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Poštovné a balné zdarma už od jednej publikácie
www.taktik.sk

Vážení učitelia,

prihováram sa Vám s katalógom učebných a vzdelávacích pomôcok z anglického jazyka, ktoré si môžete vybrať z našej ponuky na
nadchádzajúci školský rok 2019/2020.

V katalógu nájdete najpredávanejšie publikácie zamerané na
výučbu anglického jazyka z vydavateľstva Oxford University Press
a Cambridge University Press doplnené o horúce novinky na nový
školský rok a publikácie z nášho vydavateľstva.

V školskom roku 2019/2020 poskytne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR finančný
príspevok vo výške 11,00 eur na učebné pomôcky z anglického jazyka pre žiakov 3., 4. a 5. ročníka
základnej školy. Na túto skutočnosť, samozrejme, reagujeme a prinášame Vám kompletnú ponuku
učebných pomôcok uvedených vydavateľov, na ktoré sa vzťahuje finančný príspevok. Ponuku
dotovaných učebných pomôcok pre žiakov 1. stupňa ZŠ doplňujú učebné pomôcky pre ďalšie
ročníky, ktoré uzatvárajú jednotlivé edície.

Oboznámte sa s našou ponukou a vyberte si učebné pomôcky z anglického jazyka, ktoré najviac
zodpovedajú potrebám Vašich žiakov. Pri rozhodovaní Vám ochotne poradia naši obchodní
zástupcovia, u ktorých si mô ž ete objednať vybrané uč ebné pomô cky. Ak budete robiť objednávku
pre svoju triedu, majte, prosı́m, na zreteli rozdielny bonusový systém jednotlivých vydavateľov.
Informáciu o podmienkach poskytovania bonusov nájdete na konci tohto katalógu spolu so
súhrnným prehľadom dotovaných učebných pomôcok.

Vyberte si, prosím, z našej ponuky. Verím, že s vybranými učebnými pomôckami budete
spokojní, či už sa rozhodnete pre svoje obľúbené edície alebo pre nové tituly zamerané na výučbu
anglického jazyka. Naším dlhodobým cieľom je prinášať Vám kvalitné publikácie, ktoré budú
prínosom pre Vás aj pre Vašich žiakov.

Ing. Miroslav Tokarčík
konateľ
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.

vysvetlivky
2
4

číslo edície

počet dielov

doložka MŠVVaŠ SR

A1
1.

jazyková úroveň

stupeň základnej školy
stredné školy

Obchodné podmienky
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

Akákoľvek objednávka v súlade s obchodnými podmienkami (poštová, telefonická, elektronická) je záväzná.
Objednávateľ sa zaväzuje objednaný tovar pri doručení
prevziať a uhradiť sumu uvedenú na faktúre v termíne
splatnosti.
Objednávateľ je povinný v objednávkovom formulári
pravdivo uviesť všetky požadované údaje.

Spoločnosť TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o., sa zaväzuje prijať a spracovať každú platnú objednávku. O spracovaní
objednávky informuje objednávateľa na e-mailovej adrese, ktorú uviedol v objednávkovom formulári.

Spoločnosť TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o., sa zaväzuje doručiť objednaný tovar v plnom rozsahu do 30 pracovných dní od prijatia objednávky, a to na adresu uvedenú v objednávkovom
formulári. V prípade, že objednávateľom je spotrebiteľ
(fyzická osoba), spoločnosť TAKTIK vydavateľstvo,
s. r. o., doručí objednaný tovar v plnom rozsahu do 30
pracovných dní odo dňa zaplatenia celej kúpnej ceny objednaného tovaru.
Spoločnosť TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o., nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie objednaného tovaru
spôsobené nesprávnymi alebo neúplnými údajmi v objednávkovom formulári.
Úhrada faktúry môže byť vykonaná prevodom, priamym
vkladom na účet, v hotovosti prostredníctvom dobierky
alebo poštovou poukážkou. Každá platba musí obsahovať
variabilný symbol – číslo faktúry. V opačnom prípade nie je
možné identifikovať platbu a faktúra je považovaná za neuhradenú. Objednávateľ je povinný uchovať doklad o úhrade.

Pri objednaní 5 a viac ks žiackych pracovných zošitov
bude objednaný tovar doručený prostredníctvom prepravnej spoločnosti priamo na adresu uvedenú v objednávke. Táto služba je bezplatná.

8.
9.

Poštovné a balné je bezplatné.

V prípade reklamácie, ak je dodaný tovar neúplný, chybný alebo poškodený, je potrebné obratom kontaktovať
vydavateľstvo. Spoločnosť TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o.,
garantuje vybavenie reklamácie v čo najkratšom možnom
čase a na náklady spoločnosti.

10. Pri zasielaní reklamovaného tovaru je potrebné ho zaslať
na poštovú adresu vydavateľstva a k tovaru priložiť kópiu faktúry spolu so sprievodným listom s popisom chyby
alebo dôvodu reklamácie.

11. Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od zmluvy za podmienok uvedených v poučení o
uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy,
ktoré je dostupné na webovej adrese http://www.taktik.
sk/kontakt/obchodne-podmienky/.

12. Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom, udeľuje odoslaním objednávkového formulára v súlade s ustanovením § 11 zákona
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov svoj súhlas so
spracovaním svojich osobných údajov (mena a priezviska),
a to za účelom spracovania objednávky a doručenia objednaného tovaru. Súhlas so spracovaním osobných údajov je
udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný.
13. Akékoľvek kopírovanie, rozmnožovanie a šírenie publikácií vydavateľstva alebo ich častí bez súhlasu vydavateľstva
je zakázané a bude postihované podľa zákona.

14. Spoločnosť TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o., si vyhradzuje
právo v prípade potreby zmeniť tieto podmienky a upozorniť na to zákazníkov na webovej stránke v časti Obchodné podmienky.
15. So svojimi podnetmi alebo sťažnosťami sa môžete na nás
obrátiť prostredníctvom týchto kontaktov: mobil: 0911
931 196, e-mail: taktik@taktik.sk

Objednávky
POŠTOU

TELEFONICKY

TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o.
P. O. BOX 100
040 11 Košice

Bezplatná zákaznícka linka:
0800 130 006
mobil: 0911 931 196
7.30 – 16.00 hod.

ELEKTRONICKY

OSOBNE

e-mail: taktik@taktik.sk
E-SHOP: www.taktik.sk

Obchodný zástupca Vám zošity
odprezentuje. Pre dohodnutie stretnutia
nás kontaktujte telefonicky alebo
e-mailom.
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Cool English school
1

3

A1

3. ročník

1.

Cool English school - balíček určený pre
žiakov prvého stupňa, ktorí sa ešte len začínajú
učiť angličtinu (úroveň A1).
Pútavo vytvorená učebnica žiakov prevedie
novým cudzím jazykom od úplných začiatkov.
V rámci jednotlivých tém žiaci preberajú príslušné gramatické javy. Po dvoch kapitolách je
v učebnici dvojstrana so stolovou hrou určená
na zopakovanie si prebratého učiva.
Pracovný zošit priamo nadväzuje na učebnicu. Obsahuje množstvo rôznorodých úloh,
ktoré dôkladne precvičia preberané učivo hravým spôsobom - žiaci riešia tajničky,
osemsmerovky, na základe posluchu spájajú
správne dvojice a v skupine hrajú rôzne hry
zamerané na učenie sa nových slov. Vždy po
dvoch kapitolách je v pracovnom zošite dvojstrana s úlohami na zopakovanie si prebratého učiva. Na konci pracovného zošita je krátky
slovník slovíčok zoradený podľa kapitol. Žiaci
si môžu vystrihnúť aj kartičky s obrázkami
nových slovíčok, vďaka vizualizácii daného
slovíčka si ho tak lepšie zapamätajú.
Sada Cool English school 3 obsahuje
učebnicu, pracovný zošit, elektronickú metodickú príručku. Dostupná je aj interaktívna výučba (učebnica + pracovný zošit) Cool
English school 3, ktorá je kompatibilná so
všetkými interaktívnymi tabuľami. K dispozícii
je na jeden školský rok bezplatne.
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Ako BONUS na každých 15 ks zakúpených
balíčkov je možnosť získať:
1 ks balíčka ZADARMO, audio CD COOL
ENGLISH SCHOOL 3, tlačenú metodickú príručku COOL ENGLISH SCHOOL 3, flash cards
A5 COOL ENGLISH SCHOOL 3 so slovnou zásobou, tematické postery A2 COOL ENGLISH
SCHOOL 3 a didaktické listy s opakovacími
testami COOL ENGLISH SCHOOL 3.

fat her

mother

Audio cd

tlačená metodická
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flash cards A5
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book

4. ročník
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First Friends
2

2

Zábavný, dvojúrovňový kurz
pre začiatočníkov rozvíja slovnú zásobu, precvičuje zvukovú
podobu jazyka a vychováva k
rodinným hodnotám. Slúži ako
predpríprava na Family and
Friends.
Druhá edícia je doplnená o
rozšírenú slovnú zásobu. CD,
ktoré je súčasťou edície First
Friends, obsahuje zábavné a
chytľavé pesničky slúžiace na
systematický nácvik zvukovej
podoby jazyka. Hodnoty, osvojené cez príbehy v rodinnom
prostredí, deťom napomáhajú
rozvíjať sociálne zručnosti, aktualizovaná grafika s využitím
fotografií im zasa umožňuje
lepšie prepojenie s reálnym
svetom.

