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2 a 3
Ministerský príspevok sa vzťahuje na diely:

1 a 2
6 dielov
A1 - A2

MACMILLAN 
ENGLISH QUEST

DOLOŽKA MŠVVaŠ Materiál na TVVP AJ - SJ  slovníčky

DOLOŽKA MŠVVaŠ

Ministerský príspevok sa vzťahuje na diely:
2 a 3

3 diely
pre-A1

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). 

MIMI’S WHEEL

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
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online 
UKÁŽKY level 1 level 2 level 3

BONUSOVÝ
SYSTÉM

BONUSOVÝ
SYSTÉM

Kurz má celkovo 6 dielov, ale odporúčame predovšetkým prvé dva diely pre 
1. a 2. ročník ZŠ. 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
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školská cena učebnice

10,35€

level 3 level 4 level 5 level 6



2 a 3

TIGER TIME

KID’S BOX
Updated Second Edi�on

Kurz poskytuje 100 - 250 vyučovacích hodín. Začína úrovňou starter, ktorá 
neobsahuje prvky písania a čítania. Druhé aktualizované vydanie kurzu  si 
zachovalo všetky vlastnos� prvého vydania, avšak prináša niekoľko 
zaujímavých noviniek: online ak�vity, CLIL sekcie, sekciu "Phonics" na 
zlepšenie čítania, rozprávania a výslovnos�. Kurz obsahuje množstvo piesní, 
krátke animované príbehy a dokumenty, hry, kvízy a veľa iného. Doplnkom 
pre úrovne 1 a 2 je písanka Monty´s Alphabet Book. Pripravuje na detské 
jazykové skúšky Cambridge YLE.  
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2 a 3
Ministerský príspevok sa vzťahuje na diely:

starter - 6
6 dielov
A1 - A2

DOLOŽKA MŠVVaŠ Materiál na TVVP AJ - SJ  slovníčky

BONUSOVÝ
SYSTÉM

KOMPONENTY • Pupil´s Book • Ac�vity Book with Online Resources • Teacher’s 
Book  • Class Audio CDs • Teacher’s Resource Book with Online Audio • Presenta-
�on Plus DVD-ROM 

http://www.oxico.sk/lg/aj/cambridge/?bid=kids_box http://www.oxico.sk/lg/aj/cambridge/?bid=kids_box
online 
INFO UKÁŽKY a DOPLNKOVÉ MATERIÁLY

Kód na stiahnutie softwaru na interaktívnu tabuľu zadarmo na požiadanie 
na pbojo@cambridge.org 

školská cena učebnice

10,35€

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, samostatnosť a sociálne zručnos�. Súčasťou učeb-
nice je prístupový kód do eBook a Student’s Resource Centre, v ktorom 
nájdu de� i rodičia interak�vne úlohy na prácu doma. 
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2 a 3
Ministerský príspevok sa vzťahuje na diely:

1 - 5
6 dielov
A1 - A2

DOLOŽKA MŠVVaŠ Materiál na TVVP AJ - SJ  slovníčky

BONUSOVÝ
SYSTÉM

KOMPONENTY • Student´s Book + eBook + Resource Centre Pack • Ac�vity 
Book • Teacher’s Book + eBook Pack • Audio CD • Flashcards
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level 4 level 5 level 6online 
UKÁŽKY

školská cena učebnice

10,35€
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GUESS WHAT

KOMPONENTY • Pupil´s Book • Ac�vity book with Online Resources                        
• Teacher’s Book with DVD • Class Audio CDs • Flashcards • Presenta�on Plus 
DVD-ROM • Teacher’s Resource and Tests CD-ROM

Kurz poskytuje 75 - 150 vyučovacích hodín. Kladie dôraz na CLIL, má 
uchvacujúcu vizuálnu stránku, rovnomerne rozvíja všetky jazykové zruč- 
nos�. Grama�cký a lexikálny sylabus učebnice je zostavený podľa kritérií na 
detské jazykové skúšky Cambridge. Ku kurzu bola vytvorená slovenská 
podpora k učebnici formou samostatného farebného zošita. Ponúka 
slovnú zásobu (výslovnosť a preklad), frázy a prehľad grama�ky. 

online 
INFO UKÁŽKY, WEBINÁR a DOPLNKOVÉ MATERIÁLY

ACADEMY 
STARS

Kurz dôsledne a rovnomerne rozvíja všetky jazykové zručnos�, grama�ku, 
aj komunikáciu. 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 Generator umožňuje pravi-
delné opakovanie učiva s hodnotením a Assesment Pack obsahuje cvičné 
testy na prípravu na Cambridge YLE. 

