme prístupového kódu ako balíček, pri týchto sériách titulov: Prepare!, 

Complete, Compact, Objective a Common mistakes.

FLEXIBLE APPROACH

IMPROVE CONFIDENCE

PERFECT PRACTICE DETAILED GRADEBOOK

INSTANT MARKINGPROGRESS CHECKER



Skúšky a testy

Ready for   PET, First, Advanced, IELTS

Séria učebníc slúži ako komplexná príprava na jazykové skúšky. Vydania s kľúčom sú vhodné aj pre 
samoukov. Pripravujú na skúšky nielen z hľadiska jazykových javov, znalostí a schopností, ale aj      
na formu skúšky tak, aby študenti s istotou zvládli všetky typy skúškových úloh. READY FOR FIRST 
a READY FOR ADVANCED sú aktualizované pre nový formát skúšky platný od 2015. 

úroveň: B1 - C1

Language Practice SERIES  First, Advanced, IELTS

Séria učebníc anglickej gramatiky a slovnej zásoby s dôsledným precvičovaním a ukážkami 
gramatiky v kontexte. Každá učebnica obsahuje CD-ROM alebo online prístup na ďalšie                          
precvičovanie gramatiky a slovnej zásoby. Verzie s kľúčom sú vhodné aj na samoštúdium pri 
príprave na danú jazykovú skúšku. V nových vydaniach LP for FIRST a LP for ADVANCED boli                          
cvičenia zmenené tak, aby boli v súlade s novou formou skúšok Cambridge English: First                                
a Cambridge English Advanced.

úroveň: B2 - C1

Cambridge Grammar and Vocabulary for   
                                  PET, First&First for Schools, Advanced, IELTS

Nový doplnkový materiál, ktorý v sebe združuje gramatiku (Cambridge Grammar for...) a slovnú 
zásobu (Cambridge Vocabulary for...) potrebnú na danú úroveň skúšky. Úlohy v učebnici sú 
prevažne skúškového formátu.  Úrovne PET a IELTS zostali v pôvodnej verzii vydania, čiže sú 
rozdelené do dvoch samostatných učebníc, a to Cambridge Grammar for...                                                                
a Cambridge Vocabulary for... .

úroveň: B1 - C2

Common Mistakes at   PET, First Certi�cate, CAE, Pro�ciency, IELTS

   ... and how to avoid them           

Stručná príručka základných chýb uchádzačov o Cambridge skúšky z minulých období. Obsahuje
vysvetlenie chýb a cvičenia. Common Mistakes vznikli na základe Cambridge Learner´s Corpus.              
V ponuke je aj verzia s TESTbankom - séria 4 kompletných online testov Cambridge.

úroveň: A2 - C2

Aktualizované vydania pre nový formát skúšky First a Advanced platný od januára 2015!

3. edícia

Testbuilder

Knihy z rady Testbuilders slúžia na prípravu na medzinárodné skúšky z angličtiny aj bez pomoci 
učiteľa. Každá kniha obsahuje štyri úplné testy, ktoré majú rovnakú obtiažnosť, formát aj gra�ckú 
úpravu ako medzinárodné skúšky. Kvalitnú prípravu zvyšujú farebne odlišné stránky nazvané 
Further Practice and Guidance, ktorými sú testy prekladané. Tieto stránky umožňujú študentom 
sa znovu pozrieť na práve vypracovaný test a vysvetľujú, prečo sú určité odpovede správne či 
nesprávne a ako najlepšie treba pri teste postupovať. Stránky Further Practice and Guidance 
umožňujú študentom osvojiť si stratégiu a postupy, ktoré im pomôžu lepšie vypracovať úlohy 
testu tak, aby pri skúške dosiahli maximálny počet bodov.

úroveň: KET, KET for Schools, PET, PET for Schools, First, Advanced, Pro�ciency

Straight to...

Učebnica pripravuje na skúšku Cambridge First/Advanced a je určená pre tzv. krátke kurzy,                      
s hodinovou dotáciou už od 40 hodín (ideálne 60 – 65 h). Obsahuje užitočné rámčeky (Help boxes, 
Remember boxes, Useful language boxes). Po každej druhej lekcii nasleduje obsiahle opakovanie. 
Na internete nájdu študenti, ale aj učitelia, ďalšie materiály na stiahnutie. Učebnica je vhodná aj na 
samoštúdium, pretože Student's  Book obsahuje kľúč.

úroveň: First, Advanced

11
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English 365

Krátky trojdielny kurz pre dospelých je vhodný pre intenzívne kurzy angličtiny, pričom umožňuje 
časovú �exibilitu. Kombinuje všeobecnú angličtinu (1/3) a obchodnú angličtinu (2/3).                      
Úroveň 1 predpokladá základné znalosti jazyka. Kniha vznikla na základe dlhoročných skúseností 
ľudí z praxe. Všetky situácie a dialógy predstavujú autentický materiál a sú použité z reálne                 
existujúcich �riem. Kniha študentov výborne pripraví na komunikáciu a používanie angličtiny                 
v  pracovnom aj spoločenskom prostredí. Užitočným doplnkom na vyučovanie v triede je softvér 
na interaktívnu tabuľu.

3
DIELY

úroveň: A2 - B1

Obchodná a odborná anglictinaˇ

Trainers  Ket for Schools, Preliminary for Schools, First, 
                          First for Schools, Advanced, IELTS

Zbierky šiestich testov na jednotlivé skúšky Cambridge English. Okrem samotných testov učebný 
materiál obsahuje ďalšie cvičenia skúškového formátu na precvičovanie skúškových úloh. Trainer 
je zostavený na základe informácií z Cambridge Learner´s Corpus, čo zaručuje jeho kvalitu                           
a autenticitu. Knihy obsahujú sprievodcu krok za krokom pri prvých dvoch testoch a skúškové 
tipy. Kľúč správnych riešení poskytuje jasné vysvetlenia aj modelové odpovede. 

úroveň: A2 - C2

Aktualizované vydania pre nový formát skúšky First, First for Schools a Advanced  2015!

The O�cial Cambridge Guide to IELTS

Kompletná príručka na prípravu na skúšku IELTS vhodná pre moduly Academic i General.           
Obsahuje jazykovú prípravu, sústredí sa na potrebné jazykové zručnosti spolu s testovými    
stratégiami pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku na skúške. Upozorňuje na časté chyby  
uchádzačov. Obsahuje osem praktických testov a videá k časti skúšky "Speaking".

úroveň: A2 - C2

Skúšky a testy

In Company 3.0

Učebnica aj učiteľská metodika obsahuje všetko, čo na hodine potrebujete, preto nie je potrebné 
kupovať žiadne ďalšie komponenty. Súčasťou učebnice je prístup k databáze materiálov 
(Resource Centre, odkiaľ si môžete sťahovať audio nahrávky, videá a ďalšie užitočné materiály)              
na internete a k online pracovnému zošitu, ktorý možno používať aj v smartphone či tablete. 
Učebnica obsahuje videá s ďalšími aktivitami simulujúcimi skutočné pracovné a obchodné                      
situácie – „Business Scenarios“. Použité texty, nahrávky a videá sú spracované z medzinárodných 
zdrojov v britskej a americkej angličtine. Učebnica je vhodná tak v rýchlokurze, ako aj pri 
individuálnej výučbe.

Učebnice odbornej angličtiny majú ucelený obsah a sú určené na 
krátkodobé kurzy. Môžu byť používané buď s učebnicou In Company 
3.0, samostatne alebo s ktoroukoľvek inou učebnicou. Každý titul 
zahŕňa Student's alebo Teacher's Resource Centre vrátane Presentation 
Kit. V ponuke: Supply Chain Management, Investment, Sales, Corporate 
Finance, Logistics.

úroveň: A1 - B2

In Company 3.0 ESP



Obchodná a odborná anglictina

Business Benchmark 3
DIELY

Trojdielny kurz, ktorý je zameraný na prípravu na skúšku BEC alebo BULATS, ale je ho možné využiť 
aj pre výučbu všeobecnej obchodnej angličtiny. Kniha obsahuje okrem iného i sekciu                   
"Exam Practice" - autentické testy zo skúšky a tiež sekciu "Exam Skills" - rady, ako čo najúspešnejšie 
zvládnuť jednotlivé typy cvičení. 

Essential Business Grammar Builder

Učebnice sú určené všetkým, ktorí si chcú zdokonaliť anglickú gramatiku a slovnú zásobu                            
a používajú angličtinu v obchodných alebo pracovných vzťahoch. Obidve knihy obsahujú 50 
lekcií, testy, prehľad gramatiky, kľúč k cvičeniam a audio-CD s nahrávkami vybraných textov                         
v učebnici. Súčasťou  knihy je aj 16 testov na opakovanie.

úroveň: A2 - B1

ˇ

The Business  2.0 4
DIELY

Štvordielny kurz obchodnej angličtiny bol vytvorený hlavne pre potreby študentov bez 
predchádzajúcich pracovných skúseností. Vyučuje nielen jazyk, ale tiež terminológiu a odborné 
koncepty vzťahujúce sa k preberaným témam (Living abroad, Dealing with customers, Selling,                   
The organization, The stock market, etc.). Súčasťou knihy je DVD-ROM, ktorý slúži ako Workbook                  
a obsahuje cvičenia na gramatiku, slovnú zásobu, výslovnosť, písanie a testy. Jeho súčasťou sú aj 
nahrávky vo formáte mp3, upraviteľné vzory obchodnej korešpondencie a dokumentov.
 

úroveň: Pre-intermediate - Advanced (B1 - C1)

úroveň: Pre-intermediate - Advanced (B1 - C1)

2. edícia BEC

Business Grammar Builder 2. edícia úroveň: B1 - B2

Grammar for Business

Kniha je ideálna pre študentov obchodu a kohokoľvek, kto používa angličtinu v pracovnom 
prostredí. Prináša jasné vysvetlenia gramatických javov a ich autentické uvedenie do praxe.                      
Rovnocenne sa zameriava na hovorenú i písomnú angličtinu s cieľom zdokonaliť komunikačné 
schopnosti v realistických situáciách. Kniha obsahuje audio CD.

úroveň: B1 - B2

+CD
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Business Vocabulary IN USE SERIES

Praktická séria ideálna na samoštúdium, ktorá využíva autentické texty. Rôzne gramatické javy                   
a slovná zásoba sú vysvetľované v kontexte. Poukazuje aj na rozdiely britskej a americkej 
angličtiny. Každý diel je v ponuke aj s priloženým CD-ROM-om, ktorého súčasťou sú testy.

úroveň: A2 - C1

2. edícia
3. edícia - Intermediate a Advanced
    + eBook

Knihy sú určené predovšetkým študentom obchodnej angličtiny. Pomáhajú v budovaní                           
a rozvíjaní slovnej zásoby a dodávajú sebaistotu vo vyjadrovaní.

Essential Business Vocabulary Builder úroveň: A2 - B1

Business Vocabulary Builder 2. edícia úroveň: B1 - B2



Business Copy Collection

Obchodná a odborná anglictinaˇ

Business English 
Handbook

Učebnica pre profesionálov, ktorí sa chcú ešte 
viac zdokonaliť v obchodnej angličtine. 
Vložené audio CD obsahuje materiál                                  
z autentických rozhovorov s úspešnými 
európskymi odborníkmi v oblasti obchodu.

Sada troch kopírovateľných kníh, každá je 
rozdelená do troch modulov venovaných 
určitej téme (Social English, Job Interviews, 
Business Correspondence, Presentations, etc.). 
Súčasťou každej knihy je aj diagnostický test 
na zistenie potrieb danej skupiny, kľúč so 
správnymi odpoveďami a pokyny pre učiteľa. 
Aktivity sú písomné i ústne a zahŕňajú prácu 
vo dvojici, v skupine i samostatne.

úroveň: B2 - C2

Cambridge Business English 
Activities

úroveň: A1 - B2

Praktický a zaujímavý materiál, ponúka rôznorodé 
aktivity pre prácu vo dvojiciach i v skupinách.

Business English Frameworks úroveň: B1 - C1

Súbor 60 kopírovateľných listov s určitým 
rámcovým postupom, do ktorého môže učiteľ 
dosadiť ľubovoľnú tému.

Intercultural Resource Pack úroveň: B1 - C1

Súbor 50 aktivít, ktoré vychádzajú z toho, že 
dôležitým prvkom úspešného medzinárodného 
obchodovania je poznanie vzájomných pravidiel 
spoločenského správania a zvyklostí.

In Business úroveň: B1 - C1

Súbor 30 zábavných aktivít zameraných na slovnú 
zásobu a využitie jazykových zručností v rámci 
obchodnej angličtiny.

úroveň: B1 - C1Business Roles 2

Simulácie rôznych situácií a problémových úloh z 
obchodného prostredia, ktoré majú študenti riešiť.

English for the Financial Sector

Učebnica angličtiny pre všetkých, ktorí sa pohybujú v oblasti �nancií. Obsahuje 24 lekcií. Všetky 
nepárne lekcie sú založené na určitej téme a rozvíjajú predovšetkým slovnú zásobu                        
(napr. Retail banking, Investment banking, Foreign Exchange, a pod.), párne lekcie sú venované 
precvičovaniu základných komunikačných zručností (napr. Telephoning, Reports, Presenting, 
Negotiating apod.). Pre učiteľov, ktorí nie sú odborníci vo �nančníctve, je výbornou pomocou 
Teacher´s Book obsahujúci základné informácie zo sveta �nancií.

úroveň: B1 - B2

English for Law Enforcement

Publikácia pokrýva celú škálu situácií v policajnej praxi ako napr. identi�kácia vozidiel, zastavenie 
a prehľadanie, zvládanie davu, vydávanie vyhlásení, spisovanie svedeckého vyhlásenia a pod.         
Je vhodná pre rôzne zamerania (napr. colná správa, bezpečnostné služby). Učebnica obsahuje 
CD-ROM, prostredníctvom ktorého si študenti môžu ďalej precvičovať slovnú zásobu a gramatiku 
a tiež si trénovať situačnú slovnú zásobu v kontexte.

úroveň: A2 - B1

Business Advantage 3
DIELY

Trojdielny kurz pre dospelých, každý diel obsahuje 7 tematických okruhov po 2 lekciách a 7 kapitol 
na rozvoj a nácvik písanej komunikácie. Na konci učebnice sa nachádza doplnkový materiál - kvízy, 
aktivity na prácu v pároch či skupinách. Štruktúra lekcie je rozdelená na tri časti: theory, practice                 
a skills. Zaoberá sa prípadovými štúdiami existujúcich �riem, aplikáciou teórie do praxe. Sústredí 
sa tiež na základné zručnosti prezentácie a jednania na obchodných rokovaniach. Rozvíja tiež 
schopnosť kritického myslenia, povedomie o kultúrnych rozdieloch. Lekcie či témy sú �exibilné,                      
je možné ich preberať postupne i jednotlivo. Pracovný zošit s audio CD obsahuje aktivity                                         
k precvičovaniu a upevneniu prebranej látky a 3 testy. Učiteľská kniha obsahuje okrem                                     
metodických pokynov, doplnkové informácie k jednotlivým témam, pracovné listy k DVD, testy                      
a tipy na prácu s jedným študentom "one-to-one" alebo v skupinách v triede. 

úroveň: B1 - C2

Business Builder

úroveň: B1



Obchodná a odborná anglictinaˇ

Cambridge Business Skills

Dynamic Presentations úroveň: B1 - C2

Krátky kurz pre tých, ktorí si chcú vylepšiť schopnosť prezentácie. 

Poskytuje základné zručnosti a techniky, ktoré im umožnia vytvoriť 

atraktívne prezentácie. Doplnkom ku knihe je aj DVD s video 

ukážkami prezentácií.International Negotiations úroveň: B1 - C2

Krátky kurz, ktorý sa zaoberá medzinárodnou komunikáciou. 

Zameriava sa na základné jazykové zručnosti a techniky                            

potrebné pre úspešné zvládnutie obchodných jednaní, zahrňuje 

tiež také témy ako reč tela, vyjednávanie a presviedčanie. Tieto 

komunikačné zručnosti rozvíja hranie rolí v modelových 

situáciách a hry.

Communicating Across Cultures úroveň: B1 - B2

Krátky kurz pre študentov obchodnej angličtiny, ktorí chcú 

efektívne pôsobiť v medzinárodnom prostredí a rozvíjať svoje 

medzikultúrne znalosti v angličtine.

Writing for Impact úroveň: B1 - C1

Krátky kurz pokrýva všetky aspekty biznis korešpondencie (emaily,

listy), reporty a pod. Sústredí sa tiež na komunikačné zručnosti. 

Priložené audio CD poskytuje autentické nahrávky z obchodných 

stretnutí, telefonických hovorov atď.

Professional English in Use

ICT

úroveň: B1 - B2

Séria titulov venujúcich sa príslušnej problematike. Slovná zásoba je jasne a zrozumiteľne vysvetlená v kontexte. 

Kľúč so správnymi odpoveďami je súčasťou každej knihy.

Medicine

Engineering

Finance

Marketing Management

Law

úroveň: B1 - B2 úroveň: B1 - C1

úroveň: B1 - B2 úroveň: B2 - C1

úroveň: B2 - C1

Cambridge English for SERIES

Marketing

úroveň: B1 - B2

Séria titulov venujúcich sa príslušnej problematike. Slovná zásoba je jasne a zrozumiteľne vysvetlená v kontexte. 

Kľúč so správnymi odpoveďami je súčasťou každej knihy.

Nursing

Scientists

Job-hunting
The Media Engineering

Human Resources

úroveň: A2, B1- B2 úroveň: B1 - B2

úroveň: B1 - B2 úroveň: B1 - B2

úroveň: B1 - B2

úroveň: B2 - C1

úroveň: B1 - C1
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... in English SERIES
Telephoneúroveň: A2 - B2

Networking

Meetings

email Presentations

úroveň: B1 - B2

úroveň: B1 - B2 úroveň: B1 - C1úroveň: A2 - B2

Knihy sa zameriavajú na jednotlivé oblasti obchodnej/profesnej angličtiny. Sú väčšinou vhodné pre študentov od úrovne                                           

intermediate po úroveň upper-intermediate až advanced. Umožňujú získanie a zdokonalenie užitočných komunikačných zručností.

English for SERIES Meetings + CD

Socializing&Small Talk + CD

Human Resources

Telephoning + CD Presentation + CDúroveň: B1 - B2

Séria určená všetkým, ktorí potrebujú používať angličtinu pracovne vo svojom špeci�ckom odbore.

Marketing&Advertising + CDEmails

Automobile Industry Customer Care + CDSales&Purchasing + CD

Campaign English for the Military

úroveň: A2 - C1
3

DIELY

Kurz určený všetkým, ktorí si chcú osvojiť, precvičiť a zdokonaliť vojenskú terminológiu.                                      

Je mimoriadne vhodná pre študentov pripravujúcich sa na skúšku STANAG. V učebnici sa vyskytujú 

rôzne témy (napr. vojenská technika, mierové jednotky a pod.).

Kurzová učebnica určená predovšetkým študentom výpočtovej techniky. Učebnica obsahuje                        

30 lekcií zaoberajúcich sa jednotlivými oblasťami informatiky.

Infotech 4. edícia

úroveň: B1

Aviation English + CD-ROM

Učebnica angličtiny pre pilotov a vedúcich letovej prevádzky, pomocou ktorej rozvinú svoje              

komunikačné schopnosti podľa úrovní 4 jazykových požiadaviek ICAO a ktorá im umožní úspešne 

zložiť skúšku. Táto učebnica je vhodná aj pre samoukov.

úroveň: A2 - B1
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English in Medicine

úroveň: B1

Good Practice

Učebnica určená všetkým, ktorí potrebujú po anglicky komunikovať v oblasti praktickej medicíny. 

Dôraz je teda kladený na správnu komunikáciu lekára s pacientom, s jeho príbuznými alebo inými 

zdravotníckymi pracovníkmi. Kniha dáva praktické rady, aký tón hlasu zvoliť v istých špeci�ckých 

situáciách, ako sa zachovať, ako zvládnuť umenie počúvať pacienta a ako správne komunikovať 

verbálne i neverbálne. Zachytáva rozdiely v britskej a americkej angličtine. Výborným doplnkom 

knihy je samostatné DVD s autentickými ukážkami.

Kniha určená lekárom, študentom medicíny, zdravotným sestrám či iným zdravotným                          

pracovníkom, ktorí pri svojej odbornej práci používajú angličtinu. Kniha kladie dôraz na slovnú 

zásobu a frázy z medicínskeho prostredia. Pomáha komplexne rozvíjať všetky zručnosti                            

(writing, reading, listening a speaking). Každá zo siedmich lekcií sa zaoberá určitou témou vybranou 

z bežnej komunikácie lekára s pacientom.

úroveň: B2 - C1

Jedinečný kurz pre pilotov a iných pracovníkov letovej prevádzky na úrovni ICAO4, ktorí potrebujú 

dôkladnú prípravu v odbornej komunikácii i v mimoriadnych situáciách. Kniha pre učiteľa obsahuje

rozsiahle informácie odborného charakteru, preto kurz môže byť vedený aj učiteľom, ktorý nie je 

leteckým odborníkom. Flightpath je najpresnejší prípravný kurz obsahujúci tiež jazykový test                        

a autentické inštruktážne video.

