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O prémiové materiály môžete požiadať, pokiaľ  ste nakúpili minimálne 30 kusov kníh rovnakého titulu a rovnakej 
úrovne. Môže ísť o ľubovoľnú kombináciu učebníc a pracovných zošitov, napr. 30xSB, 30xWB alebo 5xSB a 25xWB a pod. 
Prémiové materiály je možné čerpať LEN k vybraným titulom, zoznam ktorých nájdete v rámčeku na tomto formulári. 
Ako prémiovú sadu pre učiteľov si môžete vybrať: buď 2ks tlačených komponentov (napr. 1xSB+1xWB alebo 2xTB) alebo 
4ks digitálnych komponentov (2x CPT SB+2x CPT WB) alebo 1ks tlačený komponent a 2ks digitálnych komponentov (napr. 
1xTB a 1xCPT SB + 1xCPT WB).

TITULY, NA KTORÉ JE MOŽNÉ ŽIADAŤ PRÉMIOVÉ MATERIÁLY:  Jump  In,  First  Friends  2nd  edition,  Family  and  
Friends 2nd edition, Incredible English 2nd edition, Rainbow Bridge, Let’s Explore, Explore Together, Project Explore, Project 
4th edition, Solutions 3rd edition,  Headway 5th edition, English File 4th edition, Insight, Insight 2nd edition, Ventures into First 
for Schools, Beehive, Harmonize, English Plus 2nd edition, Life Vision

Vyberte  si  z ponuky  tie  komponenty,  ktoré  využijete. Môžete  kombinovať  tlačené a digitálne  komponenty. Metodické 
príručky  a nahrávky  k vybraným  titulom  ponúkame  zdarma  na  stiahnutie  na  www.oup.com/elt.  Pri  tituloch  bez 
samostatného pracovného zošita (Jump In, Rainbow Bridge) nárok na učiteľskú sadu vzniká už pri zakúpení 15 kusov.

Do tabuľky vo formulári, prosím, doplňte zakúpené tituly vydavateľstva Oxford University Press s počtom SB a WB, ktoré 
zodpovedajú  priloženému  dokladu  o nákupe  (faktúra).  Uveďte,  prosím,  počet  komponentov,  ktoré  požadujete.  CD 
k jednotlivým titulom budú v prémiovej ponuke už len tento rok. Audio nahrávky nájdete v interaktívnom softvéri 
Classroom Presentation Tool.

ŽIADOSŤ O PRÉMIOVÉ TITULY

UČITEĽSKÁ SADA

Prosím, zaškrtnite toto políčko, pokiaľ si NEŽELÁTE byť spoločnosťou Oxford University Press 
kontaktovaná (ý) telefonicky alebo mailom s informáciami o našich produktoch a službách.

Naša Privacy Policy obsahuje pravidlá, ktorými sa Oxford University Press riadi pri nakladaní s Vašimi osobnými údajmi a zároveň Vám 
dáva možnosť odmietnuť, aby tieto dáta boli používané na marketingové účely alebo inak spracovávané v rámci našich obchodných 
aktivít (https://global.oup.com/privacy). 

Pokiaľ s vybranými titulmi pracujete prvý rok, požiadajte svojho regionálneho zástupcu o konkrétnu ponuku.

Formulár žiadosti musí byť vždy kompletne vyplnený.  
Príloha musí obsahovať kópiu dokladu o zakúpení učebníc OUP (faktúra).

Ponuka platí od 1. apríla 2023 do 31. marca 2024. 
Vašu žiadosť spracujeme v priebehu 14 dní.
Vybavujeme  výhradne  žiadosti  zaslané  elektronicky.  
Ak máte  otázky  ku  grátis  ponuke,  kontaktujte  svojho 
ELT konzultanta.

NÁZOV ŠKOLY: ...................................................................................................................................................................................................................

ADRESA ŠKOLY VRÁTANE PSČ: ............................................................................................................................................................................................

MENO A PRIEZVISKO UČITEĽA: ...........................................................................................................................................................................................

