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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 
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základné školy



Materské školy

Super Safari

vybrané ukážkové strany:
http://assets.cambridge.org/97811074/76677/excerpt/9781107476677_excerpt.pdfÚroveň 1:

Úroveň 2: http://assets.cambridge.org/97811074/76882/excerpt/9781107476882_excerpt.pdf
Úroveň 3: http://assets.cambridge.org/97811074/77070/excerpt/9781107477070_excerpt.pdf

vybrané ukážkové strany:
http://assets.cambridge.org/97805216/80042/excerpt/9780521680042_excerpt.pdfÚroveň Starter:

Úroveň 1: http://assets.cambridge.org/97805216/80103/excerpt/9780521680103_excerpt.pdf

Hippo and Friends 

1

Pupil´s Book
Teacher´s Book
Audio CD
Flashcards
Story Posters
Photocopiable Extras

Komponenty:

Vynikajúco graficky upravený materiál vtiahne Vaše deti do tajov anglického 
jazyka už v mladom veku. Aktivity v učebnici sú napísané tak, aby neustále 
budili pozornosť dieťaťa. Angličtina sa vyučuje za pomoci piesní, básní,                                       
vyfarbovania a podobne. Okrem samotnej angličtiny si deti osvojujú                                    
a precvičujú i kognitívne a sociálne zručnosti. Super Safari prichádza v troch 
úrovniach. Pre učiteľa je k dispozícii aj učiteľská príručka, Audio CD, DVD,            
flashcards, software na Interaktívnu tabuľu a Big Book - veľká kniha                     
(370 x 520 mm), ktorá pomôže žiakom si lepšie vizualizovať situácie z príbehov 
v knihe. Súčasťou učebnice je DVD-ROM s pesničkami a hrami pre deti.

Pupil´s Book + DVD-ROM
Activity Book
Teacher´s Book
Class Audio CDs (2)
Flashcards 
Presentation Plus DVD
DVD, Big Book
Posters (10)
Parrot Puppet
Letters and Numbers WB

Komponenty:

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.

3
DIELY

60 - 80 
VH

3
DIELY

90 - 180 
VH

A1

A1



Playway to English
4

DIELY

2

1. stupeň ZŠ

(1 - 4) 80 - 100
VH

Pupil´s Book
Activity Book + CD-ROM
Teacher´s Book
Teacher´s Resource Pack + Audio CD
Class Audio CDs
Cards Pack
DVD
Max Puppet

Komponenty:

The English Ladder
(1 - 4) 4

DIELY
70 - 150

VH1. stupeň ZŠ 1. stupeň ZŠ

Jadrom 1. dielu je predovšetkým počúvanie                           
a hovorenie, zručnosť čítania a písania sa vyskytuje až 
od 2. dielu učebnice. 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 a prekladové 
AJ-SJ slovníčky. 

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. 

vybrané ukážkové strany:

http://assets.cambridge.org/97811074/00627/excerpt/9781107400627_excerpt.pdf
Úroveň 1:

Úroveň 4:
http://assets.cambridge.org/97811074/00795/excerpt/9781107400795_excerpt.pdf

Pupil´s Book
Activity Book +Songs Audio CD
Teacher´s Book
Audio CDs
Flashcards
Storycards

Komponenty:

DOLOŽKA 
MŠVVaŠ 

SR

http://assets.cambridge.org/97805211/29961/excerpt/9780521129961_excerpt.pdf
Úroveň 1:

Úroveň 4:
http://assets.cambridge.org/97805211/31391/excerpt/9780521131391_excerpt.pdf

PLAYWAY TO ENGLISH 2nd

THE ENGLISH LADDER

2. edícia
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PREKLADOVÉ
AJ-SJ SLOVNÍČKY

NA WEBE:
www.oxico.sk
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PREKLADOVÉ
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NA WEBE:
www.oxico.sk

A1 A1

Nákup
učebnice (PB) 

level 2, 3, 4
z príspevku
MŠVVaŠ SR



Guess What!

