
Bonusy vydavateľstva Cambridge University Press:

Žiadosť o bonusy, prosím, vždy uvádzajte v príslušnej objednávke. Dodatočná žiadosť nie je možná. 

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

               máte zadarmo nárok na TB + class CD alebo SB + WB ● 
za zakúpených 30 sád = 30 SB + 30 WB alebo 60 SB alebo 80 WB

               máte zadarmo nárok na SB + WB + TB + class CD● 
V prípade väčšej objednávky nad 60 sád je možné dohodnúť sa so zástupcom 
vydavateľstva na iných podmienkach.
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4 DIELY A2 - B2

6 DIELOV A1 - C1Materiál na
TVVP

4 DIELY A1 - B1+Materiál na
TVVP

AJ - SJ
SLOVNÍČKYEYES OPEN

KOMPONENTY • Student´s Book • Student´s Book with Online Workbook and Online 
Prac�ce • Workbook with Online Prac�ce • Teacher´s Book • Class Audio CDs • Video DVD           
• Presenta�on Plus DVD-ROM 

Kurz poskytuje 80 - 150 vyučovacích hodín. Hlavnou črtou Eyes Open je prepojenie                                                                        
a použi�e materiálov z Discovery Educa�on, čo zaručuje množstvo globálnych              
a aktuálnych tém. 4 videá v každej lekcii prehlbujú jazykové zručnos� i celkové poro-
zumenie 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.

Kurzy pre stredné školy

1

AJ - SJ
SLOVNÍČKY

DOLOŽKA
MŠVVaŠ SRTHINK

KOMPONENTY • Student’s Book • Student’s Book with Online Workbook and Online 
Prac�ce • Workbook with Online Prac�ce • Teacher’s Book • Class Audio CDs • Video DVD           
• Presenta�on Plus DVD-ROM

Kurz poskytuje 80 - 180 vyučovacích hodín. Učebnica bola napísaná autorským 
�mom pod vedením Herberta Puchtu, čo v nej zanechalo výraznú psycholingvis-
�ckú pečať v podobe špeciálnych úloh na rozvíjanie kogni�vnych zručnos�, jazyko-
vých zručnos� a kri�ckého myslenia. K získaniu plynulos� študentovi výrazne 
napomáhajú pravidelné sekcie na rozvíjanie produk�vnych jazykových zručnos� 
písania a rozprávania. Učebnica obsahuje čas� napísané v štýle skúšok Cambridge     
v  spolupráci s CELA (Cambridge English Language Assessment), takže popri štan-
dardných úlohách zároveň umožňuje žiakom riešiť úlohy skúškového formátu. 

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 
• DVD • Presenta�on Plus DVD-ROM • Testmaker CD-ROM and Audio CD

Kurz poskytuje 80 - 180 vyučovacích hodín. 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.

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_SS_1.pdf

WEBINÁR: 

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_SS_2.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_SS_3.pdf

http://www.oxico.sk/lg/aj/cambridge/?bid=eyes_open



3 DIELY
AJ - SJ

SLOVNÍČKY A2 - B2

Kurzy pre stredné školy
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TALENT

KOMPONENTY • Student’s Book • Workbook with Online Prac�ce • Teacher’s Book        
and Tests • Presenta�on Plus

Kurz poskytuje 80 - 150 vyučovacích hodín. Je určený pre školy gymnaziálneho typu. 
Obsahuje prvky akademickej anglič�ny a CLIL. Svojím moderným obsahom je        
zameraná na reálny jazyk v reálnom jazykovom prostredí, čo podporujú aj videá 
nakrútené v uliciach Londýna. Zároveň pripravuje žiakov na rôzne životné situácie,    
s ktorými sa v budúcom študijnom či pracovnom živote môžu stretnúť. Buduje 
dobrý základ pre prípravu na jazykové skúšky. Na tento kurz odporúčame nadviazať 
skúškovým kurzovým materiálom, napr. Complete First for Schools. 