Flightpath

úroveň: B2 - C1

3. edícia

Introduction to International Legal English + CD

International Legal English + CD

Učebnica, ktorá poskytuje študentom výborný základ právnickej angličtiny. Kniha bola vytvorená      

v spolupráci s právnickou spoločnosťou TransLegal, ktorá zaručuje jej odbornosť. Pokračovaním          

na vyššej jazykovej úrovni je International Legal English. Autentickosť osôb, prípadov a štúdií 

zaručuje, že sa študent naučí naozaj to, čo je v danej oblasti praktické a užitočné. 

2. edícia úroveň: B2 - C1

úroveň: B1

Doplnkový materiál

Culture View  DVD set

Tento video materiál môže byť využitý v akomkoľvek kurze ako doplnok alebo ako hlavná náplň 

vyučovanej témy. Ponúka pohľad do súčasnej kultúry a života vo Veľkej Británii. Videá sú 

vytvorené pútavo, hlavne pre mládež vo veku 11+. K dispozícii sú 2 sety s rôznymi témami, pričom 

každý set obsahuje DVD a CD-ROM. Súčasťou DVD je 12 krátkych videí dokumentárneho alebo 

situačného charakteru. CD-ROM obsahuje pracovné listy pre všetky DVD materiály. Pracovné listy 

sú na 2 úrovniach: štandardná a vyššia. Medzi aktivity patria rôzne projekty, "role plays" + aktivity 

pred, počas a po pozretí daného �lmu. CD zahŕňa poznámky pre učiteľov, správne odpovede aj 

prepis textov videí. Titul v našej ponuke nájdete do vypredania skladových zásob.

Témy 1: Home, Sport, Appearance, Food, Transport, School

Témy 2: Music, Animals, Landscape, Literature, Media, Language

2
DIELY
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Doplnkový materiál
Macmillan  Science/Mathematics/Natural and Social Science

Šesťdielne učebnice pre deti od 6 do 12 rokov. Sú spracované na základe moderných výučbových 
metód CLIL. Knihy sa vyznačujú nielen praktickým prístupom, ktorý deti baví, ale aj postupným        
a dôkladným preberaním  znalostí. Učebnice obsahujú CD-ROM s ďalšími aktivitami a cvičeniami. 
Učebnice sú vhodné predovšetkým pre školy, kde sa vyučujú predmety v angličtine alebo pre 
bilingválne školy.

úroveň: A1 - B1

Grammar Goals

Nová šesťdielna séria doplnkových učebníc na precvičovanie gramatiky od 9 rokov v kontexte 
vhodnom pre danú vekovú kategóriu zábavnou, ale zároveň zmysluplnou formou. Kontext čerpá 
z reálneho života žiakov a ich záujmov. Spĺňa požiadavky na prípravu ku Cambridge a Trinity 
skúškam. Vizuálne príťažlivá a pre deti prístupná prezentácia gramatiky zabezpečuje zvládnutie 
formy, použitia a významu jazyka. Každá lekcia je rozdelená do 3 úrovní podľa náročnosti na      
bronzovú, striebornú a zlatú, a takto motivuje žiaka k dosiahnutiu maximálnych vedomostí.

úroveň: A1 - B1

Unlock     Listening & Speaking Skills, Reading & Writing Skills

Kurzový i doplnkový materiál určený do akademického prostredia alebo na prípravu pred        
štúdiom na vysokej škole. Sústreďuje sa buď na zručnosť porozumenia a rozprávania alebo na 
zručnosti čítania a písania motivačným a na výskum zameraným prístupom. Učí kritickému        
mysleniu, napomáha formovať individuálne postoje a názory. Pracuje s unikátnymi videami              
z Discovery.

úroveň: A1 - B2

Active Grammar +CD-ROM

Gramatika v troch úrovniach pre 10-18 ročných predstavuje skvelý interaktívny materiál. Každá 
lekcia začína textom, ku ktorému sa pridávajú vysvetlenia gramatických javov a jednotlivé       
cvičenia. Učebnica je doplnená interaktívnym CD-ROMom s množstvom aktivít a možnosťou 
tvorenia vlastných testov. Vhodné aj na prípravu na jazykové skúšky.

úroveň: A1 - C2

In Focus

Trojúrovňový kurz u študentov buduje slovnú zásobu, zručnosť čítania, kritického myslenia                   
a diskusie. Kurz neobsahuje pracovný zošit, avšak jeho funkciu plní množstvo online aktivít na 
samoštúdium.

úroveň: A1 - C1

6
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Skillful

úroveň: A1 - C1

5-úrovňový kurz, ktorý sprevádza študentov od základnej až po pokročilú, akademickú úroveň. 
Každú úroveň tvoria dve samostatné učebnice, a to Listening & Speaking a Reading & Writing, 
ktoré sa však navzájom dopĺňajú paralelnými témami a črtami. Skillful neponúka len prostriedky 
pre akademický úspech, ale tiež vytvára interaktívne prostredie pre výučbu, ktoré podporuje 
diskusiu medzi študentmi o rôznych témach, ktoré sa priamo, alebo nepriamo týkajú študentov 
samotných.

5
DIELOV



Doplnkový materiál

Essential Grammar in Use

Dobre známe doplnkové gramatické príručky na úrovni A1 až B2. Obidve knihy nasledujú 

identický vzor - gramatické javy vysvetlené na ľavej strane a cvičenia na pravej strane. Na výber 

máte aj verziu knihy doplnenú o eBook, ktorý nájdete v knihe na prvej strane vo forme                            

prístupového kódu. Ten po registrácii a prihlásení sa na stránke: https://bookshelf.cambridge.org/ 

Vám zabezpečí prístup ku elektronickej verzii knihy. 

úroveň: A1 - B1

Advanced Grammar in Use

English Vocabulary in Use

Učebnice slovnej zásoby vhodné na prácu v triede ako aj na samoštúdium. Obľúbený formát 

lekcie na dvoch stránkach - vľavo vysvetlenie a vpravo cvičenia. Slovná zásoba je prezentovaná      

v prirodzenom kontexte.

úroveň: Elementary, Pre-intermediate&Intermediate, Upper-intermediate, Advanced (A1 - C2)

English Collocations in Use    (Intermediate/Advanced)

English Idioms in Use               (Intermediate/Advanced)

English Phrasal Verbs in Use  (Intermediate/Advanced)

4. edícia

English Grammar in Use 4. edícia úroveň: B1 - B2

úroveň: C1 - C23. edícia

Cambridge English Skills

Séria kníh Real, ktorá študentov dobre pripraví na správne používanie všetkých štyroch zručností

v každodennom reálnom živote. Učebnica je rozdelená do štyroch úrovní 1-4. Knihy sú určené 

predovšetkým na samoštúdium, ale je ich možné použiť aj ako doplnkový materiál v triedach                    

a kurzoch. Sylabus celej série je postavený najmä na "Can do statements" podľa SERR, ktoré 

presne určujú, čo všetko by mal študent ovládať v jednotlivých zručnostiach na príslušnej                           

jazykovej úrovni. Každá kniha je rozdelená do sekcií: "Social and Travel" a "Work and Study".

úroveň: A2 - C1 4
DIELY

Real Reading 1, 2, 3, 4 

Real Writing + CD 1, 2, 3, 4 

Real Listening & Speaking +CD 1, 2, 3, 4

Uče i a pres e asleduje 
lege dár u uče i u E glish 
Gra ar i  Use. Je orga izova á               
v krátky h, výsiž ý h, 
dvojstra ový h lek iá h, podľa 
jed otlivý h gra ai ký h javov. 
Naľavo sa vždy a hádzajú                  
zrozu iteľ é defi í ie s výsiž ý i 
príklad i a apravo a hádza e 
sériu viče í a pre vičova ie 
da ého gra ai kého javu.              
Uče i a o sahuje viče ia a 
zhr uie gra aiky v závere              
uče i e. Uče i a je dostup á aj s prístupo  a Ca ridge Lear i g Ma age e t 
Syste , kde ájdete ďalšie ateriály k uče i i. Uče i a je a úrov i C  – C  SERR, preto 
je vhod é používať ju a ili gvál y h gy áziá h a a vysoký h školá h.

Podobne ako ostatné učebnice zo série In Use, všetky tituly obsahujú krátke dvojstranové lekcie              

s vysvetlením javu, či významu na ľavej strane a s precvičovaním na pravej strane. Sú vynikajúcim 

doplnkovým lexikálnym materiálom ku každej učebnici. Siahnite po tej knihe in Use, ktorú oblasť 

lexiky práve potrebujete: kolokácie, idiómy či frázové slovesá.
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Destination SERIES

Séria učebníc, v ktorých sú striedavo zaradené lekcie na precvičenie gramatiky a lekcie na 

precvičenie slovnej zásoby. V každej knihe sú opakovacie lekcie, dva postupové testy a doplnkové 

prílohy (prehľad nepravidelných slovies, predložkových väzieb, frázových slovies, rozdiely medzi 

britskou a americkou angličtinou a pod.). Cvičenia majú rovnaký formát ako testové úlohy 

príslušnej skúšky.

úroveň: B1, B2, C1&C2

Communicate

Obidve učebnice sú na úrovni B1. Prvý diel obsahuje 15 lekcií a druhý diel 12 lekcií. Budujú 

posluchové a konverzačné schopnosti stredoškolákov pomocou video aktivít. Umožnia im            

orientovať sa v súkromnom, školskom aj pracovnom prostredí v anglicky hovoriacich krajinách. 

Video materiály interaktívnym spôsobom zoznamujú so všetkými aspektami života vo Veľkej 

Británii. Preberané témy môžu študentom pomôcť pripraviť sa na ústnu časť maturity.

úroveň: B1

Doplnkový materiál

Macmillan English Grammar in Context + CD-ROM

Séria troch učebníc anglickej gramatiky je rozdelená podľa jednotlivých gramatických javov.  

Lekcie začínajú zrozumiteľným vysvetlením gramatického javu, po ktorom nasleduje množstvo 

cvičení. Precvičovanie začína na izolovaných vetách, pokračuje používaním gramatického javu      

v kontexte článku alebo dialógu. Texty použité v cvičeniach obsahujú rôzne zaujímavé informácie

z oblasti vedy, umenia a histórie a tak podporujú myšlienku CLIL. Obtiažne slová v textoch                   

z učebnice sú zvýraznené žltým podfarbením a ich význam je bližšie vysvetlený na CD-ROMe, 

ktorý je súčasťou učebnice a obsahuje aj ďalšie cvičenia.

úroveň: Essential, Intermediate, Advanced
3

DIELY

Cambridge Grammar of English + CD

úroveň: C1 - C2

Macmillan Vocabulary Practice 

SERIES  Science/Geography

Učebnice pre školy, ktoré chcú pri výučbe 

uplatňovať CLIL. Môžu ich používať angličtinári, 

ktorí chcú do výučby zaradiť témy                                             

z prírodovedných predmetov, a naopak aj          

učitelia prírodovedných predmetov, ktorí chcú 

časť hodiny vyučovať v angličtine. Súčasťou 

učebnice je CD-ROM obsahujúci rôzne aktivity, 

študenti s ním môžu pracovať samostatne na 

počítači, prípadne je možné využiť ho                                     

s interaktívnou tabuľou. Učebnice môžu využiť 

tiež študenti na osvojenie si základnej odbornej 

terminológie v anglickom jazyku pri príprave na 

vysoké školy.

úroveň: B1+ - C1

Deskriptívna gramatika vhodná pre študentov �lologického zamerania. Táto gramatická príručka 

v sebe obsahuje a prehľadným spôsobom prezentuje gramatické javy zo súčasnej hovorenej              

i písanej angličtiny. Bola napísaná na základe informácií z Cambridge International Corpus, čo 

zaručuje autenticitu informácií. Cambridge Grammar of English obsahuje CD-Rom s nahrávkami 

príkladov a prístupom do Cambridge Advanced Learner´s Dictionary online.

3
DIELY

2
DIELY



Doplnkový materiál

Cambridge Copy Collection

úroveň: intermediate

úroveň: 

upper-intermediate - advanced úroveň: elementary - advanced

Skills

Kopírovateľné materiály rozvíjajú u študentov zručnosti 

prostredníctvom úloh "zo života" na aktuálne témy a učia ich 

komunikovať efektívne a so sebadôverou. Každý titul "Extra" sa 

zameriava na jednu zručnosť a pokrýva jazykové úrovne A2 až 

B2. Pre pokročilú úroveň (C1) je určený komplet všetkých 

zručností Advanced Skills.

Listening Extra  (A2 - B2) + CD2

Reading Extra    (A2 - B2) 

Speaking Extra  (A2 - B2) + CD

Writing Extra      (A2 - B2)

Advanced Skills (C1)       + CD

Quizzes, 

Questionnaires 

and Puzzles

Fotokopírovateľná zbierka aktivít                      

zameraná na hovorenie a čítanie.

úroveň: intermediate - 

                upper-intermediate

The Book of Days + CD

Kniha fotokopírovateľných aktivít 

tematicky zameraných na 

významné dni v roku.

Instant Academic Skills 
+ CD

Kniha s fotokopírovateľnými  

aktivitami stimulujúcimi rozvoj 

zručností pre akademické účely.

Exploring British 

Culture + CD

Fotokopírovateľný materiál 

zameraný na britské reálie je 

zdrojom rôznych typov aktivít 

pokrývajúcich širokú škálu                     

aspektov britskej kultúry.

Younger Learners - Primary Box SERIES
úroveň: Beginner/Pre-intermediate

Teenagers
úroveň: A1 - B2

Súbory kopírovateľných aktivít pre tínedžerov a mladých sú 

zamerané na komunikáciu zábavnou a stimulujúcou formou. 

Vybrať si môžete z nasledovných titulov: Teen World, Film, TV and 

Music, Pairwork and Groupwork, Imaginative Projects, Activity 

Box.

Fotokopírovateľné príručky pre učiteľa obsahujúce mnoho           

zaujímavých hier a aktivít na rozvoj jednotlivých zručností pre 

6-10 ročné deti. Knihy  sú prehľadne spracované a obsahujú jasné 

metodické pokyny. V ponuke sú nasledovné Primary Boxes: 

Activity Box, Communication Box, Curriculum Box, Grammar Box,                    

         Music Box, Pronunciation Box, Reading Box, Vocabulary Box.
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Macmillan English Explorers

Osemúrovňové čítanky špeciálne napísané pre deti vo veku 4-12 rokov, ktoré sa učia anglický 
jazyk v škôlkach a na základných školách.  Vybrať si môžete spomedzi  48 knižiek, kde v každej                  
z nich nájdete krásne spracované príbehy alebo prerozprávané klasické rozprávky. Súčasťou 
knižky sú aj podporné materiály, ktoré môžu byť použité na obohatenie vyučovacích hodín. 

Cambridge Experience Readers

Ilustrované čítanky špeciálne napísané pre vekovú skupinu tínedžerov v siedmich úrovniach si 
získajú každého.  Séria ponúka rôzne žánre: originálne i adaptované, dobrodružné, fantazijné, 
historické príbehy, komédie, faktogra�cké knižky a pod. Doplnkové aktivity podporujú                              
porozumenie a samostatné čítanie. Na stránke: www.cambridge.org/experiencereaders si 
môžete po registrácii zadarmo stiahnuť audio  nahrávky a iné podporné materiály pre študentov, 
ako zábavné hry zamerané na rozvoj slovnej zásoby, výslovnosti, posluchové a komunikačné 
schopnosti a voľne dostupné zdroje pre učiteľa.

úroven: A1 - C1

Readers (cítanky)ˇ

úroven: intermediate/advancedˇ

Discussions A - Z + CD

Fotokopírovateľná kniha aktivít 
podporujúcich živú a prirodzenú 
diskusiu.

Teaching Young 
Learners to Think

Fotokopírovateľné aktivity, ktoré u 
tínedžerov podporujú vývoj 
schopností myslenia postupne                   
s ich vekom.

Get on Stage! + CD-ROM

DVD-ROM prináša rozmanité 
skeče a videá zo sveta tínedžerov. 
Fotokopírovateľnými materiálmi si 
žiaci môžu overiť porozumenie, 
precvičiť si slovnú zásobu                                 
a  gramatiku.

Originálne pesničky a rapové 
verše na precvičovanie kľúčových 
gramatických javov zábavnou                     
a dynamickou formou, ktorá 
tínedžerom pomôže lepšie si 
zapamätať gramatické štruktúry.

Grammar Songs & Raps + CD

Doplnkový materiál

Macmillan Readers

Macmillan Cultural Readers

Séria kníh Macmillan Cultural Readers je venovaná rôznym krajinám: England, USA, Australia, 
Italy, China, Brazil...

Čítanky určené študentom angličtiny sú upravené pre rôzne úrovne pokročilosti. Najnižšiu 
úroveň Starter môžu čítať už začiatočníci so znalosťou 300 základných slov. Texty sú 
zjednodušené nielen vzhľadom k slovnej zásobe, ale aj rozsahom gramatických javov, dĺžkou viet 
a dĺžkou celej knihy. Väčšina kníh je balená spolu s audio nahrávkou textu knihy na CD. Niektoré 
knihy obsahujú tiež doplnkové cvičenia. Ponuka obsahuje nielen pôvodné texty, ale aj adaptácie 
diel známych autorov ako Charles Dickens, Stephen King, Daphne du Maurier, Jack London, atď. 
Niektoré tituly sú adaptácie populárnych �lmov.
 

úroven: A2 - B2

úroven: A1 - B2

www.macmillanreaders.com 



Obchodná a odborná anglictina

Business Benchmark 3
DIELY

Trojdielny kurz, ktorý je zameraný na prípravu na skúšku BEC alebo BULATS, ale je ho možné využiť 
aj pre výučbu všeobecnej obchodnej angličtiny. Kniha obsahuje okrem iného i sekciu                   
"Exam Practice" - autentické testy zo skúšky a tiež sekciu "Exam Skills" - rady, ako čo najúspešnejšie 
zvládnuť jednotlivé typy cvičení. 

Essential Business Grammar Builder

Učebnice sú určené všetkým, ktorí si chcú zdokonaliť anglickú gramatiku a slovnú zásobu                            
a používajú angličtinu v obchodných alebo pracovných vzťahoch. Obidve knihy obsahujú 50 
lekcií, testy, prehľad gramatiky, kľúč k cvičeniam a audio-CD s nahrávkami vybraných textov                         
v učebnici. Súčasťou  knihy je aj 16 testov na opakovanie.

úroveň: A2 - B1

ˇ

The Business  2.0 4
DIELY

Štvordielny kurz obchodnej angličtiny bol vytvorený hlavne pre potreby študentov bez 
predchádzajúcich pracovných skúseností. Vyučuje nielen jazyk, ale tiež terminológiu a odborné 
koncepty vzťahujúce sa k preberaným témam (Living abroad, Dealing with customers, Selling,                   
The organization, The stock market, etc.). Súčasťou knihy je DVD-ROM, ktorý slúži ako Workbook                  
a obsahuje cvičenia na gramatiku, slovnú zásobu, výslovnosť, písanie a testy. Jeho súčasťou sú aj 
nahrávky vo formáte mp3, upraviteľné vzory obchodnej korešpondencie a dokumentov.
 

úroveň: Pre-intermediate - Advanced (B1 - C1)

úroveň: Pre-intermediate - Advanced (B1 - C1)

2. edícia BEC

Business Grammar Builder 2. edícia úroveň: B1 - B2

Grammar for Business

Kniha je ideálna pre študentov obchodu a kohokoľvek, kto používa angličtinu v pracovnom 
prostredí. Prináša jasné vysvetlenia gramatických javov a ich autentické uvedenie do praxe.                      
Rovnocenne sa zameriava na hovorenú i písomnú angličtinu s cieľom zdokonaliť komunikačné 
schopnosti v realistických situáciách. Kniha obsahuje audio CD.

úroveň: B1 - B2

+CD

13

Business Vocabulary IN USE SERIES

Praktická séria ideálna na samoštúdium, ktorá využíva autentické texty. Rôzne gramatické javy                   
a slovná zásoba sú vysvetľované v kontexte. Poukazuje aj na rozdiely britskej a americkej 
angličtiny. Každý diel je v ponuke aj s priloženým CD-ROM-om, ktorého súčasťou sú testy.

úroveň: A2 - C1

2. edícia
3. edícia - Intermediate a Advanced
    + eBook

Knihy sú určené predovšetkým študentom obchodnej angličtiny. Pomáhajú v budovaní                           
a rozvíjaní slovnej zásoby a dodávajú sebaistotu vo vyjadrovaní.

Essential Business Vocabulary Builder úroveň: A2 - B1

Business Vocabulary Builder 2. edícia úroveň: B1 - B2



Business Copy Collection

Obchodná a odborná anglictinaˇ

Business English 
Handbook

Učebnica pre profesionálov, ktorí sa chcú ešte 
viac zdokonaliť v obchodnej angličtine. 
Vložené audio CD obsahuje materiál                                  
z autentických rozhovorov s úspešnými 
európskymi odborníkmi v oblasti obchodu.

