
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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pre-A13 DIELY

pre-A13 DIELYSUPER SAFARI

1

Pre materské školy

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)

Kurz s atrak�vnou 3D animáciou poskytuje 90 - 180 hodín výučby. Okrem 
iného prináša podnetné CLIL sekcie. Presentation Plus umožňuje 
používanie interak�vnej tabule na hodinách a zároveň  obsahuje všetky 
potrebné komponenty pre učiteľa v jednom. Učiteľské DVD obsahuje 
animované príbehy a pesničky, DVD-ROM v učebnici zase môžu využiť 
de� v domácom prostredí a rozmanitými ak�vitami zapojiť do výučby 
anglič�ny aj svojich rodičov. Big Book - veľká kniha (37 x 52 cm) pomáha 
deťom lepšie si vizualizovať situácie z príbehov v knihe spoločne na      
hodinách.

Kurzy pre de� predškolského veku predstavujú zábavné vyučovanie anglič�ny pomocou príbe-
hov, piesní, básní a krea�vnych ak�vít (nálepky, vyfarbovanie, vystrihovanie). Podporujú          
kogni�vne, senzomotorické i sociálne zručnos�. Učiteľské knihy obsahujú podrobnú metodiku. 
Novšie kurzy umožňujú používanie na interak�vnych tabuliach.

HIPPO AND FRIENDS

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

Kurz s milými postavičkami poskytuje 60 - 80 hodín výučby. 

ACTIVITIES FOR VERY YOUNG LEARNERS

Kniha ponúka viac než 90 ak�vít pre de� od 3 do 7 rokov s prak�ckým použi�m bez 
prípravy. Okrem toho v nej učiteľ nájde užitočné rady a �py k výučbe tejto vekovej 
skupiny žiakov. 

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_ZS_1.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_ZS_2.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_ZS_3.pdf



Kurzy pre 1. stupeň ZŠ (6 - 13 rokov)

2

AJ - SJ
SLOVNÍČKY preA1 - B17 DIELOVPOWER UP

KOMPONENTY • Pupil´s Book • Ac�vity Book with Online Resources and Home 
Booklet • Teacher’s Book • Class Audio CDs • Teacher’s Resource Book with Online 
Audio • Flashcards • Posters 
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Kurz poskytuje 200 - 320 vyučovacích hodín. Svojou vyššou náročnosťou je 
vhodný predovšetkým pre základné školy s rozšíreným vyučovaním anglického 
jazyka a pre jazykové školy. Ponúka prípravu na jazykové skúšky Starters, 
Movers, Flyers, Key a Preliminary, avšak hodí sa rovnako aj na vyučovanie všeo-
becnej anglič�ny. Koncept niekoľkostupňových projektov predstavuje pre 
žiakov akúsi misiu plnú výziev a cieľov, podnecuje ich spoluprácu a komu-
nikáciu, pričom odmeňuje ich úspechy. 

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_ZS_5.pdf

7 DIELOVSUPER MINDS A1 - B1Materiál na
TVVP

AJ - SJ
SLOVNÍČKY

KOMPONENTY • Student´s Book with DVD-ROM • Workbook with Online Resources          
• Super Grammar Book • Teacher´s Book • Teacher´s Resource Book with Audio CD • Class 
Audio CDs • Wordcards • Flashcards • Posters • Presenta�on Plus 

Kurz poskytuje 200 - 320 vyučovacích hodín. Učebnica z "dielne" Herberta Puchtu 
sa okrem veľmi vyváženého prístupu ku všetkým jazykovým zručnos�am venuje aj 
rozvoju kogni�vnych funkcií žiakov a sociálneho cítenia. Vyznačuje sa prístupom 
"learning by doing" a ak�vitami založenými na básničkách, pesničkách a hraní rolí. 
Má veľmi atrak�vnu vizuálnu stránku. Kurz je svojou štruktúrou a náročnosťou 
vhodný najmä pre ZŠ s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka a detské jazykové 
kurzy. 