MOBIL: ...............................................................................................................................................................................................................................  EMAIL:

Názov a úroveň zakúpenej učebnice 
Počet 

zakúpených  
SB

Počet 
zakúpených  

WB

 Prémiové materiály

 SB   WB  TB CD SB CPT WB CPT 

Formulár si stiahnite a vyplňte elektronicky – k dispozícii TU

https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/sk/SK_gratis_offer_2023.pdf


3

digitálna podpora

	  CPT  	  DVD 
	  Teacher’s website 
	  Lingokids™ home    
      learning app

digitálna podpora

	  CPT  	  DVD 
	  Teacher’s website 
	  Lingokids™ home    
      learning app

	  Teacher’s website

Zažite spolu s Daisy, Robinom a ich obľúbenou hračkou Mouse 
množstvo dobrodružstiev. Prezliekajú sa do rôznych kostýmov  
a svojou predstavivosťou a hrou skúmajú svet. Tento kurz je zameraný 
na dieťa ako celok a je postavený na viacnásobných inteligenciách, 
aby každé jedno dieťa mohlo čo najlepšie začať svoju cestu učenia sa 
angličtiny.

Mouse and Me!
MATERSKÉ ŠKOLY
JENNIFER DOBSON, ALICIA VAZQUEZ, MARY CHARRINGTON 
A CHARLOTTE COVILL

4

Written by Mary Charrington and Charlotte Covill

Student Book

4

Written by Jennifer Dobson and Alicia Vazquez

Student Book

4

Written by Mary Charrington and Charlotte Covill

Student Book
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25

brown

orange

pink

gray

Lesson 2
Trace. Say the colors.

25
Story Structure: What color is it? It’s …
 Vocabulary: colors

M&M SB2 BOOK.indb   25 26/09/2016   09:07

brown gray

black

orange

pink

white

Lesson 1
Stick and color. Sing. Unit

1.42

24
New words
Vocabulary: black, brown, gray, orange, pink, white

M&M SB2 BOOK.indb   24 26/09/2016   09:07

•  Pomocou akčných piesní, roztomilej maňušky, zábavných činností 
využívajúcich zručnosť a 3D pop-out efektov povzbudzuje 
k učeniu sa.

•  Obsahuje videá, ktoré oživia Vaše hodiny, vrátane piesní, videoklipov 
z rôznych oblastí, animácií piesní a príbehov.

• Smart topics z rôznych oblastí, ktoré rozvíjajú viac typov inteligencie.

•  Review a My Book pracovné listy umožňujú sledovať pokrok Vašich 
žiakov počas celého roka.

•  Jednoduchá, efektívna metodika využívajúca metódu phonics  
Vám poskytne výbornú podporu.

digitálna podpora

	   Classroom   
Presentation Tool  

	  DVD 
	  Lingokids™ home 

learning app

Jump into Speaking! – Deti budú sebavedome komunikovať vďaka 
chytľavým piesňam, riekankám a iným aktivitám. 

Create a splash! – Vyučovanie sa stane zábavou prostredníctvom 
originálnych a podmanivých príbehov, dramatizácie a piesní s 
tanečnými aktivitami. 

Leap into learning! – Deti si prostredníctvom hier a hrania rolí 
rozvíjajú sociálne a emocionálne zručnosti, napr. spoluprácu, 
striedanie sa alebo tímovú prácu. 

Dive into teaching! – Vyťažte maximum pomocou ľahko 
zrozumiteľnej metodiky a flexibilných zdrojov vrátane maňušiek, 
obrázkových kariet k príbehom, pracovných listov a Classroom 
Presentation Tool.

Jump In!
BEGINNER (A1)
VANESSA REILLY A MARI CARMEN OCETE

Jump In! je trojúrovňový kurz britskej angličtiny pre predškolské 
vzdelávanie.  Deti putujú príbehmi so žabkou Frankie v jej nápaditom 
svete, ktorý im pomáha učiť sa. Tento kurz využíva komunikatívne 
metódy a zapája deti do komunikácie prostredníctvom hry.

•  Komunikatívny prístup povzbudzuje deti rozprávať.