KOMPONENTY • Pupil´s Book Pack • Workbook • Teacher’s Book Pack • Alpha-
bet Book (Starter) • Class Audio CD 
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UKÁŽKY starter level 1 level 2 level 3
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2 a 3
Ministerský príspevok sa vzťahuje na diely:

1 - 6
6 dielov
A1 - A2

DOLOŽKA MŠVVaŠ Materiál na TVVP AJ - SJ  slovníčky

BONUSOVÝ
SYSTÉM

školská cena učebnice

10,35€
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2 a 3
Ministerský príspevok sa vzťahuje na diely:

starter - 5
7 dielov
A1 - B1

DOLOŽKA MŠVVaŠ Materiál na TVVP AJ - SJ  slovníčky

BONUSOVÝ
SYSTÉM

školská cena učebnice

10,35€



Kurz kladie veľký dôraz na zapojenie žiakov do vyučovacieho procesu             
a rozvoj schopnos� 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 kompetenciu pomáha 
žiakom využiť ich skutočný potenciál. Projekty, ktoré sú súčasťou                        
jednotlivých lekcií, podporujú �movú prácu, spoluprácu žiakov, ich 
krea�vitu a rozvíjajú ich myslenie.

GIVE ME FIVE

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

Kurz 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.

ENGLISH WORLD

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)
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2 a 3
Ministerský príspevok sa vzťahuje na diely:

1 - 6
6 dielov
A1 - B1

DOLOŽKA MŠVVaŠ Materiál na TVVP AJ - SJ  slovníčky

BONUSOVÝ
SYSTÉM

školská cena učebnice

10,35€
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UKÁŽKY
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2 a 3
Ministerský príspevok sa vzťahuje na diely:

1 - 5
10 dielov
A1 - B2

DOLOŽKA MŠVVaŠ Materiál na TVVP AJ - SJ  slovníčky

BONUSOVÝ
SYSTÉM

školská cena učebnice

10,35€
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Kurz prináša do triedy reálny život. Má veľmi flexibilný obsah, voliteľné 
doplnkové ak�vity, digitálne komponenty pomáhajú vytvoriť rozmanité          
a zaujímavé vyučovacie hodiny. V každej lekcii sú jedinečné úvodné cviče-
nia, 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 pre- 
zentáciu "Phonics". V rámci príbehov sa žiaci učia aj spoločenskú                         
a občiansku výchovu (CLIL) a aj spoločenskú a občiansku výchovu (CLIL). 

MACMILLAN
NEXT MOVE

KOMPONENTY • Pupils´s Book Pack • Workbook • Teacher’s Book Pack • Class 
Audio CD • Presenta�on Kit
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http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/next_move_0.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/next_move_0.pdf

online 
UKÁŽKY starter level 1 level 2 level 3 level 4 level 5 level 6

http://oxico.sk/lg/aj/?p=bonusy

http://oxico.sk/lg/aj/?p=bonusy
http://oxico.sk/lg/aj/?p=bonusy

2 a 3
Ministerský príspevok sa vzťahuje na diely:

starter - 6
7 dielov
A1 - A2

DOLOŽKA MŠVVaŠ Materiál na TVVP AJ - SJ  slovníčky

BONUSOVÝ
SYSTÉM

školská cena učebnice

10,35€

OWN IT!

Kurz poskytuje 80 - 150 vyučovacích hodín. Má pravidelnú štruktúru                
a veľmi aktuálny obsah. Rovnomerne pristupuje k vyučovaniu a precvičo-
vaniu všetkých jazykových zručnos�, zameriava sa i na ďalšie kompetencie 
a zručnos� žiakov a stratégie ako sa učiť. K rozvíjaniu tvorivos� s prepo-
jením na jazykové zručnos� prispievajú projekty zamerané na CLIL a kultú-
ru. Vydarenú vizuálnu stránku učebnice dotvára vynikajúco spracované          
a pre danú vekovú úroveň vhodné video. Učebnica disponuje rozsiahlou 
podporou pre učiteľa.