Kurzy pre stredné školy a dospelých

FACE2FACE

KOMPONENTY • Student’s Book • Workbook with Key • Workbook without Key                     
• Teacher’s Book with DVD • Class Audio CDs • Presenta�on Plus DVD-ROM • Testmaker 
CD-ROM and Audio CD

Kurz poskytuje 80 - 120 vyučovacích hodín. Je zameraný predovšetkým na rozvoj 
sebaistej komunikácie. Prehľadné dvojstránkové lekcie sa zaoberajú aktuálnymi 
témami založenými na komunika�vnom prístupe a dávajú nový pohľad na 
počúvanie a čítanie. Pomáha študentom budovať si presnosť a plynulosť ich hovo-
reného jazykového prejavu aj tým, že im dáva čas na jeho prípravu. Video ukážky         
s reálneho života prezentujú prak�cký jazyk, ktorý štude� potom ľahšie premietnu 
do ich života.

Second edi�on

ENGLISH
UNLIMITED

KOMPONENTY • Coursebook with e-Por�olio • Coursebook with e-Por�olio and Online 
Workbook Pack•  Self-study Pack (Workbook with DVD-ROM) • Teacher’s Pack • Class Audio 
CDs 

Kurz poskytuje 80 - 120 vyučovacích hodín. Účelovo pripravuje na samostatnú            
a bezproblémovú komunikáciu v anglickom jazyku. V sekcii “Explore Speaking” sa 
študen� venujú reálnej konverzácii s dôrazom na univerzálne témy a hovorovú 
anglič�nu. Sekcia “Explore Wri�ng” pomáha študentom zlepšiť si zručnosť písania          
v bežnom živote i v akademickom prostredí. Zručnosť počúvania sa precvičuje      
prostredníctvom auten�ckých nahrávok. Zameriava sa �ež na interkulturálnu kom-
petenciu. 

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_SS_4.pdf

A2 - C16 DIELOV
DOLOŽKA

MŠVVaŠ SR
AJ - SJ

SLOVNÍČKY

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_SS_5.pdf

A2 - C16 DIELOV
AJ - SJ

SLOVNÍČKY

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_SS_6.pdf



DOLOŽKA
MŠVVaŠ SR

B1 - C1B1 - C1

Kurzy pre stredné školy a dospelých

Cambridge English
EMPOWER

KOMPONENTY • Student´s Book with Online Assessment and Prac�ce and Online Work-
book • Student´s Book • Workbook with Answers plus Downloadable Audio • Workbook 
without Answers plus Downloadable Audio • Teacher´s Book • Class Audio CDs • Class DVD           

Kurz poskytuje 80 - 120 vyučovacích hodín. Je komplexným riešením, ktoré v sebe 
spája unikátnosť všeobecného učebného materiálu a skúškového materiálu. Venuje 
sa rozvoju auten�ckého jazyka. Poukazuje najmä na javy, ktoré sú potrebné v každo-
dennej komunikácii so zameraním na funkčný jazyk. Empower rovnomerne rozvíja 
recep�vne aj produk�vne zručnos�, pričom v produk�vnej fáze sa veľký dôraz 
kladie na zručnosť rozprávania. Rozprávanie sa realizuje na podklade článku či 
počúvania s porozumením. Učebnica obsahuje informácie z Cambridge Learner 
Corpus o najčastejších chybách študentov. Jej skúškový rozmer dotvárajú vybrané 
cvičenia a ak�vity skúškového formátu a najmä online tes�ng system, ktorý je 
validovaný skúškovým oddelením Cambridge English Language Assessment. 

3

Skúškové materiály

Cambridge University Press ako oficiálny vydavateľ skúškových materiálov ponúka základné 
skúškové kurzové materiály v troch sériách: Complete, Compact a Objec�ve. Série sú podobné 
pokiaľ ide o obsah, avšak rozdiel je v dotáciii vyučovacích hodín - Complete a Objec�ve poskytu-
jú 80 - 120 vyučovacích hodím, za�aľ čo Compact 50 - 60 vyučovacích hodín. Séria Compact je 
teda kratšia, určená pre intenzívne prípravné kurzy. Complete a Compact zohľadňujú nový 
formát skúšky Preliminary platný od roku 2020.