• Aplikácia Lingokids™ home learning app prostredníctvom 
interaktívnych hier, videí a piesní zvýši kontakt detí s angličtinou 
mimo triedy.
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https://elt.oup.com/teachers/mouseandme/?cc=sk&selLanguage=sk&mode=hub
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Oxford Beginnings 
with Cookie
PRE DETI VO VEKU 3–6 ROKOV
CATHERINE BALL, SUSAN IANNUZZI AND VANESSA REILLY 
WITH KATHRYN HARPER A CHARLOTTE COVILL – NURSERY

Oxford Beginnings with Cookie je flexibilný kurz anglického jazyka 
zameraný na deti predškolského veku.

•   Vneste deti do sveta plného farieb s hlavnou postavou mačičky 
Cookie. Použite k tomu bohatú výbavu, ktorá obsahuje TPR, piesne, 
príbehy, aktivity a hry.

• Podnecujte prirodzenú zvedavosť  malých detí pomocou vyučovania 
založenom na objavovaní a skúmaní.

• Zamerajte sa na dieťa ako celok a využite moderné poznatky vo 
vyučovaní detí predškolského veku.

•  Prispôsobte obsah kurzu tak, aby dokonale vyhovoval rôznym typom 
hodín a meniacim sa potrebám detí.

The perfect start to learning English with Oxford. Introduced before  Show and Tell, it represents the ideal precursor to the Oxford Discover inquiry-based program.

Student Book
Veľký formát, špirálová väzba, nálepky.

Classroom Resource Pack
Maňuška mačičky Cookie, plagát na prezentovanie obrázkových 

kartičiek, obrázkové kartičky, pomôcky na rozprávanie príbehov.

Teachers’ Pack:
Classroom Presentation Tool: premietaním obsahu učebnice na 

tabuľu získate aktívnu pozornosť detí. Použiteľný online aj offline.

Príručka pre učiteľa Vám pomôže flexibilne sa pripraviť na 

vyučovanie, poskytne Vám pokyny ako zaangažovať rodičov detí  

do vyučovania.

Online Teachers’ Resources: stiahnite si množstvo vyučovacích 

materiálov vrátane pracovných listov, príbehov, ručných prác  

a aktivít určených na hodnotenie.

Playtime
PRE DETI OD 3 DO 6 ROKOV
CLAIRE SELBY

Jedinečný multimediálny prístup založený na príbehoch  
z reálneho života.

Playtime je trojúrovňový kurz s príbehmi z reálneho sveta očami 
štyroch detských postáv, ku ktorým si deti ľahko vytvoria vzťah. 
Fantastická zostava pomôcok sa bude páčiť všetkým typom učiacich 
sa,  pridá variabilnosť a dynamiku každej hodine.  

• Príbehy sú podávané prostredníctvom rozličných médií:  
Big Story Books, animované DVD s pesničkami a audio CD,  
aby bol zábavnou formou zabezpečený opakovaný kontakt 
s jazykom.

• Na prezentáciu hodín s medzipredmetovými témami sú  
k dispozícii karty s fotografiami a záznamy z reálneho života 
britských detí na DVD.

• Flexibilná a bohatá zostava komponentov poslúži v  každej 
vyučovacej situácii: DVD, tri Big Story Books, plagáty, odmeňovacie 
nálepky, kopírovateľné materiály, obrázkové karty, audio CD, 
maňuška opice.

• Doplnkový pracovný zošit obsahuje hodiny naviac a rozšírený 
materiál na precvičovanie.

■	Playtime CPT umožňuje interaktívne vyučovanie, zobrazenie obsahu 
učebnice a obrázkových kariet.  

digitálna podpora

	  DVD

Classroom Posters

Flashcards

DVDs

Teacher’s Resource Pack (all levels)

Monkey 
Puppet

Big Story Books
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Show  
and Tell
PRE-A1
GABBY PRITCHARD, KATHRYN HARPER A MARGARET WHITFIELD

Druhé vydanie Show and Tell stavia na overenej a otestovanej 
metodike, rozvíja zručnosti 21. storočia ako kritické myslenie, 
komunikácia, spolupráca a kreativita. Pripravuje deti na úspešné 
zvládnutie jazyka nielen v triede, ale aj mimo nej.

