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Vážení učitelia anglického jazyka,

distribúcia jazykovej literatúry OXICO pre Vás pripravila ponuku        
učebníc anglického jazyka pre 3. - 9. ročník ZŠ a gymnáziá, na zakúpe-
nie ktorých môžu školy využiť finančné prostriedky poskytnuté 
MŠVVaŠ.

Ak máte záujem o zapožičanie vzoriek učebníc, kontaktujte                  
pracovníkov OXICA prostredníctvom emailovej adresy:
oxico@oxico.sk

V prípade záujmu o bližšie informácie k jednotlivým �tulom,                 
kontaktujte, prosím, našich metodických konzultantov pre  anglický 
jazyk:

PaedDr. Peter Bojo, PhD.
mobil: 0908 614 039
email: 
pbojo@cambridge.org

Ing. Gréta Korpádiová
mobil: 0905 655 869
email: 
greta.korpadiova@macmillaneducation.com

Vybrané učebnice cudzieho jazyka sú uvedené v zozname 
odporúčaných učebníc MŠVVaŠ SR zverejnenom na webovej stránke 
ministerstva:
https://www.minedu.sk/prispevok-na-ucebnice
http://www.oxico.sk/MP/MSVVaS_zoznam_ucebnic_CJ_27.8.2020.pdf



6 dielov

A1 - A2

Ministerský
príspevok

sa vzťahuje na diely:

level 1 - 6

10,35€
školská cena

s DPH Materiál
na

TVVP

Učebnica Guess What! je novinkou medzi učebnicami 
pre ZŠ so štandardnou dotáciou hodín. Učebnica má          
6 úrovní, na Slovensku sa však využívajú najmä prvé štyri 
úrovne, na ktoré je aj vydaná odporúčacia doložka minis-
terstva školstva. Učebnica sa zameriava na rovnomerné 
precvičovanie jazykových zručnos� (zručnosť písania je 
až vo vyšších úrovniach) za pomoci riekaniek, piesní, TRP, 
vynikajúcich projektov a nesmierne bohatých CLIL sekcií. 

Guess What
DOLOŽKA
MŠVVaŠ

FAREBNÁ
slovenská
podpora

Komponenty:
Pupil’s Book

Ac�vity Book + online
Teacher’s Book + DVD

Class Audio CDs                        
Flashcards

Presenta�on Plus 
Teacher’s Resources slovenská

podpora
&

webinár

AJ - SJ
slovníčky

Bonusový
systém:

pri kúpe min. 15 sád 
alebo 30 PB alebo 40 AB

máte nárok na: TB + class CD
alebo PB + AB

pri kúpe min. 30 sád 
alebo 60 PB alebo 80 AB

máte nárok na: PB + AB + TB 
+ class CD

Učebnica má veľmi atrak�vne grafické spracovanie a je k nej dostupná 
úplná elektronická podpora v podobe so�waru na interak�vnu tabuľu 
Presenta�on Plus. K učebnici Guess What! je dostupná plnofarebná 
slovenská podpora.

SLOVENSKÁ PODPORA A WEBINÁR:

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_ZS_4.pdf

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

učebnica



7 dielov

A1 - B1

Ministerský
príspevok

sa vzťahuje na diely:

level Starter - 5

10,35€
školská cena

s DPH

Kurz Academy Stars určený pre de� od 6 rokov ponúka 
moderné hodiny, dôsledne a rovnomerne rozvíja všetky 
jazykové zručnos�, grama�ku a komunikáciu, pripravuje 
nielen na jazykové skúšky Cambridge, ale aj na úspešné 
zvládnu�e rôznych životných situácií.  

Academy Stars
DOLOŽKA
MŠVVaŠ

Komponenty:
Pupil’s Book Pack

Workbook
Teacher’s Book  Pack

Class Audio CDs                        
Alphabet Book (Starter)

PRE UČITEĽOV:
● dôraz na výučbu čítania, písania a grama�ky podľa jednoduchých            
a jednoznačných metodických pokynov
● podporuje výučbu v triedach so žiakmi s rôznym stupňom jazykovej 
pokročilos�
● metodická príručka prispieva k všestrannému rozvoju učiteľa
● digitálny Presentation Kit pomáha oživiť hodiny
● Test Generator umožňuje pravidelné opakovanie s hodnotením 