A1

1.
úroveň 1

Digitálna podpora:
Student MultiROM
iTools

úroveň 2

5

Family and Friends
2

7

A1-b1

Kurz kombinuje úplne nové materiály zamerané na plynulosť jazyka, na precvičovanie
nadobudnutých zručností, prehlbuje poznatky zo spoločenského života, obsahuje unikátny program zvukovej podoby jazyka Phonics
a komplexný systém testovania. Druhá edícia
obsahuje časť Fluency Time! predstavujúcu
žiakom jednotlivé funkcie jazyka, čo im pomáha viesť zmysluplnú a plynulú konverzáciu.
Slovenská verzia pracovných zošitov úrovní 1 a 2 s prekladom zadaní, slovníka a obrázkového slovníka.
V základnom balíčku je dostupná učebnica
a pracovný zošit (k tomu je po splnení všetkých podmienok možné dostať grátis aj Teacher´s book, CD a interaktívny softvér).
K dispozícii je i doplnkový materiál - čítanka, DVD či slovník, ktoré výrazne obohatia
vyučovanie cudzieho jazyka.
Publikácie a didaktické pomôcky Family
and Friends sú obľúbenými učebnými materiálmi na prvom stupni základných škôl, pričom plynulo pokračujú aj na druhý stupeň ZŠ.

1., 2.

starter

úroveň 1

DIGITÁLNA PODPORA:
iTools

DVD

Online Practice

e-Books

Student MultiROM

Teacher´s Assessment
and Resource CD-ROM

úroveň 2

Úroveň 3
5. ročník

Student website
Parent website

Dotácia MŠVVaŠ SR
Family and Friends 1, 2, 3

Úroveň 4
6. a 7. ročník

6

Úroveň 5
8. a 9. ročník

úroveň 6

Explore Series

Let´s Explore/Explore Together
1

4

A0-A1

Explore Series - Let´s Explore 1, 2 a Explore Together 1, 2 je kompletný rad učebníc pre
prvý stupeň základných škôl. Kurz pre začiatočníkov, ktorý postupuje v súlade s vývojom
žiakov, a poskytuje tak primeranú úroveň obtiažnosti a podpory pre každú etapu základného vzdelávania.
Celou sériou sa prelína téma objavovania a
skúmania jazyka a rôznorodých tém.
Výučba jazykov prebieha prostredníctvom
príbehov, piesní, vytvárania hodnotovej orientácie a využitia medzipredmetových vzťahov.
Žiaci sa učia pomocou dialógov, hier a prezentácií slovnej zásoby a gramatiky.
Videá ukazujú skutočné britské prostredie.
Slovenská edícia učebníc, pracovných zošitov a metodických príručiek pre učiteľov má
odporúčaciu doložku MŠVVaŠ, na učebnice
Explore Together 1, 2 je možné si uplatniť aj
príspevok Ministerstva školstva.
digitálna podpora:
Teacher´s Resource Pack

Classroom
Presentation Tool

Student website

Teacher website

1.

Explore Together 1

Explore Together 2

Dotácia MŠVVaŠ SR
Explore Together 1, 2

Let´s Explore 1

Let´s Explore 2

7

Explorers
1

6

A1-B1

Napínavý 6-úrovňový kurz, ktorý prináša
skutočný svet do prostredia triedy. Sada Explorers napomáha deťom učiť sa anglický jazyk
prostredníctvom skúmania okolitého sveta.
Citlivo zostavená štruktúra prezentovania
gramatiky zvyšuje študentom sebavedomie v
cudzom jazyku.
Bohatý obsah DVD ponúka skutočný svet a
anglické reálie.
Originálne prezentačné nástroje metódy
CLIL napomáhajú učiteľom preskúmať rôzne
oblasti školských predmetov.
Zábavné Explorer Quests v každej úrovni
podporujú opakovanie slovnej zásoby.
Doplnkové cvičenia v učebnici pripravujú
na skúšky Cambridge English Young learners
Tests.
Explorers - pracovný zošit, učebnica aj
metodické príručky pre učiteľov majú odporúčaciu doložku MŠVVaŠ, pričom na tituly
Young Explorers 1, 2 je možné si uplatniť aj
dotáciu z Ministerstva školstva.

1.

úroveň 3

úroveň 4

DIGITÁLNA PODPORA:
iTools

DVD

Online Practice

Teacher´s Resource Pack

Dotácia MŠVVaŠ SR
Young Explorers 1, 2

8

úroveň 1

úroveň 2

úroveň 5

úroveň 6

Incredible English
2

7

A1-A2

Druhá edícia kurzu Incredible English zaujme novou koncepciou obsahu učebnice,
ktorá je vhodná aj pre triedy s rozšírenou výučbou jazykov. Učebnica obsahuje 9 lekcií - 2
stránky zamerané na medzipredmetové vzťahy (CLIL), komiksy, stránky Children round
the World s reáliami. V pracovnom zošite sú
cvičenia na písanie, ako i samolepky na dotvorenie obrázkového slovníčka.
Kurz obsahuje nový program opakovania a
testovania na Cambridge YLE Test.
V rámci každej úrovne učebníc Incredible
English je k dispozícii Class Book, Activity
Book a Teacher´s Book.
Digitálna podpora:
iTools

e-Books

Online Practice

DVD

Oxford Parents website

Teacher website

starter

1., 2.

