
BONUSY ZADARMO 

15 sád pre žiaka 
z jednej úrovne = 
sada pre učiteľa 
ZADARMO 

30 sád pre žiaka 
z jednej úrovne = 2 
učiteľské sady a 1 
Teacher´s 
Resource Pack – 
kopírovateľný 
materiál ZADARMO 

45 sád pre žiaka 
z jednej úrovne = 3 
učiteľské sady + 1 
Teacher´s 
Resource Pack + 1 
DVD ZADARMO 

Iné požiadavky 
prosím konzultujte 
so zástupcom 
vydavateľstva 
Cambridge 
University Press na 
Slovensku 

OBJEDNAJTE SI NASLEDOVNÉ UČEBNICE Z EDIČNÉHO 

PORTÁLU MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR 

 

 

 

PLAYWAY TO ENGLISH 
Vážení učitelia,  

 
vydavateľstvo Cambridge University Press Vám 
predstavuje prepracovanú a doplnenú  
učebnicu Playway to English Second Edition  
určenú pre úroveň PRIMARY (1. stupeň ZŠ).  
Prečo Playway to English Second Edition ? 

 
 žiaci sa učia angličtinu pomocou piesní, básní a hier 
 v učebnici sa využíva metóda Total Physical Response, ktorá zabezpečuje dynamickosť 

vyučovacieho procesu a zážitok z vyučovania 
 predtým, ako žiaci naplno vniknú do čítania, písania a gramatiky vo vyšších úrovniach, 

v úrovni 1 sú na tieto činnosti starostlivo pripravovaní prostredníctvom počúvania 
s porozumením a jednoduchého rozprávania.  

 učebnica je veľmi komunikatívna s dôrazom na počúvanie a rozprávanie. Kladie sa však 
dôraz aj na gramatiku.  

  deti učebnicou sprevádza postava menom Max, s ktorou sa učenie stáva zaujímavejším 
a zábavnejším 

 jednotlivé aktivity sú pripravené tak, aby neustále priťahovali pozornosť žiakov 
a zabezpečovali interaktívnosť vyučovacieho procesu 

 Playway to English Second Edition obsahuje prvky a aktivity CLIL (medzipredmetové väzby), 
ktoré umožnia žiakom vnímať širšie súvislosti už v rannom štádiu učenia jazyka 

 učebnica obsahuje sekcie, ktoré umožňujú pravidelné sebahodnotenie žiakov i kontrolu 
získaných vedomostí 

 pravidelné hry so slovami umožňujú žiakom kreatívne osvojovanie jazykových zručností 
 pomáha budovať u žiakov lingvistickú, muzikálnu, interpersonálnu i pohybovú inteligenciu 
 učebnicu vytvoril tím autorov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s vyučovaním na úrovni 

primary i s publikovaním učebníc 
 učebnica využíva metódu SMILE:  Skill-oriented learning 

Multi-sensory learner motivation 
Intelligence building activities 
Long term memory storage 
Exciting sketches, stories and games 

Second 
Edition 



Základné  informácie  
Autori:  
Gunter Gerngross 
a Herbert Puchta 
 
Úroveň  
Úplní začiatočníci a 
začiatočníci 
 
Vek: 5 – 10rokov 
 
Počet úrovní: 5 
 
Anglicko-slovenský 
slovníček ku všetkým 
úrovniam ZADARMO 
 

Bonusy pre učiteľa ZADARMO 

Pri objednaní dolu uvedeného množstva učebníc Join Us z edičného portálu 
a zakúpení rovnakého množstva pracovných zošitov v spoločnosti Oxico  alebo 

u Vášho lokálneho distribútora, dostanete od nás po predložení dokladu 
o objednaní/zaplatení nasledovné bonusy zadarmo:  

15 sád pre žiaka (učebnica+pracovný zošit) – 1 sada pre učiteľa zadarmo 
(učebnica, pracovný zošit, teacher´s book a audio CD) 
30 sád pre žiaka – 2 sady pre učiteľa + 1 sada flashcards 
45 sád pre žiaka – 3 sady pre učiteľa + 1 sada flashcards + 1 DVD 
 

 

