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Anglič�na

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

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.

OXICO
jazykové knihy

Panónska cesta 6
851 04 Bratislava

02/544 10 992
02/544 10 993

@ oxico@oxico.sk www.oxico.sk
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Kurz sprevádzaný surikatou Mimi a jej rodinou prináša jedinečný     
prístup “Hop on & Hop off”, ktorý umožňuje preberať učivo tak, ako je 
uvedené v učebnici (Hop on) alebo si ho podľa svojich potrieb učitelia 
prispôsobia (Hop off). Podľa počtu vyučovacích hodín sú na výber dve 
verzie učebníc (štandard a PLUS). 

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

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.

Pre materské školy

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 auto-
matického hodnotenia odmeňovania. Praktickou výhodou je, že má v sebe integrované 
audio, video, flashcards a test generator.
Viac informácií: http://www.macmillannavio.com 

DEX

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    

Kurz sprevádza priateľský dinosaurus Dex. Ponúka učebnicu v štandard-
nej alebo rozšírenej verzii (Plus). Teacher’s Presenta�on Kit umožňuje 
používanie interak�vnej tabule na hodinách a Resource Centre poskytuje 
učiteľom rozmanité zdroje na výučbu. Pomocou Dex’s Magic Phonics de� 
získajú perfektnú výslovnosť.    

CAPTAIN JACK / HELLO JACK

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

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/MCM_ZS_1.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/MCM_ZS_2.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/MCM_ZS_3.pdf
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7 DIELOV A1 - B1

6 DIELOV A1 - A2
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AJ - SJ
SLOVNÍČKY

DOLOŽKA
MŠVVaŠ SR

TEMATICKÉ
PLÁNYTIGER TIME

Kurz vhodný od 1. ročníka ZŠ prezentuje anglický jazyk prostredníctvom príbehov         
s rôznymi postavami, ktoré spolu s deťmi rastú a vyvíjajú sa. Jazyková výučba je �ež 
integrovaná do piesní, hier a role-plays. Súčasne sa u de� rozvíja spolupráca, samo-
statnosť a sociálne zručnos�. Súčasťou učebnice je prístupový kód do eBook                  
a Student’s Resource Centre, v ktorom nájdu de� i rodičia interak�vne úlohy na 
prácu doma. 

KOMPONENTY • Student´s Book + eBook + Resource Centre Pack • Ac�vity Book                  
• Teacher’s Book + eBook Pack • Audio CD • Flashcards

Kurzy pre 1. stupeň ZŠ

Kurz vhodný pre 1. a 2. ročník ZŠ (prvé dva diely). Prvý diel neobsahuje prvky čítania 
a písania. De� sa zoznamujú s anglickým jazykom pomocou príbehov,                             
tzv. story-based approach. Samozrejme sú vo výučbe zastúpené piesne a zábavné 
ak�vity. V 3. ročníku ZŠ je možné nadviazať napr. kurzom English World.

KOMPONENTY • Pupil´s Book Pack • Ac�vity Book • Teacher’s Book + Digital Pack • Class  
Audio CD • Flashcards

MACMILLAN
ENGLISH QUEST

AJ - SJ
SLOVNÍČKY

DOLOŽKA
MŠVVaŠ SR

TEMATICKÉ
PLÁNY

AJ - SJ
SLOVNÍČKY

DOLOŽKA
MŠVVaŠ SR

TEMATICKÉ
PLÁNY

ACADEMY 
STARS

Kurz dôsledne a rovnomerne rozvíja všetky jazykové zručnos�, grama�ku, aj komu-
nikáciu. Pripravuje aj na detské jazykové skúšky Cambridge Young Learners English 
Tests (YLE). Moderným spôsobom u de� rozvíja kri�cké myslenie, samostatnosť            
a sociálne hodnoty. Inova�vne pristupuje k výučbe grama�ky za pomoci vizuálnych 
blokov “Graphic Grammar”. Sekcie s názvom “Be a Star” prostredníctvom ak�vít 
mo�vujú a podporujú žiakov, hodno�a a oceňujú ich pokrok a úspechy. Test Genera-
tor umožňuje pravidelné opakovanie učiva s hodnotením a Assesment Pack obsahu-
je cvičné testy na prípravu na Cambridge YLE. 

