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Kurz Počet nakúpených sád Dostanete zadarmo 

Akýkoľvek titul

 

15 sád  = 15 SB + 15 WB 
alebo 30 SB 
alebo 40 WB 

A) ZADARMO: TB + CD 

ALEBO 
B) ZADARMO: SB + WB 

30 sád = 30 SB + 30 WB 
alebo 60 SB 
alebo 80 WB 

ZADARMO: SB + WB + TB + CD 

V prípade väčšej objednávky (nad 60 sád) je možné dohodnúť sa s vydavateľom na iných podmienkach. 

ALEBO:  Vlastný výber kníh v hodnote 5% zo sumy objednaného tovaru 

Slovníky ...............................................................................................................15

Angličtina 
stredné školy



vybrané ukážkové strany:

1

Interactive Komponenty:
Student´s Book with Web Zone access
Workbook with Downloadable Audio
Teacher´s Book with Web Zone access
Teacher´s Resource Pack
Class Audio CDs (3)
DVD (PAL/NTSC)
Presentation Plus DVD-ROM
Testmaker  CD-ROM and Audio CD

4
DIELY

80 - 180
VH

Úroveň 1: http://assets.cambridge.org/97805217/12088/excerpt/9780521712088_excerpt.pdf
Úroveň 4: http://assets.cambridge.org/97805217/12248/excerpt/9780521712248_excerpt.pdf

Kurzový materiál, ktorý je určený pre úroveň medzi Lower Secondary                                   
(2. stupeň ZŠ)  a Upper Secondary (SŠ). Z toho dôvodu je vhodný pre 
bilingválne školy, školy s upraveným kurikulom alebo pre jazykové školy.

Eyes Open 
Komponenty:
Student´s Book
Student´s Book with Online Workbook
Workbook with Online Resourses
Teacher´s Book
Class Audio CDs
Video DVD

Základný kurzový materiál na úrovni Lower Secondary (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 sú k dispozícii                    
pravidelné CLIL sekcie. Eyes Open má bohatú digitálnu podporu i ďalšiu 
veľmi flexibilnú podporu pre učiteľa, ktorá umožní dôkladnú prípravu na 
vyučovaciu hodinu.

4DIELY

80 - 
- 150VH SR

4
DIELY

 80- 150
VH
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Kurzy pre stredné školy

vybrané ukážkové strany:
Úroveň 1: http://assets.cambridge.org/97811074/67255/excerpt/9781107467255_excerpt.pdf
Úroveň 4: http://assets.cambridge.org/97811074/67804/excerpt/9781107467804_excerpt.pdf

A1-B1+

A2-B2



2

Think
Komponenty:
Student´s Book
Student´s Book with Online Workbook
Workbook with Online Practice
Teacher´s Book
Class Audio CDs (3)
Video DVD
Presentation Plus DVD

SR

4DIELY

80 - 

- 150

6
DIELOV

80 - 
- 180

VH

Učebnica Think je učebný materiál, ktorého vyššie úrovne sú obzvlášť 
vhodné pre osemročné gymnáziá, nakoľko celá séria učebníc pokrýva 
stupnicu A1 až C1 CEFR a tak je zabezpečená náväznosť medzi prvým 
stupňom gymnázia a následne jeho druhým (stredoškolským) stupňom. 
Učebnica prichádza v 6 úrovniach (starter až 5). Učebnicu vytvoril 
autorský tím pod vedením Herberta Puchtu, čo v nej zanechalo výraznú 
psycholingivistickú pečať v podobe špeciálnych úloh na rozvíjanie 
kognitívnych zručností, jazykových zručností a kritického myslenia.              
K získaniu plynulosti študentovi výrazne napomáhajú 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), takže popri štandard-
ných úlohách zároveň umožňuje žiakom riešiť úlohy skúškového formátu.  http://www.oxico.sk/download/cup.html#
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Kurzy pre stredné školy

vybrané ukážkové strany:
Úroveň 1: http://assets.cambridge.org/97811075/08828/excerpt/9781107508828_excerpt.pdf
Úroveň 4: http://assets.cambridge.org/97811075/73284/excerpt/9781107573284_excerpt.pdf

Talent 4DIELY

80 - 

- 150

3
DIELY

80 - 

VH
A2-B2NEW

vybrané ukážkové strany:
Úroveň 1: http://assets.cambridge.org/97811084/65274/excerpt/9781108465274_excerpt.pdf
Úroveň 3: http://assets.cambridge.org/97811084/67742/excerpt/9781108467742_excerpt.pdf

Učebnica Talent je novinka, ktorá je určená 
pre školy gymnaziálneho i negymnaziálneho 
typu. Obsahuje prvky akademickej angličtiny, 
CLIL a svojím moderným obsahom je  za-
meraná na reálny jazyk v reálnom jazykovom 
prostredí.   



