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Výhody pre učiteľa:
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.                     

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)

každá škola dostane ku kurzom Macmillan Next Move, Motivate a English World  
zadarmo 1 ks IWB CD-Rom (s digitálnou učebnicou na IWB)

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€)



Tiger Time

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. 
Komponenty: Student´s Book Pack (SB + Student´s Practice Kit)

Activity Book
Teacher´s Book Pack (Teacher´s Book + Presentation 
Kit + Teacher´s Resource Pack + Test Generator)

Class Audio CD
Flashcards

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, ktoré obsahujú aj 
cvičné testy na prípravu na cambridgeské skúšky YLE.
Komponenty: Pupil´s Book Pack (PB + Downloadable resources)

Workbook
Teacher´s Book Pack (TB + Downloadable resources)

Class Audio CD 
7
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6
DIELOV

Macmillan English Quest

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

Komponenty: Pupil´s Book Pack (PB + CD-ROM)

Activity Book
Teacher´s Book + Digibook Pack
Class Audio CD
Flashcards
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Úrovne: Pre-A1  A2

Úrovne: Pre-A1  A2+
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Give Me Five!

Učebnica kladie veľký dôraz na zapojenie žiakov do                        
vyučovacieho procesu a rozvoj schopností 21. storočia. 
Dynamický a zábavný obsah zlepšuje a udržuje motiváciu 
žiakov a zvyšuje ich úspešnosť pri skúškach. Učebnica tiež 
formuje sebavedomie žiakov v komunikácii. Poskytuje 
jedinečné možnosti pre nácvik voľnej i riadenej konverzácie                       
v rozličných kontextoch. Dôraz na aktivitu žiakov, ich 
autonómiu a sociálnu kompetenciu pomáha žiakom využiť 
ich skutočný potenciál. Projekty, ktoré sú súčasťou                        
jednotlivých lekcií, podporujú tímovú prácu, spoluprácu 
žiakov, ich kreativitu a rozvíjajú ich myslenie.

Komponenty: Pupil´s Book Pack (+ kód do aplikácie Navio)

Activity Book
Teacher´s Book Pack (+ kód do aplikácie Navio)

Flashcards (1.-4. diel), Word Cards (1.-4. diel)
6
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Úrovne: A1  B1

Macmillan Next Move

Sedemdielna učebnica angličtiny pre 1. a 2. stupeň ZŠ              
(6-13 rokov) prináša do triedy reálny život. Úroveň Starter je 
vhodná aj pre prvákov, prípadne v poslednom ročníku škôlky.  
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). 

Komponenty: Pupil´s Book Pack (PB + DVD-ROM)

Workbook
Teacher´s Book Pack (TB + Downloadable resources)

Class Audio CD 
Teacher´s Presentation Kit s IWB
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Footprints
Úrovne: Pre-A1  A2+
Učebnica určená pre 8 - 12 ročné deti. Učebnica je vhodná 
najmä pre jazykové školy, ale aj pre ZŠ s intenzívnejšou výuč-
bou angličtiny. Čítanie a písanie sa používa od 1. dielu učeb-
nice. 

Komponenty: Pupil´s Book Pack (PB + CD-ROM + Stories and Songs 
CD + Portfolio Booklet)

Activity Book
Teacher´s Book
Class Audio CD
Test & Photocopiables CD-ROM
Flashcards (1.-4. diel), Word Cards (1.-4. diel)
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Hot Spot

Komponenty: Student´s Book + interaktívny CD-ROM
Activity Book
Teacher´s Book + Test CD
Class Audio CDs, IWB
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Učebnica pre 2. stupeň ZŠ a nižšie ročníky 8-ročných                  
gymnázií. Je založená na komunikatívnom prístupe.                     
Gramatika je žiakom 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. Typom cvičení a štýlom spracovania je vhodnou 
učebnicou aj pre dyslektikov.
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Desaťdielna učebnica pre deti od 3. ročníka ZŠ, keďže je od                  
1. dielu používané písanie a čítanie. 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 sa v triede je podporované množstvom                   
komponentov, ako sú plagáty, �ashcards a interaktívne DVD.
Učebnica je vhodná na prípravu na medzinárodné skúšky 
Cambridge Young Learners. Od 7. dielu sa žiaci môžu 
pripravovať na skúšku Cambridge PET, First a Advanced 
využitím komponentu Exam Practice Book.
Komponenty: Pupil´s Book

Workbook
Grammar Practice Book, Dictionary
Teacher´s Book + Webcode Pack
Class Audio CD, DVD-ROM na IWB
Flashcards, Posters
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eBook

English World

Motivate! 