KOMPONENTY • Pupil´s Book Pack • Workbook • Teacher’s Book Pack • Alphabet Book 
(Starter) • Class Audio CD 

Kurzy pre 1. - 2. stupeň ZŠ

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/MCM_ZS_4.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/MCM_ZS_5.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/MCM_ZS_6.pdf
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6 DIELOV A1 - B1

7 DIELOV A1 - A2

Kurzy pre 1. - 2. stupeň ZŠ
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MACMILLAN
NEXT MOVE

AJ - SJ
SLOVNÍČKY

DOLOŽKA
MŠVVaŠ SR

TEMATICKÉ
PLÁNY

Kurz prináša do triedy reálny život. Úroveň Starter je vhodná aj pre prvákov, 
prípadne v poslednom ročníku škôlky.  Kurz má veľmi flexibilný obsah, voliteľné 
doplnkové ak�vity, digitálne komponenty pomáhajú vytvoriť rozmanité                             
a zaujímavé vyučovacie hodiny. V každej lekcii sú jedinečné úvodné cvičenia, pútavé 
témy, vizuálne krásne spracované zaujímavé ak�vity, cez ktoré žiaci precestujú celý 
svet a učia sa o rôznych krajinách. Teacher Presentation Kit obsahuje "Culture 
videos", �ež digitálnu učebnicu a animovanú prezentáciu "Phonics". V rámci príbe-
hov sa žiaci učia aj spoločenskú a občiansku výchovu (CLIL). 

KOMPONENTY • Pupils´s Book Pack • Workbook • Teacher’s Book Pack • Class Audio CD 
• Presenta�on Kit

AJ - SJ
SLOVNÍČKY

DOLOŽKA
MŠVVaŠ SR

TEMATICKÉ
PLÁNYGIVE ME FIVE

Kurz kladie veľký dôraz na zapojenie žiakov do vyučovacieho procesu a rozvoj schop-
nos� 21. storočia. Dynamický a zábavný obsah zlepšuje a udržuje mo�váciu žiakov      
a zvyšuje ich úspešnosť pri skúškach. Učebnica �ež formuje sebavedomie žiakov          
v komunikácii. Poskytuje jedinečné možnos� pre nácvik voľnej i riadenej konverzácie                       
v rozličných kontextoch. Dôraz na ak�vitu žiakov, ich autonómiu a sociálnu kompe-
tenciu pomáha žiakom využiť ich skutočný potenciál. Projekty, ktoré sú súčasťou                        
jednotlivých lekcií, podporujú �movú prácu, spoluprácu žiakov, ich krea�vitu a rozví-
jajú ich myslenie.

KOMPONENTY • Pupil´s Book with Navio App • Ac�vity Book • Teacher’s Book with 
Navio App • Audio CD • Flashcards

Viac informácií 
o platforme Navio 
sa dozviete na strane 1.

AJ - SJ
SLOVNÍČKY

DOLOŽKA
MŠVVaŠ SR

TEMATICKÉ
PLÁNY

ENGLISH 
WORLD

Kurz pre de� od 3. ročníka ZŠ, keďže je od 1. dielu používané písanie a čítanie. 
Podporuje komunikáciu, sprevádzanú cvičeniami na posilnenie zručnos� čítania           
a písania. Učebnica je vizuálne pôsobivo spracovaná, obsahuje prvky CLIL. Učebnica 
je vhodná aj na prípravu na medzinárodné skúšky Cambridge Young Learners.                 
Od 7. dielu sa žiaci môžu pripravovať na skúšku Cambridge PET, First a Advanced 
využi�m komponentu Exam Prac�ce Book.