KOMPONENTY UČEBNICE PLAYWAY A PODPORA PRE UČITEĽA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Join Us 
Objavujte so svojimi žiakmi svet angličtiny s tigríkom Tobym, 
kúzelníkmi Pitom a Patom a s mačičkou Magic! Tento 
vynovený a doplnený kurzový materiál vychádzajúci 
z úspešnej učebnice Join In je založený na princípoch 
viacnásobných inteligencií, takže zohľadňuje rozličné 
osobnosti žiakov a štýly učenia sa. Množstvo komponentov 
dáva učiteľom možnosť výberu a poskytuje im značnú 
flexibilitu. Ďalšie informácie a materiály zadarmo získate     
na www.cambridge.org/elt/joinus  

 

 

 

 

 

 

Playway to English Second edition pozostáva z Pupil´s book, Activity book with CD-Rom, Teacher´s book, 
Teacher´s resource pack, Audio CD, DVD, flash cards  a bábky menom Max. Pre učiteľa je k dispozícii aj 
internetová podpora Max Club na http://cup.maxclub.cc/main.html 

Ďalšie materiály pre učiteľa  v slovenčine ZADARMO: anglicko-slovenský slovník ku všetkým úrovniam 
stiahnete TU: http://www.oxico.sk/download/cup.html 
Materiál  na prípravu tematických výchovno-vzdelávacích plánov stiahnete 
 TU: http://www.oxico.sk/download/cup.html 
Metodicko-inštruktážne video k vyučovaniu z PLAYWAY TO ENGLISH nájdete TU: 
http://www.cambridge.org/sk/elt/catalogue/subject/project/custom/item5687844/Playway-to-English-
Teacher-training-films/?site_locale=sk_SK&currentSubjectID=2562984 
 



Základné  informácie  
Autori:  
Caroliine Nixon and 
Michael Tomlinson 
 
Úroveň  
Úplní začiatočníci až 
pokročilí začiatočníci 
 
Vek: 6 – 12 rokov 
YLE: Starter, Movers, 
Flyers 
 
Počet úrovní: 6 
 
Anglicko-slovenský 
slovníček ku všetkým 
úrovniam ZADARMO 
 

Kid´s Box 

Kid´s Box prekypuje skvelými nápadmi  pre 
Vašich žiakov! 

Dodáva Vašim žiakom istotu už pri začiatkoch s učením 
angličtiny a učenie s Kid´s Box je pre žiakov radosťou. Kid´s 
Box je vynikajúcou učebnicou pre detské kurzy všeobecnej 
angličtiny, pričom zároveň v plnej miere pokrýva sylabus 
Cambridgeských skúšok pre mladších žiakov (Cambridge 
Young Learner´s English Tests).  

 

Kľúčové jazykové javy sa precvičujú kontinuálne, čo prispieva k budovaniu 
sebadôvery žiakov a komunikatívny prístup zároveň zabezpečuje, že si žiaci osvojujú jazyk 
v radostnom a nestresovom prostredí.  
 

 Pripravili sme i rozsiahlu podporu pre učiteľa: Interaktívne DVD zapája žiakov              
a prispieva k využívaniu rôznych schopností žiakov a štýlov učenia, zatiaľ čo 
doplnkové materiály v Teacher´s Resource Pack pomáhajú prístupnou formou 
upevňovať cieľový jazyk.  

 Classware k učebnici Kid´s Box 
spája v sebe učebnicu v elektronickej 
podobe spolu s audio nahrávkami a to 
všetko na jednom DVD.  Classware je 
software, ktorý sa primárne používa 
s interaktívnou tabuľou, alebo 
s počítačom a projektorom. Tento 
software do veľkej miery zabezpečí 
interaktívne riešenie úloh na hodine.  

  
 K učebnici Kid´s Box sú dostupné 

online workbooks (elektronické 
pracovné zošity) k úrovni 5 a 6. Tieto zahŕňajú 220 samostatných komunikatívnych 
aktivít, ktoré umožňujú samoštúdium sprevádzané učiteľom. Žiaci vždy uvidia na 
obrazovke iba jednu z aktivít. Takýto formát žiakom napomáha  k lepšej 
sústredenosti.  
 