úroveň 1

Student website

úroveň 2

Dotácia MŠVVaŠ SR
Incredible English 2, 3

úroveň 3

úroveň 4
úroveň 6
úroveň 5

9

English Plus
2

5

A1-B1

English Plus buduje jazykovú kompetenciu odstupňovaným nácvikom jazyka. Vďaka
flexibilnému zloženiu komponentov a obsahu je ideálnym kurzom pre zmiešané skupiny a vyhovuje rozličným učebným plánom.
2. edícia obľúbeného kurzu má 80% nového obsahu, viaceré videá, nové úlohy, hry
a piesne. English Plus 2. edícia má rovnakú
prehľadnú štruktúru ako predošlé 1. vydanie
a zachováva si tiež vysokú úroveň podpory
pre rozmanité skupiny.
Prináša vylepšené osnovy zručností, s viacerými príležitosťami na počúvanie i rozprávanie v cudzom jazyku.
Sada obsahuje hádanky aj hry v každej
lekcii, ako aj voliteľné hodiny s pesničkami.
Animácie gramatiky slúžia na jednoduchšie
zapamätanie si pravidiel i štruktúry anglického jazyka. Viac videí prináša do triedy reálnu angličtinu.
Use it! úlohy na konci každej lekcie žiakov
motivujú k zosobneniu materiálu.
Obsahuje viac ako 80 editovateľných testov v každej lekcii (napr. test na konci lekcie,
polročný test, test na hovorenie).
Titul má doložku Ministerstva školstva a
English Plus 1 - 1. aj 2. vydanie je dotované
MŠVVaŠ.
DIGITÁLNA PODPORA:
iTools

Practice Kit

DVD

Teacher´s Resource Disc

2.

starter

úroveň 1

úroveň 2

Teacher website

Dotácia MŠVVaŠ SR
English Plus 1 - 1. a 2. vydanie

úroveň 3

10

úroveň 4

Project Explore
1

5

A1-b1

2.

Nová séria učebníc s rôznorodými postavami
a príbehmi, ktorá je založená na osvedčenej metodológii učebníc Project. 100% nový obsah a
rôznorodé témy, texty a úlohy podporujúce tvorivosť a rozvíjajúce kľúčové kompetencie žiakov. Projekty, kultúrne zaujímavosti, fotopríbehy a komiksy podnecujú zvedavosť žiakov. Toto
všetko je zárukou, že žiaci sa svedomito pripravia na používanie angličtiny aj v reálnom živote.
Každá z piatich úrovní Project Explorer obsahuje Student´s Book, Workbook a Teacher´s
Book. K dispozícii sú aj audio nahrávky k učebnici a pracovnému zošitu, testy, prepis nahrávok, fotokopírovateľné materiály, zoznamy slovíčok a videá.
Pracovný zošit dopĺňa učebnicu, pričom v
učebnici je jasné označenie, ktoré nasmeruje žiakov na príslušné cvičenia v pracovnom
zošite. Gramatika je vysvetlená v slovenčine,
nechýba anglicko - slovenský slovníček, ako aj
hry a aktivity rozvíjajúce komunikačné zručnosti žiakov vytvorené len pre Slovensko.
Prístupová karta do Online Practice ponúka
extra materiál na precvičenie slovnej zásoby, gramatiky a zručností. Učiteľ tak môže sledovať, ako
žiaci plnia zadania a reagovať na ich progres.

úroveň 2

Digitálna podpora:
Online Practice

Teacher´s guide

DVD-ROM

Classroom
Presentation Tool

úroveň 1

Teacher´s Resource Centre
(všetky zdroje pre učiteľa)

Dotácia MŠVVaŠ SR
Project Explore 1

úroveň 3

úroveň 3+

úroveň 4

11

Project
3, 4

5

A1 - MID B1

2.

úroveň 1

Nová edícia motivuje a vedie žiakov inováciami v obsahu, dizajne aj v digitálnych komponentoch k spôsobilosti aktívne komunikovať v cudzom jazyku a zvládať testové úlohy.
Obsahuje viac komunikačných úloh, aktivít
s integrovanými zručnosťami i adresných gramatických cvičení.
Pomáha upevňovať väzby medzi predmetmi, obsahuje zadania projektových prác, banku textov na rozširujúce čítanie, pútavé príbehy s úlohami na porozumenie, dialógy, ktoré
môžu inšpirovať k hraným scénkam, ako aj
rôznorodé úlohy na nácvik správnej výslovnosti či na osvojenie si bohatej slovnej zásoby.
Obsahuje tiež širokú škálu cvičení – od TPR
aktivít pre kinestetických žiakov až po tiché
aktivity pre deti s rýchlym tempom práce.
DIGITÁLNA PODPORA:
Online Practice