• Unikátna metodika, založená na bádaní okolitého sveta, doplnená 
nahrávkami ľudí hovoriacich po anglicky ako materinským jazykom, 
skvelo naučí gramatiku aj slovnú zásobu.

• Otázky podporujúce kritické myslenie podnecujú detskú zvedavosť.

• Zoznamovacia lekcia a zhrňujúca sekcia na konci učebnice zaručujú 
plynulý prechod učebnicou.

• Inštruktážne videá k učebnici Show and Tell ponúkajú rôzne stratégie 
učenia.

• Clasroom Presentation Tool prináša “heads-up” vyučovanie, teda žiaci 
nepracujú len vo svojej učebnici, ale vnímajú okolie so zdvihnutou 
hlavou. Posluchy, videá spolu s kľúčom správnych odpovedí a 
poznámkami pre učiteľov sú k dispozícii online alebo offline.

• Teacher’s Resource Center na jednom mieste ponúka množstvo 
materiálov na prácu s učebnicou.

• Aplikácia Lingokids™ pre prácu doma umožňuje deťom kontakt s 
angličtinou aj mimo triedy.

• Rozšírená a zdokonalená výučba matematiky je v súlade so štátnym 
vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie.

• Level 1 obsahuje aj učebnicu zameranú na čitateľskú gramotnosť  
a učebnicu zameranú na matematické zručnosti.

Vychovávame mladých mysliteľov so skvelou budúcnosťou

AKO SA 
TVORÍ 

HUDBA?

KTO ŤA 
ROBÍ 

ŠŤASTNÝM?

ČO 
NÁJDEME 
VONKU?

For Students

Student Book Literacy BookActivity Book Numeracy Book

For Teachers
Teacher’s Pack

Classroom 
Presentation 

Tool

Teacher’s 
Guide

Teacher’s 
Resource 

Center

Flashcards

Class 
Audio 

CD

Classroom Resource Pack

Posters

1

PR E -S C H O O L  /  K I N D E RG AR T E N

SHOW AND TELL
2nd edition

Gabby Pritchard, Kathryn Harper and Margaret Whitfield · Pre-A1

The 2nd edition of Show and Tell builds on its tried 
and tested methodology, developing 21st Century 
Skills in critical thinking, communication, collaboration 
and creativity, to prepare students for future success 
both inside and outside the classroom. 
• Unique methodology which combines a native-speaker 

approach of inquiry-based learning with a controlled 
grammar and skills syllabus.

• Big Questions form the basis of every unit and tap into 
learners’ curiosity.

• Hello Unit and It’s a Wrap sections in the Student Book 
ensure an easier transition through Kindergarten.

• Teaching Strategies for Show and Tell videos give a practical 
guide for different elements of the course.

• Classroom Presentation Tool delivers heads-up lessons. Class 
audio, video and answer keys, as well as teaching notes, are 
available online or offline, updated across all devices.

• Teacher’s Resource Center – a variety of Show and Tell 
classroom material all in one place.

• Lingokids™ home learning app extends students’ contact 
with English beyond the classroom.

• Enhanced and improved Numeracy Book aligned to pre-
school curriculum.

• Numeracy Book and Literacy Book for Level 1.

Creating young thinkers with great futures

Flashcards

For Students

For Teachers

HOW DO 
WE MAKE 

MUSIC?

WHO  
MAKES YOU 

HAPPY?

WHAT CAN 
YOU FIND 
OUTSIDE?

Student Book

Literacy Book

Activity Book

Numeracy Book

For Parents
Parent’s Website Visit www.oup.com/elt/show_and_tell 
for more information

Class 
Audio 

CD

Teacher’s Pack

Classroom 
Presentation 

Tool

Teacher’s 
Guide

Classroom Resource Pack

Posters
Fifi the Puppet

Show and Tell, 2nd Edition Level 1 Level 2 Level 3

Student Book with App 978 0 19405447 8 978 0 19405451 5 978 0 19405455 3
Activity Book 978 0 19405476 8 978 0 19405477 5 978 0 19405478 2
Literacy Book 978 0 19405479 9 978 0 19405480 5 978 0 19405481 2
Numeracy Book 978 0 19405482 9 978 0 19405483 6 978 0 19405484 3
Class Audio CDs 978 0 19405489 8 978 0 19405490 4 978 0 19405491 1
Teacher’s Pack 978 0 19405459 1 978 0 19405465 2 978 0 19405470 6
Classroom Resource Pack (all levels) 978 0 19405475 1