KOMPONENTY • Student´s Book with CD-ROM +/- answers • Student´s Book with Testbank • Workbook with Audio       
CD +/- answers • Teacher’s Book • Class Audio CDs • Presenta�on Plus

COMPACT
Preliminary for Schols
First / First for Schools
Advanced

AJ - SJ
SLOVNÍČKY

COMPLETE

AJ - SJ
SLOVNÍČKY

OBJECTIVE

B1 - C2

Preliminary (for Schols)
First (for Schools)
Advanced
IELTS

First
Advanced
Proficiency
IELTS

A2 - C16 DIELOV
DOLOŽKA

MŠVVaŠ SR
AJ - SJ

SLOVNÍČKY

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_SS_7.pdf

UKÁŽKA: 
http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_SS_8.pdf

UKÁŽKA: 
http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_SS_9.pdf

UKÁŽKA: 
http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_SS_10.pdf



3 DIELY

PREPARE
Second Edi�on

KOMPONENTY • Student´s Book • Student´s Book with Online Workbook • Workbook 
with Audio Download • Teacher’s Book with Downloadable Resource Pack 

Kurz poskytuje 80 - 160 vyučovacích hodín. Úspešné pokračovanie prvej edície, 
rozdielom je aktualizácia skúškových úloh na nový formát (Key, Preliminary) platný 
od roku 2020. Učebnica Prepare je 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 grama�ckého prístupu a vynikajúco pracu-
je s reálnym jazykom prostredníctvom ak�vít, v ktorých prepája recep�vne                      
i produk�vne zručnos�. V učebnici nachádzame pravidelné opakovanie a prevero-
vanie vedomos�. Prepare je napísaná na základe poznatkov z Cambridge Interna-
�onal Corpus.  
Prvé vydanie Prepare je v ponuke do vypredania zásob.
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Skúškové materiály

OPEN WORLD

KOMPONENTY • Student´s Book with answers with Online Prac�ce • Student´s 
Book without answers with Online Prac�ce • Student´s Book Pack (Student´s Book 
without answers with Online Prac�ce and Workbook without answers with Audio)          
• Student´s Book with answers and online Workbook • Student´s Book without 
answers and online Workbook • Student´s Book Pack (with answers) • Workbook with 
answers with Audio Download • Workbook without answers with Audio Download        
• Teacher´s Book with Downloadable Resource Pack 

N
O
V
I
N
K
A

Kurz poskytuje 90 - 120 vyučovacích hodín. Kombinuje v sebe výhody všeo-
becného a skúškového materiálu, čo ju zároveň robí vhodným materiálom na 
prípravu na maturitnú skúšku. Okrem skúškového obsahu kniha obsahuje aj 
�py ako úspešne zvládnuť skúšky. Slovná zásoba a grama�ka sú prezentované     
v kontexte reálneho jazyka. 

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_SS_11.pdf

WEBINÁR: 

7 DIELOV A1 - B2DOLOŽKA
MŠVVaŠ SR

AJ - SJ
SLOVNÍČKY

A1 - B2AJ - SJ
SLOVNÍČKY

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_SS_12.pdf

@
pbojo@cambridge.org

POTREBUJETE PORADIŤ?
PaedDr. Peter Bojo, PhD.
Senior ELT Representa�ve
Cambridge University Press 0908 614 039

http://www.oxico.sk/lg/aj/cambridge/?bid=prepare
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Skúškové materiály

TRAINER
B1 Preliminary for Schools 1 / First for Schools / First for Schools 2 / First / First 2
Advanced / C1 Advanced 2 / IELTS / IELTS 2

Zbierka 6 kompletných testov na príslušné jazykové skúšky. Prvé dva testy obsahujú sprievodcu krok za krokom. 
Verzia s kľúčom poskytuje jasné vysvetlenia k správnym odpovediam, vrátane modelových odpovedí k čas�      
Wri�ng a poznámky pre učiteľa. Extra cvičenia  zamerané na najproblema�ckejšie čas� poskytujú rady a �py ako 
sa môžu študen� vyhnúť najčastejším chybám. Zohľadňuje nový formát skúšky Preliminary platný od roku 2020. 

