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stredné školy

Bonusy vydavateľstva Macmillan:
za zakúpených 15 ks SB máte zadarmo nárok na TB + class CD 

za zakúpených 15 sád (SB + WB) alebo 30 SB máte zadarmo nárok na TB + SB + WB  
+ class CD (okrem �tulov, pri ktorých je audio CD súčasťou TB alebo SB)

v prípade väčšej objednávky (nad 60 ks SB) máte možnosť dohodnúť sa so zástupcom 
vydavateľstva na iných podmienkach

Žiadosť o bonusy, prosím, vždy uvádzajte v príslušnej objednávke. Dodatočná žiadosť nie je možná.
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A2 - B2 AJ - SJ
SLOVNÍČKY

DOLOŽKA
MŠVVaŠ SR

TEMATICKÉ
PLÁNY4 DIELY

A1+ - C1 AJ - SJ
SLOVNÍČKY

DOLOŽKA
MŠVVaŠ SR

TEMATICKÉ
PLÁNY7 DIELOV

A1+ - C1 AJ - SJ
SLOVNÍČKY

DOLOŽKA
MŠVVaŠ SR

TEMATICKÉ
PLÁNY7 DIELOV

Kurzy pre mládež

GATEWAY
TO MATURITA

Kurz je vhodný pre 8-ročné gymnáziá. Vďaka vhodne vybraným textom žiaci získava-
jú všeobecný prehľad. “Life Skills” ich pripravujú na rôzne životné situácie. Grama�-
ka je vyučovaná v kontexte a je systema�cky opakovaná v rôznych čas�ach lekcie. Je 
vysvetľovaná novou metódou “flipped classroom” cez krátke video, z ktorého môžu 
žiaci odvodiť grama�cké pravidlá aj samostatne. Kurz priebežne pripravuje k jazyko-
vým skúškam, obsahuje sekcie “Gateway to Exam”, venuje sa cvičeniam v skúškovom 
formáte a ponúka kompletné testy. Úrovne A1+ a A2 sú zamerané na jazykovú 
skúšku Cambridge Key.

KOMPONENTY • Student´s Book Pack • Workbook • Teacher’s Book Premium Pack               
• Cvičné testy na maturitu (úrovne B1, B1+, B2)

GATEWAY

Kurz študentov pripraví na základnú aj vyššiu úroveň maturity z anglič�ny. Prvý diel 
Gateway A2 môžu začať používať i študen� so slabou úrovňou znalos� anglič�ny. 
Kurz zohľadňuje výučbu anglič�ny v triedach s rôznou pokročilosťou študentov. Pre 
šikovnejších študentov sú v pracovnom zošite zaradené čas� “Grammar extension”     
a “Vocabulary extension”. Každý diel obsahuje 10 lekcií, ktoré systema�cky                     
a vyvážene rozvíjajú všetky štyri jazykové zručnos� a zároveň sa sústreďujú na 
grama�ku a slovnú zásobu. Po každej párnej lekcii nasleduje dvojstrana “Gateway to 
exam” zameraná na nácvik správnych testových stratégií a oboznámenie sa s formát-
mi úloh vyskytujúcich sa na jazykových skúškach. 
Gateway (1st edition) je v ponuke do vypredania zásob.

KOMPONENTY • Student´s Book Premium Pack • Student´s Book Pack • Workbook             
• Teacher’s Book Premium Pack • Cvičné testy na maturitu (úrovne B1, B1+, B2) 

OPTIMISE

Kurz komplexne pripravuje �nedžerov na jazykové skúšky. Je vhodný aj pre 8-ročné 
gymnáziá. Na tvorbe kurzu sa podieľali autori úspešnej série Laser. Úroveň A2 prip-
ravuje na jazykovú skúšku Cambridge Key. Efek�vne rozvíja všetky štyri jazykové 
zručnos�, grama�ku a slovnú zásobu a súčasne pripravuje na typické skúškové 
otázky. Kurz je aktualizovaný na nový formát skúšok platný od roku 2020.