iTools

Teacher´s Resource Disc (vrátane digitálnych workshopov)
Test Builder

Kreslené filmy

Študentská webstránka

úroveň 2

Dotácia MŠVVaŠ SR
Project 2 - 3. a 4. vydanie

úroveň 3

úroveň 5
úroveň 4

12

Slovenská
New Headway
A1- B1

4

4

Nové aktualizované vydanie úspešnej učebnice pre začiatočníkov až po stredne pokročilých
žiakov, ktorá je vo svete najuznávanejším kurzom angličtiny.
Vyvážený sylabus a overená metodika s novou generáciou digitálnej podpory. Do hĺbky
prepracovaná gramatika a integrované zručnosti. Dokumentárne videá a obsahy videoklipov upevňujú učivo v oblasti gramatiky, slovnej
zásoby a funkcií jazyka, rozvíjajú tiež zručnosť
počúvať s porozumením.
Štvrtá edícia New Headway so slovenskou
podporou prináša aktualizovaný obsah, online
a mobilné riešenia pre domáce štúdium a sebahodnotenie, ako aj digitálne materiály pre interaktívne vyučovanie. Materiály si môže učiteľ na
výučbu prispôsobiť.
Slovenská verzia učebnice je doplnená o materiál na precvičovanie si zručností Skills practice.
Obsahuje anglicko-slovenský slovník kľúčových
slov zoradených podľa lekcií, s transkripciou
a vzorovými vetami. Takisto gramatickú príručku v slovenčine a vo všetkých troch úrovniach
dva kompletné prípravné testy.
V rámci každej sady slovenskej verzie učebníc New Headway je k dispozícii Student´s
Book, Workbook (with Keys/without Keys) a
Teacher´s Book.

Elementary

Pre-Intermediate

DIGITÁLNA PODPORA:

Teacher´s Resource Disc

e-Books

iTools

iBooks

Oxford Online
Skills Program

Intermediate

Upper-Intermediate

13

insight
1

5

A1-c1

Nové výzvy, pokroky, inšpirácia a budovanie zručností pre celoživotné vzdelávanie.
Päťúrovňový kurz anglického jazyka pre
stredoškolákov podcenuje študentov k samostatnému mysleniu a plnému využitiu svojho
potenciálu.
Učebnice obsahujú zrozumiteľný a systematický prehľad slovnej zásoby - Vocabulary
insight a Vocabulary bank napomáhajú hlbšie
spoznať slovnú zásobu. Culture pages v každej lekcii a s nimi súvisiace DVD rozširujú vedomosti študentov v oblasti zvykov a tradícií
v anglofónnych krajinách.
V rámci jednotlivých úrovní kurzu insight
sú k dispozícii Student´s Book, Workbook a
Teacher´s Book + Disc Pack.

Elementary

Digitálna podpora:
iTools

Online Practice

Online Workbook

e-Books

Pre-Intermediate

Upper-Intermediate

14

Intermediate

Advanced

Maturita Solutions
3

5

A1 - C1

Najobľúbenejšia oxfordská stredoškolská učebnica s odskúšanou metodológiou
a s novým obsahovým materiálom. Motivuje
študentov rôznorodými témami, videami, návrhmi na projektovú prácu či úlohami zameranými na kultúru. Aktivizuje jazyk pomocou
Word Skills a podporuje prácu so slovníkom.
Pomáha pri nadobúdaní zručnosti počúvania
s porozumením. Dôkladne pripraví na maturitnú skúšku a testy.
Pracovné zošity sú k dispozícii v medzinárodnej a slovenskej verzii. Úlohy pomáhajú precvičovať učivo preberané v učebnici.
Časť Vocab Boost! uľahčuje štúdium slovnej
zásoby a poskytuje aktivity naň. Časti Unit
Reviews, Self-check a I can statements rozvíjajú schopnosť študentov uvedomovať si ich
vlastný progres, dávajú možnosť sebahodnotenia. Časť Cumulative Reviews pomáha
upevňovať učivo a recyklovať nadobudnuté
vedomosti a zručnosti.
Slovenská verzia pripraví študentov v každej úrovni na maturitnú skúšku, obsahuje
anglicko-slovenský slovník, gramatické pravidlá, vzorové listy, texty, eseje s popisom
v slovenčine, ako aj možnosť otestovať sa na
vyššej úrovni. Úlohy podporujú aj zručnosť
počúvať, rozprávať a písať v angličtine.
V rámci jednotlivých úrovní kurzu Maturita Solutions je k dispozícii Student´s Book,
Workbook (SK edícia - úrovne Elementary až
Upper-Intermediate) a Teacher´s Book Pack.

Elementary

Pre-Intermediate

Intermediate

DIGITÁLNA PODPORA:
e-Books (Student´s
Book and Workbook)

Classroom
Presentation Tool

Documentary-style DVD

Online Practice

Student´s website

Teacher´s website

Upper-Intermediate

Advanced
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Playway to English
2

4

A1

1.