Cambridge English Empower

vybrané ukážkové strany:

3

Komponenty:

6
DIELOV

80 - 120
VH

Student´s Book
Student´s Book with Online Workbook, Practice and Assessment
Workbook with Answers + Downloadable Audio
Workbook without Answers + Downloadable Audio
Teacher´s Book
Class Audio CDs (3)
Class DVD
Presentation Plus DVD-ROM

Cambridge English Empower je viac ako len učebnica. Táto publikácia je komplexným riešením, ktoré v sebe spája unikát-
nosť všeobecného  učebného materiálu a skúškového materiálu. Učebnica pokrýva úrovne (A1 – C1 CEFR) a je určená pre 
dospelých a pre stredné školy gymnaziálneho typu. Každý diel učebnice pokrýva časovú dotáciu približne 80 – 120 hodín 
výučby. Táto dotácia je flexibilná – je možné využívať doplnkové materiály a naopak, v prípade potreby selektovať cvičenia 
a aktivity. Učebnica Empower sa venuje rozvoju autentického jazyka. Poukazuje najmä na javy, ktoré sú potrebné v každo-
dennej komunikácii so zameraním na funkčný jazyk. Empower rovnomerne rozvíja receptívne aj produktívne zručnosti, 
pričom v produktívnej fáze sa veľký dôraz kladie na zručnosť rozprávania. Aktivity na rozvoj zručnosti rozprávania sú prepo-
jené na receptívne zručnosti. Rozprávanie sa realizuje na podklade článku či počúvania s porozumením. Učebnica obsahu-
je informácie z Cambridge Learner Corpus o najčastejších chybách študentov. Jej skúškový rozmer dotvárajú vybrané 
cvičenia a aktivity skúškového formátu a najmä online testing system, ktorý je validovaný skúškovým oddelením Cam-
bridge English Language Assessment. Učebnica disponuje rozsiahlou podporou, vrátane Cambridge Learning Manage-
ment system a software na interaktívnu tabuľu Presentation Plus.
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MATURITE

Úroveň A2: http://assets.cambridge.org/97811074/66265/excerpt/9781107466265_excerpt.pdf
Úroveň B1: http://assets.cambridge.org/97811074/66517/excerpt/9781107466517_excerpt.pdf
Úroveň B1+: http://assets.cambridge.org/97811074/66845/excerpt/9781107466845_excerpt.pdf
Úroveň B2: http://assets.cambridge.org/97811074/68726/excerpt/9781107468726_excerpt.pdf
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DOLOŽKA 
MŠVVaŠ 

Kurzy pre dospelých a stredné školy

A1-C1



face2face

vybrané ukážkové strany:
http://assets.cambridge.org/97811076/54402/excerpt/9781107654402_excerpt.pdfÚroveň Starter:

Úroveň C1: http://assets.cambridge.org/97811076/79344/excerpt/9781107679344_excerpt.pdf

Komponenty:
Student´s Book with DVD-ROM
Student´s Book with DVD-ROM and Online Workbook
Workbook +/- key
Teacher´s Book with DVD
Class Audio CDs (3)
Presentation Plus DVD-ROM
Testmaker CD-ROM and Audio CD

English Unlimited

6
DIELOV

60 - 120
VH

6
DIELOV

80 - 120
VH

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 DVD-ROM s rozmanitými        
funkciami (video, záznam hlasu, možnosť flexibilne 
tvoriť a prispôsobovať testy a cvičenia, audio záznamy        
z cvičení a iné). Praktickým doplnkom ku každému dielu 
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 DVD-ROM-u a audio nahrávky k učebnici a tiež                
tzv. pop-up dictionary. 

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.