Teacher’s 
Resource 

Center

Lifelong learning with the  
Oxford Discover family

comm
unication • collaboration • creativ

it
y 

• c
rit

ica

l th
inking •  

www.oup.com/elt
FIND OUT MORE

Product Pages Show and Tell.indd   1 15/10/2019   20:20

Oxford Teachers’ Club and Quick links
Viete, kde hľadať doplnkové materiály a nápady, ktoré môžete používať na hodinách so svojimi študentmi?

• informácie o učebniciach OUP
• materiály k učebniciam OUP  

v Quick links
• slovenský katalóg a grátis ponuku
• prihlasovanie na semináre  

a webináre 

• tematické výchovno-vzdelávacie 
plány

• digitálna podpora
• materiály na stiahnutie
• kontakty na ELT konzultantov
• a mnoho iných zaujímavých vecí

Na stránke Oxford University Press www.oup.com/elt nájdete:

Pripojte sa do Oxford Teachers’ Club 
na https://elt.oup.com/teachersclub/?cc=sk&selLanguage=sk a získajte:

•  pracovné listy, aktivity, 
prepracované 
vyučovacie hodiny

•  pozvánky na školenia a webináre
•  súťaže so skvelými cenami
•  nové učebné materiály a možnosť 

odskúšať si ich ako prví

• bezplatná registrácia
•  umožňuje prístup ku kvalitným 

učebným zdrojom z rôznych oblastí
•  medzinárodné newslettre
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https://view.pagetiger.com/show-and-tell-teachers-guide-level2/1
https://view.pagetiger.com/show-and-tell-2e-brochure
 https://view.pagetiger.com/show-and-tell-2e-sb-ab/1
http://www.oup.com/elt
https://elt.oup.com/teachersclub/?cc=sk&selLanguage=sk
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Beehive
PRE DETI OD 6 DO 11 ROKOV BEGINNER - INTERMEDIATE (PRE-A1 - B1)
CHERYL PALIN, HELEN CASEY, SETSUKO TOYAMA, TAMZIN THOMPSON, KATHLEEN KAMPA AND CHARLES VILINA,  
MICHELLE MAHONY AND JOANNA ROSS, AND DIANA ANYAKWO. 

Beehive podnecuje žiakov k vzájomnej spolupráci, čo im pomáha dosahovať výborné výsledky.  
Vy budete už len sledovať, ako vaši žiaci vnímajú svet okolo seba, rozvíjajú si globálne zručnosti  
a dosahujú úspechy na skúškach, a ešte oveľa viac!

Ste pripravení im s tým pomôcť?
Beehive je kurz so silným dôrazom na slovnú zásobu a gramatiku, ktoré zaručia úspech žiakov pri testovaní. Nahliadnite do 
učebnice a nájdete jasne štruktúrované hodiny, zrozumiteľnú gramatiku a slovnú zásobu, zábavné postavy, obsah reflektujúci 
reálny život a vzrušujúce projekty.
Či už sa učíte prezenčne v triede alebo diaľkovo, alebo oboje, Beehive ponúka flexibilné učebné pomôcky pre každú situáciu.

Key Features

• Zrozumiteľné gramatické sylaby a slovná zásoba pomôžu žiakom 
získať potrebné znalosti na úspešné zvládnutie skúšok.

• Učebnica poskytuje učiteľom dôkladnú podporu, čím im umožní 
vyučovať so sebavedomím a ľahkosťou.

• „Team Up“ úlohy a projekty pomáhajú žiakom nadobúdať 
komunikačné a kooperačné zručnosti.

• „Think, feel, grow” aktivity nabádajú žiakov zaujímať sa o svoje okolie, 
pocity a svoju duševnú pohodu.

• Príbehy a videá približujú medzinárodné kultúry a podnecujú žiakov 
zaujímať sa o svet okolo seba a stať sa plnohodnotným globálnym 
občanom.

