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Informácie k objednávkam:

Pri objednávaní prosíme vždy uviesť:        
• presný a úplný názov učebnice, úroveň, počet
• presnú adresu odberateľa a kontaktnú osobu s telefónnym číslom (balíky doručujeme 
kuriérskou službou)

Telefonické objednávky vybavujeme len formou dobierky (platba v hotovos� pri prebe- 
raní balíka) alebo osobného odberu u nás v distribúcii OXICO na Panónskej ceste 6                 
v Bra�slave v pracovné dni od 8:00 do 16:00 hod.

Poštovné je zadarmo pri objednávke nad 166€, pre školy pri objednávke nad 100€. Inak 
účtujeme poštovné 3,14€.
Tovar, ktorý je na sklade, vybavujeme do 2 - 5 pracovných dní. Ak nie je tovar skladom, 
doba dodania je cca 3 - 6 týždňov (podľa vydavateľstva a dostupnosti titulu).

Bezplatné zapožičanie kníh na 1 mesiac (ako vzorku neposkytujeme CD, DVD, IWB              
a kopírovateľné materiály).

Panónska cesta 6
851 04 Bratislava

02/544 10 992
02/544 10 993

@ oxico@oxico.sk www.oxico.sk

Pre materské školy



1

Kurzy pre deti do 7 rokov

pre-A13 DIELY
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KOMPONENTY • Pupil´s Book + Navio App • Pupil´s Book Plus + Navio 
App • Teacher´s Book + Navio App • Teacher´s Book Plus + Navio App               
•  Audio CD • Plus Audio CD • Flashcards • Puppet (Mimi) • Mat

MIMI’S WHEEL

Platforma NAVIO je digitálne prostredie, ktoré pomáha učiteľom a študentom, aby mohli naplno využiť 
potenciál učebnice a doplnkové materiály, vrátane Tap & Teach lessions, ktoré sú pripravené k okamžitému 
použitiu, precvičovaniu pomocou hier a systému automatického hodnotenia odmeňovania. Praktickou 
výhodou je, že má v sebe integrované audio, video, flashcards a test generator.
Viac informácií: http://www.macmillannavio.com 

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/UKAZKY/Mimis_Wheel.pdf

Kurz prináša zaujímavé príbehy a videá, ktoré predstavujú roztomilú animovanú rodinku surikat, 
s hlavnou postavičkou Mimi, a �ež skutočné de�, spolu pomáhajú pripraviť de� predškolského 
veku na výučbu na základnej škole a tak�ež rozvíjajú ich sociálne zručnos� a hodnoty. Učitelia         
v kurze nájdu jedinečný prístup “Hop on & Hop of”, ktorý umožňuje učivo preberať v poradí ako 
je uvedené v učebnici (Hop on) alebo si postup výučby učitelia určia sami a prispôsobia ho napr. 
materskému jazyku de� (Hop of). Učiteľ si tak�ež môže prispôsobiť materiály požadovanému 
počtu hodín a očakávanej výstupnej úrovni, pretože učebnica má dve verzie: štandardnú                    
a rozšírenú “Plus”. Výučba je teda veľmi flexibilná a čas na prípravu učiteľa redukovaný. Učitelia 
nájdu materiály na jednom mieste a získavajú ich jediným kliknu�m, vrátane “Tap and Teach 
lessons”, ktoré sú podporované aplikáciou Navio. Hodiny tak môžu byť jasne štrukturované               
s vyvinu�m minimálneho úsilia a prípravy. Súbo videí “Teacher training” s ukážkami postupov         
a �pov, ktoré je možné využiť v triede, pomôže nováčikom aj skúseným učiteľom získať schopnos-
� a znalos� o výučbe najmladších de�. Hry a odmeny v Student App obsahujú pútavé precvičenie 
jazyka a mo�vujú de� k tomu, aby sa venovali anglič�ne i mimo triedy. 