KOMPONENTY • Student´s Book with Prac�ce Extra • Workbook • Project 
Book • Teacher’s Book 

http://www.oxico.sk/lg/aj/cambridge/?bid=own_it http://www.oxico.sk/lg/aj/cambridge/?bid=own_it
online 
INFO UKÁŽKY a DOPLNKOVÉ MATERIÁLY

http://oxico.sk/lg/aj/?p=bonusy

http://oxico.sk/lg/aj/?p=bonusy
http://oxico.sk/lg/aj/?p=bonusy

2 a 3
Ministerský príspevok sa vzťahuje na diely:

1 - 4
4 diely
A1 - B1

DOLOŽKA MŠVVaŠ Materiál na TVVP AJ - SJ  slovníčky

BONUSOVÝ
SYSTÉM

školská cena učebnice

10,35€



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.  

MOTIVATE

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

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/motivate_4.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/motivate_4.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/motivate_4.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/motivate_3.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/motivate_3.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/motivate_3.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/motivate_2.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/motivate_2.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/motivate_2.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/motivate_1.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/motivate_1.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/motivate_1.pdf

level 1 level 2 level 3 level 4online 
UKÁŽKY

http://oxico.sk/lg/aj/?p=bonusy

http://oxico.sk/lg/aj/?p=bonusy
http://oxico.sk/lg/aj/?p=bonusy

2 a 3
Ministerský príspevok sa vzťahuje na diely:

1 - 3
4 diely

A1 - B1+

DOLOŽKA MŠVVaŠ Materiál na TVVP AJ - SJ  slovníčky

BONUSOVÝ
SYSTÉM

školská cena učebnice

10,35€

http://www.oxico.sk/lg/aj/cambridge/?bid=more http://www.oxico.sk/lg/aj/cambridge/?bid=more

MORE!
Second Edi�on

KOMPONENTY • Student´s Book with Cyber Homework and Online Resources 
• Workbook • Teacher’s Book • Audio CDs • Presenta�on Plus DVD-ROM • DVD

Kurz poskytuje 80 - 140 vyučovacích hodín. Učebnica od autorského �mu 
Herberta Puchtu s 12 lekciami sa venuje medzipredmetovým väzbám           
v sekcii "More", rozvoju čítania v sekcii "Read for pleasure" a rozvíjaniu 
komunikácie. Prostredníctvom sekcie "Learn more about culture" sa             
v každom module žiaci dozvedajú viac  o kultúre a reáliách v anglicky hovo-
riacich krajinách.

online 
INFO UKÁŽKY a DOPLNKOVÉ MATERIÁLY

http://oxico.sk/lg/aj/?p=bonusy

http://oxico.sk/lg/aj/?p=bonusy
http://oxico.sk/lg/aj/?p=bonusy

2 a 3
Ministerský príspevok sa vzťahuje na diely:

1 - 3
4 diely
A1 - B1

DOLOŽKA MŠVVaŠ AJ - SJ  slovníčky

BONUSOVÝ
SYSTÉM

školská cena učebnice

10,35€



http://www.oxico.sk/lg/aj/cambridge/?bid=prepare http://www.oxico.sk/lg/aj/cambridge/?bid=prepare

PREPARE
Second Edi�on

Kurz poskytuje 80 - 160 vyučovacích hodín. Úspešné pokračovanie prvej 
edície, rozdielom je aktualizácia skúškových úloh na nový formát (Key, 
Preliminary) platný od roku 2020. Učebnica Prepare je kombináciou všeo-
becného kurzového materiálu a skúškového materiálu, čo znamená, že po 
jeho absolvovaní žiak môže absolvovať jednotlivé Cambridge skúšky podľa 
úrovne učebnice, toto však nie je povinnosťou. Vyznačuje sa kombináciou 
lexikálneho a grama�ckého prístupu a vynikajúco pracuje s reálnym jazy-
kom prostredníctvom ak�vít, v ktorých prepája recep�vne i produk�vne 
zručnos�. V učebnici nachádzame pravidelné opakovanie a preverovanie 
vedomos�. Prepare je napísaná na základe poznatkov z Cambridge Inter-
na�onal Corpus. 