KOMPONENTY • Tests with Answers with Audio • Tests without Answers with Audio

EXAM BOOSTER
for Preliminary / for First / for Advanced

Ideálny doplnkový metariál, ktorý ponúka kvalitný 
obsah validovaný skúškovým oddelením Cam-
bridge. Poskytuje šudentovi i učiteľovi ucelenú 
prípravu na jazykovú skúšku. Učebnicu Booster je 
možné použiť aj ako náhradu pracovného zošita 
ku ktorejkoľvek na skúšku pripravujúcej učebnici 
alebo ako doplnok pre ešte intenzívnejšiu 
prípravu. Poskytuje �ež rady a �py pre úspešné 
zvládnu�e skúšky. Zohľadňuje nový formát skúšky 
Cambridge Preliminary platný od roku 2020. 

KOMPONENTY • Student’s Book without Answer Key with Audio • Teacher’s Book with Answer Key with Audio

CAMBRIDGE GRAMMAR AND VOCABULARY
... for First and First for Schools / for Advanced / for IELTS

Kombinácia grama�ky a slovnej zásoby, ktorá je potrebná na úspešné zvládnu�e 
skúšky. Väčšina úloh je v skúškovom formáte a prezentuje grama�ku 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.  

UKÁŽKA: 
http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_SS_15.pdf

http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_SS_16.pdf

http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_SS_17.pdf

http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_SS_18.pdf

UKÁŽKA: 
http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_SS_19.pdf http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_SS_20.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_SS_13.pdf http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_SS_14.pdf
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Skúškové materiály

PRACTICE TESTS
B1 Preliminary for Schools 1 / B1 Preliminary 1, 2 / B2 First for Schools 1 - 3 / B1 First 1 - 4 / 
C1 Advanced 1 - 3

Súbor auten�ckých testov z predchádzajúcich 
období. Zohľadňuje nový formát skúšky              
Cambridge Preliminary platný od roku 2020. 

KOMPONENTY • Student’s Book without Answer 
Key with Audio • Teacher’s Book with Answer Key with 
Audio

COMMON MISTAKES... and how to avoid them
at KET / at PET / at First Cer�ficate / at CAE / at IELTS (intermediate / advanced)

Stručná príručka bežných chýb uchádzačov na jazykovej skúške z predchádzajúcich období. Ponúka vysvetlenie 
chýb a cvičenia. Príručka vznikla na základe Cambridge Learner’s Corpus.

The Official Cambridge Guide to IELTS

Prípravný materiál obsahuje cvičenia v testovom formáte skúšok IELTS - General i Acade- 
mic. Kurzová kniha je rozdelená na 2 základné čas�: v prvej nájdete samostatné sekcie 
zamerané na Reading, Wri�ng, Listening a Speaking. Druhá časť obsahuje 8 oficiálnych 
prak�ckých testov. Každá časť v danej sekcii sa upriamuje na tréning jednotlivých jazyko-
vých a testových zručnos�. Poskytuje �ež užitočné rady a stratégie, ktoré Vám uľahčia 
prípravu na skúšku. 