Motivačná učebnica pre 2. stupeň ZŠ a tínedžerov na                       
jazykových školách. 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 obsahuje informácie           
z reálneho sveta na podporu CLIL a uvedomovanie si              
medzikultúrnych vzťahov.
Komponenty: Student´s Book (s digitálnym SB na CD)

Workbook (s audio CDs)

Teacher´s Book (s testami a audio CD)

Interactive Classrom CD-ROM
4

DIELY

Úrovne: A1+  B1+
DOLOŽKA 
MŠVVaŠ 

SR

http://www.macmillan.sk/slovnicky.htm
http://www.macmillan.sk/slovnicky.htm
http://www.macmillan.sk/slovnicky.htm

http://www.macmillan.sk/slovnicky.htm
http://www.macmillan.sk/slovnicky.htm

http://www.macmillan.sk/slovnicky.htm
http://www.macmillan.sk/slovnicky.htm

http://www.macmillan.sk/slovnicky.htm

http://www.macmillan.sk/slovnicky.htm
http://www.macmillan.sk/slovnicky.htm

http://www.macmillan.sk/slovnicky.htm
http://www.macmillan.sk/slovnicky.htm
http://www.macmillan.sk/slovnicky.htm
http://www.macmillan.sk/slovnicky.htm

AJ-SJ
SLOVNÍČKY 

TEMATICKÉ
PLÁNY pre

učiteľov

Nákup
učebnice (SB) 

level 1
z príspevku
MŠVVaŠ SR

Nákup
učebnice (PB) 

level 1, 2, 3
z príspevku
MŠVVaŠ SR



Gateway to Maturita

Hlavným zámerom učebnice je pripraviť študenta na ďalšie 
štúdium i do sveta práce. Učebný materiál bol dôsledne 
vyberaný tak, aby bol pre študenta zaujímavý, zmysluplný               
a rozvíjal jeho kritické myslenie. Cieľom Gateway to Maturita 
je zopakovať si a rozšíriť aktívnu znalosť gramatiky a slovnej 
zásoby cez množstvo rozličných aktivít. Prístup                                                 
k vysvetľovaniu gramatiky využíva modernú metodiku,                               
tzv. Flipped Classroom, súčasťou čoho je aj súbor videí.

7
DIELOV

Šesťdielna učebnica určená pre študentov vo veku od 12 do 
19 rokov. Každý diel učebnice obsahuje učivo na 80 - 90 
hodín, ale s jej doplnkovými materiálmi je možné vykryť až 
120 hodín výučby. Študenti aj učitelia majú prístup k Online 
Resource Centre. V každej lekcii sa pracuje s dvoma videami 
(Speaking video a Moving Picture video), veľký dôraz je                   
kladený na Speaking a Writing. Viac informácií o učebnici 
nájdete na www.macmillan.sk/beyond.

4
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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

6
DIELOV

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

Teacher’s Book Premium Pack (TB + Teacher’s 
Resource Centre + Online Workbook + Test Generator a iné)

Workbook 

Úrovne: A1+, A2, A2+, B1, B1+, B2

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

Optimise

Úrovne: A2, B1, B1+, B2
Nový 4-dielny kurz tínedžerov komplexne pripraví na medzi-
národné alebo štátne jazykové skúšky. Dodržiava vysoký 
štandard stanovený úspešnou sériou učebníc Laser. 
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AJ-SJ
SLOVNÍČKY 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
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500 Activities for the 
Primary Classroom
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Súbor rozmanitých 
nápadov a aktivít na 
spestrenie, doplnenie  
a rozšírenie vyučovania     
v triede pre deti                     
vo veku 3-12 rokov. 
Väčšina z nich 
nevyžaduje prípravu 
pomôcok.

5

Grammar Goals

Šesťdielna séria doplnkových učebníc na precvičovanie 
gramatiky od 3. ročníka ZŠ 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.

6
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Komponenty: Pupil´s Book Pack (PB + CD-ROM)

Teacher´s Book Pack (TB + Teacher´s Resource Centre 
+ class audio CD)

Úrovne: Pre-A1  B1

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

Uncovering CLIL

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. 

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

Dostupný do vypredania skladových zásob.
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CLIL, Readers

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 rôzne predmety 
vyučujú v angličtine alebo pre bilingválne školy.

Macmillan Science/Mathematics/Natural and Social Science

6
DIELOV

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

Macmillan English Explorers / Macmillan Children Readers

Komponenty: Pupil´s Book Pack
Activity Book
Teacher´s Book

Úrovne: A1  B1+

Úrovne: A1  B2

eBook

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 aj adaptácie diel známych autorov 
ako Charles Dickens, Stephen King, Daphne du Maurier, Jack 
London, atď. Niektoré tituly sú adaptácie populárnych �lmov. 

Macmillan Readers

VYSVETLIVKY:

3
DIELY

Počet dielov 
alebo úrovní vo 
vybranom kurze

DOLOŽKA 
MŠVVaŠ 

SR

Knihy s odporúčacou 
doložkou Ministerstva

 Školstva SR

TEMATICKÉ
PLÁNY pre

učiteľov

Podporné materiály 
zadarmo na stiahnutie 

AJ-SJ
SLOVNÍČKY 

Prekladové slovníčky 
zadarmo na
stiahnutie

eBook

Stiahnuteľná PDF verzia 
učebnice s prístupovým 

kódom v knihe

ENGLISH EXPLORERS

ENGLISH EXPLORERS

Šesťúrovňové čítanky pre deti vo veku 6-12 rokov prinášajú 
zábavné a zaujímavé informácie z histórie, prírody a sveta 
okolo nás. Na konci sú cvičenia a obrázkový slovník.

www.macmillan.sk
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