online 
INFO UKÁŽKY, WEBINÁR a DOPLNKOVÉ MATERIÁLY

KOMPONENTY • Student´s Book • Student´s Book with Online Workbook           
• Workbook with Audio Download • Teacher’s Book with Downloadable 
Resource Pack 

http://oxico.sk/lg/aj/?p=bonusy

http://oxico.sk/lg/aj/?p=bonusy
http://oxico.sk/lg/aj/?p=bonusy

2 a 3
Ministerský príspevok sa vzťahuje na diely:

1 - 7
7 dielov
A1 - B2

DOLOŽKA MŠVVaŠ Materiál na TVVP AJ - SJ  slovníčky

BONUSOVÝ
SYSTÉM

školská cena učebnice

10,35€

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.  

BEYOND

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

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/beyond_6.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/beyond_6.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/beyond_6.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/beyond_5.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/beyond_5.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/beyond_5.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/beyond_4.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/beyond_4.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/beyond_4.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/beyond_3.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/beyond_3.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/beyond_3.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/beyond_2.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/beyond_2.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/beyond_2.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/beyond_1.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/beyond_1.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/beyond_1.pdf

level A1+ level A2 level A2+ level B1 level B1+ level B2online 
UKÁŽKY

http://oxico.sk/lg/aj/?p=bonusy

http://oxico.sk/lg/aj/?p=bonusy
http://oxico.sk/lg/aj/?p=bonusy

2 a 3
Ministerský príspevok sa vzťahuje na diely:

A1+, A2, A2+, B1, B1+, B2
6 dielov
A1+ - B2

DOLOŽKA MŠVVaŠ Materiál na TVVP AJ - SJ  slovníčky

BONUSOVÝ
SYSTÉM

školská cena učebnice

10,35€
A1+ až B1

16,80€
B1+ a B2



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

LASER
Third Edi�on

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

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/laser_5.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/laser_5.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/laser_5.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/laser_4.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/laser_4.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/laser_4.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/laser_3.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/laser_3.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/laser_3.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/laser_2.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/laser_2.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/laser_2.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/laser_1.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/laser_1.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/laser_1.pdf
level A1+ level A2 level B1 level B1+ level B2online 

UKÁŽKY

http://oxico.sk/lg/aj/?p=bonusy

http://oxico.sk/lg/aj/?p=bonusy
http://oxico.sk/lg/aj/?p=bonusy

2 a 3
Ministerský príspevok sa vzťahuje na diely:

B1, B1+, B2
5 dielov
A1+ - B2

DOLOŽKA MŠVVaŠ Materiál na TVVP AJ - SJ  slovníčky

BONUSOVÝ
SYSTÉM

školská cena učebnice

17,76€

http://www.oxico.sk/lg/aj/cambridge/?bid=think http://www.oxico.sk/lg/aj/cambridge/?bid=think

THINK

Kurz poskytuje 80 - 180 vyučovacích hodín. Učebnica bola napísaná 
autorským �mom pod vedením Herberta Puchtu, čo v nej zanechalo výraz-
nú psycholingvis�ckú pečať v podobe špeciálnych úloh na rozvíjanie 
kogni�vnych zručnos�, jazykových zručnos� a kri�ckého myslenia. K získa-
niu plynulos� študentovi výrazne napomáhajú pravidelné sekcie na rozví-
janie produk�vnych jazykových zručnos� písania a rozprávania. Učebnica 
obsahuje čas� napísané v štýle skúšok Cambridge, takže popri štandard-
ných úlohách zároveň umožňuje žiakom riešiť úlohy skúškového formátu. 