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_ZS_6.pdf

Materiál na
TVVP

AJ - SJ
SLOVNÍČKY

DOLOŽKA
MŠVVaŠ SR6 DIELOVGUESS WHAT!

KOMPONENTY • Pupil´s Book • Ac�vity book with Online Resources • Teacher’s Book 
with DVD • Class Audio CDs • Flashcards • Presenta�on Plus DVD-ROM • Teacher’s Resource 
and Tests CD-ROM

Kurz poskytuje 75 - 150 vyučovacích hodín. Kladie dôraz na CLIL, má uchvacujúcu 
vizuálnu stránku, rovnomerne rozvíja všetky jazykové zručnos�. Grama�cký                 
a lexikálny sylabus učebnice je zostavený podľa kritérií na detské jazykové skúšky 
Cambridge. Ku kurzu bola vytvorená slovenská podpora k učebnici formou samo-
statného farebného zošita, ponúka slovnú zásobu (výslovnosť a preklad), frázy             
a prehľad grama�ky. 

Slovenská podpora k učebnici - ukážka: 

UKÁŽKA: 

A1 - A2

http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_ZS_4.pdf

http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_ZS_4A.pdf

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



4 DIELY A1

Kurzy pre 1. stupeň ZŠ (6 - 13 rokov)

3

KID’S BOX 7 DIELOV A1 - A2Materiál na
TVVP

AJ - SJ
SLOVNÍČKY

DOLOŽKA
MŠVVaŠ SR

KOMPONENTY • Pupil´s Book • Ac�vity Book with Online Resources • Teacher’s Book         
• Class Audio CDs • Teacher’s Resource Book with Online Audio • Presenta�on Plus 
DVD-ROM 

Kurz poskytuje 100 - 250 vyučovacích hodín. Začína úrovňou starter, ktorá neobsa-
huje prvky písania a čítania. Druhé aktualizované vydanie kurzu  si zachovalo všetky 
vlastnos� prvého vydania, avšak prináša niekoľko zaujímavých noviniek: online 
ak�vity, CLIL sekcie, sekciu "Phonics" na zlepšenie čítania, rozprávania a výslovnos�. 
Kurz obsahuje množstvo piesní, krátke animované príbehy a dokumenty, hry, kvízy 
a veľa iného. Doplnkom pre úrovne 1 a 2 je písanka Monty´s Alphabet Book.              
Pripravuje na detské jazykové skúšky Cambridge YLE.  

Updated Second Edi�on

PLAYWAY
TO ENGLISH

Materiál na
TVVP

AJ - SJ
SLOVNÍČKY

DOLOŽKA
MŠVVaŠ SR

KOMPONENTY • Pupil´s Book • Ac�vity Book with CD-ROM • Teacher’s Book • Class 
Audio CDs • Teacher’s Resource Pack with Audio CD • Cards Pack • DVD • Puppet (Max)

Kurz poskytuje 80 - 100 vyučovacích hodín. Jadrom 1. dielu je predovšetkým 
počúvanie a hovorenie, zručnosť čítania a písania sa vyskytuje až od 2. dielu učeb-
nice. De� si slovnú zásobu osvojujú prostredníctvom rôznych rýmovačiek, 
pesničiek, zábavných hier a zároveň sa vďaka sekciám "cross curricular" dozvedajú 
niečo navyše z matema�ky 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 h�p://cup.maxclub.cc/main.html

Second Edi�on

A1 - B1+6 DIELOV

KOMPONENTY • Student’s Book with My Crea�ve Journal • Ac�vity Book with  
Prac�ce Extra • Grammar and Wri�ng Workbook • Teacher’s Edi�on • Class Audio           
• Flashcards

N
O
V
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N
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A

Kurz poskytuje 320 - 500 vyučovacích hodín. Je “oracy based”, okrem štyroch 
jazykových zručnos� sa teda do veľkej miery sústredí na presnosť používania 
grama�ky, slovnej zásoby a kul�vovanosť celkového prejavu za súčasného 
rozvoja krea�vity a kri�ckého myslenia. Ponúka žiakom úlohy najrozličnejšieho 
charakteru, i �e na rozvoj krea�vneho písania. Z dôvodu rozpä�a jazykových 
úrovní kurz odporúčame pre súkromné základné školy, jazykové školy alebo 
školy so špeciálnym kurikulom. 