Kurzy pre deti do 7 rokov
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pre-A13 DIELYSUPER SAFARI

KOMPONENTY • Pupil´s Book + DVD-ROM • Ac�vity Book • Le�ers and Num-
bers Workbook • Teacher’s Book • Class Audio CDs • Flashcards • Presenta�on 
Plus DVD/ROM • Teacher’s DVD • Posters • Big Book • Puppet (Parrot)

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/UKAZKY/Super_Safari.pdf

Vydajte sa s deťmi na dobrodružnú cestu!
Trojúrovňový kurzový materiál, s ktorým je možné efek�vne a plnohodnotne vyučovať anglič�nu 
už v predškolskom veku. Učenie hrou: učebnica využíva množstvo hier, pútavých príbehov, 
chytľavých piesní a rýmov, no zároveň neustále zapája kogni�vne a psychomotorické zručnos� 
žiakov (TRP ak�vity), precvičuje ich pamäť, sústredenosť a krea�vitu. De� učebnicou sprevádzajú 
krásne animované milé zvieratká - opička Mike, Lev Leo, žirafa Gina a papagáj Polly. Spolu                  
s animovanými priateľmi de� spoznávajú úžasný svet okolo nich. Učebnica kladie dôraz aj na pre-
hlbovanie sociálnych hodnôt, skupinovej spolupráce a pomáhania druhým, čím sa zároveň 
podieľa na celkovom vývoji osobnos� de�. “Phonic sec�on” pomáha budovať základy pre 
zručnosť čítania a hláskovania. Vďaka jedinečnej koncepcii je pre učiteľa jednoduché udržať 
pozornosť de� aj dlhší čas. 



KOMPONENTY • Pupil´s Book Interna�onal Pack • Pupil´s Book Plus Interna-
�onal Pack • Teacher’s Book Interna�onal Pack • Class Audio CD • Flashcards       
• Story cards • Puppet (Dino) • Wallhanging    

Kurzy pre deti do 7 rokov
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pre-A13 DIELYDEX THE DINO / DISCOVER WITH DEX 1, 2 

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/UKAZKY/Dex.pdf

Učebnica v troch úrovniach pomôže deťom v spoločnos� dráčika Dexa objavovať, učiť sa a hrať sa 
s anglič�nou. Koncept založený na príbehoch poskytuje podporu, zábavu a primerané ak�vity 
pre malé de�. Každá úroveň má v základnej verzii učebnice 6 lekcií, vo verzii PLUS 8 lekcií. Každá 
lekcia má centrálnu tému, ku ktorej sa de� najprv naučia slovíčka a potom pracujú s príbehom. 
Cez pesničky, rýmovačky, akčné videá a hry si de� ďalej utvrdzujú slovnú zásobu a prechádzajú od 
pasívneho porozumenia k ak�vnej tvorbe samostatných odpovedí. Popri jazyku sa de� naučia aj 
základné sociálne zručnos�, a �ež si rozvíjajú kogni�vne a motorické zručnos�. Pomocou “Dex 
Magic Phonics” de� získavajú perfektnú výslovnosť.    



KOMPONENTY • Pupil´s Book • Teacher’s Book • Class Audio CD • Flashcards 
• Story Posters • Photocopiable Extras 

Kurzy pre deti do 7 rokov
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pre-A13 DIELYHIPPO AND FRIENDS

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/UKAZKY/Hippo_and_Friends.pdf

Trojúrovňový kurz prináša deťom dobrodružstvá hrošíka Hippa a jeho zvieracích kamarátov. 
Vhodný už od 3 rokov. Využíva hravý prístup k vyučovaniu anglič�ny prostredníctvom hier, piesní 
a rýmov. Zvieratká v�ahnu de� do každodenných situácií, jazyk sa prezentuje vo frázach, ktoré sa 
často opakujú a ľahko sa pamätajú. Materiál zároveň poskytuje pravidelné opakovanie hravou 
formou a množstvo ak�vít pre rôzne typy de�. Lekcie spravidla začínajú piesňou a končia príbe-
hom.



