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Tituly vydavateľstva Oxford University Press 

Učebnice pre prvý až štvrtý ročník ZŠ

Príspevok na učebnice je viazaný na nákup učebníc v zozname na Edičnom portáli MŠVVaŠ SR. Nižšie nájdete informácie  
o učebniciach vydavateľstva Oxford University Press, na ktoré sa tento príspevok vzťahuje. Viac o nasledujúcich tituloch a 
zoznam predajcov učebníc nájdete na www.oup.com/elt v častiach Katalóg a Buy from.

www.oup.com/elt
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ISBN 978-0-19-405757-8

oxfordparents
Help your child with English

www.oup.com/elt/oxfordparentswww oup com/elt/oxfordparents

Explore Together je súčasťou motivujúceho deväťdielneho 
súboru učebníc pre prvý a druhý stupeň základných 
škôl. V plnom rozsahu spĺňa požiadavky, ktoré kladie na 
vyučovanie anglického jazyka štátny vzdelávací program. 
Žiakov inšpirujú vtipné kreslené obrázky, foto-príbehy, učivo 
o rozdielnosti kultúr, motivujúce cvičenia, ako aj flexibilný 
a inovatívny balíček digitálnych materiálov.

S učebnicou Explore Together budú 
žiaci skúmať 
• novú slovnú zásobu a jazykové štruktúry

• svoje hodnoty a postoje 

• rôznorodosť kultúr

• rôzne vzdelávacie oblasti v rámci osnov 

• svoj vlastný imaginárny svet 

• možnosti, ako sa zlepšovať v učení sa

Pre žiakov: učebnica, pracovný zošit, web stránka 

Pre učiteľov: metodická príručka v slovenskom jazyku, 
doplnkové materiály pre učiteľa v Teacher’s Resource 
Pack, Classroom Presentation Tool a web stránka
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Oxford University Press 
is the world’s authority 
on the English language.

As part of the University of 
Oxford, we are committed to 
furthering English language 
learning worldwide.

We continuously bring 
together our experience, 
expertise and research to 
create resources such as 
this one, helping millions of 
learners of English to achieve 
their potential.
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Let´s Explore 1, 2 a Explore Together 1, 2

• Odporúčaný MŠVVaŠ  
pre 1. až 4. ročník

• Viac o Let´s Explore a doplnkových 
materiáloch nájdete  TU  

• Viac o Explore Together  
a doplnkových materiáloch nájdete  TU

• Tematické plány nájdete TU

• Vyžiadajte si elektronickú  
vzorku ZDARMA  
u ELT konzultanta  
pre Váš región TU

Využite možnosť  Využite možnosť  
financovania učebníc cez financovania učebníc cez 
MŠVVaŠ pre 1. - 4. ročníkyMŠVVaŠ pre 1. - 4. ročníky

Family and Friends 1, 2 (2nd edition)

• Odporúčaný MŠVVaŠ  
pre 3.- 4. ročník

• Viac o titule a doplnkových 
materiáloch nájdete  TU  

• Tematické plány nájdete TU

• Učiteľské stránky nájdete TU

• Vyžiadajte si elektronickú vzorku 
ZDARMA u ELT konzultanta  
pre Váš región TU

Project Explore Starter 1, 2, 3, 3+, 4 pre 4. až 9. ročník ZŠ 
•  100% nový obsah 
• rôznorodé témy, texty  pripravia žiakov na používanie angličtiny v reálnom svete