3

1. až 2. stupeň ZŠ

(beginner  - elementary)

1. - 2. stupeň ZŠ

vybrané ukážkové strany:
http://assets.cambridge.org/97811075/26914/excerpt/9781107526914_excerpt.pdfÚroveň 1:

Úroveň 3: http://assets.cambridge.org/97811075/28017/excerpt/9781107528017_excerpt.pdf
Úroveň 6: http://assets.cambridge.org/97811075/45502/excerpt/9781107545502_excerpt.pdf

Komponenty:
Pupil´s Book, Activity Book with Online Resourses
Teacher´s Book with DVD, Class Audio CDs (3)
Flashcards (95), Presentation Plus DVD-ROM
Teacher´s Resource and Tests CD-ROM

6
DIELOV

75 - 150
VH

Učebnica Guess What! vychádza v 6 úrovniach a je určená 
pre prvý stupeň ZŠ (úrovne 1 – 4) a pre druhý stupeň 
(úrovne 5 – 6). Prípadne je možné učebnicu zaradiť iba na 
prvý stupeň v bilingválnych školách a školách s rozšíreným 
vyučovaním anglického jazyka.
Učebnica Guess What! ponúka rôzne témy súvisiace so 
svetom okolo nás. Žiaci prostredníctvom angličtiny bádajú                                                 
a dozvedajú sa aj poznatky z geografie, biológie, kultúry                                             
a iných oblastí. Veľký dôraz sa kladie na vizuálnu stránku – 
učebnica obsahuje množstvo fascinujúcich obrázkov                                                       
a fotografií. Rovnomerne rozvíja všetky jazykové zručnosti     
a venuje sa aj medzipredmetovým väzbám (CLIL). CLIL 
sekcie sú doplnené videom na danú CLIL tému a pomáhajú 
žiakom osvojovať si cez angličtinu vedomosti z daného pred-
metu. Gramatický a lexikálny sylabus učebnice je zostavený 
podľa kritérií na detské skúšky Cambridge Learner´s Young 
Exams.

Sekcie „Say it“ výrazne žiakom napomáhajú osvojovať si 
správnu výslovnosť a hláskovanie slov. Jednotlivé príbehy 
podporujú u žiakov rozvoj sociálnych hodnôt a zručností.                
V učebnici je zabezpečené pravidelné opakovanie                                    
a zhrnutie vedomostí v sekciách Review.

A1-A2 DOLOŽKA 
MŠVVaŠ 

SR

SLOVENSKÁ PODPORA
K UČEBNICI

Slovenská podpora k učebnici formou samostatného fareb-
ného zošita ponúka: slovnú zásobu - výslovnosť a preklad, 
frázy, prehľad gramatiky a doplnkové čítanie.
ukážka:
http://oxico.sk/files/SP_GW_L2_ukazka.pdf

Nákup
učebnice (PB) 
level 2, 3, 4, 5

z príspevku
MŠVVaŠ SR



Kid´s Box 

4

(starter - 6)

2. aktualizovaná edícia

1. - 2. stupeň ZŠ

vybrané ukážkové strany:
http://assets.cambridge.org/97813166/27655/excerpt/9781316627655_excerpt.pdfÚroveň Starter:

Úroveň 3: http://assets.cambridge.org/97813166/27686/excerpt/9781316627686_excerpt.pdf
Úroveň 6: http://assets.cambridge.org/97813166/27716/excerpt/9781316627716_excerpt.pdf

7
DIELOV

100 - 
-250
VH

DOLOŽKA 
MŠVVaŠ 

SR

Komponenty:
Class Book with CD-ROM (len Starter)
Pupil´s Book 
Activity Book with Online Resourses
Teacher´s Book
Teacher´s Resource Pack + Audio CD
Class Audio CDs
Flashcards
Language Portfolio
Interactive DVD with Teacher´s Booklet
Presentation Plus DVD-ROM
Posters
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PREKLADOVÉ
AJ-SJ SLOVNÍČKY

NA WEBE:
www.oxico.sk

New edition for revised 2018 YLE exam

Obľúbený kurz Kid´s Box začína úrovňou starter, ktorá neobsahuje prvky 
písania a čítania. Druhé vydanie kurzu rovnako i druhé update 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. 