KOMPONENTY • Student’s Book • Student’s Book with Online Workbook and 
Online Prac�ce • Workbook with Online Prac�ce • Teacher’s Book • Class Audio 
CDs • Video DVD • Presenta�on Plus DVD-ROM

online 
INFO UKÁŽKY a DOPLNKOVÉ MATERIÁLY

http://oxico.sk/lg/aj/?p=bonusy

http://oxico.sk/lg/aj/?p=bonusy
http://oxico.sk/lg/aj/?p=bonusy

2 a 3
Ministerský príspevok sa vzťahuje na diely:

starter - 5
6 dielov
A1 - C1

DOLOŽKA MŠVVaŠ Materiál na TVVP AJ - SJ  slovníčky

BONUSOVÝ
SYSTÉM

školská cena učebnice

10,35€



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

OPTIMISE

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

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/optimise_4.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/optimise_4.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/optimise_4.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/optimise_3.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/optimise_3.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/optimise_3.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/optimise_2.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/optimise_2.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/optimise_2.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/optimise_1.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/optimise_1.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/optimise_1.pdf

level A2 level B1 level B1+ level B2online 
UKÁŽKY

http://oxico.sk/lg/aj/?p=bonusy

http://oxico.sk/lg/aj/?p=bonusy
http://oxico.sk/lg/aj/?p=bonusy

2 a 3
Ministerský príspevok sa vzťahuje na diely:

B1, B1+, B2
4 diely
A2 - B2

DOLOŽKA MŠVVaŠ Materiál na TVVP AJ - SJ  slovníčky

BONUSOVÝ
SYSTÉM

školská cena učebnice

16,40€

http://www.oxico.sk/lg/aj/cambridge/?bid=talent http://www.oxico.sk/lg/aj/cambridge/?bid=talent

TALENT

Kurz poskytuje 80 - 150 vyučovacích hodín. Je určený pre školy gymnaziál-
neho typu. Obsahuje prvky akademickej anglič�ny a CLIL. Svojím mo- 
derným obsahom je zameraná na reálny jazyk v reálnom jazykovom pro- 
stredí, čo podporujú aj videá nakrútené v uliciach Londýna. Zároveň          
pripravuje žiakov na rôzne životné situácie, s ktorými sa v budúcom      
študijnom či pracovnom živote môžu stretnúť. Buduje dobrý základ pre 
prípravu na jazykové skúšky. Na tento kurz odporúčame nadviazať 
skúškovým kurzovým materiálom, napr. Complete First for Schools. 

KOMPONENTY • Student’s Book • Workbook with Online Prac�ce • Teach-
er’s Book and Tests • Presenta�on Plus

online 
INFO UKÁŽKY a DOPLNKOVÉ MATERIÁLY

http://oxico.sk/lg/aj/?p=bonusy

http://oxico.sk/lg/aj/?p=bonusy
http://oxico.sk/lg/aj/?p=bonusy

2 a 3
Ministerský príspevok sa vzťahuje na diely:

1 - 3
3 diely
A2 - B2

DOLOŽKA MŠVVaŠ AJ - SJ  slovníčky

BONUSOVÝ
SYSTÉM

školská cena učebnice

14,40€



http://www.oxico.sk/lg/aj/cambridge/?bid=face2face http://www.oxico.sk/lg/aj/cambridge/?bid=face2face

FACE2FACE

Kurz poskytuje 80 - 120 vyučovacích hodín. Je zameraný predovšetkým na 
rozvoj sebaistej komunikácie. Prehľadné dvojstránkové lekcie sa zaoberajú 
aktuálnymi témami založenými na komunika�vnom prístupe a dávajú nový 
pohľad na počúvanie a čítanie. Pomáha študentom budovať si presnosť         
a plynulosť ich hovoreného jazykového prejavu aj tým, že im dáva čas na 
jeho prípravu. Video ukážky z reálneho života prezentujú prak�cký jazyk, 
ktorý štude� potom ľahšie premietnu do ich života.

online 
INFO UKÁŽKY a DOPLNKOVÉ MATERIÁLY

Second Edi�on

KOMPONENTY • Student’s Book • Workbook with Key • Workbook without 
Key • Teacher’s Book with DVD • Class Audio CDs • Presenta�on Plus DVD-ROM 
• Testmaker CD-ROM and Audio CD

http://oxico.sk/lg/aj/?p=bonusy

http://oxico.sk/lg/aj/?p=bonusy
http://oxico.sk/lg/aj/?p=bonusy

2 a 3
Ministerský príspevok sa vzťahuje na diely:

starter - advanced
6 dielov
A1 - C1

DOLOŽKA MŠVVaŠ AJ - SJ  slovníčky

BONUSOVÝ
SYSTÉM

školská cena učebnice

15,28€

http://www.oxico.sk/lg/aj/cambridge/?bid=empower http://www.oxico.sk/lg/aj/cambridge/?bid=empower

