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ˆ

Anglicko - ceské
zrkadlové cítanky
ˆ

Precvičte si čítanie s porozumením anglických
textov, obohaťte si slovnú zásobu a zdokonaľte sa
vo výslovnosti. Klasické anglické a české rozprávky
známe z detstva, ľúbostné príbehy či zábavné
detektívne poviedky s hádankami, ktorých texty
boli zjednodušené a spracované do rôznych
jazykových úrovní - od začiatočníkov až po
pokročilých študentov.
Český zrkadlový preklad umožní obratom
skontrolovať či ste anglickému textu porozumeli
správne.

Po niektorých kapitolách/príbehoch nasleduje
dvojstránka s cvičeniami alebo gramatickými
a lexikálnymi poznámkami, otázkami na
porozumenie či hádankami, alebo český slovníček.

Niektoré majú priložené CD, iné majú nahovorené
príbehy, vo formáte MP3, ktoré si môžete zadarmo
stiahnuť na stránke: www.albatrosmedia.cz.

Macmillan Readers
ˆ

Klasickí i súcasní autori v anglickom prevedení.
Vybrať

si môžete z viac než 300 zaujímavých kníh
upravených do siedmych jazykových úrovní podľa
náročnosti. Najnižšiu úroveň - Starter - môžu čítať študenti
už po niekoľko mesačnom štúdiu angličtiny. Stačí im poznať
len asi 300 základných anglických slov.

T

Test znalosti anglického jazyka:

Test slúži ako pomôcka pri výbere knihy. Na základe jeho

výsledku viete, aká jazyková úroveň je pre Vás
najvhodnejšia. Otestovať sa môžete tu:
www.macmillanreaders.com/level-test/

exty sú zjednodušené nielen vzhľadom k slovnej zásobe,
ale aj rozsahom gramatických javov, dĺžkou viet a dĺžkou
celej knihy.

Nahrávky na CD:

Väčšina kníh je v ponuke aj ako verzia s pribalenou audio

nahrávkou textu knihy na CD. Okrem toho, niektoré knihy
obsahujú navyše aj 8 strán doplnkových cvičení.

Ponuka

obsahuje nielen knihy napísané ako
zjednodušené čítanie, ale tiež adaptácie diel známych
autorov: Charles Dickens, Stephen King, Wilbur Smith alebo
Daphnedu Maurier.

ˆ

ˆ

Online zdroje, podpora pre ucitela´ aj ziaka:
Na stránke www.macmillanreaders.com nájdete

množstvo voľne stiahnuteľných cvičení a nápadov na pestré
využitie knižiek počas vyučovacích hodín či aktivít na doma.

Stiahnuť zadarmo (po bezplatnej registrácii) si môžete aj
testy spolu s kľúčom ku vybraným knižkám:
www.macmillanreaders.com/tests/tests-and-answer-keys

(The PDF resources are password protected. To receive the password please
send an email to readerspassword@macmillan.com, with ‘Readers Tests
Password’ in the subject line, and we will send you the password directly.)

Na stránke

www.macmillanreaders.com/resources/self-study-english/author-data-sheets

si môžete zadarmo stiahnuť informácie o vybraných
autoroch (Author data sheets).

ReadersBookClub:

Staňte sa členom klubu čitateľov a čerpajte všetky výhody.
Viac informácií nájdete na stránke:

www.macmillanreaders.com/book-corner-club

Obsah kníh a poznámky si môžete zaznačiť do svojho
čitateľského denníka, ktorý si ľahko stiahnete zo stránky:

www.macmillanreaders.com/wp-content/uploads/2016/01/2016-Love-to-Read-Diary.pdf

Kompletný katalóg Macmillan Readers v PDF formáte si
môžete pozrieť tu:

www.macmillanreaders.com/wp-content/uploads/2011/05/Macmillan-Readers-Catalogue-2016-WEB.pdf

Všetko o knižkách, tipy na prácu s nimi, aktivity a kvíz
nájdete v prehľadnej príručke v PDF tu:

www.macmillanreaders.com/wp-content/uploads/2010/07/UGRIC-web-2014-Macmillan.pdf

Legendárne krimi
príbehy upravené do
jazykovej úrovne B2.

Každá
kniha
obsahuje:

• MP3 nahrávku celého príbehu,
• vysvetlivky a poznámky k postavám v príbehu a historickému pozadiu,
• výkladový slovník,
• na stránke: www.oxico.sk/download/elt_readers.html
nájdete voľne stiahnuteľné materiály na samoštúdium pre študentov,

•

učitelia po prihlásení sa na stránke:
www.pages01.net/harpercollinspublishersltd/CollinsEnglishReadersTeacherResources/

nájdu okrem aktivít pre študentov aj classroom activities.
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Macmillan Literature Collections
(Advanced)
V ponuke Macmillan Readers nájdete aj kolekciu neupravených kníh
v originálnom znení - Macmillan Literature Collections (Advanced) doplnenú o komentáre a anglický výkladový slovníček a taktiež aj
kolekciu faktograﬁckých publikácií, ktoré spracovávajú históriu,
kultúru a každodenný život vybraných krajín sveta –
Macmillan Cultural Readers.
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