KOMPONENTY • Pupil´s Book + eBook Pack • Teacher’s Guide + eBook Pack • Grammar 
Prac�ce Book • Workbook • Picture Dic�onary • IWB DVD-ROM • Audio CDs • Posters             
• Flashcards (Level 1 - 3)

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/MCM_ZS_7.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/MCM_ZS_8.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/MCM_ZS_9.pdf
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GLOBAL STAGE

Kurz využíva prirodzenú detskú zvedavosť, rozvíja myslenie, poskytuje deťom 
znalos� a schopnos�, ktoré im v budúcnos� pomôžu presadiť sa                                       
v konkurenčnom prostredí, naučia sa komunikovať kompetentne a s istotou. 
Unikátny “dual approach” s dvomi Student’s Book kombinujú presne dané 
jazykové osnovy s rozmanitým vzdelávacím obsahom, pričom zaisťujú dostatok 
príležitos� k prezentovaniu, precvičovaniu a monitorovaniu jazykových schop- 
nos� a pokroku. Aplikácia pre učiteľa (Teacher App) v digitálnom prostredí Navio 
pomáha učiteľom skrá�ť čas na prípravu, poskytuje zábavné vzdelávacie ak�vity 
pre žiakov, podobne ako aplikácia pre žiakov (Student App) rozširuje kontakt            
s anglič�nou mimo vyučovacích hodín. Kurz je pre svoju náročnosť vhodný 
predovšetkým pre bilingválne ZŠ a jazykové školy.

KOMPONENTY • Literacy Book and Language Book with Navio App • Teacher’s Book 
with Navio App 

Kurzy pre 1. - 2. stupeň ZŠ

MOTIVATE

Kurz pre 2. stupeň ZŠ a �nedžerov na jazykových školách. Žiaci sa zdokonaľujú             
vo všetkých jazykových zručnos�ach a vedomos�ach. Je vhodný aj na výučbu                 
v triedach so zmiešanou úrovňou znalos� jazyka. Dôsledne sa zameriava na grama�-
ku v písomnom aj slovnom kontexte, obsahuje pútavé a veku žiakov primerané texty. 
Každá lekcia obsahuje zaujímavé informácie z reálneho sveta, podporuje CLIL                 
a medzikultúrne vzťahy.  

KOMPONENTY • Student´s Book + Digital Book Pack • Workbook + Audio CD • Teacher’s 
Book + Class Audio CD + Test Pack • IWB CD-ROM

AJ - SJ
SLOVNÍČKY

DOLOŽKA
MŠVVaŠ SR

TEMATICKÉ
PLÁNY

Viac informácií 
o platforme Navio 
sa dozviete na strane 1.

Kurzy pre 2. stupeň ZŠ

POTREBUJETE PORADIŤ?

@ greta.korpadiova@macmillaneducation.com 0905 655 869

Ing. Gréta Korpádiová
ELT Consultant Macmillan Educa�on

www.macmillan.sk

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/MCM_ZS_10.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/MCM_ZS_11.pdf
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Kurzy pre 2. stupeň ZŠ
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BEYOND AJ - SJ
SLOVNÍČKY

DOLOŽKA
MŠVVaŠ SR

TEMATICKÉ
PLÁNY

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.  

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

GATEWAY
TO MATURITA

AJ - SJ
SLOVNÍČKY

DOLOŽKA
MŠVVaŠ SR

TEMATICKÉ
PLÁNY

Kurz je vhodný pre SŠ, 8-ročné i bilingválne gymnáziá. Vďaka vhodne vybraným 
textom žiaci získavajú 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 prie-
bežne pripravuje k jazykovým 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. K zakúpeným učebniciam na úrovni 
B1, B1+ a B2 poskytujeme brožúru Príprava na maturitu.

KOMPONENTY • Student´s Book Pack • Digital Student´s Book Pack • Workbook                   
• Online Workbook Pack • Teacher’s Book Premium Pack 

OPTIMISE AJ - SJ
SLOVNÍČKY

DOLOŽKA
MŠVVaŠ SR

TEMATICKÉ
PLÁNY

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 pri- 
pravuje na jazykovú skúšku Cambridge Key. Kurz efek�vne rozvíja všetky štyri jazyko-
vé zručnos�, grama�ku a slovnú zásobu a súčasne pripravuje na typické skúškové 
otázky. Je aktualizovaný na nový formát skúšok platný od roku 2020.