https://edicnyportal.iedu.sk/Documents/Show/98
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/sk/katalog2021_SK.pdf
https://elt.oup.com/buy?cc=sk&selLanguage=sk&mode=hub
https://elt.oup.com/catalogue/items/global/young_learners/explore/lets-explore/?cc=sk&selLanguage=sk&mode=hub
https://elt.oup.com/general_content/sk/year_plans112?cc=sk&selLanguage=sk
https://elt.oup.com/catalogue/items/global/young_learners/explore/explore-together/?cc=sk&selLanguage=sk&mode=hub
https://elt.oup.com/contactus?cc=sk&selLanguage=sk
https://elt.oup.com/catalogue/items/global/young_learners/family_and_friends_second_edition/?cc=sk&selLanguage=sk&mode=hub
https://elt.oup.com/general_content/sk/year_plans112?cc=sk&selLanguage=sk
https://elt.oup.com/teachers/familyandfriends/?cc=sk&selLanguage=sk&mode=hub
https://elt.oup.com/contactus?cc=sk&selLanguage=sk
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Bratislavský, Nitriansky  
a Trnavský kraj,  
okresy LC, VK, KA, PT

GABRIELA HROŠŠOVÁ 
ELT consultant 
0918/997 964 
gabriela.hrossova@oup.com

Žilinský a Trenčiansky kraj 
a okresy MA, SE, SI, PN, BB,  
BR, DT, ZV, BS, ZC, ZH

PETER HUČEK 
ELT consultant 
0918/913 696 
peter.hucek@oup.com

Košický a Prešovský kraj  
a okresy RA, RS

EVA MOZEŠOVÁ 
ELT consultant 
0915/786 095 
eva.mozesova@oup.com

First Explorers 1 a 2, Young Explorers 1 a 2 Incredible English Starter, 1, 2, 3 (2nd edition)

• Odporúčaný MŠVVaŠ pre  
1. až 4. ročník

• Viac o First Explorers a doplnkových 
materiáloch nájdete  TU  

• Viac o Young Explorers a doplnkových 
materiáloch nájdete TU

• Tematické plány nájdete TU

• Vyžiadajte si elektronickú vzorku 
ZDARMA u ELT konzultanta pre Váš 
región TU

• Odporúčaný MŠVVaŠ pre  
 pre 1. – 4. ročník

• Viac o titule a doplnkových 
materiáloch nájdete  TU  

• Tematické plány nájdete TU

• Učiteľské stránky nájdete TU

• Vyžiadajte si elektronickú 
vzorku ZDARMA u ELT 
konzultanta pre Váš región TU

First Friends 1 a 2 (2nd edition)

• Odporúčaný MŠVVaŠ pre  
1. a 2. ročník (úrovne 1-2)

• Viac o titule a doplnkových 
materiáloch nájdete  TU  

• Tematické plány nájdete TU

• Vyžiadajte si elektronickú 
vzorku ZDARMA u ELT 
konzultanta pre Váš  
región TU

Rainbow Bridge 1 a 2

• Odporúčaný MŠVVaŠ pre  
1. a 2. ročník (úrovne 1-2)

• Viac o titule a doplnkových 
materiáloch nájdete  TU  

• Tematické plány nájdete TU

• Učiteľské stránky nájdete TU

• Vyžiadajte si elektronickú 
vzorku ZDARMA u ELT 
konzultanta pre Váš  
región TU

