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Vybrané učebnice anglického jazyka sú uvedené v zozname odporúčaných učebníc MŠVVaŠ SR 
zverejnenom na webovej stránke ministerstva:

aktualizované 26.4.2021 1. - 5. ročník ZŠ

2021

Nákup učebníc z príspevku MŠVVaŠ SR

ANGLIČTINA

POTREBUJETE PORADIŤ?

@ pbojo@cambridge.org

PaedDr. Peter Bojo, PhD.

konzultant pre anglický jazyk

@
0908 614 039

OXICO
jazykové knihy

BONUSOVÝ
SYSTÉM

min. 15 sád alebo 30 ks SB alebo 40 ks WB máte nárok na: 
TB+ class CD* alebo SB + WB alebo TB + WB 
min. 30 sád alebo 60 ks SB alebo 80 ks WB máte nárok na: 
SB + WB + TB + class CD* počet

zakúpených
kusov * ak nie je class CD súčasťou TB, príp. je audio dostupné online

Informácie o príspevku MŠVVaŠ Zoznam schválených učebníc 2021

SOFTWARE NA INTERAKTÍVNU TABUĽU ZADARMO
požiadajte si o kód na stiahnutie na pbojo@cambridge.org 
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GUESS WHAT

11€
školská cena

učebnice
Ministerský príspevok sa vzťahuje na diely:

1 - 56 dielov

2 a 3

DOLOŽKA MŠVVaŠ Materiál na TVVP AJ - SJ  slovníčky

KOMPONENTY • Pupil´s Book • Ac�vity book with Online Resources • Teacher’s Book with DVD • Class Audio CDs 
• Flashcards • Presenta�on Plus DVD-ROM • Teacher’s Resource and Tests CD-ROM

Kurz poskytuje 75 - 150 vyučovacích hodín. Kladie dôraz na CLIL, má 
uchvacujúcu vizuálnu stránku, rovnomerne rozvíja všetky jazykové zručno-
s�. Grama�cký a lexikálny sylabus učebnice je zostavený podľa kritérií na 
detské jazykové skúšky Cambridge. Ku kurzu bola vytvorená slovenská 
podpora k učebnici formou samostatného farebného zošita. Ponúka 
slovnú zásobu (výslovnosť a preklad), frázy a prehľad grama�ky. 

KID’S BOX
Updated Second Edi�on

11€
školská cena

učebnice
Ministerský príspevok sa vzťahuje na diely:

starter - 47 dielov

DOLOŽKA MŠVVaŠ Materiál na TVVP AJ - SJ  slovníčky

Kurz poskytuje 100 - 250 vyučovacích hodín. Začína úrovňou starter, ktorá 
neobsahuje prvky písania a čítania. Druhé aktualizované vydanie kurzu  si 
zachovalo všetky vlastnos� prvého vydania, avšak prináša niekoľko 
zaujímavých noviniek: online ak�vity, CLIL sekcie, sekciu "Phonics" na 
zlepšenie čítania, rozprávania a výslovnos�. Kurz obsahuje množstvo piesní, 
krátke animované príbehy a dokumenty, hry, kvízy a veľa iného. Doplnkom 
pre úrovne 1 a 2 je písanka Monty´s Alphabet Book. Pripravuje na detské 
jazykové skúšky Cambridge YLE.  

KOMPONENTY • Pupil´s Book • Ac�vity Book with Online Resources • Teacher’s Book  • Class Audio CDs                  
• Teacher’s Resource Book with Online Audio • Presenta�on Plus DVD-ROM 

online 
INFO UKÁŽKY, WEBINÁR a DOPLNKOVÉ MATERIÁLY

Zaregistrujte sa na   www.cambridgeone.org   a prezrite si demo učebnice v online knižnici

Vzorka učebnice  na zapožičanie
na požiadanie na oxico@oxico.sk

Kód na stiahnutie softwaru na interaktívnu tabuľu
zadarmo na požiadanie na pbojo@cambridge.org 

Zaregistrujte sa na   www.cambridgeone.org   a prezrite si demo učebnice v online knižnici

Vzorka učebnice  na zapožičanie
na požiadanie na oxico@oxico.sk

Kód na stiahnutie softwaru na interaktívnu tabuľu
zadarmo na požiadanie na pbojo@cambridge.org 

online 
INFO UKÁŽKY a DOPLNKOVÉ MATERIÁLY



http://www.oxico.sk/lg/aj/cambridge/?bid=own_it http://www.oxico.sk/lg/aj/cambridge/?bid=own_it
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MORE!
Second Edi�on

2 a 3

11€
školská cena

učebnice
Ministerský príspevok sa vzťahuje na diel:

14 diely

DOLOŽKA MŠVVaŠ AJ - SJ  slovníčky

KOMPONENTY • Student´s Book with Cyber Homework and Online Resources • Workbook • Teacher’s Book         
• Audio CDs • Presenta�on Plus DVD-ROM • DVD

Kurz poskytuje 80 - 140 vyučovacích hodín. Učebnica od autorského �mu 
Herberta Puchtu s 12 lekciami sa venuje medzipredmetovým väzbám           
v sekcii "More", rozvoju čítania v sekcii "Read for pleasure" a rozvíjaniu 
komunikácie. Prostredníctvom sekcie "Learn more about culture" sa             
v každom module žiaci dozvedajú viac  o kultúre a reáliách v anglicky hovo-
riacich krajinách.