PRE ŽIAKOV:
● výučba je zameraná na rozvoj kri�ckého myslenia, samostatnos�              
a sociálnych hodnôt
● inova�vny prístup k výučbe grama�ky za pomoci vizuálnych blokov 
Graphic Grammar
● ak�vity pod názvom Be a star! mo�vujú a podporujú prácu žiakov                 
a ich komunikáciu, hodno�a ich pokrok a úspechy
● živé animácie v cvičeniach grama�ky a čítania

vynikajúca
online

podpora

AJ - SJ
slovníčky

Bonusový
systém:

pri kúpe min. 15 PB 
máte nárok na: TB + class CD

pri kúpe min. 15 sád alebo 30 PB
máte nárok na: PB + WB                           

+ TB  + class CD

Tema�cké
plány

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/MCM_ZS_5.pdf

NOVINKA

učebnica



Kurz vhodný pre 1. a 2. ročník ZŠ (prvé dva diely). Prvý diel neobsahuje 
prvky čítania a písania. De� sa zoznamujú s anglickým jazykom pomo-
cou príbehov, tzv. story-based approach. Samozrejme sú vo výučbe 
zastúpené piesne a zábavné ak�vity. 

6 dielov

A1 - A2

Ministerský
príspevok

sa vzťahuje na diely:

level 1 a 2

14,54€
školská cena

s DPH

Macmillan
English Quest

DOLOŽKA
MŠVVaŠ

Komponenty:
Pupil’s Book Pack

Ac�vity Book
Teacher’s Book + Digital Pack

Class Audio CDs                        
Flashcards

AJ - SJ
slovníčky

Bonusový
systém:

pri kúpe min. 15 PB 
máte nárok na: TB + class CD

pri kúpe min. 15 sád alebo 30 PB
máte nárok na: PB + WB                           

+ TB  + class CD

Tema�cké
plány

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/MCM_ZS_4.pdf

učebnica



4 diely

A1

Ministerský
príspevok

sa vzťahuje na diely:

level 2 - 4

10,35€
školská cena

s DPH

Učebnica Playway to English 2nd edition je určená pre 1. stupeň ZŠ        
so štandardnou dotáciou vyučovacích hodín. Úroveň 1 obsahuje znaky, 
ale nevyžaduje zručnosť písania, je teda vhodná pre 1. ročník ZŠ. Písať 
sa začína od úrovne 2. Vyučovanie slovnej zásoby a jazykových štruktúr 
prebieha veľmi systema�cky pomocou hier, riekaniek a piesní. Ak�vity 
v učebnici zohľadňujú všetky typy učiaceho sa a všetky typy inteli-
gencií. Veľká časť ak�vít je postavená na fone�ckom základe alebo na 
Total Physical Response. K učebnici je dostupný workbook, teacher’s 
book, teacher’s resource pack - zbierka kopírovateľných ak�vít, 
zvukové CD, podpora online a slovenská podpora. 

Playway to English
DOLOŽKA
MŠVVaŠ

Komponenty:
Pupil’s Book

Ac�vity Book + CD-ROM
Teacher’s Book 
Class Audio CDs                        

Teacher’s Resources Pack
Cards Pack

DVD
Puppet 

AJ - SJ
slovníčky

Bonusový
systém:

pri kúpe min. 15 sád 
alebo 30 PB alebo 40 AB

máte nárok na: TB + class CD
alebo PB + AB

pri kúpe min. 30 sád 
alebo 60 PB alebo 80 AB

máte nárok na: PB + AB + TB 
+ class CD

SLOVENSKÁ PODPORA:

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_ZS_9.pdf

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

Second Edi�on

Materiál
na

TVVP

učebnica



6 dielov

A1 - B1

Ministerský
príspevok

sa vzťahuje na diely:

level 1 - 6

Učebnica Give Me Five! kladie dôraz na zapojenie žia- 
kov 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 formuje sebavedomie žiakov                  
v komunikácii. Poskytuje jedinečné možnos� na nácvik 
voľnej aj riadenej konverzácie v rozličných kontextoch. 
Kladie dôraz na ak�vitu žiakov, ich autonómiu a sociálnu 
kompetenciu. Projekty podporujú �movú prácu, 
spoluprácu žiakov, ich krea�vitu a myslenie. Lekcie sú 
zakončené videom. Pripravuje na cambrigské skúšky 
podľa úrovne. 