https://elt.oup.com/catalogue/items/global/young_learners/explorers/?cc=sk&selLanguage=sk&mode=hub
https://elt.oup.com/catalogue/items/global/young_learners/incredible_english_second_edition/?cc=sk&selLanguage=sk&mode=hub
https://elt.oup.com/catalogue/items/global/young_learners/explorers/young_explorers/?cc=sk&selLanguage=sk&mode=hub
https://elt.oup.com/teachers/incredibleenglish/?cc=sk&selLanguage=sk&mode=hub
https://elt.oup.com/general_content/sk/year_plans112?cc=sk&selLanguage=sk
https://elt.oup.com/general_content/sk/year_plans112?cc=sk&selLanguage=sk
 https://elt.oup.com/contactus?cc=sk&selLanguage=sk
https://elt.oup.com/contactus?cc=sk&selLanguage=sk
https://elt.oup.com/catalogue/items/global/pre-school/first_friends_second_edition/?cc=sk&selLanguage=sk&mode=hub
https://elt.oup.com/catalogue/items/global/pre-school/first_friends_second_edition/?cc=sk&selLanguage=sk&mode=hub
https://elt.oup.com/catalogue/items/global/pre-school/first_friends_second_edition/?cc=sk&selLanguage=sk&mode=hub
https://elt.oup.com/general_content/sk/year_plans112?cc=sk&selLanguage=sk
https://elt.oup.com/contactus?cc=sk&selLanguage=sk
https://elt.oup.com/catalogue/items/global/young_learners/rainbow_bridge/?cc=sk&selLanguage=sk&mode=hub
https://elt.oup.com/general_content/sk/year_plans112?cc=sk&selLanguage=sk
https://elt.oup.com/teachers/rainbowbridge/?cc=sk&selLanguage=sk&mode=hub
https://elt.oup.com/contactus?cc=sk&selLanguage=sk
https://view.pagetiger.com/rainbow-bridge-brochure
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o učebniciach vydavateľstva Oxford University Press, na ktoré sa tento príspevok vzťahuje. Viac o nasledujúcich tituloch  
a zoznam predajcov učebníc nájdete na www.oup.com/elt v častiach Katalóg a Buy from. Na učebnice zakúpené cez 
príspevok MŠVVaŠ SR (viac informácií na www.minedu.sk) sa vzťahuje tzv. grátis ponuka vydavateľstva Oxford University 
Press.

Príspevok 
na učebnice
anglického jazyka 
pre žiakov  
5. - 9. ročníka základných škôl  
a 1. - 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom

Tituly vydavateľstva  Tituly vydavateľstva  
Oxford University Press,  Oxford University Press,  

na ktoré je posielaný  na ktoré je posielaný  
príspevok MŠVVaŠ SRpríspevok MŠVVaŠ SR
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Project Explore Starter  
1, 2, 3, 3+, 4  
pre 4. až 9. ročník ZŠ 

Project Explore 1, 2, 3, 3+, 4
pre 5. až 9. ročník ZŠ  
a 1. – 4. ročník  
osemročných gymnázií

•  100% nový obsah 
• rôznorodé témy, texty  

a úlohy pripravia žiakov na 
používanie angličtiny  
v reálnom svete 

• úlohy rozvíjajú kľúčové 
kompetencie žiakov  
a podporujú tvorivosť, 
spoluprácu  
a komunikáciu 

• v súlade so ŠVVP
• ukážkové strany TU

English Plus 1, 2, 3, 4  (2nd edition)
• úroveň 1 pre 5. ročník ZŠ

• úroveň 2 pre 6. a 7. ročník ZŠ a 1. a 2. ročník 
8-ročných gymnázií

• úroveň 3 pre 8. a 9. ročník ZŠ  
a 3. a 4. ročník 8-ročných gymnázií 

• ideálne pre zmiešané skupiny - odstupňovaná 
obtiažnosť cvičení, testov a pracovných listov 

• rozširujúce materiály v učebnici: kultúra, CLIL, 
slovná zásoba a rozprávanie 

• široká ponuka digitálnych komponentov pre 
učiteľa aj žiaka

• Ukážkové strany TU

https://edicnyportal.iedu.sk/Documents/Show/98
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/sk/katalog2021_SK.pdf
https://elt.oup.com/buy?cc=sk&selLanguage=sk&mode=hub
https://view.pagetiger.com/project-explore-brochure-slovakia
https://view.pagetiger.com/english-plus-2e-brochure
https://view.pagetiger.com/project-explore-level-3
https://view.pagetiger.com/project-explore-level-3
https://elt.oup.com/catalogue/items/global/teenagers/english_plus_second_edition/?cc=sk&selLanguage=sk&mode=hub
 http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/sk/katalog2021_SK_gratis.pdf
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Bratislavský, Nitriansky  
a Trnavský kraj,  
okresy LC, VK, KA, PT

GABRIELA HROŠŠOVÁ 
ELT consultant 
0918/997 964 
gabriela.hrossova@oup.com

Žilinský a Trenčiansky kraj 
a okresy MA, SE, SI, PN, BB,  
BR, DT, ZV, BS, ZC, ZH

