
jazykové knihy

    ANGLIČTINA2018
PRE DETI

do 7 rokov

OXICO



90

180

A1

NEW

OXICO     jazykové knihy

UČEBNICE

SUPER SAFARI

Vydajte sa s Vašimi najmenšími žiakmi na dobrodružnú super safari 
cestu!
Super Safari je trojúrovňový kurzový materiál, s ktorým je možné 
efektívne a plnohodnotne vyučovať angličtinu už v materskej 
škole. Učenie hrou: učebnica využíva množstvo hier, pútavých 
príbehov, chytľavých piesní a rýmov, no zároveň neustále zapája 
kognitívne a psychomotorické zručnosti žiakov (TPR aktivity), 
precvičuje ich pamäť, sústredenosť a kreativitu („Think“ pages). 
Deti celou učebnicou sprevádzajú krásne animované zvieratká – 
opička Mike, lev Leo, žirafa Gina a papagáj Polly. Spolu                           
s animovanými priateľmi deti spoznávajú úžasný svet vôkol nich 
prostredníctvom zábavných hier („Real-world“ content pages and 
Projects). Učebnica kladie dôraz aj na prehlbovanie sociálnych 
hodnôt ako spoločné zdieľanie, skupinová spolupráca                       
a pomáhanie druhým, čím  sa zároveň postará aj o celkový vývoj 
osobnosti po jazykovej i sociálnej stránke („Values“ pages). 
„Phonic section“ pomáha budovať základy pre zručnosť plynulého 
čítania a hláskovania. Vďaka jedinečnej koncepcii je pre učiteľa 
jednoduché udržať pozornosť detí aj dlhší čas.

Každá úroveň Super Safari obsahuje farebný Pupil´s Book a Activity 
Book. Metodika je podrobne vysvetlená v Teacher´s Book  – 
príručke pre učiteľa. Super Safari  je bohato zastúpený pokiaľ ide          
o ďalšie komponenty a podporu pre učiteľa. Obsahuje audio CD           
s nahrávkami piesní a básní k učebnici, sadu farebných Flash cards. 
Super Safari Big Book  – veľká kniha (370 x 520 mm), ktorá pomôže 
žiakom lepšie si vizualizovať situácie z príbehov v knihe. Sada je 
doplnená o DVD plné animovaných príbehov a piesní, v ktorých 
vystupujú obľúbené postavičky detí. Nechýba ani Presentation Plus 
– Software na interaktívnu tabuľu, ktorý je digitálnym prevedením 
učebnice, Teacher´s Booku, audio nahrávok a videí. Všetko ešte 
dotvára bohatá podpora pre učiteľa na webovej stránke.

• Pupil´s Book + DVD-ROM
• Activity Book • Teacher´s Book
• Class Audio CDs (2) • DVD-ROM
• Flashcards • Parrot Puppet
• Presentation Plus DVD
• Big Book • Posters (10)

Komponenty:

3
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+www.cambridge.org/sk/cambridgeenglish/catalog/primary/super-safari/family-fun

www.cambridge.org/sk/cambridgeenglish/catalog/primary/super-safari/family-fun

www.cambridge.org/sk/cambridgeenglish/catalog/primary/super-safari/family-fun

info & vzorové strany

ukážka: Pupil´s Book - Level 2, s. 52 - 53 

ukážka: Pupil´s Book - Level 2, s. 46 - 47 
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DEX

Učebnica v troch úrovniach pomôže deťom v spoločnosti dráčika 
Dexa objavovať, učiť sa a hrať sa s angličtinou. Učebnice Dex, 
založené na príbehoch, poskytujú podporu, zábavný kontext                     
a množstvo veku primeraných aktivít pre malé deti. Každá úroveň 
má 6 lekcií (vo verzii PLUS 8 lekcií). Každá lekcia má centrálnu tému, 
ku ktorej sa deti najprv naučia slovíčka, potom pracujú s príbehom 
a cez pesničky, detské rýmovačky, akčné videá a balík hier si deti 
utvrdzujú slovnú zásobu a prechádzajú od pasívneho                        
porozumenia k aktívnej tvorbe samostatných odpovedí. Popri 
jazyku sa deti naučia aj základné zručnosti potrebné pre život, 
napr. ako spolupracovať, ako sa slušne správať a tiež kognitívne  a 
motorické zručnosti. 
Jednoduchou metodikou prvotného spoznávania, cez zapájanie sa 
a využívanie poznatkov, učiteľ dosiahne maximálnu produktivitu 
u detí. Pomocou Dex Magic Phonics deti získajú perfektnú               
výslovnosť.