Sada troch kopírovateľných kníh, každá je 
rozdelená do troch modulov venovaných 
určitej téme (Social English, Job Interviews, 
Business Correspondence, Presentations, etc.). 
Súčasťou každej knihy je aj diagnostický test 
na zistenie potrieb danej skupiny, kľúč so 
správnymi odpoveďami a pokyny pre učiteľa. 
Aktivity sú písomné i ústne a zahŕňajú prácu 
vo dvojici, v skupine i samostatne.

úroveň: B2 - C2

Cambridge Business English 
Activities

úroveň: A1 - B2

Praktický a zaujímavý materiál, ponúka rôznorodé 
aktivity pre prácu vo dvojiciach i v skupinách.

Business English Frameworks úroveň: B1 - C1

Súbor 60 kopírovateľných listov s určitým 
rámcovým postupom, do ktorého môže učiteľ 
dosadiť ľubovoľnú tému.

Intercultural Resource Pack úroveň: B1 - C1

Súbor 50 aktivít, ktoré vychádzajú z toho, že 
dôležitým prvkom úspešného medzinárodného 
obchodovania je poznanie vzájomných pravidiel 
spoločenského správania a zvyklostí.

In Business úroveň: B1 - C1

Súbor 30 zábavných aktivít zameraných na slovnú 
zásobu a využitie jazykových zručností v rámci 
obchodnej angličtiny.

úroveň: B1 - C1Business Roles 2

Simulácie rôznych situácií a problémových úloh z 
obchodného prostredia, ktoré majú študenti riešiť.

English for the Financial Sector

Učebnica angličtiny pre všetkých, ktorí sa pohybujú v oblasti �nancií. Obsahuje 24 lekcií. Všetky 
nepárne lekcie sú založené na určitej téme a rozvíjajú predovšetkým slovnú zásobu                        
(napr. Retail banking, Investment banking, Foreign Exchange, a pod.), párne lekcie sú venované 
precvičovaniu základných komunikačných zručností (napr. Telephoning, Reports, Presenting, 
Negotiating apod.). Pre učiteľov, ktorí nie sú odborníci vo �nančníctve, je výbornou pomocou 
Teacher´s Book obsahujúci základné informácie zo sveta �nancií.

úroveň: B1 - B2

English for Law Enforcement

Publikácia pokrýva celú škálu situácií v policajnej praxi ako napr. identi�kácia vozidiel, zastavenie 
a prehľadanie, zvládanie davu, vydávanie vyhlásení, spisovanie svedeckého vyhlásenia a pod.         
Je vhodná pre rôzne zamerania (napr. colná správa, bezpečnostné služby). Učebnica obsahuje 
CD-ROM, prostredníctvom ktorého si študenti môžu ďalej precvičovať slovnú zásobu a gramatiku 
a tiež si trénovať situačnú slovnú zásobu v kontexte.

úroveň: A2 - B1

Business Advantage 3
DIELY

Trojdielny kurz pre dospelých, každý diel obsahuje 7 tematických okruhov po 2 lekciách a 7 kapitol 
na rozvoj a nácvik písanej komunikácie. Na konci učebnice sa nachádza doplnkový materiál - kvízy, 
aktivity na prácu v pároch či skupinách. Štruktúra lekcie je rozdelená na tri časti: theory, practice                 
a skills. Zaoberá sa prípadovými štúdiami existujúcich �riem, aplikáciou teórie do praxe. Sústredí 
sa tiež na základné zručnosti prezentácie a jednania na obchodných rokovaniach. Rozvíja tiež 
schopnosť kritického myslenia, povedomie o kultúrnych rozdieloch. Lekcie či témy sú �exibilné,                      
je možné ich preberať postupne i jednotlivo. Pracovný zošit s audio CD obsahuje aktivity                                         
k precvičovaniu a upevneniu prebranej látky a 3 testy. Učiteľská kniha obsahuje okrem                                     
metodických pokynov, doplnkové informácie k jednotlivým témam, pracovné listy k DVD, testy                      
a tipy na prácu s jedným študentom "one-to-one" alebo v skupinách v triede. 

úroveň: B1 - C2

Business Builder

úroveň: B1



Obchodná a odborná anglictinaˇ

Cambridge Business Skills

Dynamic Presentations úroveň: B1 - C2

Krátky kurz pre tých, ktorí si chcú vylepšiť schopnosť prezentácie. 

Poskytuje základné zručnosti a techniky, ktoré im umožnia vytvoriť 

atraktívne prezentácie. Doplnkom ku knihe je aj DVD s video 

ukážkami prezentácií.International Negotiations úroveň: B1 - C2

Krátky kurz, ktorý sa zaoberá medzinárodnou komunikáciou. 

Zameriava sa na základné jazykové zručnosti a techniky                            

potrebné pre úspešné zvládnutie obchodných jednaní, zahrňuje 

tiež také témy ako reč tela, vyjednávanie a presviedčanie. Tieto 

komunikačné zručnosti rozvíja hranie rolí v modelových 

situáciách a hry.

Communicating Across Cultures úroveň: B1 - B2

Krátky kurz pre študentov obchodnej angličtiny, ktorí chcú 

efektívne pôsobiť v medzinárodnom prostredí a rozvíjať svoje 

medzikultúrne znalosti v angličtine.

Writing for Impact úroveň: B1 - C1

Krátky kurz pokrýva všetky aspekty biznis korešpondencie (emaily,

listy), reporty a pod. Sústredí sa tiež na komunikačné zručnosti. 

Priložené audio CD poskytuje autentické nahrávky z obchodných 

stretnutí, telefonických hovorov atď.

Professional English in Use

ICT

úroveň: B1 - B2

Séria titulov venujúcich sa príslušnej problematike. Slovná zásoba je jasne a zrozumiteľne vysvetlená v kontexte. 

Kľúč so správnymi odpoveďami je súčasťou každej knihy.

Medicine

Engineering

Finance

Marketing Management

Law

úroveň: B1 - B2 úroveň: B1 - C1

úroveň: B1 - B2 úroveň: B2 - C1

úroveň: B2 - C1

Cambridge English for SERIES

Marketing

úroveň: B1 - B2

Séria titulov venujúcich sa príslušnej problematike. Slovná zásoba je jasne a zrozumiteľne vysvetlená v kontexte. 

Kľúč so správnymi odpoveďami je súčasťou každej knihy.

Nursing

Scientists

Job-hunting
The Media Engineering

Human Resources

úroveň: A2, B1- B2 úroveň: B1 - B2

úroveň: B1 - B2 úroveň: B1 - B2

úroveň: B1 - B2

úroveň: B2 - C1

úroveň: B1 - C1
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Obchodná a odborná anglictinaˇ

... in English SERIES
Telephoneúroveň: A2 - B2

Networking

Meetings

email Presentations

úroveň: B1 - B2

úroveň: B1 - B2 úroveň: B1 - C1úroveň: A2 - B2

Knihy sa zameriavajú na jednotlivé oblasti obchodnej/profesnej angličtiny. Sú väčšinou vhodné pre študentov od úrovne                                           

intermediate po úroveň upper-intermediate až advanced. Umožňujú získanie a zdokonalenie užitočných komunikačných zručností.

English for SERIES Meetings + CD

Socializing&Small Talk + CD

Human Resources

Telephoning + CD Presentation + CDúroveň: B1 - B2

Séria určená všetkým, ktorí potrebujú používať angličtinu pracovne vo svojom špeci�ckom odbore.

Marketing&Advertising + CDEmails

Automobile Industry Customer Care + CDSales&Purchasing + CD

Campaign English for the Military

úroveň: A2 - C1
3

DIELY

Kurz určený všetkým, ktorí si chcú osvojiť, precvičiť a zdokonaliť vojenskú terminológiu.                                      

Je mimoriadne vhodná pre študentov pripravujúcich sa na skúšku STANAG. V učebnici sa vyskytujú 

rôzne témy (napr. vojenská technika, mierové jednotky a pod.).

Kurzová učebnica určená predovšetkým študentom výpočtovej techniky. Učebnica obsahuje                        

30 lekcií zaoberajúcich sa jednotlivými oblasťami informatiky.

Infotech 4. edícia

úroveň: B1

Aviation English + CD-ROM

Učebnica angličtiny pre pilotov a vedúcich letovej prevádzky, pomocou ktorej rozvinú svoje              

komunikačné schopnosti podľa úrovní 4 jazykových požiadaviek ICAO a ktorá im umožní úspešne 

zložiť skúšku. Táto učebnica je vhodná aj pre samoukov.

úroveň: A2 - B1



Obchodná a odborná anglictinaˇ
English in Medicine

úroveň: B1

Good Practice

Učebnica určená všetkým, ktorí potrebujú po anglicky komunikovať v oblasti praktickej medicíny. 

Dôraz je teda kladený na správnu komunikáciu lekára s pacientom, s jeho príbuznými alebo inými 

zdravotníckymi pracovníkmi. Kniha dáva praktické rady, aký tón hlasu zvoliť v istých špeci�ckých 

situáciách, ako sa zachovať, ako zvládnuť umenie počúvať pacienta a ako správne komunikovať 

verbálne i neverbálne. Zachytáva rozdiely v britskej a americkej angličtine. Výborným doplnkom 

knihy je samostatné DVD s autentickými ukážkami.

Kniha určená lekárom, študentom medicíny, zdravotným sestrám či iným zdravotným                          

pracovníkom, ktorí pri svojej odbornej práci používajú angličtinu. Kniha kladie dôraz na slovnú 

zásobu a frázy z medicínskeho prostredia. Pomáha komplexne rozvíjať všetky zručnosti                            

(writing, reading, listening a speaking). Každá zo siedmich lekcií sa zaoberá určitou témou vybranou 

z bežnej komunikácie lekára s pacientom.

úroveň: B2 - C1

Jedinečný kurz pre pilotov a iných pracovníkov letovej prevádzky na úrovni ICAO4, ktorí potrebujú 

dôkladnú prípravu v odbornej komunikácii i v mimoriadnych situáciách. Kniha pre učiteľa obsahuje

rozsiahle informácie odborného charakteru, preto kurz môže byť vedený aj učiteľom, ktorý nie je 

leteckým odborníkom. Flightpath je najpresnejší prípravný kurz obsahujúci tiež jazykový test                        

a autentické inštruktážne video.

Flightpath

úroveň: B2 - C1

3. edícia

Introduction to International Legal English + CD

International Legal English + CD

Učebnica, ktorá poskytuje študentom výborný základ právnickej angličtiny. Kniha bola vytvorená      

v spolupráci s právnickou spoločnosťou TransLegal, ktorá zaručuje jej odbornosť. Pokračovaním          

na vyššej jazykovej úrovni je International Legal English. Autentickosť osôb, prípadov a štúdií 

zaručuje, že sa študent naučí naozaj to, čo je v danej oblasti praktické a užitočné. 

2. edícia úroveň: B2 - C1

úroveň: B1

Doplnkový materiál

Culture View  DVD set

Tento video materiál môže byť využitý v akomkoľvek kurze ako doplnok alebo ako hlavná náplň 

vyučovanej témy. Ponúka pohľad do súčasnej kultúry a života vo Veľkej Británii. Videá sú 

vytvorené pútavo, hlavne pre mládež vo veku 11+. K dispozícii sú 2 sety s rôznymi témami, pričom 

každý set obsahuje DVD a CD-ROM. Súčasťou DVD je 12 krátkych videí dokumentárneho alebo 

situačného charakteru. CD-ROM obsahuje pracovné listy pre všetky DVD materiály. Pracovné listy 

sú na 2 úrovniach: štandardná a vyššia. Medzi aktivity patria rôzne projekty, "role plays" + aktivity 

pred, počas a po pozretí daného �lmu. CD zahŕňa poznámky pre učiteľov, správne odpovede aj 

prepis textov videí. Titul v našej ponuke nájdete do vypredania skladových zásob.

Témy 1: Home, Sport, Appearance, Food, Transport, School

Témy 2: Music, Animals, Landscape, Literature, Media, Language

2
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Doplnkový materiál
Macmillan  Science/Mathematics/Natural and Social Science

Šesťdielne učebnice pre deti od 6 do 12 rokov. Sú spracované na základe moderných výučbových 
metód CLIL. Knihy sa vyznačujú nielen praktickým prístupom, ktorý deti baví, ale aj postupným        
a dôkladným preberaním  znalostí. Učebnice obsahujú CD-ROM s ďalšími aktivitami a cvičeniami. 
Učebnice sú vhodné predovšetkým pre školy, kde sa vyučujú predmety v angličtine alebo pre 
bilingválne školy.

úroveň: A1 - B1

Grammar Goals

Nová šesťdielna séria doplnkových učebníc na precvičovanie gramatiky od 9 rokov v kontexte 
vhodnom pre danú vekovú kategóriu zábavnou, ale zároveň zmysluplnou formou. Kontext čerpá 
z reálneho života žiakov a ich záujmov. Spĺňa požiadavky na prípravu ku Cambridge a Trinity 
skúškam. Vizuálne príťažlivá a pre deti prístupná prezentácia gramatiky zabezpečuje zvládnutie 
formy, použitia a významu jazyka. Každá lekcia je rozdelená do 3 úrovní podľa náročnosti na      
bronzovú, striebornú a zlatú, a takto motivuje žiaka k dosiahnutiu maximálnych vedomostí.

úroveň: A1 - B1

Unlock     Listening & Speaking Skills, Reading & Writing Skills

Kurzový i doplnkový materiál určený do akademického prostredia alebo na prípravu pred        
štúdiom na vysokej škole. Sústreďuje sa buď na zručnosť porozumenia a rozprávania alebo na 
zručnosti čítania a písania motivačným a na výskum zameraným prístupom. Učí kritickému        
mysleniu, napomáha formovať individuálne postoje a názory. Pracuje s unikátnymi videami              
z Discovery.

úroveň: A1 - B2

Active Grammar +CD-ROM

Gramatika v troch úrovniach pre 10-18 ročných predstavuje skvelý interaktívny materiál. Každá 
lekcia začína textom, ku ktorému sa pridávajú vysvetlenia gramatických javov a jednotlivé       
cvičenia. Učebnica je doplnená interaktívnym CD-ROMom s množstvom aktivít a možnosťou 
tvorenia vlastných testov. Vhodné aj na prípravu na jazykové skúšky.

úroveň: A1 - C2

In Focus

Trojúrovňový kurz u študentov buduje slovnú zásobu, zručnosť čítania, kritického myslenia                   
a diskusie. Kurz neobsahuje pracovný zošit, avšak jeho funkciu plní množstvo online aktivít na 
samoštúdium.

úroveň: A1 - C1

6
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Skillful

úroveň: A1 - C1

5-úrovňový kurz, ktorý sprevádza študentov od základnej až po pokročilú, akademickú úroveň. 
Každú úroveň tvoria dve samostatné učebnice, a to Listening & Speaking a Reading & Writing, 
ktoré sa však navzájom dopĺňajú paralelnými témami a črtami. Skillful neponúka len prostriedky 
pre akademický úspech, ale tiež vytvára interaktívne prostredie pre výučbu, ktoré podporuje 
diskusiu medzi študentmi o rôznych témach, ktoré sa priamo, alebo nepriamo týkajú študentov 
samotných.

5
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Doplnkový materiál

Essential Grammar in Use

Dobre známe doplnkové gramatické príručky na úrovni A1 až B2. Obidve knihy nasledujú 

identický vzor - gramatické javy vysvetlené na ľavej strane a cvičenia na pravej strane. Na výber 

máte aj verziu knihy doplnenú o eBook, ktorý nájdete v knihe na prvej strane vo forme                            

prístupového kódu. Ten po registrácii a prihlásení sa na stránke: https://bookshelf.cambridge.org/ 

Vám zabezpečí prístup ku elektronickej verzii knihy. 

úroveň: A1 - B1

Advanced Grammar in Use

English Vocabulary in Use

Učebnice slovnej zásoby vhodné na prácu v triede ako aj na samoštúdium. Obľúbený formát 

lekcie na dvoch stránkach - vľavo vysvetlenie a vpravo cvičenia. Slovná zásoba je prezentovaná      

v prirodzenom kontexte.

úroveň: Elementary, Pre-intermediate&Intermediate, Upper-intermediate, Advanced (A1 - C2)

English Collocations in Use    (Intermediate/Advanced)

English Idioms in Use               (Intermediate/Advanced)

English Phrasal Verbs in Use  (Intermediate/Advanced)

4. edícia

English Grammar in Use 4. edícia úroveň: B1 - B2

úroveň: C1 - C23. edícia

Cambridge English Skills

Séria kníh Real, ktorá študentov dobre pripraví na správne používanie všetkých štyroch zručností

v každodennom reálnom živote. Učebnica je rozdelená do štyroch úrovní 1-4. Knihy sú určené 

predovšetkým na samoštúdium, ale je ich možné použiť aj ako doplnkový materiál v triedach                    

a kurzoch. Sylabus celej série je postavený najmä na "Can do statements" podľa SERR, ktoré 

presne určujú, čo všetko by mal študent ovládať v jednotlivých zručnostiach na príslušnej                           

jazykovej úrovni. Každá kniha je rozdelená do sekcií: "Social and Travel" a "Work and Study".

úroveň: A2 - C1 4
DIELY

Real Reading 1, 2, 3, 4 

Real Writing + CD 1, 2, 3, 4 

Real Listening & Speaking +CD 1, 2, 3, 4

Uče i a pres e asleduje 
lege dár u uče i u E glish 
Gra ar i  Use. Je orga izova á               
v krátky h, výsiž ý h, 
dvojstra ový h lek iá h, podľa 
jed otlivý h gra ai ký h javov. 
Naľavo sa vždy a hádzajú                  
zrozu iteľ é defi í ie s výsiž ý i 
príklad i a apravo a hádza e 
sériu viče í a pre vičova ie 
da ého gra ai kého javu.              
Uče i a o sahuje viče ia a 
zhr uie gra aiky v závere              
uče i e. Uče i a je dostup á aj s prístupo  a Ca ridge Lear i g Ma age e t 
Syste , kde ájdete ďalšie ateriály k uče i i. Uče i a je a úrov i C  – C  SERR, preto 
je vhod é používať ju a ili gvál y h gy áziá h a a vysoký h školá h.

Podobne ako ostatné učebnice zo série In Use, všetky tituly obsahujú krátke dvojstranové lekcie              

s vysvetlením javu, či významu na ľavej strane a s precvičovaním na pravej strane. Sú vynikajúcim 

doplnkovým lexikálnym materiálom ku každej učebnici. Siahnite po tej knihe in Use, ktorú oblasť 

lexiky práve potrebujete: kolokácie, idiómy či frázové slovesá.
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Destination SERIES

Séria učebníc, v ktorých sú striedavo zaradené lekcie na precvičenie gramatiky a lekcie na 

precvičenie slovnej zásoby. V každej knihe sú opakovacie lekcie, dva postupové testy a doplnkové 

prílohy (prehľad nepravidelných slovies, predložkových väzieb, frázových slovies, rozdiely medzi 

britskou a americkou angličtinou a pod.). Cvičenia majú rovnaký formát ako testové úlohy 

príslušnej skúšky.

úroveň: B1, B2, C1&C2

Communicate

Obidve učebnice sú na úrovni B1. Prvý diel obsahuje 15 lekcií a druhý diel 12 lekcií. Budujú 

posluchové a konverzačné schopnosti stredoškolákov pomocou video aktivít. Umožnia im            

orientovať sa v súkromnom, školskom aj pracovnom prostredí v anglicky hovoriacich krajinách. 

Video materiály interaktívnym spôsobom zoznamujú so všetkými aspektami života vo Veľkej 

Británii. Preberané témy môžu študentom pomôcť pripraviť sa na ústnu časť maturity.

úroveň: B1

Doplnkový materiál

Macmillan English Grammar in Context + CD-ROM

Séria troch učebníc anglickej gramatiky je rozdelená podľa jednotlivých gramatických javov.  

Lekcie začínajú zrozumiteľným vysvetlením gramatického javu, po ktorom nasleduje množstvo 

cvičení. Precvičovanie začína na izolovaných vetách, pokračuje používaním gramatického javu      

v kontexte článku alebo dialógu. Texty použité v cvičeniach obsahujú rôzne zaujímavé informácie

z oblasti vedy, umenia a histórie a tak podporujú myšlienku CLIL. Obtiažne slová v textoch                   

z učebnice sú zvýraznené žltým podfarbením a ich význam je bližšie vysvetlený na CD-ROMe, 

ktorý je súčasťou učebnice a obsahuje aj ďalšie cvičenia.

úroveň: Essential, Intermediate, Advanced
3
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Cambridge Grammar of English + CD

úroveň: C1 - C2

Macmillan Vocabulary Practice 

SERIES  Science/Geography

Učebnice pre školy, ktoré chcú pri výučbe 

uplatňovať CLIL. Môžu ich používať angličtinári, 

ktorí chcú do výučby zaradiť témy                                             

z prírodovedných predmetov, a naopak aj          

učitelia prírodovedných predmetov, ktorí chcú 

časť hodiny vyučovať v angličtine. Súčasťou 

učebnice je CD-ROM obsahujúci rôzne aktivity, 

študenti s ním môžu pracovať samostatne na 

počítači, prípadne je možné využiť ho                                     

s interaktívnou tabuľou. Učebnice môžu využiť 

tiež študenti na osvojenie si základnej odbornej 

terminológie v anglickom jazyku pri príprave na 

vysoké školy.