KOMPONENTY • Student´s Book Premium Pack • Student´s Book Pack • Digital Student’s 
Book Premium Pack • Online Workbook • Workbook without answer key • Workbook with 
answer key • Teacher´s Book Premium Pack
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UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/MCM_SS_1.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/MCM_SS_2.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/MCM_SS_3.pdf



A1+ - B2 AJ - SJ
SLOVNÍČKY

DOLOŽKA
MŠVVaŠ SR

TEMATICKÉ
PLÁNY5 DIELOV

A1 - B1 AJ - SJ
SLOVNÍČKY

DOLOŽKA
MŠVVaŠ SR

TEMATICKÉ
PLÁNY4 DIELY

A1+ - B2 AJ - SJ
SLOVNÍČKY

DOLOŽKA
MŠVVaŠ SR

TEMATICKÉ
PLÁNY6 DIELOVBEYOND

Kurz sa dôsledne zameriava na všetky jazykové zručnos� a na postupné, kumula�vne 
rozvíjanie slovnej zásoby a grama�ckých znalos�. Krea�vny a zábavný prístup                    
k témam mo�vuje žiakov a vzbudzuje ich záujem, dôsledne vyberané typy cvičení 
rozvíjajú nielen komunikáciu, ale aj kri�cké myslenie, organizovanie a plánovanie, 
spoločenské zručnos� a spoluprácu. V každej lekcii sú dve videá. Resource Centre je 
zdrojom rozmanitých  mul�mediálnych materiálov na prácu v triede i doma, tak�ež 
Online Workbook ponúka množstvo ďalších interak�vnych cvičení. Úroveň A2+ je 
odporúčaná MŠVVaŠ SR do 1. ročníka SOŠ.

KOMPONENTY • Student´s Book Premium Pack • Student´s Book Pack • Online Work-
book • Workbook • Teacher´s Book Premium Pack

Kurzy pre mládež
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NEW
INSPIRATION

Kurz je vhodný pre viacročné gymnáziá a stredné odborné školy (12 - 18 rokov). 
Podľa stupňa pokročilos� študentov je možné začať 1. alebo 2. dielom. Široké spek-
trum textov a dialógov zodpovedá veku študentov. Zvláštnu pozornosť autori učeb-
nice venovali rozvoju jazykových zručnos� - každá lekcia obsahuje dvojstránku          
“Integrated skills”, štrukturovaný prístup ku grama�ke - riadené ak�vity prechádzajú 
do voľných ak�vít, kde študen�  môžu uplatňovať osvojené grama�cké znalos�              
v komunikačných situáciách. Časť “Inspira�on Extra!” obsahuje projekty, pesničky, 
scénky, kvízy, hry a iné ak�vity určené pre heterogénne triedy. Na konci lekcií sa 
striedajú čas� “Culture” (zamerané na témy o rôznych kultúrach) a “Review”         
(zamerané na opakovanie učiva).

KOMPONENTY • Student´s Book • Workbook • Teacher´s Book and Test CD and Class 
Audio CD Pack • Interac�ve Classroom (zadarmo pri objednávke nad 15 sád SB+WB)

LASER

Každá učebnica obsahuje 12-14 tema�cky zameraných lekcií, ktoré sa zhodujú              
s maturitnými témami a rovnomerne sa venujú všetkým jazykovým zručnos�am. 
Výučbe slovnej zásoby sa venujú sekcie “Vocabulary”, ktoré sa zameriavajú na slovnú 
zásobu podľa tema�ckých okruhov, kolokácie a metaforické použi�e. Vyššie diely, 
predovšetkým však Laser B2, pripravujú aj na jazykovú skúšku Cambridge First. 
Študen� sa zoznámia so všetkými časťami skúšky a typmi úloh a osvoja si správny 
spôsob ich vypracovania.  

KOMPONENTY • Student´s Book + eBook Pack • Teacher´s Book + eBook Pack • Work-
book with key Pack • Workbook without key Pack • Class Audio CDs

3rd Edi�on

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/MCM_SS_4.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/MCM_SS_5.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/MCM_SS_17.pdf



A1 - C1 AJ - SJ
SLOVNÍČKY

DOLOŽKA
MŠVVaŠ SR6 DIELOV

6 DIELOV A1 - C1

A1 - B2+6 DIELOVOPEN MIND

Kurz je vhodný pre bilingválne stredné školy a pomaturitné štúdium anglič�ny.      
Tema�cky sa lekcie zameriavajú na každodenné a prak�cké témy týkajúce sa štúdia, 
práce   a budúcej kariéry, podporujú kri�cké myslenie študentov. Všetky štyri zruč- 
nos� sú systema�cky rozvíjané, nadobudnuté vedomos� priebežne opakované             
a upevňované. Obsahuje kvalitný video materiál. Vhodné aj ako doplnkový materiál 
na konverzáciu.

Kurzy pre mládež a dospelých
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STRAIGHT-
FORWARD

Kurz je vhodný pre gymnáziá, obchodné a hotelové akadémie. Obsahuje 12 lekcií,        
z ktorých každá je rozdelená na 4 dvojstránkové hodiny, každá dvojstrana je navrh-
nutá na 90 min. Úspech tejto učebnice spočíva v tom, že z každého metodického          
postupu vyberá to najlepšie a aplikuje to, čo podľa skúsenos� učiteľov naozaj fungu-
je. Zaujímavé texty zodpovedajú veku študentov. Metodická príručka pre učiteľa 
obsahuje CD s testami, videami a pracovnými listami. Dôležitou časťou sú "Method-
ology Builders" pre profesný rozvoj učiteľa (navrhujú a rozširujú stratégie vyučova-
nia, ponúkajú alterna�vy, nápady atď.).