CAMBRIDGE
PRIMARY PATH

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_ZS_7.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_ZS_8.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_ZS_9.pdf



Kurzy pre 2. stupeň ZŠ (10 - 15 rokov)

4

EYES OPEN 4 DIELY A1 - B1+Materiál na
TVVP

AJ - SJ
SLOVNÍČKY

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.

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_ZS_12.pdf

WEBINÁR: 

MORE! 4 DIELY A1 - B1Materiál na
TVVP

AJ - SJ
SLOVNÍČKY

DOLOŽKA
MŠVVaŠ SR

KOMPONENTY • Student´s Book with Cyber Homework and Online Resources • Work-
book • Teacher’s Book • Audio CDs • Testbuilders CD-ROM/Audio-CD • Presenta�on Plus 
DVD-ROM • DVD

Kurz poskytuje 80 - 140 vyučovacích hodín. Učebnica od autorského �mu 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" sa v každom module žiaci dozvedajú viac                  
o kultúre a reáliách v anglicky hovoriacich krajinách.

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_ZS_10.pdf

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

OWN IT!

KOMPONENTY • Student´s Book with Prac�ce Extra • Workbook • Project Book          
• Teacher’s Book 

N
O
V
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N
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Kurz poskytuje 80 - 150 vyučovacích hodín. Má pravidelnú štruktúru a veľmi 
aktuálny obsah. Rovnomerne pristupuje k vyučovaniu a precvičovaniu všetkých 
jazykových zručnos�, zameriava sa i na ďalšie kompetencie a zručnos� žiakov       
a stratégie ako sa učiť. K rozvíjaniu tvorivos� s prepojením na jazykové zručnos� 
prispievajú projekty zamerané na CLIL a kultúru. Vydarenú vizuálnu stránku 
učebnice dotvára vynikajúco spracované a pre danú vekovú úroveň vhodné 
video. Učebnica disponuje rozsiahlou podporou pre učiteľa vrátane online pod-
pory, so�ware na interak�vnu tabuľu a testového materiálu.

4 DIELY A1 - B1Materiál na
TVVP

AJ - SJ
SLOVNÍČKY

DOLOŽKA
MŠVVaŠ SR

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_ZS_11.pdf

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

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



4 DIELY A2 - B2

6 DIELOV A1 - C1

Kurzy pre 2. stupeň ZŠ (10 - 15 rokov)

5

THINK Materiál na
TVVP

AJ - SJ
SLOVNÍČKY

DOLOŽKA
MŠVVaŠ SR

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. Presahuje rámec pre 2. stupeň základ-
ných škôl, a preto môže byť použitý aj na úrovni stredných škôl, nakoľko celá séria 
učebníc pokrýva stupnicu A1 až C1 CEFR, teda pre 2. stupeň ZŠ odporúčame prvé 
dve úrovne (starter a 1). 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�, jazykových zručnos�                    
a kri�ckého myslenia. K získaniu plynulos� študentovi výrazne napomáhajú pravi-
delné 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 štandardných úlohách 
zároveň umožňuje žiakom riešiť úlohy skúškového formátu. 

AJ - SJ
SLOVNÍČKYINTERACTIVE

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.

POTREBUJETE PORADIŤ?

PaedDr. Peter Bojo, PhD.
Senior ELT Representa�ve
Cambridge University Press

@ pbojo@cambridge.org 0908 614 039

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_ZS_13.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_ZS_14.pdf



7 DIELOV A1 - B2PREPARE
Second Edi�on

Kurzy pre 2. stupeň ZŠ (10 - 15 rokov)

6

Materiál na
TVVP

AJ - SJ
SLOVNÍČKY

DOLOŽKA
MŠVVaŠ SR

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.  