úroveň: B1+ - C1

Deskriptívna gramatika vhodná pre študentov �lologického zamerania. Táto gramatická príručka 

v sebe obsahuje a prehľadným spôsobom prezentuje gramatické javy zo súčasnej hovorenej              

i písanej angličtiny. Bola napísaná na základe informácií z Cambridge International Corpus, čo 

zaručuje autenticitu informácií. Cambridge Grammar of English obsahuje CD-Rom s nahrávkami 

príkladov a prístupom do Cambridge Advanced Learner´s Dictionary online.

3
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Doplnkový materiál

Cambridge Copy Collection

úroveň: intermediate

úroveň: 

upper-intermediate - advanced úroveň: elementary - advanced

Skills

Kopírovateľné materiály rozvíjajú u študentov zručnosti 

prostredníctvom úloh "zo života" na aktuálne témy a učia ich 

komunikovať efektívne a so sebadôverou. Každý titul "Extra" sa 

zameriava na jednu zručnosť a pokrýva jazykové úrovne A2 až 

B2. Pre pokročilú úroveň (C1) je určený komplet všetkých 

zručností Advanced Skills.

Listening Extra  (A2 - B2) + CD2

Reading Extra    (A2 - B2) 

Speaking Extra  (A2 - B2) + CD

Writing Extra      (A2 - B2)

Advanced Skills (C1)       + CD

Quizzes, 

Questionnaires 

and Puzzles

Fotokopírovateľná zbierka aktivít                      

zameraná na hovorenie a čítanie.

úroveň: intermediate - 

                upper-intermediate

The Book of Days + CD

Kniha fotokopírovateľných aktivít 

tematicky zameraných na 

významné dni v roku.

Instant Academic Skills 
+ CD

Kniha s fotokopírovateľnými  

aktivitami stimulujúcimi rozvoj 

zručností pre akademické účely.

Exploring British 

Culture + CD

Fotokopírovateľný materiál 

zameraný na britské reálie je 

zdrojom rôznych typov aktivít 

pokrývajúcich širokú škálu                     

aspektov britskej kultúry.

Younger Learners - Primary Box SERIES
úroveň: Beginner/Pre-intermediate

Teenagers
úroveň: A1 - B2

Súbory kopírovateľných aktivít pre tínedžerov a mladých sú 

zamerané na komunikáciu zábavnou a stimulujúcou formou. 

Vybrať si môžete z nasledovných titulov: Teen World, Film, TV and 

Music, Pairwork and Groupwork, Imaginative Projects, Activity 

Box.

Fotokopírovateľné príručky pre učiteľa obsahujúce mnoho           

zaujímavých hier a aktivít na rozvoj jednotlivých zručností pre 

6-10 ročné deti. Knihy  sú prehľadne spracované a obsahujú jasné 

metodické pokyny. V ponuke sú nasledovné Primary Boxes: 

Activity Box, Communication Box, Curriculum Box, Grammar Box,                    

         Music Box, Pronunciation Box, Reading Box, Vocabulary Box.
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Macmillan English Explorers

Osemúrovňové čítanky špeciálne napísané pre deti vo veku 4-12 rokov, ktoré sa učia anglický 
jazyk v škôlkach a na základných školách.  Vybrať si môžete spomedzi  48 knižiek, kde v každej                  
z nich nájdete krásne spracované príbehy alebo prerozprávané klasické rozprávky. Súčasťou 
knižky sú aj podporné materiály, ktoré môžu byť použité na obohatenie vyučovacích hodín. 

Cambridge Experience Readers

Ilustrované čítanky špeciálne napísané pre vekovú skupinu tínedžerov v siedmich úrovniach si 
získajú každého.  Séria ponúka rôzne žánre: originálne i adaptované, dobrodružné, fantazijné, 
historické príbehy, komédie, faktogra�cké knižky a pod. Doplnkové aktivity podporujú                              
porozumenie a samostatné čítanie. Na stránke: www.cambridge.org/experiencereaders si 
môžete po registrácii zadarmo stiahnuť audio  nahrávky a iné podporné materiály pre študentov, 
ako zábavné hry zamerané na rozvoj slovnej zásoby, výslovnosti, posluchové a komunikačné 
schopnosti a voľne dostupné zdroje pre učiteľa.

úroven: A1 - C1

Readers (cítanky)ˇ

úroven: intermediate/advancedˇ

Discussions A - Z + CD

Fotokopírovateľná kniha aktivít 
podporujúcich živú a prirodzenú 
diskusiu.

Teaching Young 
Learners to Think

Fotokopírovateľné aktivity, ktoré u 
tínedžerov podporujú vývoj 
schopností myslenia postupne                   
s ich vekom.

Get on Stage! + CD-ROM

DVD-ROM prináša rozmanité 
skeče a videá zo sveta tínedžerov. 
Fotokopírovateľnými materiálmi si 
žiaci môžu overiť porozumenie, 
precvičiť si slovnú zásobu                                 
a  gramatiku.

Originálne pesničky a rapové 
verše na precvičovanie kľúčových 
gramatických javov zábavnou                     
a dynamickou formou, ktorá 
tínedžerom pomôže lepšie si 
zapamätať gramatické štruktúry.

Grammar Songs & Raps + CD

Doplnkový materiál

Macmillan Readers

Macmillan Cultural Readers

Séria kníh Macmillan Cultural Readers je venovaná rôznym krajinám: England, USA, Australia, 
Italy, China, Brazil...

Čítanky určené študentom angličtiny sú upravené pre rôzne úrovne pokročilosti. Najnižšiu 
úroveň Starter môžu čítať už začiatočníci so znalosťou 300 základných slov. Texty sú 
zjednodušené nielen vzhľadom k slovnej zásobe, ale aj rozsahom gramatických javov, dĺžkou viet 
a dĺžkou celej knihy. Väčšina kníh je balená spolu s audio nahrávkou textu knihy na CD. Niektoré 
knihy obsahujú tiež doplnkové cvičenia. Ponuka obsahuje nielen pôvodné texty, ale aj adaptácie 
diel známych autorov ako Charles Dickens, Stephen King, Daphne du Maurier, Jack London, atď. 
Niektoré tituly sú adaptácie populárnych �lmov.
 

úroven: A2 - B2

úroven: A1 - B2

www.macmillanreaders.com 



Readers (cítanky)ˇ

Macmillan Literature Collections 
úroveň: C2

Knihy v angličtine pre pokročilých študentov. Jedná sa o súbor poviedok v pôvodnej neupravenej 
podobe. Do výberu boli zaradení autori, ktorí píšu jazykom, ktorému môže pokročilý študent bez 
problémov rozumieť. Pre uľahčenie práce s knihou, boli do nej zaradené tieto prvky: slovníček, 
zhrnutie, cvičenia. V sérii vyšli nasledujúce výbery poviedok: Adventure Stories, 20th-century 
Stories, Crime Stories, Travel Stories, American Stories, Horror Stories, Love Stories, Science Fiction 
Stories, Mystery Stories, World Stories, Animal a Food Stories.

Dictionaries (slovníky)
Cambridge School Dictionary + CD-ROM

Cambridge Learner's Dictionary + CD-ROM

Cambridge Essential English Dictionary  2. edícia

4. edícia

Výkladový slovník s krátkymi a ľahko zrozumiteľnými de�níciami. Obsahuje stovky krátkych 
príkladových viet. "Common Error" rámčeky pomáhajú vyhýbať sa najfrekventovanejším chybám 
v použití. Má množstvo ilustrácií a 16 strán s farebnými obrázkami napomáha osvojenie si                          
základnej slovnej zásoby.

úroveň: A1 - B1

Monolinguálny slovník pre druhý stupeň ZŠ a pre stredné školy neakademického smeru. De�nície 
slov sú zjednodušené tak, aby ich pochopili aj žiaci na nižšej jazykovej úrovni. Slovník je zostavený 
podľa Cambridge International Corpus (CIC).

úroveň: B1 - B2

Ideálny slovník pre medzipredmetové použitie v školskom prostredí. Kľúčové slová sú vysvetlené 
jasnou a jednoduchou de�níciou. Sústreďuje sa na špeci�ckú školskú slovnú zásobu. Obsahuje 
množstvo farebných ilustrácií, gramatický prehľad, užitočné kolokácie, upozorňuje na najčastejšie 
chyby a poskytuje alternatívne slová k najčastejšie používaným výrazom. Titul je v ponuke do 
vypredania zásob.

úroveň: B1 - B2

Cambridge English Readers

Séria čítaniek, ktoré sú napísané na rozličných jazykových úrovniach. Prevažne ide o nové              
príbehy, napísané pre žiakov tak, aby im rozumeli a boli pre nich zaujímavé. Na stránke:                            
www.cambridge.org/readers si môžete po registrácii zadarmo stiahnuť audio  nahrávky a iné 
podporné materiály pre študentov, ako zábavné hry zamerané na rozvoj slovnej zásoby,                 
výslovnosti, posluchové a komunikačné schopnosti a voľne dostupné zdroje pre učiteľa.

Cambridge Discovery Education Interactive Readers

Čítanky novej generácie, ktoré sú skutočným vizuálnym zážitkom! Fascinujúce, pútavé videá                         
a zaujímavé aktivity sú prístupné online prostredníctvom kódu z čítanky. Videá a fotogra�e                                  
dopĺňajú text čítanky, vzbudzujú zvedavosť o danú tému a motivujú k ďalšiemu čítaniu. Čítanky sú 
vhodné na spestrenie výučby i CLIL už na 2. stupni ZŠ. Viac informácií nájdete na stránke:                                         
http://cambridge.org/discoveryeducationreaders/.

úroveň: A1 - C1

úroveň: A1 - C1
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úroveň: B2 - C2

Dictionaries (slovníky)

Cambridge Phrasal
Verbs Dictionary

Cambridge Advanced Learner´s Dictionary + CD-ROM

Monolingválny slovník, najväčší spomedzi Cambridge slovníkov. Je zostavený podľa Cambridge 
International Corpus a obsahuje množstvo slovnej zásoby s de�níciami, príkladmi, kolokáciami                
a idiomatickými slovnými spojeniami.

Slovník zameraný na frázové slovesá. Je zostavený podľa 
Cambridge International Corpus. Obsahuje de�nície                                             
a množstvo príkladov.

úroveň: B2 - C2

Cambridge Idioms
Dictionary

úroveň: B2 - C2

Slovník zameraný na idiómy a iné 
frazeologické jednotky. Idiómy sú 
radené podľa hlavného slova. Každý 
idióm je vysvetlený a doplnený 
príkladmi.

úroveň: B1 - B2

Špecializovaný slovník na slovnú 
zásobou z akademického prostredia 
(prostredia akademických                     
predmetov). Obsahuje viac ako 2000 
slov a slovných spojení z oblasti 
matematiky, chémie, fyziky a iných 
predmetov ako aj slovnú zásobu 
potrebnú na úspešné zvládnutie 
akademického písania (academic 
writing). Každé heslo je presne 
de�nované a podporené príkladmi 
vo vetách. Cambridge Academic 
Content Dictionary je vynikajúcim 
doplnkom na akékoľvek vyučovanie 
CLIL na strednej a vyššej úrovni. 

4. edícia

Cambridge Academic Content Dictionary AMERICAN
ENGLISH

Uncovering CLIL

Metodická príručka pre učiteľov, ktorí začínajú uplatňovať CLIL na vyučovaní, ale aj pre      
pokročilejších. Prináša teoretické poznatky a mnoho praktických nápadov ako metodiku                    
vo výučbe angličtiny uplatňovať.

Metodiky pre ucitelovˇ ´



Five-Minute Activities SERIES

Sériu tvorí FIVE-MINUTE ACTIVITIES (130 aktivít), FIVE-MINUTE ACTIVITIES FOR YOUNG LEARNERS 

(aktivity pre deti vo veku 6-12 rokov, zoradené sú do 6 tematických celkov, pričom každý celok 

obsahuje aktivity na rôznej jazykovej úrovni) a FIVE-MINUTE ACTIVITIES FOR BUSINESS ENGLISH 

(krátke aktivity zoradené do 15 okruhov odrážajúcich skutočné situácie zo sveta obchodu).

Doplnkový materiál, ktorý sa hodí každému, kto vyučuje deti od 3 do 7 rokov. Obsahuje 90 

hotových aktivít, ktoré môže učiteľ použiť na hodine a zapojiť žiakov takým spôsobom, ktorý bude 

pre nich atraktívny a zábavný. Súčasťou materiálu sú tipy na vyučovanie „young learners“                            

a problémy, ktoré sa pri vyučovaní vyskytujú. Aktivity sú prehľadne zoradené v 8 kapitolách                      

a dotýkajú sa života v triede i mimo triedy. Všetci vieme, aké náročné je učiť deti. Tento doplnkový 

materiál Vám neskutočne uľahčí prácu a ušetrí čas.

500 / 700 Classroom Activities

Aktivity a úlohy pre študentov od úrovne elementary až po upper-intermediate. Sú rozdelené do 

4 častí podľa precvičovaného javu. Nevyžadujú prípravu, sú krátke a môžu byť kedykoľvek podľa 

potreby zaradené do vyučovacej hodiny. Pre učiteľov mladších žiakov vo veku 3-12 rokov je      

určená kniha 500 PRIMARY CLASSROOM ACTIVITIES.

úroveň: Elementary - Upper-intermediate

NEW Activities for Very Young Learners 

Publikácia obsahuje súbor 100 aktivít z 19 rôznych oblastí riadenia triedy (kontrolovanie domácej 

úlohy, testovanie, správanie v triede a podobne). Kniha je vhodná pre nových učiteľov, ale aj pre 

učiteľov s rozsiahlymi skúsenosťami. Pedagóg ocení najmä pestrosť aktivít a jasné inštrukcie. Ak 

hľadáte jednoduchý návod, aktivitu, ktorú je možné použiť bez dlhej prípravy, táto kniha je určená 

pre Vás.

NEW  Penny Ur´s  100 Teaching Tips

Kniha je určená pre všetkých, ktorí by chceli “okoreniť” tradičné vyučovanie online zdrojmi.                                      

Vynikajúco poslúži ako metodická príručka práce s online materiálmi a platformami v klasickej 

triede, ale i v kurzoch, ktoré sa vyučujú metódou „blended learning“. Vďaka jej univerzálnosti je 

možné knihu použiť v rôznych kontextoch a pri rôznych témach aj na konverzačných hodinách. 

Obsahuje viac ako 75 rôznych praktických aktivít na prácu s online materiálom. Aktivity sú                                     

navrhnuté tak, aby prehlbovali aj interakciu medzi učiteľom a žiakom a využívajú najmodernejšie 

online nástroje ako Facebook alebo diskusné fóra.

NEW Interaction ONLINE

CLIL, A Course in English 

Language Teaching, Imagine 

That!, Multiple Intelligences 

in EFL sú metodiky, ktoré poskytujú 

učiteľovi množstvo rád a návrhov pre 

efektívnu výučbu v rôznych oblastiach.
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Spielerisch Deutsch lernen

Farebne ilustrované pracovné knižky pre deti predškolského veku a 1. stupňa ZŠ rozdelené podľa 
náročnosti (úroveň 0 – 3) sprostredkujú deťom základné jazykové znalosti z nemeckého jazyka. 
Knižka Lieder und Reime vhodne dopĺňa rad štrnástimi peknými pesničkami a obrázkami na 
vymaľovanie, ktoré sú svojimi témami blízke životu detí. Každá pesnička má aj karaoke verziu. 
Príbehy v Lernkrimis ponúkajú deťom zjednodušené čítanie detektívneho žánru. 

Kurzy pre deti 5 - 11 rokov

     DaZ Arbeitsheft Zeit   
 Erste Wörter und Sätze – Vorschule 
 Erste Wörter und Sätze – Vorschule - Neue Geschichten – Vorschule 
 Wortschatz und Grammatik – Lernstufe 1
 Wortschatz und Grammatik - Neue Geschichten – Lernstufe 1
 Wortschatzerweiterung und Grammatik – Lernstufe 2, Lernstufe 3
 Wortschatzerweiterung und Grammatik  - Neue Geschichten – Lernstufe 2, Lernstufe 3  
 Lieder und Reime + CD                                  
     Lustige Sprachspiele
     Wortschatz-Trainer Grundwortschatz 
        (nahrávky slovíčok: www.hueber.de/audioservice) 
     Lernkrimis: Jagd nach dem Reifendieb, Das Monster im Schulkeller, Das geheimnisvolle
                               Zeichen, Die Spur zum Kellerfenster (nahrávky: www.hueber.de/audioservice) 

 Knizky: ˇ

Našu kompletnú ponuku titulov nemeckého jazyka pre deti vo veku 5 - 10 rokov nájdete na stránke:
www.oxico.sk/jazyky/nj/nj_ponuky.html

NEMČINA

NEU Paul, Lisa & Co 

Nová učebnica pre 1. stupeň ZŠ, ktorá naučí žiakov hravou a zábavnou formou základy                         
komunikácie v nemčine a privedie ich v dvoch, príp. troch dieloch na úroveň A1. Osvedčený 
koncept príbehov skupinky kamarátov navodí pri učení príjemnú atmosféru a autenticky                               
sprostredkuje nemčinu v situáciách všedného dňa. Pestrá paleta cvičení podporí celostné                    
a zážitkové učenie.

úroveň: A1

Komponenty: Kursbuch, Arbeitsbuch, 2 Audio CDs, interaktives Kursbuch

2-3
DIELY



Kurzy pre deti 5 - 11 rokov

Planetino

Beste Freunde

Trojdielny rad pre deti vo veku 8 - 11 rokov. Učebnice sú vhodné pre výučbu nemčiny ako                                
1. cudzieho jazyka od 3. triedy s výstupnou úrovňou A1. Koncepcia je postavená na učení hrou                        
a pomocou všetkých zmyslov. Možnosť plynulo nadviazať učebnicou Planet 2.

úroveň: A1

úroveň:  A1 - B1

6-dielny učebnicový rad pre žiakov, ktorí začínajú s nemčinou na 2. stupni ZŠ alebo viacročných 
gymnáziách. Pracovný zošit obsahuje vložené audio CD k fonetickým cvičeniam a cvičeniam na 
počúvanie. Učebnica a pracovný zošit k úrovniam A1.1 a A1.2 sú v ponuke aj v regionalizovanej 
slovenskej verzii, v príprave je regionalizovaný pracovný zošit k dielu A2.1. 

Na internetovej stránke: 
 pre učiteľov - ďalšie kopírovateľné materiály, všetky audio nahrávky k učebnici a prac. zošitu, 
kartičky, metodické pokyny, tematické plány, vypracované prac. listy k DVD a čítankám
 pre žiakov - nahrávky slovíčok ku každej lekcii, interaktívne cvičenia

3
DIELY

Kursbuch, Arbeitsbuch (1. a 2. diel aj v SK), Lehrerhandbuch, interaktives Kursbuch, Audio-CDs, 
Leseheft Besuch aus Planetanien

Komponenty:

6
DIELOV

Kurzy pre deti a mládez 10 - 19 rokovˇ

Der grüne Max Neu

Aktualizovaný trojdielny rad učebníc pre 1. stupeň ZŠ (8 – 11 rokov). Učebnice trénujú cielene 
všetky zručnosti s ťažiskom na počúvanie a rozprávanie, podporujú kreativitu rôznorodými hrami, 
cvičeniami a úlohami. Prvé dva diely už vyšli v aktualizovanej verzii, aktualizácia 3. dielu je                   
v príprave.

úroveň: A1 - A2

2
DIELY

Kursbuch, Audio CD, Lehrerhandbuch, Arbeitsbuch mit Audio CD, CD-ROM (mit interaktiven 
Übungen)  

Komponenty:

Kursbuch, Arbeitsbuch mit Audio CD, Audio CD zum Kursbuch, interaktives Kursbuch, DVD, 
Lehrerhandbuch, Testtrainer, Ferienheft, Lesehefte

Komponenty:

NEU Wo ist Paula?

Nová učebnica určená pre 1. stupeň ZŠ (8 – 11 rokov), vedie v štyroch dieloch na úroveň A1. 
Vyznačuje sa miernou progresiou, zahŕňa viacjazyčnosť, obsahuje doplnkový videomateriál                          
a interaktívne cvičenia.

úroveň: A1

4
DIELY

Kursbuch, Lehrerhandbuch mit 4 Audio CDs + 1 Video DVD, Arbeitsbuch mit CD-ROM (mit 
interaktiven Übungen).

Komponenty:

27

Našu kompletnú ponuku titulov nemeckého jazyka pre mládež vo veku 10 - 19 rokov nájdete na stránke:
www.oxico.sk/jazyky/nj/nj_ponuky.html



Das neue Deutschmobil

Trojdielny rad pre žiakov 2. stupňa ZŠ a osemročných gymnázií. Učebnice a pracovné zošity sú                    
v ponuke iba v nemeckej verzii.

Komponenty: Kursbuch mit audio CD, Arbeitsbuch, Lehrerhandbuch, digitales Unterrichtspaket 
(DVD-ROM), Wörterheft, Tests

3
DIELY

úroveň:  A1 - B1

Pingpong neu

úroveň:  A1 - B1

Trojdielny rad pre žiakov 2. stupňa ZŠ a osemročných gymnázií. Pracovné zošity a slovníčky                 
k úrovniam A1 a A2 sú v ponuke aj v regionalizovanej slovenskej verzii. K 1. a 2. dielu je možné 
zakúpiť cenovo výhodný paket (KB + AB + slovník). 