A1-A2

1. až 2. stupeň ZŠ

Nákup
učebnice (PB) 
level 1, 2, 3, 4

z príspevku
MŠVVaŠ SR



Super Minds

vybrané ukážkové strany:
Úroveň 3:
http://assets.cambridge.org/97805212/21689/excerpt/9780521221689_excerpt.pdf

5

(starter - 6)

Učebnica z "dielne" Herberta Puchtu. Okrem veľmi vyváženého prístupu 
ku všetkým jazykovým zručnostiam sa kurz zaoberá aj rozvojom 
kognitívnych funkcií žiakov 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 
grafikou, ktoré pomôže deťom vizualizovať prvky jazyka a tvoriť pevné 
pamäťové stopy. Kurz je svojou štruktúrou a náročnosťou vhodný najmä 
pre ZŠ s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka a detské jazykové 
kurzy. 

Student´s Book + DVD-ROM
Workbook + Online Resources
Super Grammar Book
Teacher´s Book
Teacher´s Resource Book + Audio CD
Class Audio CDs
Flashcards
Wordcards
Presentation  Plus DVD-ROM
Posters (10)

Komponenty:
1. - 2. stupeň ZŠ

7
DIELOV

200 - 
-320
VH

DOLOŽKA 
MŠVVaŠ 

SR
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PREKLADOVÉ
AJ-SJ SLOVNÍČKY

NA WEBE:
www.oxico.sk

Power Up
(1 - 6)1. - 2. stupeň ZŠ

6
DIELOV

Pupil´s Book + DVD-ROM
Activity Book + Online Resources 
+ Home Booklet
Teacher´s Book
Teacher´s Resource Book + online audio
Class Audio CDs
Flashcards
Posters (10)
Presentation Plus

Komponenty:

Učebnica je určená pre prvý a čiastočne druhý stupeň základných škôl. 
Hlavným prínosom tejto modernej a interaktívnej učebnice je skúškový 
obsah na jazykové skúšky Cambridge. Slúži teda ako kombinácia všeo-
becného a skúškového učebného materiálu. Vhodná predovšetkým pre 
školy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka alebo pre jazykové 
školy. 

A1-B1

vybrané ukážkové strany:
Úroveň 1: http://assets.cambridge.org/97811084/13749/excerpt/9781108413749_excerpt.pdf

NEW

A1-B1

1. až 2. stupeň ZŠ

Úroveň 3: http://assets.cambridge.org/97811084/13794/excerpt/9781108413794_excerpt.pdf

Nákup
učebnice (SB) 

level 1, 2, 3
z príspevku
MŠVVaŠ SR



6

Primary i-Dictionary 

1. stupeň ZŠ Primary i-Box Úrovne: Starters (1), Movers (2), Flyers (3)

3
DIELY

PRIMARY BOX series  

Príručky pre učiteľa obsahujúce mnoho zaujímavých hier                      
a aktivít na rozvoj jednotlivých zručností pre 1. stupeň ZŠ. 

Activities 
for Very Young Learners
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.

CD-ROM Primary i-Dictionary predstavuje zábavný spôsob 
výučby slovnej zásoby u detí vo veku 5-12 rokov. Slovníky 
obsahujú viac než 300 ilustrovaných slovíčok a kreslených 
príbehov a pesničky. Verzia "Classroom" obsahuje navyše 
pracovné listy v pdf formáte s možnosťou tlače. CD-ROM je 
možné v triede používať s bielou tabuľou, počítačom                             
a dataprojektorom. V ponuke je aj ,,Pack”: knižné vydanie 
obrázkového slovníka (s aktivitami, cvičeniami, obrázkami 
na vyfarbovanie, krížovkami, doplňovačkami a pod.) spolu     
s CD-ROM-om. 

Tento softvér na bielu tabuľu ľahko zmení výučbu 
angličtiny na zábavu a okrem toho podporí deti               
v komunikácii. Inšpirujúce aktivity pre deti vo veku 
5-12 rokov sú založené na sérii fotokopírovateľných 
materiálov Primary Boxes. Učiteľ si môže vyberať zo 
širokej palety interaktívnych hier zoskupených do 
siedmich tematicky rozdelených okruhov.