 Ďalšie informácie získate na www.cambridge.org/elt/kidsbox 
 



Bonusy pre učiteľa ZADARMO 
Pri objednaní dolu uvedeného množstva učebníc Kid´s Box z Edičného portálu a zakúpení rovnakého množstva 

pracovných zošitov v spoločnosti Oxico, alebo u Vášho lokálneho distribútora dostanete od nás po predložení dokladu 
o objednaní/zaplatení nasledovné bonusy zadarmo:  

15 sád pre žiaka (učebnica+pracovný zošit) – 1 sada pre učiteľa zadarmo (učebnica, pracovný zošit, teacher´s 
book a audio CD) 
30 sád pre žiaka – 2 sady pre učiteľa + 1 sada flashcards 
45 sád pre žiaka – 3 sady pre učiteľa + 1 sada flashcards + 1 CLASSWARE (software na interaktívnu 
tabuľu) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKÁŽKOVÉ STRANY UČEBNÍC KID’S BOX:  

KID’S BOX 1 Pupil’s Book 

http://assets.cambridge.org/97805216/88017/excerpt/9780521688017_excerpt.pdf 

KID’S BOX 2 Pupil’s Book 

http://assets.cambridge.org/97805216/88079/excerpt/9780521688079_excerpt.pdf  

KID’S BOX 3 Pupil’s Book 

http://assets.cambridge.org/97805216/88130/excerpt/9780521688130_excerpt.pdf  

http://assets.cambridge.org/97805216/88130/excerpt/9780521688130_excerpt2.pdf  

KID’S BOX 4 Pupil’s Book 

http://assets.cambridge.org/97805216/88185/excerpt/9780521688185_excerpt.pdf 

http://assets.cambridge.org/97805216/88185/excerpt/9780521688185_excerpt2.pdf 

 



 

 

OBJEDNAJTE SI TERAZ UČEBNICU MORE CEZ 

EDIČNÝ PORTÁL 
MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

 

            
            
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebnicu MORE! pre druhý stupeň 
základných škôl a prvý stupeň osemročných 
gymnázií si teraz môžete objednať cez edičný 
portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky. 

http://www.edicny-portal.sk/sk/objednavanie-
ucebnic/_zakladne-skoly/ucebnice-cudzich-jazykov-ii-
stupen 

Viac informácií o učebnici a doplnkových 
materiáloch získate na 
http://www.cambridge.org/sk/elt/catalogue/sub
ject/project/item405195/More!/?site_locale=sk_
SK&currentSubjectID=382415 
 



           Čo Vám ponúka MORE?  
 Učebnica MORE! je odporúčaná Ministerstvom školstva Slovenskej 

republiky (v júni 2010 jej bola udelená odporúčacia doložka MŠ SR)  
 

 Štvorúrovňový kurzový materiál od uznávaného autorského tímu (pod 
vedením Herberta Puchtu) 
 
 

 Moderný komunikatívny materiál, ktorý sa rovnomerne venuje 

precvičovaniu všetkých zručností (reading, speaking, listening, writing, 
grammar) s dôrazom na rozprávanie 
 

 Učebnica sa veľmi jasne a zrozumiteľne venuje gramatike v sekcii GRAMMAR.    
V nej študenti nájdu vysvetlenie gramatiky i riadené precvičovanie prostredníctvom 
pútavých cvičení. Ďalšie cvičenia na precvičovanie gramatiky sú dostupné 
v pracovnom zošite, Teacher´s Resource Pack alebo na internete 
 
 

 LEARN MORE THROUGH ENGLISH umožňujú žiakom vnímať angličtinu 
cez ostatné predmety (matematika, geografia, hudobná výchova, atď.)  
 

 Novinkou sú CULTURE PAGES, ktoré pomôžu žiakom vniknúť do reálií 
anglicky hovoriacich krajín 
 
 

 Učebnica zabezpečuje dôkladné zopakovanie učiva v častiach CHECK YOUR 
PROGRESS 
 

 Interaktívny CD-ROM ktorý je súčasťou učebnice s množstvom aktivít, video sekcií 
a hudby otvára žiakom nové príťažlivé dimenzie učenia jazyka 
 
 

 Software na interaktívnu tabuľu odzrkadľuje obsah učebnice vrátane 
nahrávok a video sekcií. Navyše, tento software je veľmi prístupný užívateľovi 
a zabezpečuje ľahkú prácu s aktivitami na hodine 
 

 Podpora pre učiteľa – súčasťou sady MORE je teacher´s book (didaktická 

príručka), Teacher´s resource Pack – súbor BUILDER CD-ROM, 

vďaka ktorému vytvoríte test v priebehu jednej minúty, online podpora CYBER 
HOMEWORK a podporné materiály v slovenčine 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** Pri štandardnej hodinovej dotácii je možné prebrať všetky štyri diely učebnice v priebehu 
piatich školských rokov. Jeden diel učebnice je koncipovaný na 80-90 vyučovacích hodín 
rozšíriteľných až na 160 hodín využitím všetkých doplnkových materiálov k učebnici.  
 
