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STORYFUN je doplnkový materiál pre prvý a druhý stupeň základnej 
školy plný príbehov a ak�vít. Je vynikajúci prostriedok na precvičovanie 
čítania s porozumením a na konverzáciu. Storyfun je možné použiť          
s akoukoľvek učebnicou, aj ako náhradu čítaniek (graded readers).         
Storyfun prichádza v troch úrovniach: Starters (pre-A1) - level 1, 2; 
Movers (A1) - level 3, 4; Flyers (A2) - level 5, 6. Paket každej úrovne obsa-
huje Student’s Book s online ak�vitami a Home Fun Booklet. 

11,90
od



FUN SKILLS je materiál určený na prípravu na skúšky Cambridge Young 
Learners, ale i na bežnú výučbu. Tento vynikajúci materiál ponúka plno 
ak�vít na rozvíjanie jazykových, aj skúškových zručnos�. Prináša 
množstvo lexikálnych a grama�ckých cvičení hravou formou. Fun Skills 
je možné použiť samostatne alebo ako doplnkový materiál s ktorou-
koľvek učebnicou. Fun Skills prichádza v troch úrovniach: Starters 
(pre-A1) - level 1, 2; Movers (A1) - level 3, 4; Flyers (A2) - level 5, 6. Paket 
každej úrovne obsahuje Student’s Book, Home Booklet a audio na 
s�ahnu�e. Pre učiteľov sú k dispozícii výhodné pakety pre úrovne 2, 4      
a 6, ktoré obsahujú navyše Mini Trainer s audiom na s�ahnu�e.

9,00
od



ENGLISH GRAMMAR IN USE (B2)       ENGLISH VOCABULARY IN USE Upper-intermediate
Tieto dve skvelé učebnice môžete použiť so žiakmi na precvičovanie grama�ky a slovnej 
zásoby a na prípravu na maturitu. Majú dvojstranový prehľadný dizajn s vysvetleniami na 
ľavej strane a cvičeniami na pravej strane. Učebnice je možné používať samostatne alebo 
ako doplnkový materiál k akejkoľvek učebnici. 

22,40
od

20,40
od



CAMBRIDGE TRAINERS
Zbierky 6 testov na jednotlivé skúšky Cambridge. Príručky poskytujú 
prípravu na Cambridge skúšky i na maturitu. K prvým dvom testom sú 
pridané extra úlohy a �py na prípravu na skúšku. Spolu s audio súbormi, 
s�ahnuteľnými online, študent disponuje kompletným balíkom na 
intenzívnu prípravu na skúšky. Podľa úrovne skúšky sú v ponuke: Key, 
Preliminary, First for Schools, First alebo Advanced Trainer vo viacerých 
vydaniach (viď. cenník).

12,90
od



GRAMMAR AND VOCABULARY FOR FIRST / ADVANCED
Doplnkové učebnice grama�ky a slovnej zásoby v prevažne skúškovom formáte, 
odporúčame na rozšírenú prípravu na Cambridge skúšky a na maturitu B2 a C1. S učebni-
cami si žiaci osvoja nielen grama�ku a slovnú zásobu na danej úrovni, ale aj formát    
skúšok. 

28,9027,30



REAL  Listening & Speaking / Reading / Wri�ng (1 - 4)
Prak�cké príručky na rozvoj jazykových zručnos� na úrovni A2 až C1. Učebnice sú vynikajú-
co koncipované tak, aby dávali študentom “input” na produkciu vlastného “outputu”. Štu-
den� si môžu vybrať učebnicu podľa zručnos�, ktoré potrebujú precvičovať.  

30,00 19,00 20,60
od

* Uvedené ceny sú s 25% zľavou z maloobchodnej ceny. Kompletný cenník nájdete v prílohe. 
   Ponuka platí do 31. januára 2022.