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_SS_21.pdf http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_SS_23.pdf

http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_SS_22.pdf

UKÁŽKA: 
http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_SS_24.pdf http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_SS_25.pdf

http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_SS_26.pdf

http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_SS_27.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_SS_28.pdf



B1 - C13 DIELY

A2 - C14 DIELY

Akademická angličtina

TOP TIPS
IELTS Academic / IELTS General

Zbierka �pov a rád na úspešné zvládnu�e Cambridge skúšok. 
Odporúčame ako doplnkový materiál k niektorému zo základných 
skúškových materiálov.          
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Skúškové materiály

MINDSET
for IELTS

KOMPONENTY • Student´s Book with Testbank and Online Modules • Teacher´s Book 
with Class Audio 

Špecializovaný kurzový materiál na prípravu na skúšky IELTS General i IELTS Acade- 
mic. Spája v sebe výhody prípravného materiálu – poskytuje úlohy skúškového 
formátu aj všeobecného učebného materiálu – vždy poskytuje tema�cké lekcie          
s podrobným vysvetlením grama�ky a slovnej zásoby. Je napísaný na základe 
korpusovej analýzy chýb študentov z predchádzajúcich období. Vďaka jeho univer-
zálnos� je možné použiť Mindset aj na samoštúdium.  

CAMBRIDGE ACADEMIC ENGLISH

KOMPONENTY • Student´s Book • Teacher´s Book • Class Audio CD • DVD  

Učebnica v sebe integruje jazykové a akademické zručnos� a pomáha študentom 
rozvinúť zručnos� potrebné pre štúdium na univerzite. Môže sa používať v rôznych 
odvetviach akademického prostredia. Na druhej strane, poskytuje priestor pre 
personalizáciu učenia, ponúka rôzne �py na lepšie zvládnu�e anglič�ny v akademic-
kom prostredí a kri�ckého myslenia. 

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_SS_29.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_SS_30.pdf



B1 - B2

3 DIELY

A1 - B1

Obchodná a profesná angličtina

KOMPONENTY • Student´s Book with online Workbook with Downloadable Audio and 
Video • Teacher´ Manual and Development Pack with Downloadable Audio and Video and 
Worksheets 

Unlock je pôvodne určený ako doplnková učebnica akademickej anglič�ny, avšak        
z dôvodu rozmanitos� tém a rovnomernému precvičovaniu jazykových zručnos� ho 
odporúčame aj ako materiál na konverzácie akademickejšieho a intelektuálnejšieho 
typu. Každá úroveň je rozdelená do dvoch samostatných učebníc podľa jazykových 
zručnos�: Unlock READING, WRITING & CRITICAL THINKING a Unlock LISTENING, 
SPEAKING & CRITICAL THINKING. Predstavuje množstvo tém z akademického pros-
tredia a �ež spoločensko-náučných tém. Pre učiteľa je dostupná bohatá podpora v 
podobe Teacher’s Book a online materiálov na CLMS.  

Akademická angličtina
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UNLOCK
Second edi�on

Academic Vocabulary in Use

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

A1 - C15 DIELOV

Second edi�on

A1 - A2

2 DIELY

BUSINESS 
START-UP

Základné kurzové materiály na vyučovanie Business English pre školy obchodného zamerania, 
prostredníctvom ktorých si študen� vybudujú vynikajúcu lexikálnu i grama�ckú základňu:

BUSINESS 
PLUS

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_SS_31.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_SS_32.pdf

B1 - C1

3 DIELY

BUSINESS 
BENCHMARK

UKÁŽKA: 
http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_SS_33.pdf http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_SS_34.pdf http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_SS_34A.pdf



A1 - C23 DIELY

B1 - C1

2 DIELY A2+ - B2

Obchodná a profesná angličtina
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A2 - C1

3 DIELYB1 - B2

Business Vocabulary 
IN USE

Doplnkové materiály na rozvíjanie a precvičovanie grama�ky a slovnej zásoby v obchodnej 
anglič�ne:

GRAMMAR
FOR BUSINESS

Cambridge English for NURSING

Doplnkové materiály pre jednotlivé oblas� zdravotníctva a ošetrovateľstva je založený na 
lexikálnom prístupe. Dôraz sa kladie na funkčný jazyk, precvičujú sa slová i celé frázy.