úroveň 1

Prvý diel je zameraný najmä na počúvanie
a hovorenie, od druhého dielu si žiaci majú
možnosť osvojiť čítanie a písanie. Slovnú zásobu im pomáhajú získať rôzne rýmovačky,
pesničky či zábavné hry.
Časť Cross Curricular približuje žiakom
matematiku, ako aj iné prírodné vedy v angličtine. CD v pracovnom zošite obsahuje pesničky, akčné príbehy a cvičenia určené predovšetkým na prácu doma. Na DVD sú animované
komiksové príbehy a hrané scénky, ktoré deťom výučbu anglického jazyka oživia.
KOMPONENTY:

Pupil´s Book

Activity Book + CD-ROM

Class Audio CDs

Cards Pack

Teacher´s Book

Teacher´s Resource Pack
+ Audio CD

DVD

Max Puppet

Dotácia MŠVVaŠ SR
Playway to English 3, 4

úroveň 2

úroveň 3
úroveň 4

16

Kid´s Box
2

7

A1 - A2

1., 2.

starter

Obľúbený kurz Kid´s Box začína úrovňou
Starter, ktorá ešte neobsahuje prvky písania
a čítania. Druhé vydanie prináša oproti prvému niekoľko zaujímavých noviniek (vzhľadom na zmeny v slovnej zásobe v Cambridge
skúškach YLE). Ide najmä o online aktivity,
CLIL časti, časť Phonics na rozvíjanie zručnosti čítania, rozprávania a výslovnosti.
V tomto sedemdielnom kurze je dôraz kladený na precvičovanie výslovnosti a upevňovanie vzťahov medzi predmetmi. Obsahuje
množstvo piesní, krátke animované príbehy
a dokumenty, veľa hier, kvízov a mnoho ďalšieho.
Doplnkom je písanka Monty´s Alphabet Book.
KOMPONENTY:

Class Book with CD-ROM
(len Starter)

Pupil´s Book

Activity Book with Online
Resources

Teacher´s Book

Class Audio CDs

Teacher´s Resource Pack
+ Audio CD

Interactive DVD with
Teacher´s Booklet

Flashcards

Language Portfolio

Presentation Plus
DVD-ROM

úroveň 1

úroveň 2

Posters

Dotácia MŠVVaŠ SR

úroveň 3

Kid´s Box 2, 3, 4

úroveň 5

úroveň 4
úroveň 6
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Super Minds
2

7

A1 - b1

1., 2.

Kurz vyvážene pristupuje ku všetkým jazykovým zručnostiam. Zameriava sa na rozvoj
kognitívnych funkcií žiakov a sociálneho cítenia. Využíva prístup „learning by doing“, obsahuje množstvo básničiek, pesničiek a možností na hranie rolí.
Zaujímavou súčasťou kurzu je video s veľmi pokročilou grafikou, ktoré pomáha deťom
vizualizovať prvky jazyka a vytvárať pevné
pamäťové stopy.
Svojou štruktúrou a náročnosťou je tento
kurz vhodný najmä pre ZŠ s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka a detské jazykové
kurzy.

starter

KOMPONENTY:

Student´s Book
+ DVD-ROM

Workbook
+ Online Resources

Super Grammar Book

Teacher´s Book

Teacher´s Resource Book
+ Audio CD

Class Audio CDs

Flashcards

Wordcards

Presentation Plus
DVD-ROM

Posters (10)

Dotácia MŠVVaŠ SR
Super Minds 1, 2, 3

úroveň 1

úroveň 2
úroveň 3

úroveň 4

úroveň 6
úroveň 5
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Guess What!
1

6

A1-b1

1., 2.
úroveň 1

Učebnica Guess What! so slovenskou podporou obsahuje 6 úrovní a je prednostne určená pre prvý stupeň ZŠ (úrovne 1 – 4) a pre
druhý stupeň (úrovne 5 – 6). V bilingválnych
školách a na školách s rozšíreným vyučovaním
anglického jazyka je možné ju zaradiť iba na
prvý stupeň ZŠ.
Učebnica Guess What! prináša rozmanité
témy týkajúce sa sveta okolo nás. Dôraz je
kladený na vizuálnu stránku – učebnica obsahuje veľa zaujímavých obrázkov a fotografií.
Rovnomerne rozvíja všetky jazykové zručnosti, pričom pozornosť sa venuje aj medzipredmetovým väzbám (CLIL). CLIL sekcie sú
doplnené videom na danú CLIL tému a pomáhajú žiakom osvojovať si cez angličtinu vedomosti z daného predmetu.
Gramatický a lexikálny sylabus učebnice
je zostavený podľa kritérií na detské skúšky
Cambridge Learner´s Young Exams.
Sekcie Say it výrazne žiakom napomáhajú
osvojovať si správnu výslovnosť a hláskovanie
slov. Jednotlivé príbehy v učebnici žiakom pomáhajú rozvíjať sociálne hodnoty a schopnosti.
V sekciách Revision si žiaci pravidelne opakujú a zhrnú nadobudnuté vedomosti.