PETER HUČEK 
ELT consultant 
0918/913 696 
peter.hucek@oup.com

Košický a Prešovský kraj  
a okresy RA, RS

EVA MOZEŠOVÁ 
ELT consultant 
0915/786 095 
eva.mozesova@oup.com

Project 2, 3, 4, 5 (4th Edition)
pre 5. až 9. ročník ZŠ  
a 1. až 4. ročník 8-ročných gymnázií

• doplnené texty v učebnici na  
budovanie čitateľskej gramotnosti 

• slovenská verzia pracovného zošita 
obsahuje úlohy a stratégie  
k Testovaniu 9 a kód  
k Project Online Practice

• Fluency Time! na podporu rozprávania
• bohatá ponuka digitálnych a online 

materiálov
• stránky zamerané na kultúru ponúkajú 

príležitosti na poznávanie  
a porovnávanie rôznych kultúr

Family and Friends 3, 4, 5 
(2nd Edition)
• úroveň 3 pre 5. ročník ZŠ

• úroveň 4 pre 6. a 7. ročník ZŠ  
a 1. a 2. ročník 8-ročných gymnázií

• úroveň 5 pre 8. a 9. ročník ZŠ  
a 3. a 4. ročník 8-ročných gymnázií

https://elt.oup.com/catalogue/items/global/teenagers/project_fourth_edition/?cc=sk&selLanguage=sk&mode=hub
https://view.pagetiger.com/family-and-friends-2e-brochure
https://elt.oup.com/catalogue/items/global/young_learners/family_and_friends_second_edition/?cc=sk&selLanguage=sk&mode=hub
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Príspevok 
na učebnice
anglického jazyka 
• Príspevok na učebnice  

anglického jazyka pre žiakov 1. až 5. ročníka  
stredných odborných škôl, gymnázií so štvorročným a päťročným vzdelávacím programom

• pre žiakov 5. až 8. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom
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Headway 5th edition
Pre-Intermediate, Intermediate,  
Upper-Intermediate, Advanced 

• Učte praktickú angličtinu zo 
súčasného, každodenného 
reálneho života, keďže obsah 
učebnice sa svojimi témami a 
námetmi dotýka priamo života 
Vašich študentov.

•  Vtiahnite študentov pohodl-
ne do príslušnej témy lekcie 
- využite nové úvodné strany 
pri každej lekcii. Tieto strany 
ponúkajú inšpiratívne fotogra-
fie a video, ktoré plynule vnesú 
Vašich študentov do témy.

• Ukážkové strany TU

English File 4th edition
Pre-Intermediate, Intermediate,  
Upper-Intermediate, Advanced

 •  Nové a aktualizované texty, témy  
a nahrávky na počúvanie

•  Teacher’s Resource Centre Vám po-
skytne všetky doplnkové materiály 
pre učiteľa a Vašich študentov, ktoré 
si môžete stiahnuť z jedného miesta

•  Krátke dokumentárne videá a roz-
hovory s ľuďmi Vám pomôžu urobiť 
hodinu angličtiny dynamickejšou a 
vzrušujúcejšou.

• Ukážkové strany TU

https://view.pagetiger.com/headway-5e-brochure
https://www.minedu.sk/26862-sk/rok-2021/
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/sk/katalog2021_SK.pdf
https://elt.oup.com/buy?cc=sk&selLanguage=sk&mode=hub
 http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/sk/katalog2021_SK_gratis.pdf
https://view.pagetiger.com/headway-fifth-edition-intermediate/
https://view.pagetiger.com/english-file-4e-brochure
https://view.pagetiger.com/english-file-fourth-edition-intermediate-plus/


English File 3rd edition
Pre-Intermediate, Intermediate, 
Upper-Intermediate, Advanced 

• Nová edícia prináša úplne 
nové lekcie a texty, ktoré oživia 
hodinu angličtiny.

• Podnety na rozprávanie sú 
začlenené počas celej hodiny 
a dávajú študentom príležitosť 
vyjadriť sa k téme.