Klett Maximal interaktiv

6-dielny rad pre žiakov 2. stupňa ZŠ. Učebnice a pracovné zošity budú v ponuke v regionalizovanej 
slovenskej verzii. V ponuke sú diely A1.1 a A1.2.

3
DIELY

Wir
úroveň:  A1 - B1

Trojdielny rad pre žiakov 2. stupňa ZŠ a osemročných gymnázií. Učebnice a pracovné zošity sú                    
v ponuke v regionalizovanej slovenskej verzii.

3
DIELY

Na internetovej stránke:     pre učiteľov - doplnkové kopírovateľné materiály, tematické plány
 pre žiakov - interaktívne cvičenia

Na internetovej stránke:     pre učiteľov - školské vzdelávacie plány
Komponenty: Kursbuch, Arbeitsbuch, interaktives Kursbuch, Lehrerhandbuch mit DVD

Komponenty: Kursbuch, Arbeitsbuch,  Lehrerhandbuch, Audio-CD, DVD, Testtrainer mit 
Audio-CD, CD-ROM Übungsblätter per Mausklick                 

Komponenty: Kursbuch, Arbeitsbuch, Lehrerhandbuch CZ (CD-ROM), Wir plus mit Audio CD                     
(Trainingsheft A1 - B1), DVD A1-B1 (s vypracovanými prac. listami)          

6
DIELOV

Na internetovej stránke:    pre učiteľov - audio nahrávky k učebnici, doplnkové pracovné listy, 
 pre žiakov - interaktívne cvičenia

úroveň:  A1 - A2

Planet plus

Šesťdielny aktualizovaný rad obľúbenej učebnice Planet pre žiakov 2. stupňa ZŠ a osemročných 
gymnázií. Vhodný na výučbu nemčiny ako 1. cudzieho jazyka od 3. do 9. triedy. 

Planet
úroveň:  A1 - B1

úroveň:  A1 - B1

Trojdielny rad pre žiakov 2. stupňa ZŠ a osemročných gymnázií. Spolu s učebnicou Planetino tvoria 
ucelený rad pre výučbu nemčiny ako 1. cudzieho jazyka od 3. - 9. ročník. Pracovné zošity                              
k úrovniam A1 a A2 sú v ponuke aj v regionalizovanej slovenskej verzii.        

3
DIELY

Na internetovej stránke:
 pre učiteľov - kopírovateľné pracovné listy, tipy na vyučovanie, tematické plány, vypracované 
pracovné listy k DVD      pre žiakov - interaktívne cvičenia

Na internetovej stránke:    pre učiteľov - audio nahrávky k učebnici, metodické pokyny                     
k jednotlivým lekciám, tematické plány, vypracované pracovné listy k DVD 
 pre žiakov - nem-sl. slovníčky, interaktívne cvičenia

6
DIELOV

nové úrovne: A2.1 a A2.2

Kurzy pre deti a mládez 10 - 19 rokovˇ



Kurzy pre tínedzerov a dospelýchˇ

Sicher

AusBlick

Trojdielna učebnica určená pre SŠ s pokročilými znalosťami nemeckého jazyka pripravuje                         
na maturitu vyššej úrovne. Témy a texty sú vhodné aj na hodiny konverzácie. Pripravuje na skúšky: 
DSD I, Goethe Zerti�kat B2, C1 a DSD II.

Komponenty: Kursbuch, Arbeitsbuch, Audio CDs, Lehrerhandbuch

Komunikatívne založená učebnica určená SŠ a dospelým, ktorí už zvládli základy komunikácie. 
Lekcie sa vnútorne členia podľa zručností. 

Komponenty: Kursbuch, Arbeitsbuch mit Audio-CD, Medienpaket (Audio-CDs + DVD),                                
Lehrerhandbuch, digitales Unterrichtspaket   

úroveň: B1 - C1

úroveň: B1 - C1

Učebnica určená pre pokročilých študentov SŠ a dospelých. Umožňuje �exibilitu v tempe štúdia         
a podporuje autonómne učenie sa. Učebnica je členená na každej úrovni do dvoch poldielov.

Komponenty: Kursbuch, Arbeitsbuch mit Lerner-CD-ROM, Audio-CDs zum Kursbuch,                                  
Lehrerhandbuch, DVD (B2)

úroveň: B1 - C1

3
DIELY

NEU Starten wir!

Nový učebnicový rad s miernym progresom určený študentom stredných škôl. Intuitívne 
postavené úlohy a cvičenia umožňujú pracovať s knihou bez dlhších príprav. Momentálne sú 
dostupné úrovne A1 a A2.

Komponenty: Kursbuch, Arbeitsbuch, Lehrerhandbuch, Medienpaket (5 Audio CDs), DVD 

úroveň: A1 - B1

3
DIELY

NEU Mit uns

Nová trojdielna učebnica určená pre SŠ s pokročilými znalosťami nemeckého jazyka. Pripravuje na 
maturitu vyššej úrovne, ako aj na skúšky: DSD I a DSD II, Goethe Zerti�kat B1, B2, C1 a skúšky ÖSD. 
Momentálne sú dostupné úrovne B1+ a B2. Pre učiteľov sú k dispozícii vypracované tematické 
plány. 

Komponenty: Kursbuch, Arbeitsbuch, Audio CDs, Lehrerhandbuch (pdf-formát)

úroveň: B1+ - C1

3
DIELY

Ziel

Na stránke: www.hueber.de nájdete množstvo podporných materiálov ku každému titulu pre Vás a Vašich 
študentov. Zadarmo k stiahnutiu nájdete materiály ako:
doplnkové materiály a hry  na vyučovanie, audio nahrávky k učebnici a prac. zošitu, metodické príručky,                    
tematické plány, doplnkové pracovné listy, testy, diktáty, pracovné listy k DVD (s metodickými pokynmi)                     
a k vybraným �lmom, interaktívne cvičenia pre študentov ku lekciám, zaujímavé linky ku každej preberanej    
téme, podpora pre učiteľov, slovníčky, Moodle platforma, vstupné testy a kopírovateľné materiály k projektom
(ponuka materiálov sa líši v závislosti od titulu) 29

nová úroveň A2

nová úroveň B2



Themen aktuell

Trojdielny rad určený pre SŠ a dospelých. Výhodou tohto radu učebníc je dobre spracovaná slovná 
zásoba, kvalitné cvičenia na jej upevnenie a výklad gramatiky.

3
DIELY

úroveň:  A1 - B1

Kurzy pre tínedzerovˇ

Ideen

Super!

deutsch.com

Nový učebnicový rad určený študentom stredných škôl, ktorí majú NJ ako druhý cudzí jazyk.       
Učebnica sa sústredí na potreby slovenských žiakov a ich špeci�ká (kontrastívna práca                                          
s gramatikou, slovnou zásobou, reáliami a projektmi) a zohľadňuje požiadavky maturitnej skúšky. 

Učebnica pre SŠ, zvlášť gymnáziá, vhodná taktiež na hodiny konverzácie. K 1. a 2. dielu je na výber 
pracovný zošit v medzinárodnej alebo slovenskej verzii. 

úroveň: A1 - B1

úroveň:  A1 - B1

3-dielna učebnica pre SŠ. Využíva kontext viacjazyčnosti. V ponuke je slovenský pracovný zošit                            
k 1. a 2. dielu s vloženým CD, ktorý systematicky pripravuje na maturitnú skúšku.

Schritte international neu

Učebnica Schritte international v aktualizovanej verzii, vhodná pre študentov SŠ a dospelých. 
Učebnica obohatená o krátke videoklipy a ďalšie doplnkové materiály prichádza zároveň s novými 
príbehmi. K učebnici je možné si stiahnuť zadarmo aplikáciu so všetkými audio nahrávkami                
a videami. Práve vyšiel diel B1.2!

Na internetovej stránke:   pre učiteľov - ďalšie kopírovateľné predlohy a hry, audio nahrávky             
a kľúč k C-stranám v učebnici, metodické pokyny k jednotlivým lekciám, tematické plány
 pre žiakov - opakovacie testy, interaktívne cvičenia

3
DIELY

Na internetovej stránke:   pre učiteľov - ďalšie kopírovateľné predlohy a hry, slovníček
 k 3. dielu                  pre žiakov - interaktívne cvičenia

3
DIELY

Na internetovej stránke:  pre učiteľov - ďalšie kopírovateľné predlohy a hry, slovníček                    
k 3. dielu, tematické plány k 1. dielu  pre žiakov - interaktívne cvičenia

Na internetovej stránke:  pre učiteľov - ďalšie kopírovateľné predlohy a hry, audio nahrávky                       
k učebnici a prac. zošitu, metodické pokyny k jednotlivým lekciám
 pre žiakov - interaktívne cvičenia 

3
DIELY

úroveň: A1 - B1

3
DIELY

úroveň:  A1 - B1

Našu kompletnú ponuku titulov nemeckého jazyka pre teenagerov nájdete na stránke:
www.oxico.sk/jazyky/nj/nj_ponuky.html



Kurzy pre dospelých

Alltag, Beruf & Co.

6-dielny kurz - učebnica s integrovaným pracovným zošitom a audio CD pre profesijne                                       
orientovanú výučbu. Učebnice spájajú odborný jazyk a jazyk všedného dňa - každá lekcia                                
obsahuje dvojstranu s názvom "Im Alltag“ a ďalšiu dvojstranu "Im Beruf".

úroven: A1 - B1

6
DIELOV

Menschen

Rad učebníc pre dospelých v ponuke v 3 dieloch alebo 6 poldieloch. Koncepcia tejto učebnice 
vychádza z aktuálnych poznatkov v oblasti výskumu psychológie učenia a neurodidaktiky.                              
K učebnici je možné si stiahnuť zadarmo aplikáciu so všetkými audio nahrávkami a videami.   

Komponenty: Kursbuch, Arbeitsbuch mit Audio-CD, Medienpaket (Audio CDs + DVD), digitales 
Unterrichtspaket, Lehrerhandbuch, Vokabeltaschenbuch, Intensivtrainer mit Audio-CD,                          
Testtrainer mit Audio-CD, Berufstrainer mit Audio-CD 

3/6
DIELOV

úroven:  A1 - B1

Komponenty pre profesijne orientované kurzy:

Berufstrainer mit Audio-CD  A1, A2, B1
Menschen im Beruf - Tourismus  A1, A2
Menschen im Beruf - P�ege A2, B1
Bewerbungstraining  A2+/ B1    

Menschen im Beruf - Telefontraining mit Audio-CD B1/B2
Menschen im Beruf - Schreibtraining B1/B2
Menschen im Beruf - Medizin  B2/C1
Menschen im Beruf - Besprechen und Präsentieren B1/B2 

Motive

Kompaktný kurz určený dospelým poslucháčom – začiatočníkom, ktorí sa chcú učiť rýchle a 
efektívne. Je vhodný hlavne pre kurzy s nižším počtom hodín, pre intenzívne alebo prípravné 
kurzy.

Kursbuch, Arbeitsbuch mit mp3-Audio-CD, Audio-CDs zum Kursbuch

Komponenty:

Komponenty: Kurs- und Arbeitsbuch mit Audio-CD,  Audio CD zum Kursbuch, Wörterlernheft, 
Lehrerhandbuch  

úroven: A1 - B1

Našu kompletnú ponuku titulov nemeckého jazyka pre dospelých nájdete na stránke:
www.oxico.sk/jazyky/nj/nj_ponuky.html

Odborná (pracovná) nemcinaˇ
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Auf neuen Wegen
úroven: B2 - C1

Učebnica nemčiny pre pokročilých študentov VŠ a dospelých - obsahuje širokú ponuku 
rôznorodých textov, počúvania a ilustrácií. Pripravuje na skúšky na úrovni C1 a C2 a na štúdium                    
v nemecky hovoriacich krajinách. Je zvlášť vhodná pre študujúcich, ktorí pracujú koncentrovane, 
intenzívne a cieľavedomo.

Lehrbuch, Lehrerhandbuch mit Audio-CD, Audio-CDs

Komponenty:



Schritte international im Beruf

Zbierka materiálov vhodných pre profesijnú prípravu. Ponúka 4 moduly s doplnkovým                                   

materiálom zameraným na slovnú zásobu, vetné spojenia a terminológiu bežnú v pracovnom 

prostredí:  Aktuelle Lesetexte aus Wirtschaft und Beruf

   Deutsch für ... Ihren Beruf

   Deutsch in der Ka�eepause

   Kommunikation am Arbeitsplatz

úroveň: A1 - B1

4
DIELY

Training beru�iche Kommunikation

Rad vhodný pre pokročilých poslucháčov, ktorí komunikujú s nemecky hovoriacimi �rmami. Knihy 

sú koncipované na 16 - 24 vyučovacích hodín, majú v ponuke aj metodické príručky s pokynmi pre 

učiteľov:   Erfolgreich in der geschäftlichen Korrespondenz

   Erfolgreich in der interkulturellen Kommunikation

   Erfolgreich in Besprechungen

   Erfolgreich in Verhandlungen

   Erfolgreich bei Präsentationen

   Erfolgreich am Telefon und bei Gesprächen im Büro

úroveň: B1 - C1

Menschen im Beruf

 Menschen im Beruf - Schreibtraining

 Menschen im Beruf - Telefontraining (+ Audio-CD)

 Menschen im Beruf - Besprechen und Präsentieren (+ Audio-CD)

 Menschen im Beruf - Bewerbungstraining (+ Audio-CD)

úroveň: B1/B2

Im Beruf NEU

Nové prepracované vydanie učebnice Im Beruf pre pokročilých študentov sa v pätnástich lekciách 

orientuje na komunikáciu v situáciách, ktoré majú študujúci zvládnuť na pracovisku. Okrem 

jazykových prostriedkov precvičuje aj kľúčové kompetencie (napr. ako viesť poradu, dávať pokyny

a reagovať na ne, písať protokol, odpovedať na reklamáciu a pod.). Oproti staršiemu vydaniu boli 

učebnica aj pracovný zošit rozšírené o ďalšie texty a cvičenia. 

úroveň: B1/B2

DaF im Unternehmen

Kurz pre profesijne orientovanú výučbu, vhodný aj pre úplných začiatočníkov. V štyroch dieloch 

vedie po úroveň B2.

Na internetovej stránke:   pre učiteľov - vstupné testy, testy k lekciám, audio nahrávky a videá 

 pre poslucháčov - interaktívne cvičenia

úroveň: A1 - B2

Odborná (pracovná) nemcinaˇ
Unternehmen Deutsch

2-dielny kurz s témami z oblasti hospodárskej nemčiny. Prvý diel Grundkurs (A1 - A2) je určený pre 

poslucháčov s minimálnymi znalosťami nemčiny, druhý diel Aufbaukurs (B1 - B2) pre pokročilých 

poslucháčov.

úroveň: A1 - B2

Komponenty: Kursbuch, Arbeitsbuch, Lehrerhandbuch, Audio CDs zum Kursbuch,                        

Wörterlernheft

Komponenty: Kursbuch, Arbeitsbuch, Audio CD

2
DIELY



Odborná (pracovná) nemcinaˇ
Berufspraxis Deutsch
úroveň: B1

Učebnica s integrovanou                   
cvičebnicou a audio CD pre úroveň 
B1 zameraná v šiestich kapitolách 
na jednotlivé zručnosti čítanie,         
písanie, počúvanie a ústny prejav.

Orientierung im Beruf

Kniha informuje o základných právach 
a povinnostiach na pracovisku, venuje 
sa rôznym druhom pracovného 
pomeru, zaobchádzaniu s technikou 
na pracovisku atď. Ďalší komponent:                   
Intensivtrainer s audio CD.

úroveň: A2/B1

Bewerbungstraining

Das Testbuch 
Wirtschaftsdeutsch

Učebnica s integrovaným audio CD 
pre tých, ktorí sa pripravujú na Test 
WiDaF. Informuje o priebehu             
a požiadavkach na test a venuje sa 
každej časti testu a ponúka široký 
výber cvičení.                 

Kniha pre uchádzačov o prácu (hlavne
imigrantov), vedie krok za krokom až            
k pohovoru. Pokyny pre učiteľa na 
stiahnutie.

úroveň: A2/B1

úroveň: B2

Kniha s integrovaným prac. zošitom            
a online audio nahrávkami precvičuje 
zvládnutie nemčiny v pracovnom 
živote - uchádzanie sa o prácu, 
telefonovanie, rokovanie, písomný 
prejav. 

Bürokommunikation
Deutsch

úroveň: B1/C2

Erfolgreich in Alltag 
und Beruf

Kniha obsahuje témy ako                         
dohodnutie si termínov, dopyt,                                     
objednávky, ponuky, upomienky, 
rezervácie, reklamácie, písomná 
komunikácia a omnoho viac.                     
S cvičeniami a kľúčom.

Schreiben in Alltag 
und Beruf

úroveň: A2/B1

Cvičebnica písomného prejavu                                
v bežnom živote aj na pracovisku.

Wirtschaftsdeutsch
Aktuell

Kniha určená všetkým, ktorí sa 
chcú zdokonaliť hlavne v ústnej 
komunikácii o odbornej                            
problematike a v čítaní odborných 
textov.

Němčina v obchodní 
praxi - Korrespondenz,
Telefongespräche

Slovensko-nemecká
obchodná korešpondencia

Kniha obsahuje takmer 400 
vzorových listov, správ a faxov,         
2 500 modulov na prípravu listov, 
faxov, mailových správ, návody ako 
správne komunikovať vo všetkých 
fázach obchodovania.                 

Príručka sa v dvoch samostatne        
koncipovaných častiach venuje       
oblasti korešpondencie                                 
a telefonovania. Precvičuje aj                       
zložitejšie jazykové prostriedky. Ďalšie                            
komponenty: audio CD.

úroveň: od B1

Učebnica s integrovaným audio CD je 
určená/študentom VŠ ekonomického 
zamerania a pracovníkom �riem, ktorí 
sú v styku s nemecky hovoriacimi 
obchodnými partnermi.           

Obchodujeme německy

Němčina v obchodní 
praxi - Handelskontakte

Komunikatívne texty v knihe 
uvádzajú do bežných situácií 
obchodného života, cvičenia sa 
venujú základným rečovým                   
štruktúram a gramatike 
používanej v obchodnej tematike. 33



Odborná nemcina (zdravotníctvo)ˇ

úroveň: A2, B1

Učebnica s integrovanou cvičebnicou 
a audio CD sprostredkuje a precvičuje 
slovnú zásobu často používaných 
výrazov a slovných spojení                     
potrebných v povolaniach                         
zdravotných sestier a ošetrovateliek. 
Dôraz je kladený hlavne na ústny 
prejav a komunikáciu.

Menschen im Beruf - 
P�ege

In Beruf NEU: 
Fachwortschatztrainer P�ege

Kombinácia odborného slovníčka                
s cvičebnicou, vhodná pre všetky 
odbory pripravujúce na zdravotnícke 
povolania. Kniha  obsahuje 40 
dvojstranových lekcií so slovnou 
zásobou a cvičeniami. Zadarmo na 
stiahnutie aplikácia s audio                
nahrávkami.

Kommunikation im     
Krankenhaus        

Knižka 1 000 užitočných spojení 
určená pre lekárov, ošetrovateľky     
a zdravotné sestry na precvičenie 
rečových prostriedkov. Ideálna ako 
doplnok do odborných kurzov, 
vhodná aj k samoštúdiu.

úroveň: B1/B2

úroveň: A2 - B2
Učebnica s integroanou cvičebnicou . 
Precvičuje základné rozhovory - príjem 
pacienta, vizita, starostlivosť                           
o pacienta, príprava na operáciu,                              
dokumentácia o zdravotnom stave 
pracienta. Ďalšie komponenty: audio 
CD k učebnici, metodická príručka, 
Intensivtrainer.

Deutsch im Krankenhaus 
neu

Menschen im Beruf - 
Medizin
Učebnica s integrovanou cvičebni-
cou a mp3 CD sprostredkuje                
a precvičuje slovnú zásobu často 
používaných výrazov a slovných 
spojení potrebných pri povolaní 
lekára. Zohľadňuje všetky oblasti 
komunikácie: rozhovory medzi 
kolegami, personálom, pacientmi...        

úroveň: B2/C1

Erfolgreich in der 
P�ege
Učebnica s integrovanou                      
cvičebnicou a audio CD z radu 
Pluspunkte Beruf zohľadňuje 
požiadavky nemčiny na povolania 
v zdravotníctve. Precvičovaná je 
nielen slovná zásoba, ale aj čítanie 
služobných rozpisov, rozhovory              
s pacientmi a písanie správ                  
o pacientoch.            

úroveň: B1

Odborná (pracovná) nemcinaˇ
Němčina 
Business Deutsch

Kniha sa venuje komunikácii                               
v obchodnom styku - od                                                
nadväzovania prac. kontaktov cez 
obchodné rokovania, predaj, 
prezentáciu, telefonovanie, prijímací 
pohovor atď.