Give Me Five!
DOLOŽKA
MŠVVaŠ

Komponenty:
Pupil’s Book + Navio App

Ac�vity Book
Teacher’s Book + Navio App

Class Audio CDs                        
Flashcards

NAVIO - výučba s pridanou hodnotou
Navio je digitálna platforma, ktorá obohacuje výučbu pre žiakov aj 
učiteľov. Skvalitňuje a oživuje výučbu, umožňuje plne využiť potenciál 
učebnice aj všetkých doplnkových materiálov. 

vynikajúca
online

podpora

AJ - SJ
slovníčky

Bonusový
systém:

pri kúpe min. 15 PB 
máte nárok na: TB + class CD

pri kúpe min. 15 sád alebo 30 PB
máte nárok na: SB + WB                           

+ TB  + class CD

Tema�cké
plány

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/MCM_ZS_8.pdf

10,35€
školská cena

s DPH

učebnica



7 dielov

A1 - A2

Ministerský
príspevok

sa vzťahuje na diely:

level Starter - 6

10,35€
školská cena

s DPH

Kid’s Box updated 2nd edition je moderný učebný 
materiál, ktorý je vhodný pre školy so štandardnou              
i rozšírenou dotáciou vyučovacích hodín. Úroveň Starter 
je vhodná od 1. ročníka ZŠ. Slovná zásoba sa dynamicky 
nabaľuje a prezentuje sa v interak�vnych cvičeniach. 
Grama�ka sa v prvých úrovniach zámerne nevyučuje (je 
obsiahnutá vo frázach) a neskôr je prezentovaná veľmi 
jasnou a prístupnou formou. Učebnica je zároveň 
prípravou na skúšky Cambridge YLE - úrovne Starters, 
Movers a Flyers. K učebnici je dostupná bohatá mul�-
mediálna podpora - so�ware na interak�vnu tabuľu, 
online podpora a slovenská podpora.

Kid’s Box
DOLOŽKA
MŠVVaŠ

Komponenty:
Pupil’s Book

Ac�vity Book + online
Teacher’s Book 
Class Audio CDs                        

Teacher’s Resources Book           
+ online Audio

Presenta�on Plusvynikajúca
príprava

na skúšky
Cambridge

Young
Learners

AJ - SJ
slovníčky

6

Bonusový
systém:

pri kúpe min. 15 sád 
alebo 30 PB alebo 40 AB

máte nárok na: TB + class CD
alebo PB + AB

pri kúpe min. 30 sád 
alebo 60 PB alebo 80 AB

máte nárok na: PB + AB + TB 
+ class CD

SLOVENSKÁ PODPORA:

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_ZS_8.pdf

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

Updated Second Edi�on

Materiál
na

TVVP

učebnica



6 dielov

A1 - B2

Ministerský
príspevok

sa vzťahuje na diely:

level A1+ - B2

Beyond sa dôsledne zameriava na precvičovanie všet-
kých jazykových zručnos� a na postupné, kumula�vne 
rozvíjanie slovnej zásoby a znalos� grama�ky.  Life Skills, 
zručnos� potrebné pre efek�vne zaradenie sa do každo-
denného života, sú ďalšou dôležitou súčasťou série. 
Krea�vny a dynamický prístup k témam mo�vuje 
študentov k zanietenos� v práci s knihou a učenie sa 
nadobúda zmysel s cieľom uspieť.

Beyond
DOLOŽKA
MŠVVaŠ

Komponenty:
Student’s Book Premium Pack

Student’s Book Pack
Online Workbook

Workbook
Teacher’s Book Premium Pack                        

vynikajúca
online

podpora

AJ - SJ
slovníčky

7

Bonusový
systém:

pri kúpe min. 15 SB 
máte nárok na: TB + class CD

pri kúpe min. 15 sád alebo 30 SB
máte nárok na: SB + WB                           

+ TB  + class CD

Tema�cké
plány

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/MCM_ZS_12.pdf

● dôsledne vybrané typy cvičení rozvíjajú nielen komunikáciu, ale aj 
kri�cké myslenie, plánovanie a organizovanie, spoločenské zručnos�, 
schopnosť riešiť problémy, spolupracovať, vnímať kultúrne podobnos�    
a rozdielnos� 
● každá lekcia obsahuje dve videá
● mul�mediálne materiály poskytujú rôznorodé ak�vity v triede i na 
doma

10,35€
školská cena

s DPH

učebnica



4 diely

A1 - B1

Ministerský
príspevok

sa vzťahuje na diely:

level 1 - 3

More!
DOLOŽKA
MŠVVaŠ

(level 1 - 3)

