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Výhody pre učiteľa:

za každých zakúpených 15 ks SB zadarmo TB + class CD

za každých zakúpených 15 sád (SB + WB) alebo 30 SB zadarmo 
TB + CB + WB + class CD (okrem titulov, kde audio CD je súčasťou TB alebo SB)

v prípade väčšej objednávky (nad 60ks SB) máte možnosť dohodnúť sa              
s vydavateľom na iných podmienkach.

Okrem vyššie uvedených bonusov máte možnosť využiť aj tieto výhody:

vzorky na zapožičanie

odborné konzultácie a poradenstvo, organizovanie seminárov, návštevy škôl

poštovné zadarmo pri objednávke nad 100€ (inak 3,14€)

STREDNÉ ŠKOLY
Angličtina     2019

Žiadosť o bonusy, prosím, vždy uvádzajte v príslušnej objednávke. Dodatočná žiadosť nie je možná.
Na bonusy má nárok škola pri prvej objednávke alebo ak má nedostatok učiteľských sád.                     

OXICO
jazykové knihy



Gateway to Maturita
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Učebnica spĺňa všetky požiadavky na výučbu na SŠ a 8-ročných gymnáziách 
a tiež dôsledne pripravuje na maturitu – obsahuje cvičenia skúškového typu, 
nácvik skúškových techník a tiež Exam success tips. Vďaka vhodne vybratým 
textom žiaci získavajú všeobecný prehľad a vhodnú slovnú zásobu k témam, 
ktoré sú súčasťou aj maturitných skúšok. Sekcia Life skills pomáha pripraviť 
žiakov na rôzne životné situácie, napr. výchova k občianstvu, �nančná 
gramotnosť, budúce zamestnanie a iné. Okrem dvoch špeci�ckých sekcií           
v každej lekcii je gramatika precvičovaná aj v kontexte, označené ako                        
Grammar in context. Po každej lekcii nasleduje dvojstránka systematického 
opakovania gramatiky a slovnej zásoby, tzv. Language checkpoint.                      
Gramatika je vysvetľovaná novou metódou Flipped classroom cez krátke 
video, ktoré si žiaci môžu pozrieť aj vopred doma a z toho si odvodiť 
gramatické pravidlá. V každej úrovni je 5 lekcií venovaných priamo písomnej 
forme skúšky s názvom Gateway to Exams. K učebniciam B1, B1+ a B2 dostanú žiaci 
brožúru s cvičnými testami a tipmi na ich riešenie.

Komponenty: Student´s Book Pack (SB + Student´s Resource Centre) + cvičné testy

Teacher’s Book Premium Pack (TB + Presentation Kit + Teacher’s 
Resource Centre = Online Workbook + Test Generator + Audio a video a iné)

Workbook 

Optimise

Nový štvordielny kurz v skúškovom formáte, ktorý kompletne pripraví žiakov 
na medzinárodné jazykové skúšky, ako Cambridge First. Prepracovaná štruk-
túra 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. 
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Komponenty: Student´s Book Pack 
Student´s Book Premium Pack
Workbook +/- answer key
Teacher´s Book Premium Pack

Úrovne: A1+, A2, B1, B1+, B2, B2+, C1 

Úrovne: A2, B1, B1+, B2

Príprava na maturitu
(cvičné testy - úrovne B1, B1+, B2)

Príprava na maturitu
(cvičné testy - úrovne B1, B1+, B2)
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Gateway 

Komponenty: Student´s  Book + Maturitné cvičné testy +/- Webcode
Workbook
Teacher´s Book + Test CD Pack + Webcode  
Class Audio CD, IWB DVD-ROM

Úrovne: A2, B1, B1+, B2, B2+
Päťdielna učebnica pre stredné školy študentov pripraví na základnú aj 
vyššiu úroveň maturity z angličtiny. Prvý diel Gateway A2 môžu začať 
používať i študenti so slabou úrovňou znalosti 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 na: www.macmillan.sk/gateway.
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Straightforward 2nd edition: šesťdielna učebnica vhodná pre gymnáziá, 
obchodné a hotelové akadémie. Obsahuje 12 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 aplikuje to, čo podľa skúseností učiteľov 
naozaj funguje. Zaujímavé texty zodpovedajú veku študentov. Metodická 
príručka pre učiteľa obsahuje CD s testami, videami a pracovnými listami. 
Dôležitou časťou sú "Methodology Builders" pre profesný rozvoj učiteľa 
(navrhujú a rozširujú stratégie vyučovania, ponúkajú alternatívy, nápady 
atď.) Viac informácií nájdete na internetovej stránke: 
www.macmillan.sk/straightforward. 