Coursebook with e-Portfolio DVD-ROM
Workbook with DVD-ROM
Teacher´s Pack (TB + DVD-ROM)
Class Audio CDs (2)
Presentation Plus DVD-ROM
Testmaker CD-ROM and Audio CD

Komponenty:
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A1-C1

4

A1-C1

Kurzy pre dospelých a stredné školy



Cambridge  Academic English

vybrané ukážkové strany:
http://assets.cambridge.org/97805211/65198/excerpt/9780521165198_excerpt.pdfCambridge Academic English B1+:

Academic Vocabulary in Use: http://assets.cambridge.org/97811075/91660/excerpt/9781107591660_excerpt.pdf

5

Business Plus 1: http://assets.cambridge.org/97811076/40689/excerpt/9781107640689_excerpt.pdf
Business Start-Up 1: http://assets.cambridge.org/97805215/34659/excerpt/9780521534659_excerpt.pdf

3
DIELY

120 - 
140 VH

vybrané ukážkové strany:

http://assets.cambridge.org/97805217/15409/excerpt/9780521715409_excerpt.pdfCambridge English for Nursing

Business Plus & Business Start-up Cambridge English 
for Nursing 55

VH
40 - 60

VH
3

DIELY

2
DIELY

Učebnica v sebe integruje jazykové i akademické zručnosti a pomáha 
študentom rozvinúť zručnosti potrebné pre štúdium na univerzite. Môže 
sa používať v rôznych odvetviach akademického prostredia. Na druhej 
strane, poskytuje priestor pre personalizáciu učenia, ponúka rôzne tipy 
na lepšie zvládnutie angličtiny v akademickom prostredí a kritického 
myslenia. Vhodným doplnkom je slovník Academic Content Dictionary.

Základný kurzový materiál na vyučovanie Business English. Používa sa už 
na nižších úrovniach v kurzoch Business English, i na iných školách 
obchodného zamerania. Prostredníctvom Business Start-Up, alebo 
English Plus si študent vybuduje vynikajúcu gramatickú a lexikálnu 
základňu pre vyššie úrovne Business English.

Doplnkový materiál založený na                            
lexikálnom prístupe. Pokrýva jednotlivé 
oblasti zdravotníctva a ošetrovateľstva. 
Dôraz sa kladie na funkčný jazyk, 
precvičujú sa slová i celé frázy.

Academic Vocabulary in Use 

Učebnica obsahuje slovnú zásobu na 
akademické písanie, rôzne kolokácie       
a výrazy, ktoré sú využiteľné rovnako             
v prírodných vedách, humanitných 
vedách ako i technike. Je vhodným 
doplnkom na skúšku Academic IELTS či 
prijímacie skúšky na zahraničné                        
univerzity.

Akademická angličtina

Obchodná a profesná angličtina

B1-C1

B1-B2

A1-B1 A1-A2

B1-B2



6

Trainers

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 Corpus, čo zaručuje jeho                            
kvalitu a autenticitu. 

Komponenty:  Practice Tests +/- answers and Audio

Skúškové materiály

Revidované vydanie skúšok

Preliminary, First, First for Schools, Advanced, IELTS

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.

AUTHENTIC
PRACTICE
TESTS

FLEXIBLE APPROACH

IMPROVE CONFIDENCE

PERFECT PRACTICE

DETAILED GRADEBOOK

INSTANT MARKING

PROGRESS CHECKER

Príprava                                                    
k 

MATURITE

B1-C2

NEW
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Skúškové materiály

Cambridge English Prepare!

Komponenty:
Student´s Book
Student´s Book + Online Workbook
Student´s Book + Online Workbook+Testbank
Workbook with Audio
Class Audio CDs (2)
Teacher´s Book with DVD  
+ Teacher´s Resourses Online
Presentation Plus DVD-ROM

vybrané ukážkové strany:
http://assets.cambridge.org/97805211/80276/excerpt/9780521180276_excerpt.pdfÚroveň 4:

7
DIELOV

190 - 
- 350

VH

DOLOŽKA 
MŠVVaŠ 
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Učebnica Prepare je určená pre druhý stupeň základných škôl a pre 
stredné školy. Učebnica má 7 úrovní. Prvým trom úrovniam bola udelená 
odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR. Najväčšou výhodou tohto kurzového 
materiálu je jeho prepojenie na Cambridge skúšky. Učebnica Prepare je 
teda kombináciou všeobecného kurzového materiálu a skúškového 
materiálu, čo znamená, že po jeho absolvovaní žiak môže absolvovať 
jednotlivé Cambridge skúšky podľa úrovne učebnice, toto však nie je 
povinnosťou. Vyznačuje sa kombináciou lexikálneho a gramatického 
prístupu a vynikajúco pracuje s reálnym jazykom prostredníctvom aktivít, 
v ktorých prepája receptívne i produktívne zručnosti. Aktivity sú                   
v rovnováhe a jednotlivé časti lekcií sú koncipované tak, aby poslúžili ako 
hotový lesson plan. V učebnici nachádzame pravidelné opakovanie               
a preverovanie vedomostí. Prepare je napísaná na základe poznatkov           
z Cambridge International Corpus. 

A1-B2Prepare 2. edícia NEW

Úspešné pokračovanie prvej edície, rozdielom je aktualizácia skúškových 
úloh na nový formát (Key, Preliminary) platný od roku 2020.
Momentálne sú dostupné diely 1 - 5.

vybrané ukážkové strany:

7
DIELOV

DOLOŽKA 
MŠVVaŠ 

SR

A1-B2

http://assets.cambridge.org/97811084/33297/excerpt/9781108433297_excerpt.pdfÚroveň 3:

Príprava                                                    
k 

MATURITE

http://assets.cambridge.org/97805211/80313/excerpt/9780521180313_excerpt.pdfÚroveň 6:

http://assets.cambridge.org/97811084/33310/excerpt/9781108433310_excerpt.pdfÚroveň 5:
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Skúškové materiály

3
DIELY

A2-B2Open World NEW

Učebnica Open World je určená prevažne pre stredné školy. 
Kombinuje v sebe výhody všeobecného a skúškového materiá-
lu, čo ju zároveň robí vhodným materiálom na prípravu na 
maturitnú skúšku. Okrem skúškového obsahu kniha obsahuje 
aj tipy ako úspešne zvládnuť skúšky. Slovná zásoba a gramatika 
sú prezentované v kontexte reálneho jazyka. 

Key, PRELIMINARY, FIRST

vybrané ukážkové strany:
http://assets.cambridge.org/97811087/59328/excerpt/9781108759328_excerpt.pdfPRELIMINARY:
http://assets.cambridge.org/97811087/59113/excerpt/9781108759113_excerpt.pdfFIRST:

Komponenty:
Student´s Book +/- key + online practice
Student´s Book Pack (online practice + 
                                      audio download)
Student´s Book +/- key + online workbook
Student´s Book +/- key + audio download
Teacher´s Book + Resource Pack diwnload

Príprava                                                    
k 

MATURITE

7

Common mistakes 
... and how to avoid them

Stručná príručka základných chýb uchádzačov o Cambridge 
skúšky z minulých období. Obsahuje vysvetlenie chýb a cviče-
nia. Common mistakes vznikli na základe Cambridge Learner´s 
Corpus.

B1-C2

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 učebnicou namiesto pracovného zošita 
alebo spolu s ním na intenzívnejšie štúdium. 
Okrem konkrétnych úloh v ňom nájdete tipy            
a rady pre úspešné zvládnutie vybranej skúšky. 

A2-C1



9

Skúškové materiály

7

Compact 
Preliminary for Schools
First / First for Schools
Advanced

Complete 
Preliminary / Preliminary for Schools
First / First for Schools
Advanced
IELTS

Objective 
PET
First
Advanced
Proficiency
IELTS

Student´s Book with CD-ROM +/- answers
Student´s Book with Testbank 
Teacher´s Book 
Class Audio CDs (2)
Workbook with Audio CD (+/- answers)
Presentation Plus DVD-ROM

Komponenty:

50 - 60
VH

Cambridge ako oficiálny vydavateľ skúškových materiálov na 
jazykové skúšky Cambridge, ponúka základné skúškové 
kurzové materiály v troch sériách: Complete, Objective                         
a Compact. Tieto série sú dostupné vo viacerých jazykových 
úrovniach. Séria Complete a Objective sú podobné pokiaľ 
ide o obsah i dotáciu vyučovacích hodín. Séria Compact je 
tiež obsahovo podobná, je však kratšia, určená pre 
intenzívne prípravné kurzy.