Komponenty:
Student’s Book                             

+ Online Resources
Workbook

Teacher’s Book 
Class Audio CDs                        

Testbuider
DVD 

Presenta�on Plus

AJ - SJ
slovníčky

Bonusový
systém:

pri kúpe min. 15 sád 
alebo 30 SB alebo 40 WB

máte nárok na: TB + class CD
alebo SB + WB

pri kúpe min. 30 sád 
alebo 60 SB alebo 80 WB

máte nárok na: SB + WB + TB 
+ class CD

SLOVENSKÁ PODPORA A WEBINÁR:

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_ZS_10.pdf

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

Second Edi�on
Materiál

na
TVVP

Učebnica More! 2nd edition sa vyznačuje veľmi interak�vnym prístu-
pom k vyučovaniu slovnej zásoby, dôrazom na osvojovanie zručnos� 
počúvania a najmä rozprávania. Pravidelne sú zaradené CLIL sekcie            
a informácie o kultúre a reáliách. Poskytuje 80 - 140 vyučovacích 
hodín. 

webinár

10,35€
školská cena

s DPH

učebnica



10 dielov

A1 - B2

Ministerský
príspevok

sa vzťahuje na diely:

level 1 - 5

10,35€
školská cena

s DPH

English World
DOLOŽKA
MŠVVaŠ

Komponenty:
Pupil’s Book + eBook Pack

Teacher’s Guide + eBook Pack
Grammar Prac�ce Book

Workbook
Picture Dic�onary

Audio CDs                      
Flashcards

Posters

AJ - SJ
slovníčky

Bonusový
systém:

pri kúpe min. 15 PB 
máte nárok na: TB + class CD + DVD

pri kúpe min. 15 sád alebo 30 PB
máte nárok na: PB + WB                           

+ TB  + class CD

Tema�cké
plány

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/MCM_ZS_9.pdf

Kurz English World je integrovaný kurz anglič�ny s tlačenými a elek-
tronickými komponentami. Je určený pre žiakov od 3. ročníka ZŠ, keďže 
je od 1. dielu používané čítanie a písanie. Učebnica je vizuálne pôsobi-
vo spracovaná. Obsahuje prvky CLIL. Je vhodná na prípravu na cam-
bridgské jazykové skúšky.

učebnica



4 diely

A1 - B1+

Ministerský
príspevok

sa vzťahuje na diely:

level 1 - 4

Own it!
DOLOŽKA
MŠVVaŠ

(level 1 - 3)

Komponenty:
Student’s Book                             
+ Prac�ce Extra

Workbook
Teacher’s Book 

Project Book                       

AJ - SJ
slovníčky

10

Bonusový
systém:

pri kúpe min. 15 sád 
alebo 30 SB alebo 40 WB

máte nárok na: TB + class CD
alebo SB + WB

pri kúpe min. 30 sád 
alebo 60 SB alebo 80 WB

máte nárok na: SB + WB + TB 
+ class CD

SLOVENSKÁ PODPORA A WEBINÁR:

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_ZS_11.pdf

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

Materiál
na

TVVP

NOVINKA

slovenská
podpora

&
webinár

Nový kurz Own it! je vhodný pre 2. stupeň ZŠ, poskytuje 
80 - 150 vyučovacích hodín. Vyznačuje sa moderným 
prístupom k vyučovaniu jazykových zručnos�, pravidel-
ným preverovaním získaných poznatkov a bohatou 
vizuálnou podporou v podobe niekoľkých videí v každej 
lekcii. Videá obsahujú aktuálnu slovnú zásobu a pri- 
pravujú žiakov na reálne komunikačné situácie. Rovno-
merne rozvíja všetky jazykové zručnos�. K rozvíjaniu 
tvorivos� prispievajú projekty zamerané na CLIL a kultú-
ru. Má vynikajúcu online podporu pre žiaka i učiteľa. 
Samozrejmosťou je so�ware na interak�vnu tabuľu. 