• Pomôcky a rady pomáhajú žiakom zefektívniť svoj pokrok 
a dosiahnuť ciele v každej fáze učenia sa.

Beehive kombinuje komplexnú gramatiku a slovnú zásobu so 
vzrušujúcim kolaboratívnym prístupom k učeniu, takže si môžete byť 
istí, že vaši študenti sa učia širšie životné zručnosti a zároveň  
sa sústredia na úspech pri skúškach. 
 
Beehive vychádza z metodiky učebnice Family & Friends, ktorú učitelia 
poznajú a majú radi, a predstavuje moderný, živý a kolaboratívny 
prístup k učeniu. Team Up! úlohy, pri ktorých žiaci spoločne dokončia 
zábavnú aktivitu, rozvinú nielen ich jazykové schopnosti, ale aj 
kreativitu, tímovú prácu a kritické myslenie.

NEW  

Slovenské verzie pracovných zošitov s anglicko-slovenským 
slovníčkom.

digitálna 
podpora

	  CPT
	  Online    
   Practice
	  ebook 

Learn, grow, fly!
Together, we get results.

Beehive gets your students working together to achieve great results. 
See them learn about the world around them, grow their global skills 
and fly through their exams and beyond!

• Comprehensive grammar and vocabulary syllabus based on the Oxford English 
Learning Framework and course-integrated assessment help students to achieve 
exam success.

• Easy-to-teach approach with rich support empowers you to teach with confidence. 

• ‘Team Up’ tasks and projects help students grow their global skills of 
communication and collaboration.

• ‘Think, feel, grow’ activities focus students’ attention on their social and emotional 
awareness and wellbeing.

• Stories and videos bring international culture alive, encouraging students to learn 
about the world and become global citizens. 

• Assessment for learning tools and guidance help students to accelerate their 
progress and achieve their goals at each stage of the learning journey.

In your Online Practice  pack

• Online Practice: Assign and track homework to keep students learning  
outside the classroom. 

• Student resources: View or download course audio and video.

Available on Oxford English Hub.  
Use the code in this book to get 2 years’ access.

StarterStarter

Setsuko 
Toyama

Student Book
with Online Practice

Beehive  Stud
ent Book Sta

rter 
Setsu

ko Toya
m

a
O

nline Practice

www.oup.com/elt
Pre-
A1

Created and aligned to the CEFR using the  
Oxford English Learning Framework.

4845502 BH_SBSt_Covr Pk_RB_SO.indd   1-34845502 BH_SBSt_Covr Pk_RB_SO.indd   1-3 02/03/2022   11:0002/03/2022   11:00

2

11

Cheryl Palin

Student Book

4853415 BH_SB1_front.indd   14853415 BH_SB1_front.indd   1 10/08/2021   21:0110/08/2021   21:01

Learn, grow, fly!
Together, we get results.

Available on Oxford English Hub.  
Use the code in this book to get 2 years’ access.

Beehive gets your students working together to achieve great results. 
See them learn about the world around them, grow their global skills 
and fly through their exams and beyond!

• Comprehensive grammar and vocabulary syllabus based on the Oxford English 
Learning Framework and course-integrated assessment help students to achieve 
exam success.

• Easy-to-teach approach with rich support empowers you to teach with confidence. 

• ‘Team Up’ tasks and projects help students grow their global skills of 
communication and collaboration.

• ‘Think, feel, grow’ activities focus students’ attention on their social and emotional 
awareness and wellbeing.

• Stories and videos bring international culture alive, encouraging students to learn 
about the world and become global citizens. 

• Assessment for learning tools and guidance help students to accelerate their 
progress and achieve their goals at each stage of the learning journey.

In your Online Practice  pack

• Online Practice: Assign and track homework to keep students learning  
outside the classroom. 

• Student resources: View or download course audio and video.

22

Tamzin Thompson

Student Book
with Online Practice

Beehive  Stud
ent Book 2 

Ta
m

zin Thom
p

son
O

nline Practice

www.oup.com/elt
Pre-
A1

Created and aligned to the CEFR using the  
Oxford English Learning Framework.