http://www.oxico.sk/download/cup.html#
http://www.oxico.sk/download/cup.html#
http://www.oxico.sk/download/cup.html#

http://www.oxico.sk/download/cup.html#
http://www.oxico.sk/download/cup.html#

http://www.oxico.sk/download/cup.html#
http://www.oxico.sk/download/cup.html#

http://www.oxico.sk/download/cup.html#
http://www.oxico.sk/download/cup.html#

http://www.oxico.sk/download/cup.html#

http://www.oxico.sk/download/cup.html#

http://www.oxico.sk/download/cup.html#
http://www.oxico.sk/download/cup.html#
http://www.oxico.sk/download/cup.html#

http://www.oxico.sk/download/cup.html#
http://www.oxico.sk/download/cup.html#

http://www.oxico.sk/download/cup.html#
http://www.oxico.sk/download/cup.html#

PREKLADOVÉ
AJ-SJ SLOVNÍČKY

NA WEBE:
www.oxico.sk

Učebnice Compact a Complete vyšli v nových edíciách, 
ktoré zohľadňujú nový formát skúšky Cambridge Prelimi-
nary od roku 2020.

NEW B1-C1

vybrané ukážkové strany:

http://assets.cambridge.org/97811086/16195/excerpt/9781108616195_excerpt.pdf

NEW B1-C1
70/90 
- 120  

VH

DOLOŽKA 
MŠVVaŠ 

70/90 - 
90/120  

VH
B1-C2

COMPACT PRELIMINARY FOR SCHOOLS 2nd edition

COMPACT FIRST FOR SCHOOLS 2nd edition
http://assets.cambridge.org/97811074/15607/excerpt/9781107415607_excerpt.pdf

COMPLETE PRELIMINARY FOR SCHOOLS 2nd edition
http://assets.cambridge.org/97811085/39050/excerpt/9781108539050_excerpt.pdf
COMPLETE FIRST FOR SCHOOLS 2nd edition
http://assets.cambridge.org/97811086/47359/excerpt/9781108647359_excerpt.pdf

Príprava                                                    
k 

MATURITE

DOLOŽKA 
MŠVVaŠ 
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Cambridge English

Komponenty:
Student´s Book +/- answers 
Audio CD

Preliminary / Preliminary for Schools
First / First for Schools
Advanced

Zbierka 4 kompletných testov k jednotlivým druhom 
skúšky. Zbierky sú buď collections of past papers, alebo 
napísané ako practice tests. Tieto učebnice sú dostupné 
s audio CD na testovanie počúvania s porozumením. Ide 
teda o komplexný prípravný materiál na skúšku, vhodný 
aj na mock exams  - tieto testy odporúčame použiť 
bezprostredne pred skúškou ako doplnkový materiál, 
prostredníctvom ktorého si študenti najlepšie osvoja 
formát skúšky. 

Príprava                                                    
k 

MATURITE

Cambridge Grammar 

and Vocabulary

Komponenty:
Book with answers with Audio

Doplnkový skúškový materiál. Kombinácia gramatiky                 
a slovnej zásoby, ktorá je potrebná na úspešné                
zvládnutie skúšky. Väčšina úloh je v skúškovom formáte 
a prezentuje gramatiku aj slovnú zásobu v skúškovom 
kontexte. Učebnice Grammar and Vocabulary je možné 
použiť ako doplnkový materiál ku ktorejkoľvek učebnici 
alebo ako doplnkový prípravný materiál na maturitu. 

First for Schools, First
Advanced

Príprava                                                    
k 

MATURITE

B1-C1

B1-C1
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Skúškové materiály

The Official Cambridge Guide
to IELTS
Prípravný materiál obsahuje cvičenia v testovom formáte skúšok IELTS - General       
i Academic. Kurzová kniha je rozdelená na 2 základné časti: v prvej nájdete samo-
statné sekcie zamerané na Reading, Writing, Listening a Speaking. Druhá časť 
obsahuje 8 oficiálnych praktických testov. Každá časť v danej sekcii sa upriamuje 
na tréning jednotlivých jazykových a testových zručností. Poskytuje tiež užitočné 
rady a stratégie, ktoré Vám uľahčia prípravu na skúšku. 

Ukážkové strany:
http://assets.cambridge.org/97811076/20698/excerpt/9781107620698_excerpt2.pdf

B1-C1

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. 