10,35€
školská cena

s DPH

učebnica



6 dielov

A1 - A2

Ministerský
príspevok

sa vzťahuje na diely:

level 1 - 5

10,35€
školská cena

s DPH

Tiger Time
DOLOŽKA
MŠVVaŠ

Komponenty:
Student’s Book + eBook 
+ Resource Centre Pack

Ac�vity Book
Teacher’s Book + eBook Pack

Audio CDs                      
Flashcards

AJ - SJ
slovníčky

Bonusový
systém:

pri kúpe min. 15 SB 
máte nárok na: TB + class CD

pri kúpe min. 15 sád alebo 30 SB
máte nárok na: SB + AB                           

+ TB  + class CD

Tema�cké
plány

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/MCM_ZS_6.pdf

Kurz Tiger Time je vhodný od 1. ročníka. Lekcie pozostá-
vajú z humorných príbehov, ktoré sú prezentované             
v rôznych žánroch využívajúc každodenný jazyk, chytľavé 
piesne, riekanky či rapové texty na danej jazykovej 
úrovni. V rámci každej lekcie sú hodiny starostlivo štruk-
turované a sústreďujú sa na slovnú zásobu, grama�ku       
a jazykové zručnos�. Navyše, v lekciách je zahrnutý CLIL, 
kultúra a projekty. Každá lekcia končí prehľadom a ak�vi-
tami podporujúcimi ak�vnu komunikáciu. 

online
podpora

učebnica



7 dielov

A1 - B2

Ministerský
príspevok

sa vzťahuje na diely:

level 1 - 3

Prepare
Second Edi�on

10,35€
školská cena

s DPH

DOLOŽKA
MŠVVaŠ

(level 1-3)

Komponenty:
Student’s Book 

Workbook + download
Teacher’s Book + download

Presenta�on Plus (download)                    

AJ - SJ
slovníčky

Bonusový
systém:

pri kúpe min. 15 sád 
alebo 30 SB alebo 40 WB

máte nárok na: TB + class CD
alebo SB + WB

pri kúpe min. 30 sád 
alebo 60 SB alebo 80 WB

máte nárok na: SB + WB + TB 
+ class CD

SLOVENSKÁ PODPORA A WEBINÁR:

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_ZS_15.pdf

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

Materiál
na

TVVP

slovenská
podpora

&
webinár

Učebnica Prepare 2nd edition je moderným učebným 
materiálom. Jeho najväčšou prednosťou je skúšková 
zložka - učebnica slúži ako štandardný učebný materiál      
a zároveň ako prípravný materiál na skúšky Cambridge, 
takže žiaka pripravuje aj na formát a typy úloh na jednot-
livých skúškach. Učebnica obsahuje modernú slovnú 
zásobu, ktorú rovnako ako grama�ku, prezentuje veľmi 
jasným a zaujímavým spôsobom. Učebnica je obohatená 
o korpusové cvičenia, ktoré poukazujú na chyby žiakov      
z Cambridge skúšok z minulých období.

učebnica



7 dielov

A1 - A2

Ministerský
príspevok

sa vzťahuje na diely:

level Starter - 6

10,35€
školská cena

s DPH

Next Move
DOLOŽKA
MŠVVaŠ

Komponenty:
Pupil’s Book Pack 

Workbook
Teacher’s Book Pack

Class Audio CDs                      
Presenta�on Kit

AJ - SJ
slovníčky

Bonusový
systém:

pri kúpe min. 15 PB 
máte nárok na: TB + class CD

pri kúpe min. 15 sád alebo 30 PB
máte nárok na: PB + WB                           

+ TB  + class CD
+ Presenata�on Kit

Tema�cké
plány

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/MCM_ZS_7.pdf

Kurz Macmillan Next Move prináša do triedy reálny život. Úroveň 
Starter je vhodná aj pre prvákov. Kurz má veľmi flexibilný obsah                
a voliteľné doplnkové ak�vity. Digitálne komponenty pomáhajú 
vytvoriť rozmanité a zaujímavé vyučovacie hodiny. V rámci pútavých 
príbehov, v ktorých sa uplaňuje CLIL, sa žiaci učia aj spoločenskú               
a občiansku výchovu.

Macmillan
učebnica



6 dielov

A1 - C1

Ministerský
príspevok

sa vzťahuje na diely:
Starter (A1)
- level 5 (C1)

-

Think
DOLOŽKA
MŠVVaŠ

(level starter - 5)

Komponenty:
Student’s Book                             

Student’s Book  + online Work- 
book + online Prac�ce

Workbook + online Prac�ce
Teacher’s Book 
Class Audio CDs

Video DVD
Presenta�on Plus   

AJ - SJ
slovníčky

Bonusový
systém:

pri kúpe min. 15 sád 
alebo 30 SB alebo 40 WB

máte nárok na: TB + class CD
alebo SB + WB

pri kúpe min. 30 sád 
alebo 60 SB alebo 80 WB

máte nárok na: SB + WB + TB 
+ class CDUKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/CUP_SS_2.pdf