KOMPONENTY • Student’s Book • eBook Student’s Pack • Workbook with key and CD       
• Workbook without key and CD • eBook Teacher’s Pack • Class Audio CDs • Digital 
DVD-ROM  

N
O
V
I
N
K
A

LANGUAGE 
HUB

Nová šesťdielna učebnica anglič�ny je navrhnutá tak, aby učiteľ aj �e najkomp-
likovanejšie štruktúry a súčas� jazyka dokázal vysvetliť čo najzrozumiteľnejším      
a najjednoduchším spôsobom. Učebnica podporuje efek�vnu komunikáciu, 
pravidelným a zmysluplným precvičovaním nadobudnutých vedomos� pomáha 
zvyšovať istotu a sebadôveru študentov. Zaujímavé a mo�vujúce lekcie majú 
vyváženú osnovu na rozvoj všetkých jazykových zručnos�. Prak�cký jazyk je    
prezentovaný aj formou zábavných video sérií.

KOMPONENTY • Student’s Book with Student’s App • Workbook with key with 
Student’s App • Workbook without key with Student’s App • Teacher’s Book with 
Teacher’s App

Second Edi�on

KOMPONENTY • Digital Student´s Book Pack • Digital Student´s Book Pack Premium          
• Student’s Online Workbook • Student’s Book Pack • Student’s Book Pack Premium                 
• Teacher’s Book Pack Premium • Workbook Pack with key • Workbook Pack without key 

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/MCM_SS_6.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/MCM_SS_7.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/MCM_SS_8.pdf



A2 / C1

B2 / C1

B2 / C1STRAIGHT TO
FIRST / ADVANCED

Učebnice pripravujú na skúšku Cambridge First / Advanced. Sú určené pre krátke 
kurzy, ideálne 60 - 65 vyučovacích hodín. Obsahujú užitočné rámčeky - Help boxes, 
Remember boxes, Useful language boxes. Po každej druhej lekcii nasleduje obsiahle 
opakovanie. Na internete nájdu študen� i učitelia ďalšie materiály na s�ahnu�e. 
Učebnica vo verzii s kľúčom je vhodná aj na samoštúdium. 

KOMPONENTY • Student´s Book with answers Premium Pack • Student´s Book without 
answers Premium Pack • Student´s Book with answers Pack • Student´s Book without 
answers Pack • Workbook with answers Pack • Workbook without answers Pack                          
• Teacher´s Book Premium Pack

Skúškové materiály

4

READY FOR
FIRST / ADVANCED / IELTS

Učebnice pripravujú na skúšky Cambridge First / Advanced / IELTS. Verzie        
s kľúčom sú vhodné aj pre samoukov. V učebnici je aj prístup k ďalším cviče-
niam na internete (Macmillan Prac�ce Online). Súhrnné štvorstránkové 
sekcie obsahujú prehľad každej čas� skúšky a testových úloh, �ež užitočné 
�py na ich vypracovanie.

KOMPONENTY • Student´s Pack with key + eBook • Student´s Pack without key 
+ eBook • Workbook with key + Audio CD Pack • Workbook without key + Audio 
CD Pack • eBook Teacher’s Pack • Presenta�on Kit

3rd Edi�on / 3rd Edi�on / 2nd Edi�on

LANGUAGE PRACTICE
FIRST / ADVANCED / IELTS

S týmito učebnicami si dôkladne precvičíte slovnú zásobu a grama�ku             
v kontexte. Obsahujú vynikajúco vysvetlenú grama�ku a formy jej použi�a. 
Verzie s kľúčom sú vhodné aj na samoštúdium. Jednotlivé cvičenia kopírujú 
typy úloh z jazykových skúšok.

KOMPONENTY • Student´s Book and extra prac�ce with key Pack • Student´s 
Book and extra prac�ce without key Pack

5th Edi�on / 4th Edi�on / 1st Edi�on

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/MCM_SS_9.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/MCM_SS_10.pdf



A1 - C2

A2 / B2

B2 / C1

Doplnkové materiály

Publikácie obsahujú skúšobné testy na príslušné jazykové skúšky. Obsahujú 
sprievodcu, cvičenia a vzorové odpovede. Verzie s kľúčom sú vhodné aj na 
samoštúdium. 
Testbuilder IELTS 2 je v ponuke do vypredania zásob.