4845816 BH_SB2_Covr Pk_RB_SO.indd   1-34845816 BH_SB2_Covr Pk_RB_SO.indd   1-3 02/03/2022   11:0402/03/2022   11:04

Learn, grow, fly!
Together, we get results.

Beehive gets your students working together to achieve great results. 
See them learn about the world around them, grow their global skills 
and fly through their exams and beyond!

• Comprehensive grammar and vocabulary syllabus based on the Oxford English 
Learning Framework and course-integrated assessment help students to achieve 
exam success.

• Easy-to-teach approach with rich support empowers you to teach with confidence. 

• ‘Team Up’ tasks and projects help students grow their global skills of 
communication and collaboration.

• ‘Think, feel, grow’ activities focus students’ attention on their social and emotional 
awareness and wellbeing.

• Stories and videos bring international culture alive, encouraging students to learn 
about the world and become global citizens. 

• Assessment for learning tools and guidance help students to accelerate their 
progress and achieve their goals at each stage of the learning journey.

In your Online Practice  pack

• Online Practice: Assign and track homework to keep students learning  
outside the classroom. 

• Student resources: View or download course audio and video.

Available on Oxford English Hub.  
Use the code in this book to get 2 years’ access.

33

Helen Casey

Student Book
with Online Practice

Beehive  Stud
ent Book 3 

H
elen C

a
sey

O
nline Practice

www.oup.com/elt
Pre-
A1

Created and aligned to the CEFR using the  
Oxford English Learning Framework.

4845953 BH_SB3_Covr Pk_RB_SO.indd   1-34845953 BH_SB3_Covr Pk_RB_SO.indd   1-3 02/03/2022   11:1502/03/2022   11:15

Ukážka  
z  učebnice  

Beehive 2 
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Lesson 1 Words

Wild 
animals

3 Let’s talk about wild animals.

elephant3

giraffe1

hippo5

monkey4

zebra2

penguin8

dolphin6 tiger7

 4 4 Play the Animal mime game.

Yes, I am!Are you a tiger?

 1 1 Look, share, learn.

 2 2 Listen, point and repeat.  054

 3 3 Say the chant.  055

32 Words Wild animals

4853422_Beehive_SB2.indb   324853422_Beehive_SB2.indb   32 10/08/2021   13:0110/08/2021   13:01

3

Make and play a card game. 

Team
Up! 1

 5 5 Look and circle the odd one out. What can’t they do? 

 6 6 Read and tick ✔ or cross ✘.

 7 7 Listen and repeat.  056 Then ask and answer.

Yes, it can. 

No, it can’t.

Can it jump?

Can it fly?

tiger dolphin elephant penguin monkey hippo zebra giraffe

run ✔

swim

climb

jump

swim climb

run jump

33Functional language Can it … ? Yes, it can. / No, it can’t.  

4853422_Beehive_SB2.indb   334853422_Beehive_SB2.indb   33 10/08/2021   13:0110/08/2021   13:01

 
 ODPORÚČACIA DOLOŽKA MŠVVAŠ  

PRE ÚROVNE STARTER -3

https://elt.oup.com/catalogue/items/global/young_learners/beehive/?cc=sk&selLanguage=sk&mode=hub
https://view.pagetiger.com/rainbow-bridge-brochure/1
https://view.pagetiger.com/rainbow-bridge-brochure/1
https://view.pagetiger.com/rainbow-bridge-brochure/1
https://view.pagetiger.com/rainbow-bridge-brochure/1
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Family and Friends   
Druhá edícia

BEGINNER AŽ INTERMEDIATE (PRE A1–B1)
NAOMI SIMMONS, TAMZIN THOMPSON A JENNY QUINTANA

Kombinuje úplne nové materiály zamerané na plynulosť jazyka, 
hodnotenie a digitálnu podporu s takými prvkami, ktoré sa 
učiteľom páčili v prvej edícii: výborné precvičovanie zručností, 
jedinečný program zvukovej podoby jazyka (phonics), poznatky zo 
spoločenského života a komplexný systém testovania.