Materiál
na

TVVP

slovenská
podpora

Kurz poskytuje 80 - 180 vyučovacích hodín. Učebnica 
bola napísaná autorským �mom pod vedením Herberta 
Puchtu, čo v nej zanechalo výraznú psycholingvis�ckú 
pečať v podobe špeciálnych úloh na rozvíjanie 
kogni�vnych zručnos�, jazykových zručnos� a kri�ckého 
myslenia. K získaniu plynulos� študentovi výrazne 
napomáhajú pravidelné sekcie na rozvíjanie produk-
�vnych jazykových zručnos� písania a rozprávania. 
Učebnica obsahuje čas� napísané v štýle skúšok Cam-
bridge v  spolupráci s CELA (Cambridge English Language 
Assessment), takže popri štandardných úlohách zároveň 
umožňuje žiakom riešiť úlohy skúškového formátu.
Pre základné školy sú vhodné úrovne starter až level 3. 

10,35€
školská cena

s DPH

učebnica



4 diely

A1+ - B1+

Ministerský
príspevok

sa vzťahuje na diely:

level 1 - 3

10,35€
školská cena

s DPH
Mo�vate!

DOLOŽKA
MŠVVaŠ

Komponenty:
Student’s Book + Digital 

Book Pack
Workbook

Teacher’s Book + Class Audio 
CD + Test Pack
IWB CD-ROM                  

AJ - SJ
slovníčky

Bonusový
systém:

pri kúpe min. 15 SB 
máte nárok na: TB + class CD

pri kúpe min. 15 sád alebo 30 SB
máte nárok na: SB + WB                           

+ TB  + class CD

Tema�cké
plány

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/MCM_ZS_11.pdf

Kurz Motivate! je určený pre 2. stupeň ZŠ. Žiaci sa zdokonaľujú vo všet-
kých jazykových zručnos�ach a vedomos�ach. Dôsledne sa zameriava 
na grama�ku v písomnom aj slovnom kontexte. Obsahuje pútavé            
a veku žiakov primerané texty. Je metodicky spracovaná tak, aby 
vyhovovala výučbe v triedach s rôznou jazykovou pokročilosťou                
a nadaním žiakov. 

učebnica



5 dielov

A1+ - B2

Ministerský
príspevok

sa vzťahuje na diely:

level A1+ - B2

Laser
DOLOŽKA
MŠVVaŠ

Komponenty:
Student’s Book  
+ eBook Pack

Workbook Pack
Teacher’s Book + eBook Pack

Class Audio CDs                 

AJ - SJ
slovníčky

Bonusový
systém:

pri kúpe min. 15 SB 
máte nárok na: TB + class CD

pri kúpe min. 15 sád alebo 30 SB
máte nárok na: SB + WB                           

+ TB  + class CD

Tema�cké
plány

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

18,87€
školská cena

s DPH

učebnica

Third Edi�on

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/MCM_SS_17.pdf



4 diely

A2 - B2

Ministerský
príspevok

sa vzťahuje na diely:

level B1/B1+/B2

18,11€
školská cena

s DPH
Op�mise

DOLOŽKA
MŠVVaŠ

Komponenty:
Student’s Book Premium Pack

Student’s Book Pack
Digital Student’s Book            

Premium Pack
Workbook

Online Workbook
Teacher’s Book 
Premium Pack

AJ - SJ
slovníčky

Bonusový
systém:

pri kúpe min. 15 SB 
máte nárok na: TB + class CD

pri kúpe min. 15 sád alebo 30 SB
máte nárok na: SB + WB                           

+ TB  + class CD

Tema�cké
plány

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/MCM_SS_3.pdf

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 pripravuje na typické skúškové otázky. Kurz je aktua-
lizovaný na nový formát skúšok platný od roku 2020.

učebnica



7 dielov

A1+ - C1

Ministerský
príspevok

sa vzťahuje na diely:

level A1+ - B2+
17,77€

školská cena
s DPHGateway to Maturita DOLOŽKA

MŠVVaŠ

Komponenty:
Student’s Book Pack

Workbook

Teacher’s Book Premium Pack

Cvičné testy na maturitu

(B1, B1+, B2)

AJ - SJ
slovníčky

Bonusový
systém:

pri kúpe min. 15 SB 
máte nárok na: TB + class CD

pri kúpe min. 15 sád alebo 30 SB
máte nárok na: SB + WB                           

+ TB  + class CD

Tema�cké
plány

UKÁŽKA: http://www.oxico.sk/U_2020/MCM_SS_1.pdf

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

učebnica