úroveň 2

Komponenty:

Pupil´s Book

Activity Book
with Online Resources

Teacher´s Book
with DVD

Class Audio CDs (3)

Flashcards (95)

Presentation Plus
DVD-ROM

úroveň 3

Teacher´s Resource
and Tests CD-ROM

Dotácia MŠVVaŠ SR
Guess What! 3, 4, 5

úroveň 4

úroveň 6
úroveň 5
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MORE!
2

4

A1-b1

Štvordielny kurzový materiál od autorského tímu Herberta Puchtu s 12 lekciami v
každej úrovni sa venuje medzipredmetovým
väzbám, rozvoju zručnosti čítania v sekcii
Read for Pleasure a všeobecnému rozvíjaniu
zručnosti rozprávania.
Prostredníctvom sekcie Learn more about
culture v každom module sa žiaci dozvedajú
viac o kultúre a reáliách v anglicky hovoriacich krajinách.
Učebnica MORE! zároveň pokrýva gramatický a lexikálny sylabus pre jazykové úrovne
A1 až B1. Po lexikálnej stránke sa sústreďuje
nielen na jednoduché slová, ale učí celé frázy a
prispieva k zautomatizovaniu cudzieho jazyka.
Sadu učebníc MORE! tvorí Student’s Book,
Teacher’s Book, Workbook, audio CD, Test generator DVD a software na interaktívnu tabuľu Presentation Plus.
Učebnici MORE (2. edícia) bola udelená
odporúčacia doložka MŠ SR (úrovniam 1 – 3)
a v súčasnosti je možné učebnicu zakúpiť z
príspevku Ministerstva školstva.

2.

úroveň 1

KOMPONENTY:

Student´s Book with Cyber

Homework
and Online Resources

Workbook

Teacher´s Book

Audio CDs (3)

Testbuilders
CD-ROM/Audio CD

Presentation Plus
DVD-ROM

DVD

úroveň 2

Dotácia MŠVVaŠ SR
MORE! 1

úroveň 3
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úroveň 4

Eyes Open
A1-b1+

4

1

Kurz Eyes Open je určený pre druhý stupeň základných škôl. Prichádza v štyroch
úrovniach, ktoré sú rozložené do jazykových úrovní A1 až B1+. Učebnica sa sústredí
predovšetkým na prezentovanie angličtiny
prostredníctvom geografických, sociálnych
a spoločenských tém.
Jej silnou stránkou je orientácia na CLIL a
vynikajúca vizualizácia prostredníctvom autentických fotografií a videí.
Pre učiteľa obsahuje učebnica Eyes Open
metodickú príručku Teacher’s Book, testový
materiál, slovníky v slovenčine a doplnkové
materiály dostupné na webe. Sada učebníc
pozostáva z nasledujúcich komponentov:
Student’s book, Workbook, Teacher’s
Book, audio CD video DVD, softvér na interaktívnu tabuľu Presentation Plus. Z metodického hľadiska sa Eyes Open vyznačuje vysokou
mierou personalizácie úloh slúžiacich na precvičovanie zručnosti rozprávania a písania. V
učebnici nachádzame vyrovnaný prístup ku
všetkým jazykovým zručnostiam, ktorý vedie
k rozvoju zručnosti rozprávania. Z dôvodu
flexibilného obsahu je učebnica veľmi vhodná
aj pre mixed-ability classes.
Učebnici Eyes Open (úrovniam 1 až 3) bola
udelená odporúčacia doložka MŠ SR. V súčasnosti je možné zakúpiť Eyes Open (úroveň 1)
z príspevku Ministerstva školstva.

2.

úroveň 1

úroveň 2

KOMPONENTY:

Student´s Book

Student´s Book
with Online Workbook

Workbook
and Online Resources

Teacher´s Book

Class Audio CDs

Video DVD

Language Portfolio

Presentation Plus
DVD-ROM

Dotácia MŠVVaŠ SR
Eyes Open 1

úroveň 3

úroveň 4
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PREPARE
2

A1-B2

7

Učebnica PREPARE - 2. vydanie je určená
pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné
školy. Učebnica má 7 úrovní.
Najväčšou výhodou inovovaného 2. vydania
učebnice PREPARE je jej prepojenie na Cambridge skúšky, pričom úlohy sú už prispôsobené novému formátu skúšok.
Učebnica PREPARE je tak kombináciou všeobecného 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 gramatického prístupu a vynikajúco pracuje s reálnym
jazykom prostredníctvom aktivít, v ktorých prepája receptívne i produktívne zručnosti. Aktivity sú v
rovnováhe a jednotlivé časti lekcií sú koncipované
tak, aby slúžili ako hotový Lesson plan.
V učebnici nájdeme pravidelné opakovanie
a preverovanie získaných vedomostí. Výhodou
je, že mnohé z aktivít sú v skúškovom formáte a
učebnicu je v prípade potreby možné použiť aj
ako prípravný materiál na monitoring.
PREPARE je napísaná na základe poznatkov
z Cambridge International Corpus, v ktorom sú
okrem iného analyzované chyby študentov zo
skúšok Cambridge z predchádzajúcich období.
Sada učebníc PREPARE obsahuje Student’s Book,
Workbook, Teacher’s Book, audio CD, doplnkový
testový materiál dostupný na webe a softvér na
interaktívnu tabuľu Presentation Plus.
V súčasnosti vychádza inovované druhé vydanie tejto úspešnej učebnice, ktorému bola,
rovnako ako prvému vydaniu - konkrétne prvým
trom úrovniam, udelená odporúčacia doložka a
je možné zakúpiť ho z príspevku Ministerstva
školstva SR.