CLIL 

A1 - B16 DIELOV

KOMPONENTY • Pupil’s Book • Ac�vity Book with  Online Prac�ce • Teacher’s Book 
with Downloadable Audio • Flashcards • Posters

N
O
V
I
N
K
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Vynikajúci učebný materiál na CLIL hodiny. Spája v sebe poznatky viacerých vied 
a prezentuje ich zaujímavou a zábavnou formou. Žiaci počas učenia riešia 
množstvo rozličných úloh a projektov.

CAMBRIDGE
SCIENCE SKILLS

CLIL
ACTIVITIES

CLIL

Príručky pre učiteľov zamerané na CLIL:

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_ZS_15.pdf

WEBINÁR: 

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_ZS_16.pdf

UKÁŽKA: 
http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_ZS_17.pdf

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



A1 - A2

A1 - A26 DIELOV

A1 - A26 DIELOV

A1 - A23 DIELY

7

Skúšky • Cambridge YLE  

FUN SKILLS

N
O
V
I
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A

Prípravný materiál na testy Cambridge English Young Learners (YLE) - Starters (1, 2), 
Movers (3, 4) a Flyers (5, 6). Obsahuje slovnú zásobu, grama�ku, témy a typy úloh 
potrebné na úspešné zvládnu�e testu. V učebnici sprevádzajú žiakov rôzne postavy, 
ktoré si určite obľúbia, a tak sa príprava na skúšky stáva zábavnou a veľmi                     
interak�vnou.  

KOMPONENTY • Student´s Book with Home Booklet with Audio Downloads • Teacher’s 
Book with Audio Download 

PRACTICE TESTS
Starters, Movers, Flyers (1 - 3)

Súbor auten�ckých testov z predchádzajúcich období na Cambridge skúšky Young       
Learners. Ob�ažnosť testov je rozdelená do 3 úrovní: Starters, Movers a Flyers. Číslo 3 
značí poradie vydania. Zohľadňujú nový formát skúšok YLE 2018. 

KOMPONENTY • Student´s Book • Answer Booklet • Audio CD 

STORYFUN FOR...
Second edi�on

Príprava na testy Cambridge YLE - Starters (1, 2), Movers (3, 4), Flyers (5, 6) - jedna úroveň 
pokrýva 15 - 45 vyučovacích hodín. Každá kniha obsahuje desať pestrofarebne ilustro-
vaných príbehov, po každom z nich nasledujú ak�vity a otázky skúškového typu, v ktorých 
si žiak precvičuje grama�ku a slovnú zásobu potrebnú pre danú úroveň. 

KOMPONENTY • Student´s Book with online ac�vi�es and Home Fun Booklet • Teacher’s Book 
with Audio • Presenta�on Plus So�ware 

FUN FOR...
4th edi�on

Príprava na testy Cambridge English Young Learners (YLE) - Starters, Movers, Flyers  - jedna 
úroveň pokrýva 60 - 80 vyučovacích hodín. Ak�vity zohľadňujú otázky skúškového typu. 
Učiteľská kniha obsahuje �py a inštrukcie, fotokopírovateľné zdroje, okrem iných aj prak-
�cký test. 

KOMPONENTY • Student´s Book with Home Fun Booklet and online ac�vi�es • Student´s Book 
with audio with online ac�vi�es • Teacher’s Book with downloadable audio • Audio CD                          
• Presenta�on Plus So�ware 

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_ZS_18.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_ZS_19.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_ZS_20.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_ZS_21.pdf



A2

A2

Skúšky • Cambridge KEY  

AJ - SJ
SLOVNÍČKYA2

COMPLETE
Key for Schools

Cambridge University Press ako oficiálny vydavateľ skúškových materiálov ponúka na jazykové 
skúšky KEY základné skúškové kurzové materiály v dvoch sériách: Complete a Compact. Série sú 
podobné pokiaľ ide o obsah, avšak rozdiel je v dotáciii vyučovacích hodín - Complete  Key for 
Schools pokrýva 80 - 120 a Compact Key for Schools 50 - 60. Séria Compact je teda kratšia, 
určená pre intenzívne prípravné kurzy. Zohľadňujú nový formát skúšky 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 (k vybraným úrovniam)

COMPACT
Key for Schools

AJ - SJ
SLOVNÍČKYA2

8

TRAINER
A2 KEY for Schools 1

Zbierka 6 kompletných testov na skúšku Cambridge Key. Prvé dva testy obsahujú sprievod-
cu 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 žiaci vyhnúť 
najčastejším chybám. Zohľadňuje nový formát skúšky Cambridge Key platný od roku 2020. 