Popri dôslednej podpore učiteľa v každom kroku vyučovacej 
hodiny obsahuje učiteľská metodika (TB) aj integrovaný Teacher’s 
Presentation Kit, prístupný cez online kód. Obsahuje všetky 
materiály na prácu s interaktívnou tabuľou a rozvíja schopnosti 
detí pracovať s modernými vzdelávacími prostriedkami. 

• Pupil´s Book Pack/Pack Plus
• Teacher´s Book Pack • CD 
• Puppet Dex • Literacy Book
• Presentation Kit DVD-ROM
• Flashcards • Storycards
• Wallhanging 

Komponenty:

3
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+www.macmillan.sk/dex
www.macmillan.sk/dexinfo & vzorové strany

ukážka: 
Pupil´s Book
Level Discover 
with Dex 1
s. 10  - 11
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UČEBNICE

HIPPO AND 
FRIENDS
Doprajte vaším najmenším žiakom dobrodružstvo                               
s hrošíkom Hippo a jeho zvieracími kamarátmi. Učebnica 
Hippo and Friends je kurzový materiál pre materské školy. 
Prichádza v troch úrovniach a je určený pre vekovú skupinu 
detí od 3 do 5 rokov. Využíva hravý prístup k vyučovaniu 
angličtiny prostredníctvom hier, piesní a rýmov. Zvieratká 
vovedú deti do každodenných situácií (hra v záhrade, cesta 
do školy, stretávanie sa s kamarátmi a pod.). Jazyk sa          
prezentuje vo frázach, ktoré sa často opakujú a žiak si ich 
ľahko zapamätá. Materiál zároveň poskytuje pravidelné 
opakovanie hravou formou a množstvo aktivít pre rôzne 
typy žiakov. Lekcie spravidla začínajú piesňou a končia 
príbehom. 

Hippo and Friends je výborne ilustrovaná učebnica, ktorá 
prináša najmenším jazyk vo forme a podobe, ktorá im je 
prirodzená. Hippo and Friends je spracovaný s ohľadom na 
minimálne úsilie učiteľa a je vhodný pre školy, ktoré         
poskytujú 1 až 5 hodín týždenne. Učebnica ponúka bohatú 
podporu pre učiteľa v podobe extra komponentov                  
(flashcards, story posters, photocopiable extras a online 
materiálov). 
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+

www.cambridge.org/hippo-and-friends/

www.cambridge.org/hippo-and-friends/
info & vzorové strany

• Pupil´s Book 
• Teacher´s Book • CD 
• Flashcards 
• Story Posters (6)
• Photocopiable Extras

Komponenty:

ukážka: 
Pupil´s 
Book  
Level 1 
s. 14  - 15
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CAPTAIN 
JACK
Cieľom učebnice je pomôcť žiakom z materských                              
a jazykových škôl, aby sa stali sebavedomými študentmi 
angličtiny. Výučba je postavená na objavovaní sveta okolo 
nás, pri ktorom deti sprevádza papagáj Jack, mačička Fluffy             
a deti Katie a Danny. Učebnica obsahuje témy zo života         
,,My World“ (napr. hygiena, životné prostredie,                             
samostatnosť), ktoré pomáhajú deťom poznávať svet                    
v anglickom jazyku. Témy sú doplnené veľkým počtom 
pesničiek, rutinných činností a hier, TPR a prácou s bábkou. 
Metodika výučby je založená na dvoch konceptoch: 
Story-Based  - výučba pomocou príbehu, TPR (Total Physical 
Response) – zapojenie motorickej aktivity do procesu           
osvojovania si jazyka.  

Obsahuje perforované pracovné listy, ktoré možno ľahko 
vytrhnúť a používať postupne. Pracovné listy rozvíjajú 
motorické a kognitívne schopnosti detí pomocou                                 
priraďovania, krúžkovania, obrázkami ,,press-outs“ (obrázky 
ako vystrihovačky, ale bez potreby použitia nožníc) a pod. 
Každý žiak má v učebnici priložený Multi-ROM s výučbovým 
programom a nahrávkami pesničiek z učebnice.