KOMPONENTY • Pupil’s Book Pack • Busy Book • Teacher’s Book • Class 
Audio CD • Flashcards • DVD

Kurzy pre deti do 7 rokov

5

pre-A13 DIELYHELLO JACK / CAPTAIN JACK 

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/UKAZKY/Jack.pdf

Cieľom trojúrovňovej učebnice je pomôcť deťom, aby sa stali sebavedomými študentmi 
anglič�ny. Výučba je postavená na objavovaní sveta okolo nás, pri ktorom de� sprevádza papagáj 
Jack, mačička Fluffy a de� Ka�e a Danny. Učebnica obsahuje témy z každodenného života “My 
World”. Témy sú doplnené množstvom pesničiek, hier a ak�vít. Metodika je založená na dvoch 
konceptoch - výučba pomocou príbehu a zapojenie motorickej ak�vity de� do procesu osvojo-
vania si jazyka (TRP).



Metodické príručky
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500 ACTIVITIES FOR THE PRIMARY CLASSROOM

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/UKAZKY/500_activities.pdf

Kniha slúži hlavne na doplnenie a rozšírenie učebnice anglič�ny. 
Prináša zaujímavé ak�vity pre de� vo veku 4 - 12 rokov. Väčšina z nich 
nevyžaduje prípravu pomôcok. Kniha je rozdelená do oddielov podľa 
typu ak�vít, napr. Storytelling and drama, Art and craft, Reading and 
writing a pod. Každý oddiel začína krátkym metodickým úvodom do 
danej oblas� výučby anglič�ny. U každej ak�vity sú uvedené pre-
hľadne �eto informácie:
» level (úroveň) pokročilosti
» vek
» organizácia (samostatne / v pároch / skupinách)
» čo je cieľom aktivity
» aké jazykové zručnosti aktivita rozvíja
» potrebné pomôcky či materiály
» presný postup
» návrhy a komentáre

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/UKAZKY/Activities_VYL.pdf

ACTIVITIES FOR VERY YOUNG LEARNERS

Výborný doplnkový metodický materiál pre učiteľov v materských       
školách, na prvom stupni základných škôl a v detských jazykových kur-
zoch. Ak�vity sú určené najmä pre de� vo veku 4 - 7 rokov, niektoré        
z nich sa dajú prispôsobiť aj pre staršie de�. Príručka obsahuje viac než 
90 ak�vít, ktoré môže učiteľ použiť ihneď bez prípravy. Autori tak�ež 
ponúkajú riešenia množstva špecifických situácií, ktoré vznikajú                
v triede a môžu nega�vne ovplyvniť vyučovací proces. Ak�vity sú zora-
dené do nasledujúcich kapitol:
» Class routines and classroom management
» Movement and games
» Songs, chants and rhymes for topics
» Stories and storytelling, arts, crafts and displays
» Exploring the world, thinking-based activities
» Pronunciation and early literacy
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OBRÁZKOVÁ ANGLIČTINA S KRTKOM 

Jazykové hry

Krtko spolu s kamarátmi pomáha deťom s anglickými slovíčkami. 
Každý zošit obsahuje 48 slovíčok, ktoré sú na listoch z pevného 
kartónu - dajú sa ľahko vylomiť a používať ako kar�čky. De� sa takto 
zábavnou formou zoznámia so základnými anglickými slovíčkami. 
Kniha je vhodná pre de� od 5 rokov.

KRTKO A ROK / KRTKO A KAMARÁTI 

Anglič�na pre najmenších s Krtkom a jeho kamarátmi obsahuje                
v balíčku obrázkový slovníček a pexeso.

STOLOVÉ HRY - Precvičujeme anglič�nu 

Prostredníctvom týchto hier si môžu de� zábavnou formou precvičiť 
základnú slovnú zásobu v anglič�ne. Súbor 4 herných plánov je určený 
pre 2 a viac hráčov. Venuje sa témam: jedlo, ľudské telo a oblečenie, 
domov a príroda. Hry sa hrajú pomocou figúrok a kocky (nie sú 
súčasťou balenia). Súčasťou sú aj 4 tema�cké pexesá.

                          