úroveň: B2 úroveň: B1/B2

Učebnica s integrovaným pracovným 
zošitom a CDROMom (obsahuje 
slovníčky) precvičuje pomocou        
autentických textov, modelových 
situácií z oblasti hospodárstva rôzne 
komunikačné situácie. Ďalšie                                                     
komponenty: audio CD, metodika.

Kommunikation in der 
Wirtschaft

Našu ponuku z odbornej nemčiny zameranú na oblasť zdravotníctva nájdete na stránke:
www.oxico.sk/jazyky/nj/nj_ponuky.html



So geht´s! úroven: A2 - C1ˇ

 ... zum DSD I  (A2/B1)
 ... zum DSD II (B2/C1)
 ... noch besser neu
 ... zu B2

 ... zum DSD II (B2/C1) 
            Übungsbuch
 ... noch besser zum Goethe-
            -/ÖSD - Zerti�kat B1

Optimálna príprava na skúšky pre dospievajúcich a dospelých.  Postupne sú 
precvičené všetky typy testových úloh v tematických kontextoch. Pre učiteľov je         
k dispozícii príručka s metodickými pokynmi na výučbu a  kopírovateľné šablóny. 
Súčasťou učebnice sú aj správne riešenia úloh, audio CD a prepisy textov.

 ... telc Deutsch B2
 ... Goethe-Zerti�kat B2
 ... Goethe-Zerti�kat C1
 ... Goethe-Zerti�kat C2: GDS
 ... TestDaF
 ... DSH - Neue Ausgabe

      Für Jugendliche:
 ... Fit in Deutsch 1 und 2
 ... Goethe-Zerti�katA2
            /Fit in Deutsch
 ... Zerti�kat B1
 ... das DSD I
 ... das DSD II

      Für Erwachsene:
 ... Goethe-Zerti�katA1
 ... Goethe-Zerti�katA2
 ...  Österreichische Sprachdiplom A2
 ...  den Deutsch-Test für Zuwanderer
 ... Zerti�kat B1
 ... Zerti�kat Deutsch
 ... Goethe-Zerti�kat B2
 ...  Österreichische Sprachdiplom B2

 ... den TestDaF
 ... das DSH
 ... Goethe
            -Zerti�kat C1
 ... Goethe
            -Zerti�kat C2

Príprava na skúšky

Mit Erfolg zu ...

Séria kníh ponúka hĺbkovú prípravu na jazykové skúšky, ktoré 
sú vhodné nielen na výučbu do tried, ale aj na domácu 

prípravu. Krok za krokom vás pripravia na všetky časti 
skúšky, ktoré sú podrobne vysvetlené. Kniha obsahuje 

kompletné modelové testy, pričom  študenti sa môžu 
lepšie pripraviť na priebeh skúšky pomocou testových 

simulácií a zároveň sledovať úroveň svojich znalostí pri ich 
vyhodnocovaní. Nechýba ani opakovanie z gramatiky a slovnej 

zásoby, rovnako ako množstvo tipov a strategických riešení pre 
úspešné zvládnutie skúšky. Súčasťou knihy je audio CD alebo MP3 

nahrávky, ako aj prepisy počúvaných textov.

úroven: A1 - C2ˇ

Fit für ...

úroven: A1 - C2ˇ
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Bližšie informácie o tituloch pripravujúcich na skúšky z nemeckého jazyka nájdete na stránke:
www.oxico.sk/jazyky/nj/nj_ponuky.html

 ... Start Deutsch 1
 ... Start Deutsch 1/2 (A1/A2)
 ... Goethe-Zerti�kat A2
 ... Deutsch-Test für Zuwanderer
 ... Goethe-/ÖSD-Zertifikat B1
 ... Goethe-/ÖSD-Zertifikat B1
            für Jugendliche
 ... Zerti�kat Deutsch (B1)
 ... telc Deutsch B1+ Beruf

Tento titul je ideálny najmä do tried so zmiešanou úrovňou znalostí 
jazyka. Cvičenia v knihe využívajú autentický obsah a formát testu, 
čo umožňuje lepšiu prípravu na skúšku. Pomocou úloh v testovom 
formáte sa študent krok za krokom zlepšuje v jednotlivých                                      
jazykových zručnostiach, ako je čítanie, písanie, rozprávanie                 
a počúvanie s porozumením. Učebnica obsahuje záverečný 
modelový test spolu s tipmi a radami pre úspešné zvládnutie každej 
skúšky. Súčasťou knihy je aj audio CD, prepisy nahrávok a správne 
odpovede k cvičeniam.

 ... Fit in Deutsch 1 und 2
 ... Goethe-Zerti�kat A2: Fit in Deutsch
 ... Deutsch-Test für Zuwanderer - Der schnelle Weg
 ... PONS Deutsch-Test für Zuwanderer
 ... Trainingslektüre Zertifikat Deutsch - Müller auf Rügen
 ... B2-Finale neu
 ... Training DSD II
 ... Training TestDaF



Doplnkový materiál

úroveň: A1

64 strán bohato ilustrovaných 
hádaniek. Podporuje jednoduché 
osvojovanie a opakovanie slovnej 
zásoby. Knižka obsahuje rôzne druhy 
úloh – obrázkové hádanky, labyrinty, 
krížovky, hádanky slabík. 

Lustige Sprachrätsel

Schritt für Schritt ins 
Grammatikland

Cvičebnica určená pre deti a mládež  
od 8 rokov. Môže sa používať                    
doplnkovo k ľubovoľnej učebnici pre 
mládež. NOVINKOU je úroveň A2.

úroveň: A1 - A2

Zwischendurch mal …         
Spiele          

50 kopírovateľných predlôh                          
s hrami precvičujúcimi gramatiku, 
slovnú zásobu, syntax a pod.                   
V ponuke je široká škála hier: 
bingo, kartičky, domino, dialógy...

úroveň: A1 - A2

úroveň: A1

Čítanie pre deti mladšieho 
školského veku. Rozprávky doplnené 
farebnými ilustráciami podporujúce 
porozumenie textu. Centrálna slovná 
zásoba uvedená hneď na začiatku 
knižky.     

Leseclub Und jetzt ihr

Cvičebnica gramatiky pre žiakov so 
základnou úrovňou nemčiny.  
Jednotlivé kapitoly s jednoduchým 
a zrozumiteľným vysvetlením 
gramatiky.              

úroveň: A1 - A2

Našu ponuku nemeckých reálií, cestovný ruch, 
frazeológiu a jazykové hry z nemeckého jazyka 

nájdete na stránke:
www.oxico.sk/jazyky/nj/nj_ponuky.html, konkrétne:

NEMECKÉ REÁLIE
CESTOVNÝ RUCH

FRAZEOLÓGIA
JAZYKOVÉ HRY

Lese-Novelas

úroveň: A1 - B1

Jednoduché a zábavné čítanie pre 
mládež. Knihy sú v ponuke                         
samostatne alebo v  kombinácii                     
s CD ako Hörbuch.

Zwischendurch mal …             
Lieder

20 didaktizovaných piesní rôznych 
žánrov s cvičeniami na počúvanie                   
a impulzami k vlastnej produkcii 
textov.

úroveň: A1 - A2

Zwischendurch mal …      
Projekte

Wortschatzplagate  

6 farebných plagátov na rôzne 
bežné témy: voľný čas, cestovanie, 
stravovanie, a pod. Spolu                          
s pracovným zošitom                                  
s kopírovateľnými predlohami                  
a tipmi na učenie.                     

15 návodov na projekty rôznej 
obtiažnosti s podrobným opisom 
krokov a fotogra�ami. Podnety                      
k vlastnej tvorbe textov, kreatívne 
nápady na prácu so slovnou zásobou 
a obrazmi, atď.

úroveň: A1 - B1

úroveň: A1 - A2 úroveň: A1 - B1

6 farebných gramatických plagátov 
prezentujúcich rôzne gramatické javy 
na úrovni A1-A2. V balíku spolu                            
so zošitom na testovanie. 

Die Grammatik-Plakate

Leichte Tests
úroveň: A1 - B1

Knižka úloh a testov poskytuje 
možnosť utvrdenia a rozšírenia      
základnej slovnej zásoby.  Opakuje 
starú a umožňuje získať novú 
slovnú zásobu z rôznych 
tematických oblastí hravou  
formou. 
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Doplnkový materiál

44 Sprechspiele für DaF

Zbierka hier pre žiakov so                         
základnou slovnou zásobou. 
Knižka s kopírovateľnými                                     
predlohami obsahuje rôzne druhy 
hier: kartové hry, dialógové hry, 
hry s kockami a množstvo ďalších.

Übungsblätter per 
Mausklick
Generátor cvičení pre všetky úrovne.  
CD-ROM vytvorí pracovné listy, úlohy 
alebo testy na precvičenie slovnej 
zásoby, určitého gramatického javu, 
alebo na spestrenie hodiny. 

Deutsch im Hotel

Landeskunde aktiv

Prakticky orientovaná knižka -  
reálie Nemecka, Rakúska                                
a Švajčiarska. Ďalšie komponenty 
titulu: metodická príručka, 
nahrávky ku každej lekcii (ako CD 
alebo na stiahnutie). Na stiahnutie 
takisto aj pracovné listy.                    

• Deutsch im Hotel – Gesprächeführen
• Deutsch im Hotel – Korrespondenz

úroveň: B1

Atraktívne doplnkové materiály na 
spestrenie vyučovania. Kopírovateľné 
predlohy s rôznymi úlohami                                
a  cvičeniami. Séria sa stále rozširuje.             

úroveň: ab A2

Zwischendurch mal .... 
Landeskunde/Gedichte/Geschichten

Geschäftskommunikation

úroveň: B1 - B2

úroveň: A1 - C1

• Besser Schreiben
• Besser Telefonieren
• Verhandlungssprache

Landeskunde Deutschland

Nemecko dnes. Texty a aktuálne 
informácie k reáliám Nemecka pre 
študentov s pokročilými                                   
znalosťami nemeckého jazyka s 
novými fotogra�ami a štatistikami. 
Aktualizované vydanie 2017.

úroveň: B1 - B2

DUDEN 
Briefe gut und 
richtig schreiben 
Príručka bezchybnej nemeckej 
korešpondencie. Súbor vyše 500 
vzorových textov.               

úroveň: B2/C1

Rad knižiek určený študentom, 
ktorých jazykové zručnosti sú na 
úrovni B2/C1. Každý diel je zameraný 
na iné zručnosti.    

Campus Deutsch

 Knižky: 

 Lesen
 Schreiben
 Hören und Mitschreiben 
 Präsentieren und Diskutieren

Mgr. Miriam Rajnohová
poradkyňa pre nemecký jazyk

Cenníky a katalógy v tlačenej verzii Vám radi na vyžiadanie zašleme mailom, 
prípadne poštou. Bližšie informácie k titulom nájdete na stránkach                          

www.hueber.de, www.klett.de, www.cornelsen.de, www.infoa.cz

V prípade akýchkoľvek 
otázok k výučbe a titulom 
z nemeckého jazyka sme 
Vám k dispozícii a radi 

Vám poradíme.

tel.: (+421) 02/5441 0992-3
mobil: (+421) 0917 611 497
e-mail: miriam.rajnohova@oxico.sk



La Pandilla

Obľúbená učebnica španielčiny pre 1. stupeň ZŠ (3. a 4. ročník) v dvoch dieloch. Predstavuje bežné 
detské témy (moja rodina, izba, trieda, oblečenie, zvieratko a pod.) a rôznorodé aktivity pre žiakov vo 
veku od 8 do 10 rokov. Žiaci sa učia hravou formou prostredníctvom obrázkov, pesničiek, malých textov                              
a komiksov. V metodickej príručke učiteľ má k dispozícii ďalší fotokopírovateľný materiál (kartičky, 
doplnkové cvičenia, v druhom diele testy).

A1.1 2
DIELY

A1 1
DIEL

Colega

4-dielna učebnica pre 2. až 5. ročník ZŠ. Učebnica sa predáva v podobe setu (pack), ktorý obsahuje    
učebnicu, pracovný zošit a CD. Autori sa zameriavajú na aktívny rozvoj jednotlivých jazykových    
zručností prostredníctvom piesní, komiksov, hier, projektov. Učiteľ má k dispozícii učiteľskú príručku, 
príp. Carpeta de recursos s množstvom doplnkového materiálu (copy, evalvačné testy, atď.). 

A1 - A2 4
DIELY

Código Ele 

4-dielny súbor učebníc španielčiny, ktorý bol špeciálne vytvorený pre tínedžerov. Kurz je obzvlášť 
vhodný ako metodická pomôcka pri výučbe 2. cudzieho jazyka. Vyznačuje sa dobrým metodickým 
spracovaním, vhodným výberom tém a prehľadným usporiadaním. Kniha sa, okrem iného, zaoberá 
občianskou výchovou a medzipredmetovými väzbami. Po každej 2. lekcii nasleduje zhrnutie 
prebraného učiva a sekcia „Preparo mi examen“. Jednotlivé oddiely učebnice rozvíjaju, precvičujú                 
a následne hodnotenia jazykové zručnosti. Kniha je koncipovaná tak, že žiaci by mali mať po krátkej 
dobe pocit rýchleho napredovania. Súčasťou každej úrovne je portfólio, doplnkové čítanie, projekty             
a slovníček pre každú lekciu. Metodická príručka obsahuje učebnicu, pracovný zošit a kopírovateľné 
materiály.

A1 - B1 4
DIELY

Aula Amigos

3-dielny kurz pre 2. stupeň ZŠ (11-15r.). Výhodou je jasná štruktúra a postupnosť učiva v lekcii. Na záver 
lekcie sa predstavuje kultúra hispanofónnych krajín cez rôzne texty a súhrn gramatiky prostredníctvom 
komiksov. Učiteľská kniha obsahuje okrem metodiky aj hry, fotokopírovateľný materiál a tri testy.

A1 - A2 3
DIELY

ŠPANIELČINA

NOVÉ Submarino

Hlavní hrdinovia, Valentina a Mateo, spoločne cestujú ponorkou s ich talizmanom - veselou                             
chobotnicou Tintou, ktorá im robí spoločnosť počas ich prvej cesty po Španielsku. Obsah knihy je 
navrhovaný tak, aby si žiaci ľahko a hravo osvojili slovnú zásobu. Cieľom je vedieť použiť jazyk v reálnych 
životných situáciách. Medzi silné stránky učebnice patria: jednoduchá, ale rozmanitá postupnosť učiva, 
kontrolovaný progres žiakov, úlohy zamerané na skupinovú spoluprácu. Aktivity vo forme učenia hrou 
– pesničky a hry, ktoré rozvíjajú psychomotoriku žiakov. 



Nové vydanie učebnice je určené predovšetkým pre študentov gymnázií, ale je možné ju využiť aj pri 
menšej časovej dotácii. Predstavuje efektívny a zaujímavý spôsob výučby španielčiny. Učebnica pracuje 
so živými ukážkami jazyka, jednoduchými vysvetleniami, atraktívnymi textami, zrozumiteľným                            
obsahom a vyváženosťou precvičovania a obsahu. Súčasťou sú aj internetové cvičenia, digitalizovaná 
podoba učebnice tak pre učiteľov (USB) ako aj pre žiakov.

Vente A1 - B2 3
DIELY

Základom kurzu je komunikatívny a akčne orientovaný prístup. Učebnica obsahuje bohatú ponuku 
motivačného materiálu pre mládež, vďaka čomu sa ľahko implementuje do vyučovania a je vhodná 
najmä pre osemročné gymnáziá. Lekcie sú dobre štruktúrované a súčasťou knihy je časť zameraná na 
opakovanie. Každá lekcia obsahuje, okrem iného, aj video, ktoré obohatí vyučovací proces a obsah 
samotnej lekcie. Súčasťou učebnice je priložený CD-ROM, čo umožňuje �exibilné samoštúdium                          
a vlastné tempo učenia priamo z domu. Učiteľská kniha obsahuje testy, doplnkový materiál, kľúč                    
k cvičeniam a metodický materiál. Učebný súbor zahŕňa aj bohatý multimediálny priestor (eleteca na 
stránke vydavateľstva), v ktorom tak učiteľ, rovnako ako aj žiak, majú k dispozícii širokú škálu 
doplnkového materiálu, aktivít a cvičení, ktoré sú voľne prístupné. 

Espacio Joven A1 - B1 4
DIELY

Prisma
Prisma Nuevo
Pre študentov SŠ (GYM) je vhodné vydanie Prisma Inicial (spojenie úrovní A1+A2), Intermedio (B1+B2) 
alebo Nuevo Prisma s novou metodikou. Je založená na komunikatívnom prístupe a gramatika je                    
v lekcii prezentovaná induktívno-deduktívnou metódou. Študenti majú možnosť sebahodnotenia                  
a rozvíjania ich strategického myslenia. Pozornosť je venovaná aj španielčine používanej v Latinskej 
Amerike s vysvetlením rozdielov. Pracovný zošit obsahuje prehľad gramatiky a slovník. V učiteľskej 
príručke je veľké množstvo doplnkového kopírovateľného materiálu a CD. K dispozícii je aj titul                            
Evaluación Prisma s hodnotiacimi testami k jednotlivým lekciám, vstupnými a výstupnými testami. 

A1 - C1 5/6
DIELOV

Tema a tema 
Jediný komplexný konverzačný kurz španielčiny pre mladých i dospelých študentov. Obsahuje 24 
tematických okruhov zameraných na súčasný hispanofónny svet (životné prostredie, medziľudské 
vzťahy, veda a technika atď.). Vzhľadom na zameranie okruhov a zvolenému obsahu je vhodný na 
prípravu na rôzne domáce i medzinárodné skúšky (maturita, certi�káty DELE). Rešpektuje požiadavky 
SERR a podporuje interkultúrnosť. Veľkou výhodou je najmä komplexný rozvoj a prepojenie jazykových 
zručností a gramatickej i lexikálnej kompetencie. Využívajú sa rôznorodé reálne texty a atraktívne                  
cvičenia, ktoré podporujú a motivujú učiaceho sa a zdôrazňujú jeho autonómiu. 

B1 - C
3

DIELY
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Aula Internacional. Nueva Edición

4-dielny kurz určený študentom stredných a jazykových škôl. Ide o kompaktnú učebnicu – v jednom 
diele sú zahrnuté všetky komponenty: učebnica, CD, pracovný zošit, doplnkové texty. Žiaci sa od prvej 
lekcie dostávajú do kontaktu s reálnym jazykom. Široká škála atraktívnych a motivujúcich tém, textov, 
aktivít a cvičení. Konverzačné témy a texty zodpovedajú súčasným maturitným okruhom. V učebnici je 
veľké množstvo praktických informácií o celom hispanofónnom svete a kultúre. Výborným doplnkom 
na oživenie hodiny je DVD Aula Internacional. K staršiemu vydaniu bolo vydané na priebežné                              
hodnotenie vedomostí žiakov CD-Plus Evaluaciones de Aula Internacional (A1-B1).

A1 - B2
5

DIELOV

Embarque

Učebnica predstavuje moderný komplet na výučbu španielčiny ako cudzieho jazyka. Vychádza                         
z požiadaviek SERR. Každá lekcia sa zameriava na aktívny rozvoj všetkých kompetencií. Texty a aktivity 
vychádzajú z reálnych požiadaviek žiaka. Súčasťou každej lekcie je akčný projekt pre rôzne formy práce. 
Učiteľská príručka obsahuje učebnicu s odpoveďami, CD a metodickú príručku. Učebnica získala 
odporúčaciu doložku MŠVVŠ SR. Novinkou je digitalizovaná verzia učebnice (Libro digital) vhodná aj pre 
interaktívnu tabuľu. Učebnica zároveň bohato využíva internet a predpripravené blogy.

A1 - B2 4
DIELY



Španělština. Otázky & odpovědi

Ďalší doplnok k maturite. Obsahom je 26 komplexne vypracovaných okruhov v podobe zrkadlového 
textu. Texty zodpovedajú českej vyhláške o maturitnej skúške, avšak dajú sa použiť aj na slovenských 
školách i ako príprava na prijímacie skúšky na vysoké školy. Nahrávku je možné bezplatne stiahnuť na 
www.infoa.cz. 

¡SÍ! Španielčina. Nová maturita + CD 

Kompletná príprava na maturitnú skúšku zo španielčiny. Príručka sa skladá z niekoľkých častí                                   
a pripravuje tak na externú ako aj internú časť maturity. Obsahuje vypracovaných 25 maturitných 
okruhov, ku ktorým sú doplňujúce cvičenia a opis obrázku. Súčasťou sú aj gramatické cvičenia, posluch 
s porozumením, situačné dialógy a slohové útvary, ako aj vzory externej maturitnej skúšky.

Preparación al DELE + CD 

Jedna z najobľúbenejších príprav na certi�kát DELE. Lekcie v každej úrovni predstavujú vzorový model 
testu, ktorý je vždy tematicky zameraný a zodpovedá jednej lexikálnej oblasti (životné prostredie, voľný 
čas, práca a štúdium a pod.). Úvod tvorí slovníček s možnosťou prekladu do slovenčiny. Ďalej nasledujú 
jednotlivé časti skúšky. V závere sa ponúkajú študentovi rôzne rady. Súčasťou je CD. Samostatným 
doplnkom je kľúč s prepismi nahrávok.  Vhodné aj ako príprava na externú časť maturitnej skúšky.