Úrovne učebnice:
• Hello Jack:   pre deti od 3 rokov
• Captain Jack 1:  od 4 rokov (aj pre začiatočníkov)
• Captain Jack 2:  od 5 rokov

3
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+ www.macmillan.sk/captain-jack
www.macmillan.sk/captain-jackinfo & vzorové strany

ukážka: 
Pupil´s 
Book  
Level 2
s. 04  - 05

• Pupil´s Book + Multi-ROM
• Plus Book + Multi-ROM
• Teacher´s Book • CD 
• Photocopiables CD-ROM
• DVD-ROM • Flashcards 
• Flip over Book • Puppet 

Komponenty:
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UČEBNICE

HAPPY HOPPY

Obrázková učebnica angličtiny, ktorá na 40 stranách                       
predstavuje základné slovíčka a frázy kľúčových tém 
predškolského a mladšieho školského veku (farby, počítanie, 
bývanie, rodina, zvieratá, počasie, jedlo, obliekanie atď.).
Súčasťou knihy je audio CD s 26 tematicky zameranými 
piesňami i s jednoduchým audio-slovníčkom. Deti si                    
zafixujú správnu výslovnosť a úplne prirodzene si vytvoria 
pamäťové vzorce najbežnejších fráz. Kniha má slúžiť hlavne 
ako sprievodný obrázkový a textový materiál ku vloženému 
CD (obsahuje texty všetkých piesní aj fonetický prepis                   
jednotlivých slovíčok).
Piesne, básničky a riekanky, jednoduché melódie spolu s 
neustálym opakovaním 
nám pomáhajú lepšie si 
ich vštepiť do pamäti a 
zároveň spájajú jazykový 
prejav s pohybom. 

Happy Hoppy kartičky:
2 súpravy 52 obojstran-
ných SJ-AJ kartiček. 
Obrázkové kartičky so 
slovíčkami môžu využiť 
jednotlivci, dvojice či 
celé skupiny ako 
pomôcku na rôzne 
jazykové aktivity a hry na 
precvičovanie a rozšíre-
nie slovnej zásoby.

Pracovné listy: 40 pracovných listov na precvičovanie 
nadobudnutej slovnej zásoby pomocou príjemných činností, 
akými sú kreslenie, počítanie, spájanie slov s obrázkami či 
riešenie jednoduchých hlavolamov. Jednotlivé listy môže 
učiteľ využiť pri alternatívnej výučbe novej látky alebo na 
opakovanie už prebratého učiva.
Pexeso: podporuje pamäť a logické uvažovanie. V každom 
páre pexesa je jedna kartička s farebným obrázkom so 
slovenským textom a druhá s rovnakým obrázkom                             
s anglickým textom vrátane fonetického prepisu výslovnosti. 
Stolové hry: deti pri hre rozvíjajú svoj intelekt, ale aj                       
trpezlivosť, vytrvalosť a pamäť. 

1
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+NEWwww.happyhoppy.sk/happy-hoppy-komplet

www.happyhoppy.sk/happy-hoppy-kompletinfo & vzorové strany 
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500 ACTIVITIES 
FOR THE PRIMARY CLASSROOM

ACTIVITIES 
FOR VERY YOUNG LEARNERS

Hlavným cieľom tejto knihy je poskytnúť okamžitú a v praxi 
použiteľnú odpoveď na otázku: Čo budem zajtra v triede 
robiť?
Kniha slúži hlavne na doplnenie a rozšírenie vašej učebnice 
angličtiny, ktorá by mala slúžiť ako hlavná kostra výučby, aby 
bolo dokonale zaistené systematické opakovanie, postupné 
zvyšovanie obtiažnosti a nadväznosť vo vyučovacích 
hodinách. V knižke 500 Activities nájdete nápady na 500 
aktivít na výučbu angličtiny u detí vo veku 4-12 rokov.       
Väčšina z nich nevyžaduje prípravu pomôcok. 