KOMPONENTY • Tests with Answers and Teacher’s Notes with Downloadable Audio • Tests 
without Answers with Downloadable Audio

EXAM BOOSTER
for KEY and KEY for Schools

Ideálny doplnkový materiál, ktorý ponúka kvalitný obsah validovaný skúškovým               
oddelením Cambridge. Poskytuje žiakovi 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. Poskytu-
je �ež rady a �py pre úspešné zvládnu�e skúšky. Zohľadňuje nový formát skúšky Cam-
bridge Key platný od roku 2020. 

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

UKÁŽKA: 
http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_ZS_22.pdf

UKÁŽKA: 
http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_ZS_23.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_ZS_24.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_ZS_25.pdf



A1 - C23 DIELY
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Skúšky • Cambridge KEY  

A2 KEY PRACTICE TESTS
for Schools 1

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

KOMPONENTY • Student´s Book without Answers • Audio CDs • Student´s Book with Answers 
and Audio                         

COMMON MISTAKES AT KET...
and how to avoid them

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

Doplnkový materiál

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 doplnkový 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 študentov. 
Sekcie “My Test” poskytujú krátku revíziu vedomos�. CD-ROM obsahuje doplnkové cviče-
nia.  

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

Be�er
Learning

World of
Be�er Learning h�p://cambridge.org/elt/blog

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_ZS_26.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_ZS_27.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_ZS_28.pdf
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A1 - B1
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Doplnkový materiál

ESSENTIAL GRAMMAR IN USE

Grama�cký doplnkový materiál je štruktúrou 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.

KOMPONENTY • Book with answers and Interac�ve eBook • Book with answers 

Fourth edi�on

ESSENTIAL GRAMMAR IN USE

185 rôznorodých doplnkových cvičení ku grama�ckej cvičebnici.

KOMPONENTY • Book with answers 

SUPPLEMENTARY EXCERCISES

ENGLISH VOCABULARY IN USE Elementary

Doplnkový materiál zameraný na slovnú zásobu, ktorá je radená tema�cky s dôrazom na 
prehľadnosť - na pravej strane je vysvetlená a na ľavej strane sú k vysvetlenej slovnej 
zásobe cvičenia. Nové slová sa učia v kontexte, na výber je 60 tém, ktoré boli vybrané na 
základe prieskumu skutočne používaného jazyka v ústnej a písomnej forme. 

KOMPONENTY • Book with answers and Enhanced eBook • Book with answers 

Third edi�on

SLOVNÍKY
Monolinguálne výkladové slovníky. 

A1 - B1 B1 - B2 B1 - B2

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_ZS_29.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_ZS_30.pdf
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Príručky pre učiteľov  

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

100 Teaching
Tips

50 Crea�ve
Ac�vi�es

101 Grammar
Ques�ons

50 Tips for Teacher 
Development

30 Language
Teaching Methods

Sco� Thornbury’s Penny Ur’s

Alan Maley’s Sco� Thornbury’s

Jack  C Richards’

POTREBUJETE PORADIŤ?

PaedDr. Peter Bojo, PhD.
Senior ELT Representa�ve
Cambridge University Press

@ pbojo@cambridge.org 0908 614 039

UKÁŽKA: 
http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_ZS_31.pdf

UKÁŽKA: 
http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_ZS_32.pdf

UKÁŽKA: 
http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_ZS_33.pdf

UKÁŽKA: 
http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_ZS_34.pdf