4
DIELY

A2-C1

Úroveň 1: http://assets.cambridge.org/97813166/40050/excerpt/9781316640050_excerpt.pdf
Ukážkové strany:

http://assets.cambridge.org/97813166/49268/excerpt/9781316649268_excerpt.pdfÚroveň 3:

Komponenty:
Student´s Book with Testbank and Online Moduls
Teacher´s Book with Class Audio
Presentation Plus

Top Tips
IELTS Academic
IELTS General

Zbierka tipov a rád na úspešné zvládnutie Cambridge 
skúšok. Odporúčame ako doplnkový materiál                               
k niektorému zo základných skúškových materiálov.                          



12

Komponenty:
Book with answers
Book with answers + interactive eBook

Doplnkový materiál, ktorý posilní sebadôveru                      
v komunikácii v anglickom jazyku. Slovná zásoba je 
radená tematicky s dôrazom na prehľadnosť  - na 
pravej strane je vysvetlená a na ľavej strane nasledujú 
k vysvetlenej slovnej zásobe cvičenia. Nové slová sa 
učia v kontexte – na výber máte 100/101 rôznych 
tém, ktoré boli vybrané na základe prieskumu 
skutočne používaného jazyka v ústnej a v písomnej 
forme. 

Dobre známe doplnkové gramatické príručky 
nasledujú identický vzor - gramatické javy vysvetlené 
na ľavej strane a cvičenia na pravej strane. Gramatiky 
môžu byť doplnené o interaktívny eBook s možnosťou                          
precvičovania úloh na počítači, tablete či čítačke. 
K Essential / English Grammar in Use je dostupné 
rozšírenie dopnkových cvičení v knižnej forme (”Sup-
plementary Exercises”). 

... Grammar in Use 
ESSENTIAL    4. edícia

ENGLISH    5. edícia

ADVANCED    3. edícia A1-C2

Príprava                                                    
k 

MATURITE
vybrané ukážkové strany:

http://assets.cambridge.org/97811074/80551/excerpt/9781107480551_excerpt.pdfESSENTIAL:
http://assets.cambridge.org/97811084/57651/excerpt/9781108457651_excerpt.pdfENGLISH:

ADVANCED: http://assets.cambridge.org/97811076/97386/excerpt/9781107697386_excerpt.pdf

Vocabulary in Use 
elementary    3. edícia

pre-intermediate    4. edícia

upper-intermediate    4. edícia

advanced    3. edícia A1-C2

Komponenty:
Book with answers
Book with answers + interactive eBookvybrané ukážkové strany:

http://assets.cambridge.org/97813166/31539/excerpt/9781316631539_excerpt.pdfELEMENTARY:
http://assets.cambridge.org/97813166/31713/excerpt/9781316631713_excerpt.pdfPRE-INT:

UPPER-INT: http://assets.cambridge.org/97813166/31751/excerpt/9781316631751_excerpt.pdf
ADVANCED: http://assets.cambridge.org/97813166/31171/excerpt/9781316631171_excerpt.pdf

Príprava                                                    
k 

MATURITE

Doplnkové materiály
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Známe doplnkové príručky zamerané na idiómy, 
kolokácie a frázové slovesá majú vysvetlenie na ľavej 
strane a cvičenia na pravej strane. 

English Idioms in Use 
intermediate 2. edícia, advanced 2. edícia

B1-C2

Doplnkové materiály

vybrané ukážkové strany:
http://assets.cambridge.org/97805217/32512/excerpt/9780521732512_excerpt.pdfLEVEL 1:
http://assets.cambridge.org/97805211/75999/excerpt/9780521175999_excerpt.pdfLEVEL 2:

LEVEL 3: http://assets.cambridge.org/97805211/52501/excerpt/9780521152501_excerpt.pdf

English Collocations in Use 
intermediate 2. edícia, advanced 2. edícia

English Phrasal Verbs in Use 
intermediate 2. edícia, advanced 2. edícia

Active Grammar A1-C2 3
DIELY

Active Grammar je učebnica gramatiky, ktorú je 
možné použiť s ktoroukoľvek hlavnou kurzovou                          
učebnicou. Každá lekcia začína textom, ku ktorému sa 
pridávajú prehľadné definície doplnené príkladmi                            
a množstvom cvičení, ktoré sú prezentované na 
základe širšieho  kontextu, nielen na úrovni kontextu 
jednej vety. 

Túto učebnicu môžete použiť ako doplnkový materiál 
pri príprave na maturitu a iné druhy skúšok, ale i do 
bežných kurzov. 