Kurz poskytuje 80 - 120 vyučovacích hodín. Je komplexným riešením, 
ktoré v sebe spája unikátnosť všeobecného učebného materiálu                       
a skúškového materiálu. Venuje sa rozvoju auten�ckého jazyka so zame- 
raním na funkčný jazyk. Rovnomerne rozvíja recep�vne aj produk�vne 
zručnos�, pričom v produk�vnej fáze sa veľký dôraz kladie na zručnosť 
rozprávania. Učebnica obsahuje informácie z Cambridge Learner Corpus     
o najčastejších chybách študentov. Jej skúškový rozmer dotvárajú vybrané 
cvičenia a ak�vity skúškového formátu a najmä online tes�ng system, 
ktorý je validovaný skúškovým oddelením Cambridge English Language 
Assessment. 

Cambridge English
EMPOWER

KOMPONENTY • Student´s Book with Online Assessment and Prac�ce and 
Online Workbook • Student´s Book • Workbook with Answers plus                   
Downloadable Audio • Workbook without Answers plus Downloadable Audio              
• Teacher´s Book • Class Audio CDs • Class DVD           

online 
INFO UKÁŽKY a DOPLNKOVÉ MATERIÁLY

http://oxico.sk/lg/aj/?p=bonusy

http://oxico.sk/lg/aj/?p=bonusy
http://oxico.sk/lg/aj/?p=bonusy

2 a 3
Ministerský príspevok sa vzťahuje na diely:

B1, B1+, B2, C1
6 dielov
A1 - C1

DOLOŽKA MŠVVaŠ AJ - SJ  slovníčky

BONUSOVÝ
SYSTÉM

školská cena učebnice

13,84€



http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/global_6.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/global_6.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/global_6.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/global_4.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/global_4.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/global_4.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/global_5.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/global_5.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/global_5.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/global_3.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/global_3.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/global_3.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/global_2.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/global_2.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/global_2.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/global_1.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/global_1.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/global_1.pdf

Šesťdielna učebnica anglič�ny je navrhnutá tak, aby učiteľ aj �e najkomp-
likovanejšie štruktúry a súčas� jazyka dokázal vysvetliť čo najzrozumiteľ- 
nejším 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.

LANGUAGE
HUB

http://oxico.sk/lg/aj/?p=bonusy

http://oxico.sk/lg/aj/?p=bonusy
http://oxico.sk/lg/aj/?p=bonusy

2 a 3
Ministerský príspevok sa vzťahuje na diely:

B1, B1+, B2, C1
6 dielov
A1 - C1

DOLOŽKA MŠVVaŠ

BONUSOVÝ
SYSTÉM

školská cena učebnice

19,20€

GLOBAL
Revised Edi�on

Učebnica pre gymnáziá a dospelých je rozvrhnutá približne na 120 hodín 
výučby. Pri jej tvorbe autori kládli dôraz na výber materiálov, aby študen-
tov oslovili zaujímavými informáciami a kul�vovanou prezentáciou, 
schválne sa vyhýbali mediálne známym ľuďom a témam. Efek�vne rozvíja 
všetky jazykové zručnos�. V sekcii Writing sú zaradené prak�cké zručnos� 
ako písanie emailov, životopisu, správ, vyplňovanie formulárov, vyjadrenie 
názorov a ďalšie. 

http://oxico.sk/lg/aj/?p=bonusy

http://oxico.sk/lg/aj/?p=bonusy
http://oxico.sk/lg/aj/?p=bonusy

2 a 3
Ministerský príspevok sa vzťahuje na diely:

intermediate, upper-intermediate, advanced
6 dielov
A1 - C1

DOLOŽKA MŠVVaŠ

BONUSOVÝ
SYSTÉM

školská cena učebnice

22,56€

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/language_hub_6.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/language_hub_6.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/language_hub_6.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/language_hub_5.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/language_hub_5.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/language_hub_5.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/language_hub_4.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/language_hub_4.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/language_hub_4.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/language_hub_3.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/language_hub_3.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/language_hub_3.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/language_hub_2.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/language_hub_2.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/language_hub_2.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/language_hub_1.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/language_hub_1.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/language_hub_1.pdf

level A1 level A2 level B1 level B1+ level B2 level C1online 
UKÁŽKY

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)