6
DIELOV

El Cronómetro + CD 

Publikácia predstavuje komplexný pohľad na certi�kát DELE ako aj detailnú prípravu na túto skúšku. 
Každý diel obsahuje charakteristiku skúšky na danej úrovni. Kniha v sebe obsahuje kompletný model 
skúšky, ktorý pozostáva z viacerých ukážok jednotlivých sekcií (gramatika a lexika, čítanie, posluch, atď.). 
V každej kapitole sú rôzne rady a praktické odporúčania. V závere je príloha k slovnej zásobe. Súčasťou 
je CD.

A1 - C2

A1 - C2

6
DIELOV

MATURITA A PRÍPRAVA NA DELE (Maturita y preparación al DELE)

Socios Nuevo

2-dielny kurz obchodnej španielčiny pre začiatočníkov. Prostredníctvom interaktívnej výučby študent 
získava bohaté vedomosti pre svoj rozvoj v rôznych pracovných oblastiach ako aj vo všeobecnom 
jazyku. Súbežne rozvíja aj svoju gramatickú kompetenciu. Súčasťou je kultúrno-obchodná a gramatická 
príloha. Bohatým doplnkom je pracovný zošit, ktorý obsahuje po 3. lekcii vždy dvojstranový test pre 
žiaka. Rôznorodé cvičenia simulujú svet práce (prostredníctvom textov, záverečných úloh na konci lekcií 
a pod.). Učiteľská kniha obsahuje fotokopírovateľný materiál, kľúč k LA a CE a prepisy nahrávok a je                
k dispozícii zadarmo na www.difusion.com. 

A1 - B1 2
DIELY

Expertos

Kurz obchodnej španielčiny pre pokročilých. Učebnica má prehľadnú a pevnú štruktúru. Obsahuje veľké 
množstvo rôznych cvičení a aktivít. V 8 lekciách si študent rozvíja všetky jazykové zručnosti, opakuje                      
a precvičuje vybrané gramatické javy a nadobúda novú slovnú zásobu z oblasti obchodu, marketingu                  
a manažmentu. V  pracovnom zošite po každej lekcii nasleduje test. Súčasťou učebnice je DVD                           
s 8 reportážami. Doplnkom učebnice sú modelové vzory obchodnej administrácie (vrátane CV)                                 
a v pracovnom zošite študent nájde CD a modelové vety na konverzáciu v obchodnom styku. Metodická 
príručka zadarmo na stiahnutie na www.difusion.com. 

B2 1
DIEL

ODBORNÁ ŠPANIELČINA (Español con �nes especí�cos)



Obľúbená a osvedčená praktická gramatika, ktorá ako jediná predstavuje španielsku gramatiku                               
na všetkých úrovniach SERR. Jej charakteristickou črtou je jasné a prehľadné vysvetlenie všetkých 
gramatických javov. Gramatika sa priebežne vyvíja, rozširuje a zároveň opakuje na každej úrovni.                        
Vysvetlenia sú sprevádzané množstvom reálnych príkladov s aktuálnou slovnou zásobou a vtipnými 
obrázkami. Každý gramatický jav je predstavený na dvojstrane: tvárou v tvár sa Vám stretáva teória                        
na ľavej strane s cvičeniami na pravej. Dôležité gramatické body sú zvýraznené v rámčeku. 
Súčasťou je kľúč, preto je táto cvičebnica vhodná na hodinu aj pre samoukov. Titul je možné zakúpiť                   
v 2 variantoch: kompletný diel pre úrovne A1-B2 (červená) alebo v 3-dielnej verzii podľa úrovní SERR 
(žltá A1+A2, modrá B1+B2 a zelená C1+C2). Každá úroveň obsahuje viac ako 100 lekcií s viac ako 400 
cvičeniami.
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Gramática de uso de español 
A1 - C2

3
DIELY

USO de la gramática española 

Farebné vydanie osvedčenej cvičebnice gramatiky. Každá lekcia sa skladá zo 4 častí: Observe 
(gramatický jav v konkrétnej situácii prostredníctvom obrázkov), Forma (ako sa daný jav tvorí), Uso 
(použitie javu a gramatické pravidlá) a Ejercicios (cvičenia). Okrem bežných cvičení nájdete v cvičebnici 
aj cvičenia s voľným precvičovaním, v ktorých žiak môže uplatniť svoju kreativitu. Samostatným                        
doplnkom je kľúč. Gramatika je vhodná ako doplnok kurzov i pre samoukov.

A1 - C1
3

DIELY

Gramática del español lengua extranjera

PREPRACOVANÁ verzia obľúbenej publikácie Gramática. Curso práctico. Učebnica si zachováva                 
pôvodnú štruktúru, avšak obsah ako aj jednotlivé vysvetlenia sa rozšírili. K jednotlivým gramatickým 
aspektom pristupujú autori metodicky, využívajú jasné a prehľadné vysvetlenia. V príkladoch sa                  
používa najaktuálnejšia podoba španielčiny, ktorá zároveň podlieha aj novej pravopisnej norme z roku 
2010. Autori sa venujú aj jazykovej diverzite medzi Španielskom a Latinskou Amerikou. Súčasťou sú aj 
jazykové prostriedky ku konverzácii.

A1 - B2

Cuadernos de gramática española

Kolekcia gramatických zošitov, ktoré nenáročným a vtipným spôsobom vysvetľujú (po častiach), 
precvičujú a opakujú gramatiku danej úrovne. Súčasťou je CD/mp3, čo umožňuje študentovi precvičiť si 
gramatiku a zároveň v niektorých cvičeniach aj posluch. Pomôckou pre študenta sú aj rady ako sa učiť 
cudzí jazyk. Cvičebnica sa môže používať aj ako doplnkový pracovný zošit k učebnici Aula Internacional.                 
V súčasnosti vyšla i spojená verzia A1-B1.

A1 - B1

Las claves del nuevo DELE + Audio

Učebnica pre kurzy prípravy na skúšku DELE ako aj na samoštúdium. Skladá sa z 5 tematicky                                   
zameraných lekcií. Tie obsahujú množstvo rôznych cvičení, prostredníctvom ktorých si študent opakuje 
gramatiku, lexiku, konverzáciu i kultúrne aspekty potrebné pre zvládnutie danej úrovne. V závere lekcie 
sa nachádzajú „Claves“, v ktorých sa opisujú a bližšie precvičujú jednotlivé časti skúšky DELE. Súčasťou je 
aj 5 modelových skúšok a audio nahrávky, ktoré si môžete zadarmo striahnuť po bezplatnej registrácii.

A1 - C1

5
DIELOV

Uso Junior 

Cvičebnica španielskej gramatiky pre deti a mládež od 8 do 15 rokov v 3 úrovniach (ELEM, INTER, AVAN). 
Vysvetlenia sa realizujú pomocou zábavných obrázkov a cvičení primeraných veku užívateľa. Každá 
kapitola je zakončená testom. K dispozícii je i učiteľská príručka obsahujúca riešenia cvičení  a návrhy 
didaktických postupov.

ELEM, INTER, AVAN 3
DIELY

GRAMATIKY (Gramáticas)



Cvičebnica španielskej gramatiky, ktorá vychádza z požiadaviek SERR a Referenčných úrovní pre                       
španielčinu Cervantesovho inštitútu. Jej zámerom je metodické nadobudnutie gramatickej                                   
kompetencie. Je vhodná ako doplnok na hodinu ako aj pre samoukov. Dôležité vybrané javy danej 
úrovne sú prezentované v kontexte. Výklad tvorí Forma (predstavenie gramatického tvaru) a Uso 
(následné vysvetlenie jeho použitia). Nasledujú rôznorodé cvičenia (od mechanických po tvorivé). Žiak 
sa môže sám hodnotiť. Súčasťou je CD, autoevalvačný test úrovne, zaujímavé doplňujúce cvičenia                        
s teóriou. Samostatným doplnkom je kľúč.
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Competencia gramatical en USO
A1 - B2

USO interactivo del vocabulario 

ROZŠÍRENÉ vydanie obľúbenej cvičebnice slovnej zásoby. Publikácia vyšla v dvoch verziách podľa 
úrovní SERR: A - B1 a B2 - C2. Každá úroveň obsahuje niekoľko tematicky zameraných kapitol. Úvod do 
každej kapitoly predstavuje zhrnutie slovnej zásoby (podľa slovných druhov). V prvom diele ďalej 
pokračuje rozvoj jazykových zručností (konverzácia, ústny prejav, posluch). Druhý diel predstavuje 
komplexnú prácu so slovnou zásobou a to najmä s ustálenými slovnými spojeniami a kolokáciami.               
V závere každej kapitoly sa nachádza autentický text. Nahrávky zadarmo na www.edelsa.es. 

A - C

Diálogos y 
Relatos
Doplnok na vyučovanie         
španielčiny na ZŠ. Knižka           
obsahuje 18 dialógov                              
a 18 príbehov na úrovni A. Žiaci 
si majú možnosť v textoch                            
a v cvičeniach precvičiť                                   
gramatiku a slovnú zásobu 
zaujímavým a hravým 
spôsobom.

DOPLNKOVÝ MATERIÁL (Material complementario)

Cuadernos de 
vacaciones + CD
Prázdninový pracovný zošit pre 
mládež na úrovni A. Žiaci si 
môžu zábavnou cestou                    
zopakovať učivo. Súčasťou sú 
rôznorodé aktivity, komiks, 
jazykové tabuľky, rozvoj               
jazykových zručností a informá-
cie o hispanofónnom svete. Kľúč 
na www.difusion.com. 

Tú y yo

Fotokopírovateľný materiál na 
rozvoj ústneho prejavu. 120 
rôznorodých aktivít, určených 
na prácu vo dvojici, z ktorých 
každá je zameraná na určitú 
lexikálnu a gramatickú oblasť.

Hablar 
por los 
codos

Kniha frazeologizmov, 
ustálených slovných spojení, 
prísloví. Súčasťou sú aj cvičenia. 

A - C

Odborná normatívna gramatika pre študentov hispanistiky a bilingválne sekcie. Publikácia je rozdelená         
do 4 oblastí: slovné druhy, syntax, fonetika a fonológia a pravopis. Každá z nich podáva komplexný 
náhľad na danú problematiku. Súčasťou sú cvičenia, jasné de�nície a množstvo príkladov. Súčasťou 
kolekcie Gómez Torrego sú aj publikácie Análisis morfológico a Análisis sintáctico, ktoré sa bližšie venujú 
morfologickej a syntaktickej rovine španielskeho jazyka.

Conjugar verbos de españa y américa

Príručka španielskeho slovesa. Úvod predstavuje prehľad časovania. Súčasťou je 82 vzorových slovies                
a ich časovaní (i s variantou vos). Publikácia zahŕňa zoznam 4 400 slovies ako aj slovies z oblasti                   
informatiky a hispanoamerických variánt. Nechýbajú aj predložkové väzby so slovesami a ustálené 
slovné spojenia.

A1 - B2

Gramática didáctica del español

4
DIELY



Zjednodušené verzie svetoznámych literárnych diel so zrkadlovým českým prekladom.

Španielsko-české ČÍTANKY

Gominola

Zábavné a dobrodružné 
rozprávkové čítanky pre deti od 
8 do 12 rokov. Séria je rozdelená 
do 4 úrovní podľa veku. Nové 
slová a gramatické javy sú                      
v texte farebne vyznačené. 
Súčasťou je množstvo aktivít                
a kľúč.

ČÍTANKY (Lecturas graduadas)

Aprende español 
con… (AEC)

Skrátené verzie rôznych 
populárnych príbehov pre deti 
(Batman, Zorro a pod.). Sú 
písané pútavým jazykom, 
doplnené množstvom                                          
farebných ilustrácií. Súčasťou je 
CD a cvičenia.

Lecturas 
graduadas 
en español 
(LGE) 
Populárna séria čítaniek pre 
mladých a dospelých. Príbehy 
sú z rôznych oblastí života. 
Súčasťou je množstvo cvičení 
na overenie porozumenia textu 
a poznámky k slovnej zásobe.

Pepa 
Villa 

Zábavné čítanie pre dospelých. 
Využíva bežný jazyk bez 
cenzúry, hovorový argot. 
Hlavnou hrdinkou je taxikárka                
z Barcelony. Súčasťou je CD, 
cvičenia a poznámky k lexike.

A1

elem - super A1 - B1

A1 - B1

Lola Lago 

Vtipné, ale aj napínavé príbehy 
detektívky Loly Lago, ktorá sa 
snaží dokázať, že aj ženy dokážu 
byť výborné detektívky. 
Súčasťou je CD, poznámky                     
k textu a cvičenia ku každej 
kapitole.

Per�les 
pop + CD  
Kolekcia si kladie za cieľ 
predstaviť známe osobnosti                  
z oblasti športu a hudby. Je 
preto vhodná najmä pre žiakov 
stredných škôl. Okrem bežných 
informácií z ich života sa                  
spomínajú aj rôzne pikošky, 
zásluhy, významné obdobia                  
a pod. Súčasťou je CD.

A1 - B1 A2

Zoznam jednotlivých serií čítaniek nájdete v cenníku 
alebo v katalógu konkrétneho vydavateľa. 43

Cieľom knižky je podporiť posluch s porozumením a ústny prejav. Obsahuje 26 každodenných situácií. 
Každá z nich začína 14 mikro-dialógmi, za ktorými nasleduje dvojstrana cvičení. Súčasťou sú aj cvičenia 
na posluch. V závere lekcie má žiak možnosť rozšíriť si svoju slovnú zásobu. Nahrávka zadarmo na 
www.edelsa.es. 

Conversar es fácil



2
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3
DIELY

3
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Super Max
Kurz pre 1. stupeň ZŠ, ktorý motivuje deti k učeniu jazyka zábavnou a kreatívnou formou. Učebnica sa 
zameriava na slovnú zásobu, správnu výslovnosť a gramatiku induktívne uvádzanú do kontextu. 
Materiál pre interaktívnu tabuľu obsahuje učebnicu a metodickú príručku v digitálnej podobe, audio 
nahrávky a návrhy na rozmanité tvorivé aktivity.

Kurz určený pre deti od 6 rokov. Využíva hru a tým do deja zapája všetky deti a sústreďuje sa na ich 
motiváciu. Rozmanitosť aktivít umožňuje zostaviť dynamický priebeh hodiny. Učebnica obsahuje 
rytmické hry, pesničky, riekanky a príbehy.

Ludo et ses amis

Les Loustics

Kurz pre deti, ktorý zábavným, kreatívnym a akčne orientovaným prístupom motivuje k učeniu 
francúzštiny. Jedna strana učebnice predstavuje jednu lekciu. Jazyk sa sústreďuje predovšetkým na 
reálne komunikačné aktivity. Ďalšie komponenty ako farebný pracovný zošit, bohatý audio materiál, 
sada 200 obrázkových kariet a digitálny materiál s možnosťou použitia interaktívnej tabule robí tento 
kurz živým, dynamickým a pútavým.

A1

A1

A1

3
diely

2
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2
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Zig Zag

Hravý a motivujúci kurz pre deti s akčným prístupom a medzipredmetovým obsahom ako zábavná 
cesta s priateľmi po frankofónnych krajinách. Kurz má internetovú podporu, na stiahnutie obrázkové 
karty, portfólio a iné. K dispozícii je digitálna verzia učebnice na interaktívnu tabuľu.

Kurz pre deti sprevádzaný čarodejnicou Grenadine, ktorá rozpráva príbeh šiestich detí                             
cestujúcich po Francúzsku. Kurz kladie dôraz na slovnú zásobu, gramatiku a fonetiku. Na stránke                       
vydavateľstva sú k stiahnutiu obrázkové karty.

Grenadine

Vitamine

Kurz pre deti od 7 rokov používa metódu učenie hrou. K dispozícii je bohatý doplnkový materiál -                           
obrázkové karty, postery, portfólio, tiež CD-ROM s možnosťou použitia na interaktívnej tabuli.

A1 - A2,1

A1

A1

Vite!

Pestrý štvorúrovňový kurz pre tínedžerov predstavuje slovnú zásobu v zmysluplnom kontexte. Stručné 
návody a vysvetlenia gramatických javov napomáhajú žiakom zdokonaľovať ich analytické  myslenie                 
a schopnosť efektívne sa učiť. Lekcie sa venujú zaujímavostiam z francúzsky hovoriacich krajín. Za 
každou treťou lekciou je zábavný bodovací test.

4
DIELY

A1 - B1

FRANCÚŠTINA



A1 - B1

A1 - A2

A1 - A2

A1 - A2

4
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4
DIELY

A1 - B1

4
DIELY

Štvorúrovňový kurz pre tínedžerov s jednoduchou štruktúrou v pútavom gra�ckom spracovaní sa 
zaoberá aktuálnymi témami naladenými na svet dnešnej mládeže. Je bohatý na posluchové cvičenia               
a okrem klasickej výučby tento kurz pripravuje študentov na skúšku DELF A1 a A2. Doplnkové DVD 
zábavne a dynamicky rozširuje obsah učebnice.

Le Mag´

Trojdielny komunikatívny kurz s postavami z kurzu Le Mag´, v porovnaní s ktorým je rozšírený na viac 
vyučovacích hodín. Posilňuje gramatickú a lexikálnu stránku jazyka. Pravidelne sa venuje kulturálnym 
témam. 

Le Kiosque

Kurz pre mládež s akčným prístupom výučby formou rôznych aktivít zároveň používa CLIL. Pracovný 
zošit obsahuje CD-ROM. Materiál pre interaktívnu tabuľu obsahuje učebnicu a metodickú príručku                    
v digitálnej podobe, audio nahrávky a rôzne aktivity. V ponuke je aj DVD spoločné pre všetky štyri 
úrovne. Obsahuje 34 autentických videí s možnosťou titulkov. Okrem klasickej výučby, tento kurz 
pripravuje študentov na skúšky DELF.

Adosphere

Nouveau Pixel

Kurz v štyroch úrovniach určený pre tínedžerov, je obsahovo a tematicky autentický a prístupný 
záujmom mládeže. Účinne dodáva sebadôveru v komunikácii. Zohľadňuje rozdiely v pokročilosti žiakov 
v triede. Ponúka tiež digitalizovaný materiál na interaktívnu tabuľu a množstvo interaktívnych cvičení, 
projektov, videí a portfólio ku každému dielu, ktoré nájdete na stránke: pixel.cle-international.com/

45
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Adomania

Učebnica podporuje kolektívne učenie pomocou aktivít a úloh zameraných na prácu v malých 
skupinách žiakov. Kurz je prehľadne štruktúrovaný s dôrazom na jednoduchú orientáciu pre učiteľa                   
– 1 hodina = 1 dvojstrana. Obsahuje časti „Cultures“, ktoré sa vizuálne snažia zaujať a tematicky priblížiť 
k tínedžerom. Jazyk je krok za krokom jasne vysvetlený a precvičený, pričom úlohy v sebe spájajú 
klasický a skúškový formát, ktorý každé dva roky pripravuje žiakov na skúšku DELF. Pridanou hodnotou 

tohto kurzu sú dokumentárne videá a možnosť oživenia hodín pomocou virtuálnej učebne. Súčasťou učebnice je DVD-Rom s audio                      
a video nahrávkami, pričom študent má k dispozícii ich prepis v priloženej brožúre. Pracovný zošit obsahuje audio CD a kód slúžiaci na 
prihlásenie sa do online úložiska s doplnkovými aktivitami - Parcoursdigital.

A1 - A2 3
DIELY

Cosmopolite

Študent je zapojený do inovatívnej výučby jazyka a poznávania francúzskej kultúry prostredníctvom 
reálnych situácií. Jasná a prehľadná štruktúra učebnice uľahčí učiteľom prácu na hodinách. Jazyk je 
dôkladne vysvetlený s použitými prvkami induktívnej metódy. Učebnica vzbudzuje záujem, ktorý 
aktívne využíva pomocou rôznych autentických materiálov, projektu – kolektívna trieda a                                         
projektu – otvorený svetu. Vďaka Parcoursdigital – online úložisko s doplnkovými aktivitami pre                              

študenta (napr. cvičenia s online opravou, príprava projektov a iné) – je kurz vhodný aj  pre študentov s odlišnou vstupnou úrovňou 
jazyka. Okrem klasickej výučby, tento kurz v sebe zahŕňa aj cvičenia v skúškovom formáte, a tak pripravuje študentov na skúšku DELF 
A1. Cosmopolite ponúka kompletnú digitálnu a multimediálnu podporu tak pre študentov, ako aj pre učiteľov.

Texto
Nový učebný materiál založený na jasnom a pragmatickom prístupe, ktorý zároveň motivuje študentov 
do aktívneho učenia. Prostredníctvom slovnej zásoby využiteľnej v každodenných situáciách dokážu 
študenti rýchlo komunikovať vo francúzskom jazyku. Učebnica sa vyznačuje jednoduchosťou                            
a prehľadnosťou a je zostavená tak, že ponúka jazykový rýchlokurz: 1 lekcia = 1 dvojstrana.                               
V závere každej tematickej časti nájdete tri sekcie na precvičenie získaných vedomostí a uvedenie jazyka 

do praxe. Študent v nich aktívne objavuje jazyk. V časti „Fakty a gestá“ (1. a 2. úroveň) sa učí rozpoznať odlišnosti v neverbálnej                                                   
komunikácii a rozdielnosti a osobitosti v kultúrnych postojoch. V časti „Kultúra“ študent pomocou autentických materiálov poznáva 
francúzsku a frankofónnu kultúru. Učebnica ponúka bohatú multimediálnu podporu (audio + video + digitálna učebnica) pre                                     
študenta, ale aj pre učiteľa – jej súčasťou je DVD-ROM s audio a video nahrávkami a prístupový kód slúžiaci na prihlásenie sa do online 
úložiska s doplnkovými aktivitami pre študenta. 