U každej aktivity nájdete prehľadne tieto informácie:
• Level – pokročilosť žiakov, pre ktorú je aktivita určená
• Age – vek, pre ktorý je aktivita určená
• Organization – samostatná práca alebo v pároch
• Aims – čo je cieľom aktivity 
• Language focus – aké jazykové oblasti daná aktivita rozvíja
• Materials – potrebné materiály
• Procedure – presný postup
• Comments and Suggestions – prečo sa dané aktivity robia

Kniha je rozdelená do oddielov podľa typu aktivít, napr. 
Storytelling and drama, Art and craft, Reading and writing                  
a pod. Každý z nich začína krátkym metodickým úvodom do 
danej oblasti výučby cudzieho jazyka. Ďalšie rady                              
a doporučenú literatúru k téme nájdete na konci knihy.
Metodický obsah knihy ocenia predovšetkým učitelia, ktorí 
učia žiakov tejto vekovej kategórie prvýkrát, alebo 
neaprobovaní učitelia angličtiny.

1
DIEL

1
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www.macmillan.sk/500-activities

www.macmillan.sk/500-activities
info & vzorové strany

www.cambridge.org/activities-very-young-learners/
www.cambridge.org/activities-very-young-learners/
www.cambridge.org/activities-very-young-learners/
www.cambridge.org/activities-very-young-learners/

info & vzorové strany

Výborný doplnkový metodický materiál pre učiteľov                       
v materských školách, na prvom stupni základných škôl             
a učiteľov detských kurzov v jazykových školách. Aktivity sú 
prevažne určené pre žiakov vo veku 4 až 7 rokov, niektoré          
z aktivít je možné prispôsobiť aj pre iné vekové kategórie. 
Táto praktická metodická príručka obsahuje viac ako 90 
aktivít, ktoré učiteľ môže ihneď použiť. Vďaka dlhoročným          
skúsenostiam autorov je príručka Activities for very young 
learners  detailne prepracovaná a dlhodobo vyhľadávaná 
medzi učiteľmi. V úvode sami autori opisujú osobitosti 
cieľovej skupiny žiakov, pre ktorých je príručka určená               
a vzdelávacie ciele príručky. Autori zároveň ponúkajú               
riešenia na množstvo špecifických situácií, ktoré vznikajú v 
triede a môžu negatívne ovplyvniť vyučovací proces mladých 
žiakov. Aktivity sú zoradené do nasledovných 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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jazykové hry GAMES

OBRÁZKOVÁ 
ANGLIČTINA S KRTKOM

Krtko spolu s kamarátmi pomáha deťom s anglickými 
slovíčkami. Zošit obsahuje 48 slovíčok, ktoré sú na listoch                 
z pevného kartónu a dajú sa ľahko vylomiť a použiť. Deti sa 
pomocou obrázkov zábavnou a hravou formou zoznámia so 
základnými anglickými slovíčkami. Hra je vhodná pre deti od 
6 rokov.

Prostredníctvom týchto hier si netradičnou a zábavnou 
formou precvičíte základnú slovnú zásobu vo vybranom 
jazyku (AJ, NJ, ŠJ, RJ) a zaradíte nové pojmy do aktívnej 
slovnej zásoby. Hry sú určené pre všetkých, ktorí sa začínajú 
učiť cudzí jazyk, predovšetkým žiakom základných škôl a ich 
rodičom a učiteľom. Súbor 4 herných plánov je určený pre 
dvoch a viac hráčov. Na jednotlivých herných plánoch sú 
spracované tieto témy: jedlo, ľudské telo a oblečenie, 
domov a príroda. Hráči postupujú po políčkach na základe 
výsledku hodov kocky a podľa úspešnosti riešenia úloh 
uvedených v políčkach. V knihe ďalej nájdete: 4 tematické 
sady pexesa, jednoduché pravidlá hry a námety na ďalšie 
hry. Súčasťou hry nie je kocka a figúrky. 

STOLOVÉ HRY
PRECVIČUJEME ANGLIČTINU

A1A1 2
DIELY

KRTKO A KAMARÁTI
ANGLIČTINA PRE NAJMENŠÍCH

Angličtina pre najmenších s Krtkom a jeho kamarátmi! 
Náučný balíček na výučbu angličtiny obsahuje obrázkový 
slovníček a pexeso. V ponuke sú dve verzie: krtko a rok, 
krtko a kamaráti.