Doplnkové materiály

ACTIVE GRAMMAR

Učebnica je svojou štruktúrou a dizajnom vhodná predovšetkým pre de� a mládež, hoci 
obsahovo pokrýva v troch dieloch (A1 - A2 / B1 - B2 / C1 - C2)  všetky jazykové úrovne. Je 
vhodná ako dopnkový materiál na použi�e v triede i na samoštúdium. Každý grama�cký 
jav je veľmi prehľadne vysvetlený pomocou širšieho kontextu, vysvetlenia sú podporené 
príkladmi         a krátkymi článkami. “Tip Boxes” upozorňujú na najčastejšie chyby študen-
tov. Sekcie “My Test” poskytujú krátku revíziu vedomos�. CD-ROM obsahuje doplnkové 
cvičenia.  

KOMPONENTY • Book with answers and CD-ROM • Book without answers and CD-ROM

Professional English in Use MEDICINE

UKÁŽKA: 
http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_SS_35.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_SS_36.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_SS_37.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_SS_38.pdf
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Doplnkové materiály

... GRAMMAR IN USE 

Fourth edi�onEssen�al... 

Grama�cký doplnkový materiál je štrukrúrou podobný najznámejšej grama�ckej príručke English Grammar in 
Use, kde na ľavej strane je vysvetlený grama�cký jav a na pravej strane nájdete cvičenia na precvičovanie 
daného javu. Grama�ky môžu byť doplnené o interak�vny eBook s možnosťou precvičovania úloh na počítači 
alebo tablete. Ku grama�kám Essen�al Grammar in Use a English Grammar in Use je dostupné rozšírenie 
doplnkových cvičení v knižnej forme “Supplementary Exercices”.

Fi�h edi�onEnglish... Third edi�on

C1 - C2

Advanced... 

A1 - B1 B1 - B2

4 DIELY A1 - C2ENGLISH VOCABULARY IN USE

Doplnkový materiál zameraný na slovnú zásobu posilní sebadôveru v komunikácii v anglic-
kom jazyku. Slovná zásoba je radená tema�cky (100/101 tém) 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, témy boli vybrané na základe prieskumu skutočne 
používaného jazyka v ústnej i písomnej forme.  

elementary 3rd edi�on / pre-intermediate 4th edi�on

upper-intermediate 4th edi�on / advanced 3rd edi�on 

KOMPONENTY • Book with answers • Book without answers

2 DIELY B1 - C2ENGLISH IDIOMS IN USE

ENGLISH COLLOCATION IN USE

ENGLISH PHRASAL VERBS IN USE
intermediate 2nd edi�on  
advanced 2nd edi�on

UKÁŽKA: 
http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_SS_39.pdf

http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_SS_40.pdf

http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_SS_41.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_SS_42.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_SS_43.pdf



Príručky pre učiteľov

3 DIELY A1 - C1
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REAL Cambridge English skills

Doplnkové materiály

Séria kníh dobre pripraví študentov na správne 
používanie všetkých štyroch zručnos� v každoden-
nom reálnom živote. Učebnice sú podľa zručnos� 
rozdelené do 3 dielov, každý z nich má 4 úrovne. 
Knihy sú vhodné ako doplnkový materiál v triede        
i na samoštúdium. Každá kniha je rozdelená do 
sekcií “Social and travel” a “Work nad Study”.

Listening & Speaking / Reading / Wri�ng

SLOVNÍKY

B1 - B2 B1 - B2 B2 - C2 B2 - C2 B2 - C2

Metodické príručky “do vrecka” ponúkajú hotové �py a ak�vity, ktoré pomôžu učiteľom spestriť 
hodinu, urobiť dobrý warm-up či vyplniť čas.

Sco� Thornbury’s 30 Language Teaching Methods / Penny Ur’s 100 Teaching Tips
Alan Maley’s 50 Crea�ve Ac�vi�es 
Sco� Thornbury’s 101 Grammar Ques�ons 
Jack C Richards’ 50 Tips for Teacher Development 

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_SS_44.pdf