A1 - B1 3
DIELY



A1 - C2 5
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Jediný kurz, ktorý pokrýva všetky úrovne znalosti jazyka. Zahŕňa prípravu na skúšky DELF a DALF                     
a zodpovedá SERR. Užitočným doplnkom pre učiteľa je materiál na interaktívnu tabuľu, ktorý okrem 
iného ponúka vytlačiteľné pdf súbory (cvičenia, testy atď.). 

Alter ego

Kurz Alter Ego+ s akčným prístupom a štúdiom jazyka v kontexte. Inovovaný a aktualizovaný obsah 
prináša viac cvičení, tematický slovník, video nahrávky na CD-ROM-e v učebnici, nové aktivity a projekty. 
Zameriava sa na kulturálne a interkulturálne aspekty. Okrem klasickej výučby, tento kurz pripravuje 
študentov na skúšky DELF. Ponúka tiež vylepšený materiál na interaktívnu tabuľu. Súčasťou knihy je 
prístupový  kód, slúžiaci na prihlásenie sa do online úložiska s doplnkovými aktivitami – Parcoursdigital 
(pre 1. a 2. diel)

Alter ego+ A1 - B2

A1 - B1Agenda

Učebnica pre stredoškolákov a dospelých založená na akčnom prístupe. V komunikácii sa zameriava na 
každodenné situácie. Jazykové zručnosti sú integrované a rozvíjajú sa rovnomerne. V plnej miere                     
využíva autentický materiál a sústreďuje pozornosť na kultúrnu rozmanitosť. Súčasťou je bohatý                          
multimediálny materiál, gramatický prehľad a pre školy je k dispozícii materiál na interaktívnu tabuľu. 

A1 - B1

A1 - B1

A1 - B1

3
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Kurz s akčným prístupom výučby Écho Junior je tematicky prispôsobený vekovej skupine 16-18 rokov, 
pre ktorú bol multimediálny materiál špeciálne obohatený o video situačnú komédiu. Ponúka taktiež 
internetovú podporu. 

Écho Junior

Trojdielny kurz určený pre tínedžerov a dospelých s dynamickým priebehom                                                               
(1 strana – 1 lekcia). Charakteristické pre túto knihu sú video nahrávky, prostredníctvom ktorých sa učia 
študenti progresívne. V učebnici nájdete aj lekcie, ktoré pomôžu študentom lepšie rozviť zručnosti                      
a  odborné znalosti.

Totem

Écho

Kurz vhodný pre gymnáziá a dospelých predstavuje komplexný prístup vo vyučovaní francúzštiny. 
Rešpektuje požiadavky SERR, využíva akčný prístup a predstavuje jazyk v reálnych situáciach. Dôraz 
kladie na systematické a pravidelné osvojovanie si jazykových štruktúr. Ponúka prepracovaný materiál 
na interaktívnu tabuľu. Okrem klasickej výučby, tento kurz pripravuje študentov na skúšky DELF.

5
DIELYA1 - B22.edícia

Le nouveau taxi

Kurz sa vyznačuje efektívnym a pragmatickým prístupom, jasnou štruktúrou (jedna lekcia = dvojstrana) 
a progresia vo výučbe je prispôsobená naozajstným začiatočníkom.  Titul je plný aktivít pre žiakov, ktoré 
systematicky nasledujú a gramatika je prehľadne vysvetlená v tabuľkách. Komponenty: učebnica                 
s DVD-ROM-om, pracovný zošit, metodická príručka, audio CD.

3
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STOLNÉ  HRY

SKÚŠKOVÝ MATERIÁL

A2 - B1A2 - B1 A1 - A2

Knihy a testy, ktoré pripravia na úspešné zvládnutie skúšky 
DELF vo všetkých štyroch jazykových zručnostiach.              
Zohľadňujú požiadavky SERR. (v ponuke nájdete aj iné tituly - 

info v cenníkoch alebo na predajni)

Francúzsko-české ČÍTANKY
Zjednodušené verzie svetoznámych literárnych diel                      

so zrkadlovým českým prekladom. 

Vocabulaire progressive du francais collection 
(débutant - avancé)

Súbor určený na rozšírenie a precvičenie slovnej zásoby. Pre lepšie pochopenie významu sú slová 
uvádzané v kontexte (vo vetách, príbehoch a dialógoch) a sú doplnené ilustráciami. 

Communication progressive du francais collection 
(débutant - intermédiaire) 

Súbor určený na zdokonalenie komunikačných schopností. Využíva mnoho zaujímavých tém, aktivít                   
a dialógov. Dôraz sa dáva na typické každodenné situácie. Na CD sú nahrávky dialógov. Obe úrovne                    
sú dostupné už aj v druhej edícii.

47

Séria štyroch praktických cvičebníc je vhodná na prácu v triede i doma. Obsahuje ilustrácie pre lepšie 
pochopenie a efekt učenia je tiež posilnený autentickými článkami. Na konci každej kapitoly je                        
opakovanie.

Les 500 exercices de grammaire

DOPLNKOVÝ MATERIÁL

A1 - B2

Grammaire progressive du francais collection 
(débutant - avancé) úrovne débutant a avancé sú dostupné v 2. edícii,
                                       intermédiaire v 3. edícii

Súbor kníh obsahujúci 400-600 gramatických cvičení. Sú zostavené dvojstranne: na ľavej strane výklad 
gramatického javu a na pravej strane sú k nemu cvičenia a aktivity. Odpovede sú uvedené                                         
v samostatnom kľúči. Úrovne débutant a avancé sú dostupné v druhej edícii, úroveň intermédiaire                            
v tretej edícii.



A1 - B1+Arrivederci! 3
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Komunikatívny kurz pre mládež (od 16 r.) a dospelých. Rozvíja všetky jazykové zručnosti, venuje sa tiež 
talianskej kultúre a reáliám. Obsahuje 12 oddielov, 3 opakovacie kapitoly s pesničkami a hrami                                  
na upevnenie nadobudnutých vedomostí, záverečný test a v appendixe prehľad gramatiky. Každý 
oddiel končí zhrnutím slovnej zásoby a gramatiky. Jeden diel učebnice pokryje 60-90 vyučovacích 
hodín. 

A1 - B1 3
DIELYChiaro!

Trojúrovňový kurz  (A1, A2 a B1), ktorý kladie dôraz na rozvoj komunikačných zručností študentov. Je 
založený na akčnom pedagogickom prístupe a činnostiach, ktoré si vyžadujú interakciu a spoluprácu 
medzi študentmi v komunikatívnom kontexte. Tento kurz je vhodný aj pre študentov, ktorí sa nikdy 
neučili cudzí jazyk.

A1 - A2 3
DIELYGirotondo

Girotondo  (5-6 anni) - učebnica taliančiny pre predškolákov s minimom písaného textu. Ku každej lekcii 
sú v knihe farebné kartičky na vystrihovanie, ktoré deti môžu nalepovať do slovníčka 
priloženého k učebnici. Girotondo (1-3) - trojdielna učebnica vhodná pre 1. stupeň ZŠ. Každý diel                                 
je zložený z 5 modulov. Súčasťou je ilustrovaný slovníček, ktorý si deti môžu vypĺňať obrázkami                                      
z priložených strán na konci učebnice. Na CD sú rôzne pesničky, rýmovačky, dialógy a posluchové                         
cvičenia. 

A1 - B1Progetto Italiano Junior 3
DIELY

Kurz špeciálne určený pre mládež (11-17 rokov). Dôraz kladie na aktívnu komunikáciu. Tematické oblasti 
lekcií sú prispôsobené vekovej kategórii. Na CD nájdete autentické scénky k posluchovým cvičeniam. 
Každý diel učebnice je možné obohatiť o materiál na interaktívnu tabuľu (LIM).

Nuovo Progetto Italiano 3
DIELY

A1 - C1

Kurz určený hlavne dospelým. Jeho charakteristikou je vyváženosť komunikačných a gramatických 
prvkov. Učebnica obsahuje veľa autentického materiálu. Na CD sú inscenované dialógy z učebnice, 
posluchové cvičenia a cvičenia na výslovnosť. Materiál na interaktívnu tabuľu (LIM) je k dispozícii pre                   
1. a 2. diel.

1. a 2. diel je rozdelený aj na poldiely 1a, 1b, 2a a 2b, ktoré sú spojením učebnice a farebného pracovného zošitu do jednej knihy. 
Jeden poldiel je rozvrhnutý na 45-50 vyučovacích hodín. Slovná zásoba sa špirálovite priebežne opakuje a pridáva sa k nej nová.                      
V appendixe na konci knihy sa hlbšie preberá gramatika. S učebnicou sa priamo prepájajú cvičenia v PZ, ktorý tiež obsahuje 
aktivity k videu z DVD, ktoré je samostatným doplnkom kurzu.

TALIANČINA

A1 - C1 5
DIELOV

Nuovo Espresso

Nový taliansky jazykový kurz v porovnaní so starším vydaním Espresso ponúka moderný a aktuálny 
obsah doplnený o nové hry, cvičenia a obohatenú kultúrnu časť. Sekcia  VIDEOCORSO prináša príbehy 
každodenného života štyroch priateľov (možnosť prehratia s talianskymi titulkami alebo bez).                          
VIDEOGRAMMATICA prehlbuje jazykové a komunikačné zručnosti, slovnú zásobu a obsahuje frázy                   
a idiómy použité vo video kurze. Metodiku k 1. a 2. dielu si môžete bezplatne stiahnuť na stránke                         
vydavateľstva. Novinkou je pracovný zošit pre úrovne 1, 2 a 3, gramatika (1+2+3 diel) a zbierka hier                      
(1+2 diel).

Nové komponenty



DOPLNKOVÝ MATERIÁL

Nuova grammatica pratica 
della lingua italiana
Nové aktualizované vydanie talianskej gramatiky je doplnené o nové cvičenia, stručné a prehľadné 
gramatické pravidlá a schémy, testy s vyhodnotením a jazykové kuriozity. Gramatika je precvičovaná 
jasne, zrozumiteľne a v reálnom prostredí a na cvičeniach s odstupňovanou náročnosťou, ktoré 
umožňujú efektívne overiť nadobudnuté vedomosti. Využíva praktický a autentický jazyk, ktorý je 
vhodný na okamžité použitie v praxi (reálnom živote). Obsahuje kľuč, preto je vhodná aj na                                   
samoštúdium.

A1 - B2

C1 - C2

B2 - C2

Colori d'Italia

Inovatívny spôsob výučby talianskeho jazyka prostredníctvom autentického materiálu. Kniha                                     
pozostáva z ôsmich častí, z ktorých každá zodpovedá samostatnému  oddielu venovanému emóciám 
ako strach, údiv, hanba, láska, nenávisť, radosť, hnev a veselosť. Text je predstavený prostredníctvom 
rôznych kultúrnych a sociolingvistických kontextov. Poradie lekcií si môže vyučujúci meniť v závislosti 
od potrieb a záujmov triedy. Súčasťou knihy je audio CD a prepojenie na internetový blog                                             
(colori-ditalia.blogspot.com), ktorý ponúka audio a video materiál. 

Novinka!

Novinka!

Mosaico Italia

Učebnica pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o talianskom jazyku a kultúre. Obsahuje 6 tématických 
kapitol, každá z nich sa sústredí na iný aspekt - historicko-geogra�cký a politicko-správny prehľad 
krajiny; jedlá a stravovanie; taliansky �lm; šport a voľný čas; súčasné  Taliansko a jeho problémy. Cvičenia 
sú zamerané na otázky k textom a audio nahrávkam, slovnú zásobu, gramatické štruktúry a písaný jazyk. 
Na priloženom audio CD je 24 autentických nahrávok.

L´italiano con... giochi e attivitá

Trojdielna séria hier a ďalších aktivít k upevneniu a rozšíreniu talianskej slovnej zásoby a gramatiky. 
Každý diel obsahuje 14 tematických jednotiek s ilustrovanou prezentáciou 20 alebo viacerých slov, 
ktoré sú následne využívané v rôznych aktivitách. Súčasťou knihy je kľúč so správnymi odpoveďami, čím 
sa kniha stáva ideálnou pomôckou aj pre samoukov.

A1 - B2 3
DIELY

PREKLADOVÉ
SLOVNÍKY:

V našej ponuke nájdete aj prekladové 
slovníky od vydavateľstva Lingea                       
a  široký výber stolových jazykových 
hier. Navštívte našu predajňu na 
Panónskej ceste 6 v Bratislave alebo 
nám napíšte na e-mailovú adresu 
oxico@oxico.sk a my Vám radi                     
poskytneme bližšie informácie o našej 

ponuke.

STOLNÉ  HRY:

A2 - B1
A2

Zjednodušené verzie svetoznámych 
literárnych diel so zrkadlovým 

českým prekladom.

Taliansko-české
ČÍTANKY:

A2
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Učebnica určená pre 2. stupeň ZŠ a nižšie gymnáziá. Témy lekcií zodpovedajú záujmom                                                 
a komunikačným potrebám žiakov. Súčasťou výučbového kompletu je učebnica, pracovný zošit,                        
metodika a stolná hra. V pracovnom zošite je na konci každej lekcie slovníček. Audio nahrávky sú                              
po registrácii k dispozícii zadarmo k stiahnutiu na www.infoa.cz

Echo A1 - A2 2
DIELY

Učebnica rozvíja schopnosť porozumieť ruskému jazyku v každodennom živote. Kurz je určený                     
predovšetkým pre stredné školy, ale úrovne A1 a A2 je možné používať i na 2. stupni ZŠ. Sústredí sa                    
na všetky štyri jazykové zručnosti, venuje sa takisto ruským reáliám. R-SL slovníčky sú po registrácii               
k dispozícii zadarmo k stiahnutiu na www.infoa.cz 

Vremena 3
DIELY

A1 - B1

Učebnice sú zostavené podľa úrovní SERR. Sústredia sa najmä na rozvoj komunikačných schopností. 
Reálie sú uvádzané v interkulturálnych súvislostiach, posilnené je cítenie autentických textov                               
a medzipredmetové vzťahy. 1. a 2. diel ponúkame v slovenskej verzii, ostatné diely sú v českom jazyku.

Raduga po novomu 5
DIELOV

A1 - B1

Klass 

Kurz je určený pre výučbu ruštiny ako druhého cudzieho jazyka na stredných školách. Učebnica                            
je prehľadná a zrozumiteľná, v atraktívnom gra�ckom spracovaní. Zameriava sa na rozvoj a osvojenie                   
si komunikačných schopností, presadzuje aktívny prístup k učeniu. Témy lekcií sú blízke vekovej skupine 
14-19 rokov. Všetky tri diely učebnice ponúkame v slovenskej verzii.

Klassnyje Druzja A1

Učebný komplet Классные друзья 1-3 je napísaný pre žiakov základných škôl nižších ročníkov                              
osemročných gymnázií, ktoré so štúdiom ruského jazyka začínajú. Trojdielna súprava žiakov pripraví                   
na úroveň A1 (A1+) podľa SERR a pokryje tri roky štúdia pri dotácii 2 hodín týždenne.  

3
DIELY

3
DIELY

A1 - B1

Da!

Kurz intenzívnej výučby, ktorého primárnym cieľom je rozvíjať komunikatívnu aktivitu študentov. Popri 
komunikácii učebnica venuje adekvátnu pozornosť gramatike, nácviku písania, prekladovým cvičeniam 
a ruským reáliám. Učebnica je určená najmä pre študentov gymnázií a stredných škôl a do kurzov 
ruského jazyka. Vhodná aj pre začiatočníkov. 

+CD

Dogovorilis 

Učebnica obchodnej ruštiny určená začiatočníkom alebo mierne pokročilým. Vychádza z originálnych 
ruských materiálov: napr. z reklamných letákov, zápisov a záznamov z jednaní, ankiet atď. Doporučuje sa 
obchodným akadémiám, vysokým a jazykovým školám, ako aj odborníkom 
z praxe.  Je vhodná aj pre samoukov.

+CD

RUŠTINA



Zjednodušené verzie svetoznámych literárnych diel 
so zrkadlovým českým prekladom.

DOPLNKOVÝ MATERIÁL

Cvičebnice ruské gramatiky

Praktická kniha na precvičovanie a upevnenie ruskej gramatiky. Rozsahom a úrovňou je vhodná                           
od začiatočníkov po pokročilých. K jednotlivým cvičeniam sú správne odpovede a riešenia uvedené                     
na protiľahlej strane. 

A1 - A2

A2 - B1

Přehledná gramatika - ruština

Publikácia obsahuje 61 gramatických tabuliek spracovaných s dôrazom na prehľadnosť a rýchly 
vyhľadávací systém. Sústredí sa na to najdôležitejšie z ruskej gramatiky - azbuka, vetné členy, slovné 
druhy, časovanie slovies, gramatické časy atď. 

Ruština - slovní zásoba

Knihy v dvoch úrovniach obsahujú témy, ktoré sú jednotlivo rozpracované vždy na jednej dvojstrane. 
Slovná zásoba je doplnená cvičeniami a farebnými obrázkami. Cieľom cvičebníc je overiť, či študent 
zvládol požadovanú slovnú zásobu a jej použitie vo všetkých štyroch jazykových zručnostiach.                              
V ponuke do vypredania skladových zásob.

Ruština - maturitní příprava 

Pripraví študentov na maturitnú skúšku. Obsahuje 14 kapitol rozdelených do nasledujúcich častí: 
gramatika, konverzácia, posluch, čítanie a písanie. Každú kapitolu uzatvára slovná zásoba vzťahujúca sa 
k danej téme.

Ruština - otázky a odpovědi nejen k maturitě 

Komplexný doplnok pre úspešné stredoškolské štúdium ruštiny. Dvojjazyčné spracovanie ruských tém, 
slovnej zásoby a reálií. Audio nahrávky sú k dispozícii zadarmo k stiahnutiu na www.infoa.cz

Aktuálna pôvodná ruská gramatika, bez zbytočnej lingvistickej teórie a nadbytočných odborných 
termínov. Jednotlivé gramatické javy približuje čitateľovi prostredníctvom jednoduchých pravidiel, 
ktoré sú doplnené praktickými príkladmi z bežne používaného jazyka. Nájdete tu aj zoznam                             
nepravidelných slovies.

Gramatika súčasnej ruštiny
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Anglický jazyk
Cambridge University Press,Macmillan education,

Oxford University Press,Pearson,Penguin,

Ladybird,Express Publishing,Vintage,Arrow

Hueber,Klett-Langenscheidt,Cornelsen,Schubert

Edelsa,Difusión,Edinumen,enClave ELE

SM ELE,Anaya ELE,Santillana,SGEL

Hachette,Cle,Didier,Larousse

Edilingua,Guerra Edizioni

Nemecký jazyk

Španielsky jazyk

A iné slovenské a české vydavateľstvá

Francúzsky jazyk

Taliansky jazyk

Prečo u nás nakupovať?
zľavy
bonusy k nákupu 
poštovné ZADARMO 

pri nákupe nad 166€ 
expresné dodanie

zapožičanie vzoriek
odborné konzultácie 
a poradenstvo

organizovanie seminárov, 
konferencií, prezentácií, 
výstav  

prekladové slovníčky 
voľne dostupné materiály 
na našej stránke

Veľkoobchod:
Panónska cesta 6
85104 Bratislava

PO-PIA: 8.00-16.30
Tel.02/544 109 92(93)

Predajňa:
Palisády 38

81103 Bratislava
PO-Pia: 12.00-18.00

ANGLICKÝ JAZYK
Macmillan Education

Gréta Korpádiová
 ELT Consultant

tel.: (+421) 02/5441 0992-3
mobil: (+421) 0905 655 869 
e-mail: g.korpadiova@macmillan.sk

NEMECKÝ JAZYK

Mgr. Miriam Rajnohová
poradkyňa pre nemecký jazyk

tel.: (+421) 02/5441 0992-3
mobil: (+421) 0903 828 543
e-mail: miriam.rajnohova@oxico.sk

ANGLICKÝ JAZYK
Cambridge University Press

PaedDr. Peter Bojo, PhD.
ELT Representative

tel.: (+421) 02/5441 0992-3
mobil: (+421) 0908 614 039
e-mail: pbojo@cambridge.org

Naši konzultanti 
                

                                                    sú tu pre Vás!
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OXICO
distribútor jazykovej literatúry

www.oxico.sk
Viac informácií nájdete na stránke

OXICO

http://87.197.138.81/

http://87.197.138.81/

http://87.197.138.81/

http://87.197.138.81/

http://87.197.138.81/

http://87.197.138.81/
http://87.197.138.81/

http://87.197.138.81/
http://87.197.138.81/

Vyskúšajte
náš nový

e-shop!