KOMPONENTY • Student´s Book with key Pack • Student´s Book without key 
Pack

5

Skúškové materiály

FIRST / ADVANCED / IELTS
TESTBUILDER
3rd Edi�on / 3rd Edi�on / 2nd Edi�on

LANGUAGE PRACTICE
elementary / intermediate

Učebnice precvičujú slovnú zásobu a grama�ku v kontexte. Verzie s kľúčom sú vhodné aj 
na samoštúdium. 

KOMPONENTY • Student´s Book and extra prac�ce with key Pack • Student´s Book and extra 
prac�ce without key Pack

MACMILLAN ENGLISH GRAMMAR IN CONTEXT
essen�al / intermediate / advanced

Lekcie začínajú zrozumiteľným vysvetlením jednotlivých grama�ckých javov, po ktorom 
nasleduje množstvo cvičení. Precvičovanie začína na izolovaných vetách, pokračuje 
používaním v kontexte článku alebo dialógu. Použité texty obsahujú rôzne zaujímavé 
informácie z oblas� vedy, umenia a histórie, a tak podporujú metódu CLIL. Ob�ažne slová 
sú v textoch zvýraznené žltým podfarbením, ich význam je vysvetlený na priloženom 
CD-ROMe a obsahuje aj ďalšie cvičenia. Verzie s kľúčom sú vhodné na samoštúdium. 

KOMPONENTY • Student´s Book with key and CD-ROM Pack • Student´s Book without key and 
CD-ROM Pack

3rd Edi�on / 3rd Edi�on 

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/MCM_SS_11.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/MCM_SS_12.pdf



B12 DIELY

B1 - C23 DIELY

A1 - C15 DIELOVSKILLFUL

Sada 2 učebníc je v každej úrovni rozdelená podľa zručnos�:
Listening & Speaking
Reading & Writing
Učebnice sú určené predovšetkým pre študentov univerzít, ale sú vhodné aj pre 
študentov stredných škôl pripravujúcich sa na vysokoškolské štúdium. Ponúkajú 
dôkladnú jazykovú prípravu a osvojenie si akademických zručnos� krok za krokom 
prostredníctvom zaujímavých tém, dynamickým obsahom a zmysluplnými úlohami    
a ak�vitami. Odporúčame aj pre bilingválne gymnáziá na dôkladnejšie precvičovanie 
jazykových zručnos�. 

KOMPONENTY • Premium Student´s Book Pack • Premium Teacher´s Pack 

Doplnkové materiály
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2nd Edi�on

DESTINATION
B1, B2, C1/C2

Séria učebníc, v ktorých sú striedavo zaradené lekcie na precvičenie grama�ky              
a lekcie na precvičovanie slovnej zásoby. V každej knihe sú opakovacie lekcie, postu-
pové testy a prehľadné prílohy (nepravidelné slovesá, predložkové väzby, frázové 
slovesá...). 
 

KOMPONENTY • Student´s Book with key • Student´s Book without key

COMMUNICATE
1 , 2

Obidve učebnice sú na úrovni B1. Prvý diel obsahuje 15 lekcií a druhý diel 12 lekcií. 
Budujú posluchové a konverzačné schopnos� stredoškolákov pomocou video ak�vít. 
Umožnia im orientovať sa v súkromnom, školskom aj pracovnom prostredí v anglicky 
hovoriacich krajinách. Video materiály interak�vnym spôsobom zoznamujú so všet-
kými aspektami života vo Veľkej Británii. Preberané témy môžu študentom pomôcť 
pripraviť sa na ústnu časť maturity.
 

KOMPONENTY • Coursebook with DVD

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/MCM_SS_13.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/MCM_SS_14.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/MCM_SS_15.pdf



Príručky pre učiteľov
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Metodické príručky ponúkajú hotové �py a ak�vity, ktoré pomôžu učiteľom spestriť hodinu 
alebo sú prak�ckými sprievodcami do určitej oblas� či problema�ky výučby anglického jazyka.

Čítanky

MACMILLAN READERS A1 - B2

Séria ponúka široký výber žánrov, od adaptácií známych literárnych diel po adaptácie                   
populárnych filmov. Texty čítaniek sú podľa úrovne zjednodušené, nielen čo sa týka slovnej 
zásoby, ale aj rozsahom grama�ckých javov, dĺžkou viet i celej knihy. 

POTREBUJETE PORADIŤ?

@ greta.korpadiova@macmillaneducation.com 0905 655 869

Ing. Gréta Korpádiová
ELT Consultant Macmillan Educa�on

www.macmillan.sk


