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Bonusový
systém

FACE 2
           FACE

Učebnica face2face 
je komplexný učebný materiál pre 
všetky jazykové úrovne (A1 – C1 CEFR). Spĺňa 
všetky požiadavky Spoločného európskeho referenčného rámca                            
i Slovenského štátneho vzdelávacieho programu kladené na tento typ 
učebného materiálu. Sada učebníc kompletne pokrýva gramatický a 
lexikálny sylabus pre jednotlivé úrovne. Je rovnomerne rozdelená do 4 
častí (ABCD), pričom každá časť je rozmanitá a je možné samostatne ju 

využiť ako ucelený lesson plan bez ďalšieho dopĺňania.
Bližšie informácie: www.cambridge.org/face2face-2nd-edition

Navrhujeme nasledovné rozdelenie do ročníkov:

B1
B1+
B2
AJ-SJ
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Slovná zásoba: obsahuje okrem 
slov aj kolokácie, frázové slovesá a 
idiómy, teda prirodzený hovorový 
jazyk. Slovné spojenia (kolokácie) 
ďalej nachádzame za účelom 
ďalšieho precvičovania aj v 
článkoch a aktivitách. Slovné       
spojenia sú vysvetlené v časti 
Language summary.

Quick Review: takmer každá 
strana učebnice začína rýchlym 
zopakovaním gramatiky alebo 
slovnej zásoby z predchádzajúcich 
lekcií.

Zručnosť čítania: články sú kratšie a prepojené na ďalšie 
aktivity a zručnosti, čo zabezpečuje variabilitu hodiny. 
Gramatika: vyučovanie gramatiky vychádza z reálneho 
kontextu článkov – gramatické štruktúry sú vyznačené v 
článkoch, aby študent na základe kontextu ľahšie pochopil 
používanie gramatického javu. Gramatiku je možné vyučovať 
deduktívnym i induktívnym spôsobom. 
Rozvoj zručnosti písania: vo Workbooku sa nachádza reading 
and writing portfolio, ktoré postupuje od jednoduchších 
útvarov (napr. e-maily) v nižších úrovniach až po problematiku 
kohéznosti textu a spojovacích výrazov vo vyšších úrovniach.
Pravidelné precvičovanie a preverovanie vedomostí a                 
zručností sa dosahuje prostredníctvom doplnkových testov a 
pracovných listov v Teacher´s Book ako aj prostredníctvom 
DVD s názvom Test Generator, ktorý učiteľovi umožňuje                 
samostatné tvorenie testov. 
Extra Practice: na konci učebnice nájdete doplnkové cvičenia 
ku každej lekcii.

Zručnosť rozprávania - Real World 
language: jazyk, ktorý študent 
využije v každodennom živote 
(napr. opisovanie vecí, ak nevie 
správne slovo, dávanie a                   
odmietanie ponúk, rád a pod.) 
Tieto časti sú plné užitočných fráz.

Počúvanie s porozumením a 
výslovnosť:
Listening: aktivity na počúvanie sú 
prepojené so slovnou zásobou 
reálneho jazyka (napr. „false 
starters“ a pod.) a vyúsťujú do 
precvičovania zručnosti                         
rozprávania a do konverzácie. 
Vo vybraných “tapescripts“ je 
vyznačený správny prízvuk, čo 
študentom výrazne pomáha pri 
osvojovaní správnej výslovnosti. 

komponenty:
Student´s Book with DVD-ROM
Student´s Book with DVD-ROM

+ Online Workbook
Workbook +/- key

Teacher´s Book with DVD
Class Audio CDs (3)

Presentation Plus DVD-ROM
Testmaker CD-ROM

+ Audio CD

typ školy 1. ročník 2.ročník 3. ročník 4.ročník 5.ročník
výstupná 
úroveň

Bilingválna B1/B1+ B2/C1 C1 C1B1+/B2