 

 

 

 

  

 

  

ŠTRUKTÚRA  UČEBNÍC MORE!: 

MORE! 1  Student’s Book  A1  od 5.ročníka ZŠ *** 

http://www.cambridge.org/servlet/file/store6/item2335115/version1/item_97805
21712934_frontmatter.pdf  

MORE! 2  Student’s Book  A2.1 

http://www.cambridge.org/servlet/file/store6/item2373348/version1/item_97805
21713009_frontmatter.pdf  

MORE! 3  Student’s Book  A2.2 

http://assets.cambridge.org/97805217/13078/frontmatter/9780521713078_front
matter.pdf 

MORE! 4  Student’s Book  B1 

http://assets.cambridge.org/97805217/13146/frontmatter/9780521713146_front
matter.pdf 

 



Pokyny k objednávaniu učebníc pre školský rok 2012/2013 

Učebnice z elektronickej objednávky pre školský rok 2011/2012, ktoré boli schválené na 
distribúciu sú označené v objednávke každej školy zelenou farbou. Ostatné učebnice 
(neoznačené zelenou farbou) nebudú distribuované, v prípade ich potreby na nasledujúci 
školský rok je potrebné si ich znova objednať.  
Pri objednávaní učebníc pre školský rok 2012/2013 z uvedenej ponuky schválených resp. 
odporúčaných učebníc na edičnom portáli je potrebné vychádzať z počtu žiakov a učiteľov 
školy a nevytvárať zásoby.  
Nové učebnice ako aj učebnice, ktoré sú spotrebným materiálom, si škola objednáva pre 
všetkých žiakov, prípadne s minimálnou rezervou. Počty objednaných učebníc budú 
kontrolované porovnaním s údajmi zo štátneho štatistického výkazu - školského registra 
detí, žiakov a poslucháčov podľa stavu k 15. 9. 2011, ktoré boli školami nahlásené Ústavu 
informácií a prognóz školstva. Objednávky môžu byť pred distribúciou upravované.  
V ponuke učebníc pre 9. ročník základnej školy sú uvedené aj pripravované nové učebnice, 
ktoré budú k dispozícii v školskom roku 2012/2013; odporúčame si ich objednať pre všetkých 
žiakov deviateho ročníka.  
Zároveň novinkou v ponuke učebníc sú prepisy učebníc do Braillovho písma a elektronické 
verzie učebníc pre žiakov so zrakovým postihnutím, ktoré nájdete v kategórií Základné školy 
– označené veľkými písmenami pri základnej učebnici, napr. LITERÁRNA VÝCHOVA PRE          
5. ROČNÍK ZŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím (PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA).  
Učebnice v ponuke edičného portálu sú rozdelené do troch kategórií (Základné školy, 
Stredné školy a Špeciálne základné školy) a tieto kategórie sa ďalej členia na podkategórie.    
V sekcii METODIKA na edičnom portáli sú k dispozícii zoznamy učebníc v jednotlivých 
kategóriách. Odporúčame, aby si školy podľa týchto zoznamov pripravili počty požadovaných 
učebníc a potom vyplnili elektronickú objednávku učebníc. 
Je nevyhnutné objednať si aj učebnice pre 1. ročník základných škôl. Pri tvorbe objednávky 
odporúčame vychádzať z predpokladaného počtu žiakov. Počty kusov učebníc pre prvé 
ročníky základných škôl si škola bude môcť upraviť po ukončení zápisov detí do prvých 
ročníkov. Otvorenie objednávok sa predpokladá v termíne od 10. do 20. februára 2012. 
Zoznam schválených učebníc na distribúciu pre školský rok 2012/2013 bude uverejnený na 
edičnom portáli v mesiacoch marec – apríl 2012. Učebnice schválené na distribúciu budú       
v elektronickej objednávke každej školy označené zelenou farbou. 
Nižšie sú uvedené pomocné zoznamy učebníc na stiahnutie, do ktorých si môžete poznačiť 
počet učebníc pred vyplnením elektronickej objednávky a metodika objedávania učebníc.  
 

Metodika objednávania učebníc:                                                                         
http://www.edicny-
portal.sk/_img/Documents/METODIKA%202012%202013/2012%202013%20Metodika_obje
dnavania_ucebnic_Skoly%20PDF.pdf  

Učebnice pre základné školy 2012/2013:                                                           
http://www.edicny-
portal.sk/_img/Documents/METODIKA%202012%202013/ZS%20finalne%20zoznamy%20201
2_2013%20EP%2014%2012%202011.pdf  