A1-A2

A1-A2

A1-B2

Get on Stage
Grammar, Songs & Raps  

Prostredníctvom videa, cvičení a piesní zapájajú a podporu-
jú u žiaka viacero zmyslov a atraktívnym spôsobom 
napomáhajú k zvyšovaniu gramatiky i slovnej zásoby.

Doplnkový materiál



Eyes Open 

7

2. stupeň ZŠ

(1 - 4)2. stupeň ZŠ
Komponenty:
Student´s Book
Student´s Book with Online Workbook 
Workbook with Online Resourses
Teacher´s Book
Class Audio CDs
Video DVD
Language Portfolio
Presentation Plus DVD-ROM

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 k dispozícii sú                                                      
pravidelné CLIL sekcie. Eyes Open má bohatú digitálnu podporu i ďalšiu 
veľmi flexibilnú podporu pre učiteľa, ktorá umožní dôkladnú prípravu na 
vyučovaciu hodinu.

4
DIELY

80 - 
- 150

VH

DOLOŽKA 
MŠVVaŠ 

SR

4
DIELY

80 - 
- 140

VH

DOLOŽKA 
MŠVVaŠ 

SR
MORE! 

(1 - 4)2. stupeň ZŠ Komponenty:
Student´s Book with Cyber 
Homework and Online Resources
Workbook 
Teacher´s Book
Audio CDs (3)
Testbuilders CD-ROM/Audio CD
Presentation Plus DVD-ROM
DVD

2. edícia

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 reáliach v anglicky hovoriacich krajinách. 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. 
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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

http://assets.cambridge.org/97811074/67446/excerpt/9781107467446_excerpt.pdfÚroveň 2:
vybrané ukážkové strany:

A1-B1

A1-B1+

Nákup
učebnice (SB) 

level 1
z príspevku
MŠVVaŠ SR

Nákup
učebnice (SB) 

level 1
z príspevku
MŠVVaŠ SR



8

Think
2. stupeň ZŠ      (starter - 5)

Komponenty:
Učebnica Think je učebný materiál pre druhý stupeň základných škôl, 
ktorý však presahuje tento rámec a preto môže byť použitý aj na úrovni 
stredných škôl, nakoľko celá séria učebníc pokrýva stupnicu A1 až C1 
CEFR. Učebnica prichádza v 6 úrovniach (starter až 5). Učebnica Think 
bola napísaná autorským tímom pod vedením Herberta Puchtu, čo v nej 
zanechalo výraznú psycholingvistickú 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 štandardných úlohách zároveň umožňuje 
žiakom riešiť úlohy skúškového formátu. K Think je dostupný software na 
interaktívnu tabuľu Presentation Plus.

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-ROM

vybrané ukážkové strany:

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.

6
DIELOV

80 - 
- 180

VH

DOLOŽKA 
MŠVVaŠ 

SR 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

2. stupeň ZŠ

A1-B1

http://assets.cambridge.org/97811075/85720/excerpt/9781107585720_excerpt.pdfÚroveň 2:
vybrané ukážkové strany:

A2-B2

Nákup
učebnice (SB) 

level starter (A1)
z príspevku
MŠVVaŠ SR
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Cambridge English Prepare!
(1 - 7)2. stupeň ZŠ

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/97805211/80436/excerpt/9780521180436_excerpt.pdfÚroveň 1:

7
DIELOV

190 - 
- 350

VH

DOLOŽKA 
MŠVVaŠ 

SR

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

2. stupeň ZŠ

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
(1 - 7)2. stupeň ZŠ

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:
http://assets.cambridge.org/97811084/33280/excerpt/9781108433280_excerpt.pdfÚroveň 2:

7
DIELOV

DOLOŽKA 
MŠVVaŠ 

SR

A1-B2

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

Nákup
učebnice (SB) 

level 1 (A1)
z príspevku
MŠVVaŠ SR

Nákup
učebnice (SB) 

level 1 (A1)
z príspevku
MŠVVaŠ SR



Fun for Starters, Movers, Flyers 3
DIELY

vybrané ukážkové strany:

10

60 - 80
VH

Komponenty:

Storyfun 
for Starters, Movers, Flyers

6
DIELOV

15 - 30
VH

Skúškový materiál pripravujúci hravou a zábavnou 
formou na testy Cambridge English Young Learners 
(YLE). V súčasnosti je dostupná nová „updated“ verzia 
materiálu Storyfun. Zmeny však nie sú veľké a týkajú sa 
upravenej slovnej zásoby v nových skúškach Cambridge 
YLE. Storyfun je rozvrhnutý na 15-30 vyučovacích hodín. 
Každá kniha obsahuje desať pestrofarebne                       
ilustrovaných príbehov, po každom z nich nasledujú 
aktivity a otázky skúškového typu, v ktorých si žiak 
precvičuje gramatiku a slovnú zásobu potrebnú pre 
danú úroveň. 

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, okrem iných aj 
praktický test.

Cambridge English 
Young Learners 3

Practise Tests

Súbor autentických testov z predchádzajúcich období 
na Cambridge skúšky Young Learners. Obtiažnosť testov 
je rozdelená do 3 úrovní: Starters, Movers a Flyers. Číslo 
3 značí poradie vydania.

http://assets.cambridge.org/97813166/17465/excerpt/9781316617465_excerpt.pdfFUN FOR STARTERS:
http://assets.cambridge.org/97813166/17588/excerpt/9781316617588_excerpt.pdfFUN FOR FLYERS:

4. edícia Nový formát skúšok YLE 2018

2. edícia Nový formát skúšok YLE 2018

Student´s Book with Audio with online activities 
Student´s Book with online activities + Home fun Booklet
Teacher´s Book with Audio
Audio CD
Presentation Plus DVD-ROM

Nový formát skúšok YLE 2018

Student´s Book with online activities + Home fun Booklet
Teacher´s Book with Audio
Presentation Plus DVD-ROM

Komponenty:

Skúšky * Cambridge YLE

A1-A2

A1-A2

A1-A2

http://assets.cambridge.org/97813166/17021/excerpt/9781316617021_excerpt.pdfSTORYFUN FOR STARTERS 2:
http://assets.cambridge.org/97813166/17250/excerpt/9781316617250_excerpt.pdfSTORYFUN FOR FLYERS 6:

http://assets.cambridge.org/97811084/65137/excerpt/9781108465137_excerpt.pdfMOVERS 3:

NEW



Compact Key for Schools

Complete Key for Schools

Objective Key

11

70 - 90
VH

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:

Student´s Book with answers and +/- Audio CD

Komponenty:

KEY for Schools Trainer 2

50 - 60
VH

80 - 120
VH

Cambridge English Key 7
Key for Schools 2

http://assets.cambridge.org/97811076/91988/excerpt/9781107691988_excerpt.pdfCambridge English Key 7:

http://assets.cambridge.org/97805211/24706/excerpt/9780521124706_excerpt.pdfComplete Key for Schools:
http://assets.cambridge.org/97811076/62827/excerpt/9781107662827_excerpt.pdfObjective Key:

Compact Key for Schools: http://assets.cambridge.org/97811076/18633/excerpt/9781107618633_excerpt.pdf

vybrané ukážkové strany:

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 (napr. Complete Key, Complete First... atď). 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.

Zbierka šiestich testov na skúšku Cambridge 
English KEY (A2). 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.

Súbor utentických testov z predchádzajúcich 
období na Cambridge skúšky KEY for schools                         
a KEY (úroveň A2).

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

A2

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

NEW

A2

A2

NEW

A2 KEY for Schools Trainer 1

Aktualizovaný A2 Key for schools TRAINER  1 
zohľadňuje nový formát skúšky Cambridge Key 
od roku 2020.

Skúšky * Cambridge Key
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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

Komponenty:

Komponenty:
Paperback
Paperback with Testbank

Common Mistakes at KET 
... 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.

Student´s Book with Audio +/- Key

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 KEY                   
i na prípravu slovenských skúšok. 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. 