Language Hub

Nová šesťdielna učebnica angličtiny je navrhnutá tak, aby učiteľ aj tie 
najkomplikovanejšie štruktúry a súčasti jazyka dokázal vysvetliť čo najzrozu-
miteľnejším a najjednoduchším spôsobom. Učebnica podporuje efektívnu 
komunikáciu, pravidelným a zmysluplným precvičovaním nadobudnutých 
vedomostí pomáha zvyšovať istotu a sebadôveru študentov. Zaujímavé          
a motivujúce lekcie majú vyváženú osnovu na rozvoj všetkých jazykových 
zručností. Praktický jazyk je prezentovaný aj formou zábavných video sérií.

Komponenty: Student´s Book + Navio App
Workbook + audio
Teacher´s Book + Navio App

Straightforward Second Edition

Komponenty: Student´s Book
Workbook + CD (+/-Key)
Teacher´s Book Pack
Class Audio CD, IWB DVD-ROM 2
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Úrovne: A1, A2, B1, B1+, B2, C1 

Úrovne: Beginner - Advanced (A1  C1)
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Beyond

Beyond je 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.

Komponenty: Student´s Book Pack (SB + Student´s Resource Centre)

Student´s Book Premium Pack (SB + Online Workbook + Student´s 
Resource Centre)

Teacher´s Book Premium Pack (TB + Teacher´s Resource Centre + 
Presentation Kit + Test Generator + Online Workbook + lesson plans - 
onestopenglish.com)

Workbook

Úrovne: A1+, A2, A2+, B1, B1+, B2
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Tento rok budú k dispozícii diely A2, B1 a B1+.



Straight to First/Advanced
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Učebnica pripravuje na skúšku Cambridge First/Advanced podľa nového 
formátu. 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.

Komponenty: Student´s  Book Pack (+/- Key) (SB + Student´s Resource Centre)

Student´s  Book Premium Pack (+/- Key) 
(SB + Online Workbook + Student´s Resource Centre)

Workbook (+/- Key) 
Teacher´s Book Premium Pack (TB + Teacher´s Resource Centre + 
Presentation Kit + Online Workbook)

Laser Third Edition

B2/C1

3

Komponenty: Student´s  Book + eBook
Workbook (+/- key) + CD 
Teacher´s Book Pack (TB + Test DVD-ROM), Class Audio CD

Úrovne: A1+, A2, B1, B1+, B2

Kompletný päťdielny kurz je možné postupne používať počas celého štúdia 
na strednej škole. Každá učebnica obsahuje 16 tématicky zameraných lekcií, 
ktoré sa rovnomerne zameriavajú na všetky jazykové zručnosti a zhodujú sa 
s maturitnými témami. Vyššie diely učebnice pripravujú na Cambridge First 
skúšku a maturitnú skúšku. Podľa pokročilosti študentov sa učiteľ môže 
rozhodnúť, či k príprave na skúšky použije iba posledný, posledné dva, 
prípadne posledné tri diely učebnice. Študenti sa zoznámia so všetkými 
časťami skúšky a s typmi testových úloh a osvoja si správny spôsob ich           
vypracovania. 

Úroveň: B2/C1

Ready for First/Advanced 3rd Edition

Pripravujú na medzinárodnú skúšku Cambridge English: First a Advanced 
(podľa nového formátu platného od r. 2015). Verzia s kľúčom je vhodná aj pre 
samoukov. V učebnici je aj prístup k ďalším cvičeniam na internete (Macmil-
lan Practice Online). Súhrnné štvorstránkové sekcie venované každej časti 
skúšky First a Advanced obsahujú prehľad všetkých testových úloh                        
a užitočné tipy na ich vypracovanie.

Komponenty: Coursebook (+/- Key) + MPO + Audio
Workbook (+/- Key) + Audio CD
Teacher´s Book + CD
Teacher´s Presentation Kit

Úroveň: B2/C1

B2/C1 eBook
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Improve Your Skills for First/Advanced

Improve Your Skills for IELTS 

Obe sady učebníc Improve Your Skills for IELTS poskytujú dôkladné                              
a komplexné precvičenie jazykových a akademických zručností, ktoré sú 
potrebné na zloženie skúšky IELTS na úrovni (band) 4.5 – 6.0 a zvlášť na 
úrovni 6.0 – 7.5. K dispozícii je vydanie s kľúčom a precvičovaním online.