• Učebnica ponúka najväčšiu 
podporu doplnkových 
materiálov pre učiteľa,  
nielen na interaktívnu tabuľu.
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Maturita Solutions 3rd Edition
Pre-Intermediate, Intermediate,  
Upper-Intermediate, Advanced

•  Maturita Solutions ponúka 100% nový 
obsah. Odskúšaná metodológia spolu 
s novým materiálom vzbudí záujem 
Vašich študentov a povedie ich k 
úspechu. 

•  Tretia edícia ponúka celkom nový 
sylabus na počúvanie, ako aj hodiny na 
podporu rozširovania slovnej zásoby 
„Word skills“, čo pomôže študentom 
zvládnuť klúčové zručnosti v prípra-
ve na maturitnú skúšku, rozvíjať ich 
slovnú zásobu, a tak im pomôže sa 
stať sebavedomými v komunikácii. 
Maturita Skills Trainer v pracovnom 
zošite postupne pripraví študentov na 
slovenskú maturitnú skúšku.

• Ukážkové strany TU

Pre bližšie informácie kontaktujte svojho lokálneho konzultanta: 

Bratislavský, Nitriansky  
a Trnavský kraj,  
okresy LC, VK, KA, PT

GABRIELA HROŠŠOVÁ 
ELT consultant 
0918/997 964 
gabriela.hrossova@oup.com

Žilinský a Trenčiansky kraj 
a okresy MA, SE, SI, PN, BB,  
BR, DT, ZV, BS, ZC, ZH

PETER HUČEK 
ELT consultant 
0918/913 696 
peter.hucek@oup.com

Košický a Prešovský kraj  
a okresy RA, RS

EVA MOZEŠOVÁ 
ELT consultant 
0915/786 095 
eva.mozesova@oup.com

New Headway 4th Edition
Pre-Intermediate, Intermediate,  
Upper-Intermediate, Advanced

Insight
Pre-Intermediate, Intermediate,  
Upper-Intermediate, Advanced 

Solutions 2nd edition
Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced  

• Perfektne vyvážené zručnosti 
a overená metodika najuzná-
vanejšieho kurzu angličtiny na 
svete.

• Množstvo digitálnych kompo-
nentov pre študenta a učiteľa.

• Slovenská verzia učebnice 
New Headway 4e je doplnená 
o materiál na precvičovanie si 
zručností Exam Practice s prí-
pravnými testami na sloven-
skú maturitu.

 • Podnecuje študentov  
k mysleniu, plnému využitiu 
svojho potenciálu a 
vyjadreniu svojich názorov.

• Časti Vocabulary insight, 
Exam insight, Literature 
insight, Pronunciation 
insight sa pozrú na jazyk do 
hĺbky a pripravia žiakov na 
skúšky.

• Vhodná pre gymnáziá  
a školy s bilingválnym 
programom vyučovania.

 • Učebnica buduje u študentov 
sebadôveru pri komunikácii a 
pripravuje ich postupne na slovenskú 
maturitu.

• Viac precvičovania všetkých zručností, 

gramatiky a slovnej zásoby v učebnici  
a pracovnom zošite, ktorý bol  
upravený pre slovenského študenta. 

• Bohatá podpora digitálnych 
komponentov na hodinách i doma.

https://elt.oup.com/catalogue/items/global/adult_courses/english_file_third_edition/?cc=sk&selLanguage=sk&mode=hub
https://view.pagetiger.com/solutions-3rd-edition-brochure
https://view.pagetiger.com/maturita-solutions-slovakia-sb-pre-intermediate-unit-2
 https://elt.oup.com/catalogue/items/global/adult_courses/new_headway/?cc=sk&selLanguage=sk&mode=hub
https://elt.oup.com/catalogue/items/global/teenagers/insight/?cc=sk&selLanguage=sk&mode=hub
https://elt.oup.com/catalogue/items/global/teenagers/solutions_second_edition/?cc=sk&selLanguage=sk&mode=hub