KOMPONENTY • Student´s Book with eBook and online prac�ce • Teacher’s 
Book • Audio CD

Beginner Elemen. Pre-Int. Interm. Up. - Int. Advancedonline 
UKÁŽKY



http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/gateway_maturita_7.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/gateway_maturita_7.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/gateway_maturita_7.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/gateway_maturita_6.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/gateway_maturita_6.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/gateway_maturita_6.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/gateway_maturita_5.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/gateway_maturita_5.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/gateway_maturita_5.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/gateway_maturita_4.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/gateway_maturita_4.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/gateway_maturita_4.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/gateway_maturita_3.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/gateway_maturita_3.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/gateway_maturita_3.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/gateway_maturita_2.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/gateway_maturita_2.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/gateway_maturita_2.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/gateway_maturita_1.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/gateway_maturita_1.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/gateway_maturita_1.pdf

Kurz je vhodný pre SŠ, 8-ročné i bilingválne gymnáziá. Vďaka vhodne 
vybraným textom žiaci získavajú všeobecný prehľad. “Life Skills” ich pri- 
pravujú 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 jazykovým skúškam, obsahuje sekcie “Gateway to Exam”, venuje sa cviče-
niam v skúškovom formáte a ponúka kompletné testy. Úrovne A1+ a A2 sú 
zamerané na jazykovú skúšku Cambridge Key. 

GATEWAY
TO MATURITA

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

level A1+ level A2 level B1 level B1+ level B2online 
UKÁŽKY level B2+ level C1

http://oxico.sk/lg/aj/?p=bonusy

http://oxico.sk/lg/aj/?p=bonusy
http://oxico.sk/lg/aj/?p=bonusy

2 a 3
Ministerský príspevok sa vzťahuje na diely:

A1+ - C1
7 dielov
A1+ - C1

DOLOŽKA MŠVVaŠ Materiál na TVVP AJ - SJ  slovníčky

BONUSOVÝ
SYSTÉM

školská cena učebnice

16,72€

Séria COMPLETE
Ministerský príspevok sa vzťahuje na diely:

na nižšie zobrazené �tulyB1 - C1

DOLOŽKA MŠVVaŠ AJ - SJ  slovníčky

Second Edi�on
KEY for Schools

Základný skúškový kurzový materiál COMPLETE poskytuje 80 - 120 vyučovacích hodín, Complete Prelimi-
nary zohľadňuje nový formát skúšky platný od roku 2020.

Second Edi�on
Preliminary

Second Edi�on
First for Schools

školská cena 
učebnice

15,36€

školská cena 
učebnice

15,36€

školská cena 
učebnice

15,36€



http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/ready_advanced.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/ready_advanced.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/ready_advanced.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/ready_first.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/ready_first.pdf

http://oxico.sk/lg/aj/assets/ukazky/ready_first.pdf

http://www.oxico.sk/lg/aj/cambridge/?bid=complete http://www.oxico.sk/lg/aj/cambridge/?bid=complete

Zaregistrujte sa na   www.cambridgeone.org   a prezrite si demo učebnice v online knižnici

online 
INFO UKÁŽKY a DOPLNKOVÉ MATERIÁLY

KOMPONENTY • Student´s Book with CD-ROM +/- answers • Student´s Book with Testbank • Workbook with 
Audio  CD +/- answers • Teacher’s Book • Class Audio CDs • Presenta�on Plus

Second Edi�on
First

Third Edi�on
First

Second Edi�on
Advanced

školská cena 
učebnice

15,36€

školská cena 
učebnice

15,36€

školská cena 
učebnice

15,36€

Učebnice pripravujú na skúšky Cambridge First a Cambridge Advanced. V učebnici je aj prístup k ďalším 
cvičeniam na internete (Macmillan Prac�ce Online). Súhrnné štvorstránkové sekcie obsahujú prehľad 
každej čas� skúšky a testových úloh, �ež užitočné �py na ich vypracovanie.

2 a 3
Ministerský príspevok sa vzťahuje na diely:

First a Advanced B2 a C1
Séria 
READY FOR...
3rd Edi�on

školská cena 
učebnice

19,20€online
ukážka

školská cena 
učebnice

19,20€online
ukážka

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