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

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/MCM_ZS_12.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/MCM_ZS_13.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/MCM_ZS_14.pdf
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6

MACMILLAN 
Science / Mathema�cs / Natural and Social Science

KOMPONENTY • Pupil´s Book Pack • Ac�vity Book • Teacher’s Book 

UKÁŽKA
klik

A1+ - B1+6 DIELOV

CLIL

Šesťdielne učebnice pre de� od 7 do 14 rokov. Sú spracované na základe moderných výučbových metód CLIL. 
Knihy sa vyznačujú nielen prak�ckým prístupom, ktorý de� baví, ale aj postupným a dôkladným preberaním 
znalos�. Učebnice obsahujú CD-ROM s interak�vnymi ak�vitami a cvičeniami. Učebnice sú vhodné predovšet-
kým pre školy, kde sa rôzne predmety vyučujú v anglič�ne alebo pre bilingválne školy.

UNCOVERING CLIL

Metodická príručka pre učiteľov, ktorí začínajú uplatňovať CLIL na vyučovaní, ale aj pre 
pokročilejších. Prináša teore�cké poznatky a mnoho prak�ckých nápadov ako metodiku 
CLIL vo výčbe anglič�ny používať. 

MACMILLAN ENGLISH GRAMMAR 
IN CONTEXT Essen�al 

Séria 3 učebníc grama�ky (úrovne Intermediate a Advanced sú vhodné pre SŠ), do ktorých 
boli zaradené zaujímavé texty prepojené na rôzne školské predmety - veda, umenie, 
história atď. Každá úroveň je rozdelená podľa jednotlivých grama�ckých javov. Verzia             
s kľúčom je vhodná aj na samoštúdium. Priložený CD-ROM obsahuje ďalšie interak�vne 
cvičenia, testy a �ež vysvetlenie ob�ažnych slov, ktoré sú v učebnici označené žltým pod-
farbením. 

KOMPONENTY • Student´s Book with Key + CD-ROM Pack • Student´s Book without Key                 
+ CD-ROM Pack  

UKÁŽKA: 
http://www.oxico.sk/U_2020/MCM_ZS_15.pdf http://www.oxico.sk/U_2020/MCM_ZS_16.pdf http://www.oxico.sk/U_2020/MCM_ZS_17.pdf

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/MCM_ZS_18.pdf



A1 - B16 DIELOV

Doplnkový materiál

7

GRAMMAR GOALS

Séria doplnkových učebníc na precvičovanie grama�ky od 3. ročníka ZŠ v kontexte vhod-
nom 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 de� prístupná prezentácia grama�ky zabez-
pečuje zvládnu�e formy, použi�a a významu jazyka. Každá lekcia je rozdelená do 3 úrovní 
podľa náročnos� na bronzovú, striebornú a zlatú, a takto mo�vuje žiaka k dosiahnu�u 
maximálnych vedomos�.

KOMPONENTY • Pupil´s Book Pack • Teacher´s Book Pack  

500 ACTIVITIES FOR THE PRIMARY CLASSROOM

Súbor rozmanitých nápadov a ak�vít na spestrenie, doplnenie  a rozšírenie vyučovania           
v triede pre de� vo veku 4 - 12 rokov. Väčšina z nich nevyžaduje prípravu pomôcok.

700 CLASSROOM ACTIVITIES

Príručka poskytuje široký výber hotových ak�vít, ľahko vyhľadá-
vateľných podľa indexu. Vhodné na spestrenie hodiny, ale aj ako 
zadania na domáce úlohy či prázdninové projekty.

MACMILLAN ENGLISH EXPLORERS
Čítanky v 8 úrovniach podľa veku čitateľov sú špeciálne napísané pre de� 
do 16 rokov. Ponúkajú krásne príbehy alebo prerozprávané klasické 
rozprávky. Súčasťou knižky sú aj doplnkové ak�vity.

MACMILLAN CHILDREN’S READERS
Čítanky v 6 úrovniach pre de� vo veku 6 - 14 rokov prinášajú zábavné                
a zaujímavé informácie z histórie, prírody a sveta okolo nás. Na konci 
knižiek sú cvičenia a obrázkový slovník. 

MACMILLAN GRADED READERS A1 - B2

Séria ponúka široký výber žánrov, od adaptácií známych literárnych diel po 
adaptácie populárnych filmov. Texty čítaniek sú podľa úrovne zjed-
nodušené nielen vzhľadom k slovnej zásobe, ale aj rozsahom grama�ckých 
javov, dĺžkou viet i celej knihy. 

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/MCM_ZS_19.pdf