OWN IT!
2 a 3

11€
školská cena

učebnice
Ministerský príspevok sa vzťahuje na diel:

14 diely

DOLOŽKA MŠVVaŠ Materiál na TVVP AJ - SJ  slovníčky

Kurz poskytuje 80 - 150 vyučovacích hodín. Má pravidelnú štruktúru                
a veľmi aktuálny obsah. Rovnomerne pristupuje k vyučovaniu a precvičo-
vaniu všetkých jazykových zručnos�, zameriava sa i na ďalšie kompetencie 
a zručnos� žiakov a stratégie ako sa učiť. K rozvíjaniu tvorivos� s prepo-
jením na jazykové zručnos� prispievajú projekty zamerané na CLIL a kultú-
ru. Vydarenú vizuálnu stránku učebnice dotvára vynikajúco spracované          
a pre danú vekovú úroveň vhodné video. Učebnica disponuje rozsiahlou 
podporou pre učiteľa.

KOMPONENTY • Student´s Book with Prac�ce Extra • Workbook • Project Book • Teacher’s Book 

Vzorka učebnice  na zapožičanie na požiadanie na oxico@oxico.sk

online 
INFO UKÁŽKY a DOPLNKOVÉ MATERIÁLY

Zaregistrujte sa na   www.cambridgeone.org   a prezrite si demo učebnice v online knižnici

online 
INFO UKÁŽKY a DOPLNKOVÉ MATERIÁLY

Vzorka učebnice  na zapožičanie na požiadanie na oxico@oxico.sk



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

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

2 a 3

11€
školská cena

učebnice
Ministerský príspevok sa vzťahuje na diel:

17 dielov

DOLOŽKA MŠVVaŠ Materiál na TVVP AJ - SJ  slovníčky

PREPARE
Second Edi�on

KOMPONENTY • Student´s Book • Student´s Book with Online Workbook • Workbook with Audio Download         
• Teacher’s Book with Downloadable Resource Pack 

Kurz poskytuje 80 - 160 vyučovacích hodín. Učebnica Prepare je kom-
bináciou 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 grama�ckého prístupu a vynikajú-
co pracuje s reálnym jazykom prostredníctvom ak�vít, v ktorých prepája 
recep�vne i produk�vne zručnos�. V učebnici nachádzame pravidelné 
opakovanie a preverovanie vedomos�. Prepare je napísaná na základe 
poznatkov z Cambridge Interna�onal Corpus. 

2 a 3

11€
školská cena

učebnice
Ministerský príspevok sa vzťahuje na diel:

starter6 dielov

DOLOŽKA MŠVVaŠ Materiál na TVVP AJ - SJ  slovníčky

THINK

Kurz poskytuje 80 - 180 vyučovacích hodín. Učebnica bola napísaná 
autorským �mom pod vedením Herberta Puchtu, čo v nej zanechalo výraz-
nú psycholingvis�ckú pečať v podobe špeciálnych úloh na rozvíjanie 
kogni�vnych zručnos�, jazykových zručnos� a kri�ckého myslenia. K získa-
niu plynulos� študentovi výrazne napomáhajú pravidelné sekcie na rozví-
janie produk�vnych jazykových zručnos� písania a rozprávania. Učebnica 
obsahuje čas� napísané v štýle skúšok Cambridge, takže popri štandard-
ných úlohách zároveň umožňuje žiakom riešiť úlohy skúškového formátu. 

KOMPONENTY • Student’s Book • Student’s Book with Online Workbook and Online Prac�ce • Workbook with 
Online Prac�ce • Teacher’s Book • Class Audio CDs • Video DVD • Presenta�on Plus DVD-ROM

Zaregistrujte sa na   www.cambridgeone.org   a prezrite si demo učebnice v online knižnici

Vzorka učebnice  na zapožičanie
na požiadanie na oxico@oxico.sk

Kód na stiahnutie softwaru na interaktívnu tabuľu
zadarmo na požiadanie na pbojo@cambridge.org 

online 
INFO UKÁŽKY, WEBINÁR a DOPLNKOVÉ MATERIÁLY

Zaregistrujte sa na   www.cambridgeone.org   a prezrite si demo učebnice v online knižnici

Vzorka učebnice  na zapožičanie
na požiadanie na oxico@oxico.sk

Kód na stiahnutie softwaru na interaktívnu tabuľu
zadarmo na požiadanie na pbojo@cambridge.org 

online 
INFO UKÁŽKY a DOPLNKOVÉ MATERIÁLY