Key & Key for Schools

A2

A2
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Active Grammar

Komponenty:
Book with answers and CD-ROM
Book without answers and CD-ROM

Učebnica Active Grammar je svojou štruktúrou                         
a dizajnom vhodná predovšetkým pre mladších 
žiakov, hoci obsahovo pokrýva takmer všetky jazykové 
úrovne (A1 – C1 CEFR). Active Grammar je napísaná            
v troch úrovniach a je vhodná ako doplnkový 
gramatický materiál, do triedy ku akejkoľvek kurzovej 
učebnici, ale aj ako materiál na „samoštúdium“.            

Sekcie My Test poskytujú krátku revíziu vedomostí ku 
každému gramatickému javu. CD-ROM, ktorý je 
súčasťou každého dielu učebnice, obsahuje 
doplnkové gramatické cvičenia v skúškovom štýle, 
preto je táto doplnková gramatická príručka vhodná aj 
pre študentov, ktorí sa pripravujú na Cambridge 
skúšky. Okrem CD-Romu je k učebnici dostupná aj 
online podpora pre učiteľa. Zárukou kvality je aj meno 
autora. Active Grammar napísala Penny Ur,                          
jedna z najväčších metodičiek v súčasnosti. 
Nevynechajte rozhovor s ňou na webstránke               
vydavateľstva Cambridge University Press. 

Doplnkový materiál

3
DIELY

A1-C1

V Active Grammar je každý gramatický jav veľmi 
prehľadne vysvetlený pomocou širšieho kontextu, ako 
len kontext jednej vety. Vysvetlenia sú podporené 
jasnými príkladmi a krátkymi článkami. Výhodou tejto 
knihy sú „Tip boxes“, ktoré upozorňujú na najčastejšie 
chyby študentov. 

Book with answers and Interactive eBook
Book with answers 

Komponenty:

Essential Grammar 
in Use 4. edícia

English

Vocabulary
in Use Elementary

3. edícia

Gramatický doplnkový materiál je podobný štruktúrou 
najpopulárnejšej gramatickej príručke English Grammar 
in Use, kde na ľavej strane je vysvetlený gramatický jav                    
a na pravej strane nájdete cvičenia na precvičovanie 
daného javu. Učebnica je v ponuke aj s interaktívnou 
verziou tejto knihy  - eBook, ktorá je ideálna pre                       
študentov, ktorí hľadajú flexibilné štúdium v spojení 
klasickej tlačenej knihy a jej digitálnej verzie.                 

Doplnkový materiál, ktorý posilní sebadôveru                              
v komunikácii v anglickom jazyku na jazykovej úrovni A2. 
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 60 
rôznych tém, ktoré boli vybrané na základe prieskumu 
skutočne používaného jazyka v ústnej a v písomnej 
forme. V ponuke je aj tlačená kniha spolu                                 
s elektronickou verziou (eBook), ktorá obsahuje                 
interaktívne cvičenia, nahrávky nových slov a zároveň 
umožňuje užívateľovi vytvárať si poznámky                             
a zvýrazňovať text, čo pomôže k ľahšiemu                  
zapamätávaniu si slovnej zásoby. 

A1-B1

A1-A2
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Penny Ur´s 
                                                                     

                            100 Teaching Tips

http://assets.cambridge.org/97813165/07285/excerpt/9781316507285_excerpt.pdfPenny Ur´s 100 Teaching Tips:

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.

vybrané ukážkové strany:

Slovníky

Doplnkový materiál

Cambridge Essential              
2. edícia

Výkladový slovník s krátkymi a ľahko zrozumiteľnými 
definíciami. 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               
v osvojení si základnej slovnej zásoby.

Cambridge School Dictionary

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.

English Dictionary 

Cambridge Learner's 
Dictionary 4. edícia

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

A1-B1 B1-B2B1-B2
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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  Young  Readers

Séria 20 faktografických knižiek povzbudzuje deti v ich 
prirodzenej zvedavosti a zároveň napomáha rozvoju 
zručnosti čítania. Prináša im odpovede na otázky 
týkajúce sa sveta okolo nich. Knižky sa dajú použiť na 
individuálne čítanie, tiež vo výučbe v triede ako                            
spestrujúce aktivity v pároch, či v skupinách. 

Čítanky