2.,

úroveň 1

úroveň 2
úroveň 3

úroveň 4

úroveň 5

úroveň 6

KOMPONENTY:

Student´s Book

Student´s Book and
Workbook Online

Workbook
with Audio Download

Teacher´s Book
with Downloadable

Resource Pack (Class Audio, Video
and Teacher´s Photocopiable Worksheets)
Presentation
Plus Software

Test Generator

Dotácia MŠVVaŠ SR
Prepare 1 - 1. edícia
PREPARE A1 (level 1) - 2. edícia
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úroveň 7

Think
1

A1-c1

6

2.,

starter

Učebnica Think je učebný materiál určený
prednostne pre druhý stupeň základných škôl,
môže byť však použitý aj na úrovni stredných
škôl, nakoľko celá séria učebníc pokrýva stupnicu od A1 až C1 CEFR. Učebnica má 6 úrovní
(Starter až úroveň 5).
Je špecifická množstvom špeciálnych úloh
na rozvíjanie kognitívnych zručností, jazykových zručností a kritického myslenia. K získaniu plynulosti anglického jazyka študentovi
veľmi napomáhajú aj pravidelné sekcie slúžiace na rozvíjanie produktívnych jazykových
zručností písania a rozprávania.
Učebnica Think obsahuje časti napísané v
štýle skúšok Cambridge v spolupráci s CELA
(Cambridge English Language Assessment),
takže popri štandardných úlohách ponúka
žiakom možnosť riešiť aj úlohy skúškového
formátu.
K učebnej sade Think je dostupný softvér
na interaktívnu tabuľu Presentation Plus.

úroveň 1

KOMPONENTY:

Student´s Book

Student´s Book
with Online Workbook

Workbook
with Online Practice

Teacher´s Book

Class Audio CDs (3)

Video DVD

Presentation Plus
DVD-ROM

úroveň 2

Dotácia MŠVVaŠ SR
Think: Starter A1

úroveň 3

úroveň 5
úroveň 4
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English in Mind
2

6

A1-c1

2.,

Obľúbený šesťdielny kurz pre mládež od
12 do 18 rokov s vhodne zvolenými témami.
Učebnica ponúka priestor rozličným pohľadom na ten istý problém, vďaka čomu sa
študenti učia diskutovať.
Je tu aj časť s fotopríbehom Everyday English, ktorá je zameraná na súčasnú každodennú angličtinu a tiež sekciu Culture in mind, v
ktorej sa predstavujú rozmanité aspekty kultúry v anglicky hovoriacich krajinách.
Súčasťou učebnice je interaktívny DVD-ROM.
Alternatívou kurzu English in Mind je novinka Think.

starter

KOMPONENTY:

Student´s Book
+ DVD-ROM

Workbook

Teacher´s Book

Audio CDs (3)

DVD (PAL/NTSC)

Presentation Plus
DVD-ROM

Testmaker Audio CD

úroveň 1

úroveň 4
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úroveň 2

úroveň 3

úroveň 5

BONUSOVÝ SYSTÉM

Počet nakúpených sád

15 sád = 15 sb + 15 Wb
(alebo 30 sb/40 Wb)

Získavate zadarmo (jednu z možností)

a učiteľskú sadu (tb + cd)
b študentskú sadu (sb + Wb)

Bonusy k objednávke sa žiadajú dodatočne po uhradení faktúry, a to priamo u vydavateľa.
Presné podmienky a formulár nájdete na stránke:
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/sk/gratis_new.pdf

Počet nakúpených sád

15 sád = 15 Student´s Book (SB)
+ 15 Workbook (WB)
(alebo 30 SB/40 WB)

30 sád = 30 SB + 30 WB
(alebo 60 sb/80 Wb)

45 sád = 45 sb + 45 Wb
(alebo 90 sb/120 Wb)

Získavate zadarmo

Teacher´s Book (TB) + CD
(alebo SB + WB)

2 SB + 2 WB + TB + CD

2 SB + 2 WB + TB + CD
+ IWB (softvér na
interaktívnu tabuľu)

alebo individuálna dohoda s vydavateľstvom v závislosti od hodnoty objednávky.
bonusy k objednávke je potrebné si vyžiadať hneď pri zadávaní objednávky.

Tituly s dotáciou
MŠVVaŠ SR

AINEPÚTSAZ ÉNDOHCBO
OBCHODNÉ ZASTÚPENIA
Obchodné zastúpenia

z etám kA .sáv erp ut ús iréžanam índohcbo išaN
Naši obchodní manažéri sú tu pre vás. Ak máte záujem o informácie, vzorky
a urévtfos ohenvítkaretni uicátnezerp ,íicákilbup
publikácií, prezentáciu interaktívneho softvéru alebo akúkoľvek podporu,
Naši obchodní manažéri sú tu pre vás. Ak máte záujem o informácie, vzorky
ulsírp aľdop aréžanam ohéndohcbo etjutkatnok
kontaktujte obchodného manažéra podľa príslušného regiónu. publikácií, prezentáciu interaktívneho softvéru alebo akúkoľvek podporu,
kontaktujte obchodného manažéra podľa príslušného regiónu.
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