B2-C1
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band 4.5-6.0 and band 6.0-7.5

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. 
Vhodný doplnkový materiál aj na prípravu k ústnej maturitnej skúške.

Témy 1: Home, Sport, Appearance, Food, Transport, School
Témy 2: Music, Animals, Landscape, Literature, Media, Language

Dostupný do vypredania skladových zásob.

Sada 4 učebníc Improve Your Skills for First a učebníc Improve Your Skills for 
Advanced (Reading, Writing, Listening and Speaking a Use of English)     
poskytuje dôkladné a komplexné precvičenie jazykových zručností, ktoré sú 
potrebné na zloženie skúšky Cambridge English: First alebo Advanced, 
podľa platných zmien od r. 2015. K dispozícii je vydanie s kľúčom                           
a precvičovaním online. 

Úroveň: B2/C1

Úroveň: B2 - C1

B2/C1



Skillful second edition 
Reading & Writing/Listening & Speaking
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y Skillful je nový 5-úrovňový kurz, ktorý oproti predchádzajúcemu vydaniu 
prešiel výraznejšími zmenami. Určený je študentom na univerzitách, ale aj 
pripravujúcim sa na vysokoškolské štúdium. Ponúka dôkladnú jazykovú 
prípravu a osvojenie si akademických zručností krok za krokom prostred-
níctvom  zaujímavých tém, dynamickým obsahom a zmysluplnými úlohami  
a aktivitami. 

Komponenty: Student´s Book 
Teacher´s Book 

Language Practice Series (LP)

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 sérii nájdete Language Practice for First, Language                      
Practice for Advanced, IELTS Language Practice, Intermediate Language    
Practice, Elementary Language Practice.

5

Destination Grammar & Vocabulary 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. 

Úrovne: B1, B2, C1/C2

Úrovne: A1  C1

5
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Úrovne:  IELTS, Elementary, Intermediate, First, Advanced
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700 Classroom Activities

Vynikajúci doplnok pre učiteľa angličtiny obsahuje 700 v praxi preverených 
aktivít zahrňajúcich všetky dôležité témy, gramatické javy i funkcie jazyka. 
Väčšina aktivít je časovo krátkych a úzko špeci�ckých, takže ich možno 
kedykoľvek operatívne včleniť do hodiny. Aktivity nevyžadujú prípravu              
a netreba ich kopírovať. Sú rozdelené do 4 častí:
1. Conversation - precvičenie reči a tematických okruhov
2. Functions - spôsoby použitia gramatických javov
3. Grammar - cvičenia na gramatické javy
4. Vocabulary - slovná zásoba a tematické okruhy

6
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 Vocabulary

A1/B2

Communicate

Communicate 1, 2 - 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

2
DIELY

Macmillan English Grammar in Context

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. Verzie s kľúčom sú vhodné 
aj na samoštúdium.

Úroveň: Essential, Intermediate, Advanced

3
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Get Ready for International Business
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Učebnica v dvoch úrovniach a dvoch modi�káciach podľa typu jazykovej 
skúšky BEC alebo TOEIC. Vhodná pre študentov obchodných a hotelových 
akadémií, ale aj na začiatku ich pracovnej kariéry, na komunikatívnu                
medzinárodnú angličtinu potrebnú na prácu vo �rme a v úradoch s dôrazom 
na počúvanie a rozprávanie. Každá úroveň poskytuje výučbový materiál na 
cca. 60 hodín. 

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. Stiahnite si sprievodcu, ktorý Vám pomôže                               
zakomponovať Macmillan Readers do vyučovania. Viac informácií nájdete na 
stránke: www.macmillanreaders.com.
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Macmillan Cultural Readers A2-B2

Macmillan Literature Collections 

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 sú dostupné výbery poviedok: Adventure Stories, 
20th-century Stories, American Stories, Horror Stories, Science Fiction Stories, 
Mystery Stories a Animal Stories.

www.macmillanreaders.com 

Úrovne: A2 a B1

Z pôvodne viacdielnej série kníh sú dostupné: ENGLAND 
                                                                                           AUSTRALIA
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Macmillan Readers A1-B2

C2

V ponuke do vypredania skladových zásob.