A1

2
DIELY

KOMPLETNÚ PONUKU 
JAZYKOVÝCH HIER

nájdete na stránke:
www.oxico.sk/cennik_link//JAZYKOVE-HRY_2018.pdf



BONUS for TEACHERS učiteľské bonusy
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CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS:
Hippo and Friends a Super Safari:

MACMILLAN EDUCATION:
Dex a Captain Jack:

POČET NAKÚPENÝCH SÁD ZÍSKAVATE ZADARMO

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

A) ZADARMO: TB + CD              
alebo                                              

B) ZADARMO: SB + WB

30 sád  = 30 SB + 30 WB          
alebo 60 SB                                 
alebo 80 WB            

2SB + 2WB + TB + CD

45 sád  = 45 SB + 45 WB            
alebo 90 SB                                 

alebo 120 WB            

2SB + 2WB + TB + CD                 
+ IWB (software na 
interaktívnu tabuľu) 

* Bonusy k objednávke je potrebné s i  vyžiada ť písomne u 
dis tribútora  OXICO

ALEBO: ind ividuá lna  dohoda  s vydavateľstvom 
v závislosti od hodnoty objednávky.

ALEBO:  Vlastný výber kníh v hodnote 5% zo sumy 
objednaného tovaru

POČET NAKÚPENÝCH SÁD ZÍSKAVATE ZADARMO

15 SB TB + class CD              

30 SB SB + WB + TB + class CD

nad 60 SB/WB
individuálna dohoda s 

vydavateľom

ALEBO:  Vlastný výber kníh v hodnote 5% zo sumy 
objednaného tovaru

* Bonusy k objednávke je potrebné s i  vyžiada ť písomne u 
dis tribútora  OXICO

V prípade akýchkoľvek otázok k výučbe                     
a titulom z anglického jazyka Vám radi 

poradíme. 

V prípade akýchkoľvek otázok k výučbe                         
a titulom z anglického jazyka Vám radi 

poradíme. 

PaedDr. Peter Bojo, PhD.
ELT Representative

E-mail: pbojo@cambridge.org
Tel: (+421) -0-908 614 039
Tel: 02/ 54 41 09 92 - 3

Ing. Gréta Korpádiová
ELT Consultant

E-mail: g.korpadiova@macmillan.sk
Tel: (+421) -0-905 655 869
Tel: 02/ 54 41 09 92 - 3



Zaujali Vás niektoré z titulov?
OBJEDNAJTE SI ICH U NÁS!

Pri objednávaní prosíme vždy čitateľne uviesť: 

• presný a úplný názov učebnice vrátane úrovne

• počet objednaných kníh

• presnú adresu odberateľa a kontaktnú osobu s tel. číslom  
   (balíky doručujeme kuriérskou službou)

• telefonické objednávky vybavujeme len formou dobierky    
  (platba v hotovosti pri preberaní balíka) alebo osobného 
   odberu u nás v distribúcii OXICO na Panónskej ceste 6 
   v Bratislave v pracovné dni od 8:00 do 16:30 hod.

SME VÁM K DISPOZÍCII!

SYMBOLY:

75

120 ROZŠÍRITEĽNÝ
POČET HODÍN

A1 DOSTUPNÉ
ÚROVNE

6
DIELOV

POČET DIELOV
V KURZE

NOVINKA
PRE ROK 2018

+ DOPLNKOVÉ AKTIVITY 
(stránka vydavateľstva)

NA TITUL JE UDELENÁ
DOLOŽKA MŠVVaŠ SR

DOLOŽKA
MŠVVaŠ

VÝHODY 2018:

• poštovné zadarmo: • pri objednávke nad 166 €             
                          • pre školy pri objednávke nad 100 €
                                           inak účtujeme poštovné 3,15 €

• Tovar, ktorý je na sklade, vybavujeme do 2 - 5 pracovných 
dní, ak nie je skladom, doba dodania je cca 3 – 6 týždňov 
(podľa vydavateľstva a dostupnosti),

• bezplatné zapožicanie kníh na 1 mesiac (ako vzorku 
neposielame CD, DVD, IWB a kopírovateľné materiály)

• na písomné objednávky bonus na vlastný výber kníh 
zadarmo v hodnote 5% zo sumy zakúpeného tovaru.

E-mail: oxico@oxico.sk            

WEB: www.oxico.sk

(+421) 02/544 10 992 - 3

Panónska cesta 6
851 04 Bratislava 

Otváracie hodiny
Po  - Pia: 8:00  - 16:30 h

@

NEW