Komponenty:
Book +/- answers and CD-ROM

Príprava                                                    
k 

MATURITE
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Doplnkové materiály

vybrané ukážkové strany:

A1-C1 3
DIELYCambridge 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”.

Level 1 - 4

Listening & Speaking / Reading / Writing

http://assets.cambridge.org/97805217/01983/excerpt/9780521701983_excerpt.pdfLEVEL 1:
http://assets.cambridge.org/97805217/05882/excerpt/9780521705882_excerpt.pdfLEVEL 3:

LISTENING & SPEAKING

http://assets.cambridge.org/97805217/02027/excerpt/9780521702027_excerpt.pdfLEVEL 1:
http://assets.cambridge.org/97805217/05738/excerpt/9780521705738_excerpt.pdfLEVEL 3:

READING

http://assets.cambridge.org/97805217/01846/excerpt/9780521701846_excerpt.pdfLEVEL 1:
http://assets.cambridge.org/97805217/05929/excerpt/9780521705929_excerpt.pdfLEVEL 3:

WRITING

Penny Ur´s 100 Teaching Tips
Kniha je  vhodná nielen pre nových učiteľov, ale aj pre 
pedagógov s rozsiahlymi skúsenosťami. Učiteľ ocení 
najmä pestrosť aktivít a jasné inštrukcie. Podľa typu 
aktivity ich môžeme použiť v rôznych fázach                         
vyučovacej hodiny. Ak hľadáte jednoduchý návod 
alebo aktivitu, ktorú je možné použiť bez dlhej                          
prípravy, táto kniha je určená pre Vás.

Publikácia obsahuje súbor 
100 aktivít z 19 rôznych 
oblastí riadenia triedy (kon-
trolovanie domácej úlohy, 
testovanie, správanie v triede                             
a podobne).

vybrané ukážkové strany:
http://assets.cambridge.org/97813165/07285/excerpt/9781316507285_excerpt.pdf
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Slovníky

Cambridge School

Ideálny slovník pre medzipredmetové použitie                              
v školskom prostredí. Kľúčové slová sú vysvetlené jasnou 
a jednoduchou definíciou. Sústreďuje sa na špecifickú 
školskú slovnú zásobu. Obsahuje množstvo farebných 
ilustrácií, gramatický prehľad, užitočné kolokácie, 
upozorňuje na najčastejšie chyby a poskytuje                               
alternatívne slová k najčastejšie používaným výrazom.

Cambridge Advanced 
Learner's 4. edícia

B2-C2

B1-B2

Cambridge Academic     

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 definované a podporené                    
príkladmi vo vetách. Cambridge Academic Content 
Dictionary je vynikajúcim doplnkom na akékoľvek 
vyučovanie CLIL na strednej a vyššej úrovni. 

Content Dictionary Dictionary 
B1-B2

Cambridge Phrasal Verbs              
Dictionary
Slovník zameraný na frázové slovesá. Je zostavený podľa 
Cambridge International Corpus. Obsahuje definície                            
a množstvo príkladov.

Cambridge Idioms Dictionary

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

B2-C2 B2-C2

Dictionary 

Monolingválny slovník, najväčší spomedzi Cambridge 
slovníkov. Je zostavený podľa Cambridge International 
Corpus a obsahuje množstvo slovnej zásoby                           
s definíciami, príkladmi, kolokáciami a idiomatickými 
slovnými spojeniami. Ku každému heslu je špecifikovaná 
jazyková úroveň podľa CEFR, na ktorej sa slovo vyučuje. 
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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 fotografie 
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

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, faktografické knižky a pod. 
Doplnkové aktivity podporujú porozumenie                                             
a samostatné čítanie. Na stránke: 
www.cambridge.org/experiencereaders si môžete po 
registrácii zadarmo stiahnuť pre vybrané tituly audio 
nahrávky a iné podporné materiály pre študentov              
i učiteľov, ako zábavné hry zamerané na rozvoj slovnej 
zásoby, výslovnosti, posluchové a komunikačné                                   
schopnosti a iné.

Cambridge  English  Readers

Čítanky

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 si môžete po registrácii 
zadarmo stiahnuť pre vybrané tituly audio nahrávky 
ku knihe: 
www.cambridge.org/sk/cambridge-english-readers/.