V druhej edícii:
• Časť Fluency Time! predstavuje žiakom jednotlivé funkcie jazyka,  

a preto môžu žiaci viesť konverzáciu od úplného začiatku.
•  Projekty zamerané na aktívnu prácu žiakov a rozvíjanie 

grafomotoriky poskytujú zábavu a motivujú žiakov. 
• Slovenská verzia pracovných zošitov úrovní 1 a 2 s prekladom 

zadaní, slovníka a obrázkového slovníka. 
•  Stránky zamerané na kultúru ponúkajú príležitosti na poznávanie  

a porovnávanie rôznych kultúr.
•  Pomocou Online Practice môžete sledovať pokrok žiakov.
• Učiteľská príručka s kódom k CPT a Online Practice.

Slovenská verzia pracovných 
zošitov úrovní 1 a 2

digitálna podpora

	  CPT 	  DVD 	  Online Practice   	  Žiacka stránka
	  Stránka pre rodiťov   	  Učiteľská stránka

Online Practice 

Family and Friends Second Edition Online Practice prepája domov 

a školu. Dostupné prostredníctvom pracovného zošita  

s Online Practice.

•  Automatické vyhodnocovanie hier a aktivít podporuje  

sylabus učebnice Family and Friends.

•  Learning Management System Vám umožní zadávať  

a sledovať prácu Vašich žiakov.

•  Online vyhodnocovací hárok (gradebook) s možnosťou tlače.

Teacher’s Book Plus

Teacher´s Book Plus Vám poskytne ešte viac podpory na učenie 
v triede pomocou poznámok pre učiteľa, nápadov na každú 
vyučovaciu hodinu, prístup učiteľa k Online Practice  
a navyše:

– Podpora na hodnotenie žiakov pre učiteľov a rodičov.

– Editovateľné testy s audio nahrávkami nájdete v Teacher´s 
Resource Centre v časti Resources.

– Komplexná príprava na skúšku Cambridge English (YLE).

– Materiály navyše na podporu písania.

– Projekty z učebnice.

• Fluency DVD.

– Videoklipy z časti ‘Everyday English’ na podporu  
a upevňovanie jazyka. 

 ODPORÚČACIE DOLOŽKY MŠVVAŠ PRE ÚROVNE 1 - 5.

Family and Friends Plus 
Druhá edícia

Family and Friends Plus 2nd Edition stavia na jazyku naučenom 
z učebnice, pomáha žiakom rozšíriť si slovnú zásobu a rozvíja 
porozumenie gramatických štruktúr.
• Rozširujúca slovná zásoba a gramatika.
• Každá lekcia obsahuje dvojstránku vysvetlenia a dvojstránku na 

precvičenie.
• Nácvik všetkých štyroch jazykových zručností so zameraním na 

komunikáciu.
•  Zhrnutie gramatiky a zoznam slovnej zásoby.
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https://view.pagetiger.com/family-and-friends-2e-brochure
https://elt.oup.com/teachers/familyandfriends/?cc=sk&selLanguage=sk&mode=hub
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Family and Friends Plus 

PRE DETI VO VEKU 6-10 ROKOV A0-A1
CHARLOTTE COVILL A MARY CHARRINGTON, PAUL SHIPTON

•  Dôraz na výučbu jazyka pomocou príbehov, piesní, vytvárania 
hodnotovej orientácie a využitia medzipredmetových vzťahov.

• Celou sériou sa prelína téma objavovania a skúmania jazyka  
a rôznych tém.

• Kombinácia vymysleného a reálneho sveta v každej lekcii.

• Žiaci sa učia pomocou dialógov, hier a prezentácií slovnej zásoby  
a gramatiky.

• Nahrávky na DVD ukazujú žiakom skutočné britské prostredie.

• Teacher´s Resource Pack obsahuje obrázkové kartičky, plagáty, 
materiál na výučbu medzipredmetových vzťahov, DVD a maňušku 
Luckyho (iba Let´s Explore 1).

Explore Series
Let’s Explore / Explore Together

• Metodické príručky obsahujú prístupové kódy na stiahnutie 
Classroom Presentation Tool, metodické príručky v slovenčine sú 
dostupné online.

• Classroom Presentation Tool – obsahuje animované verzie príbehov, 
videá ku kultúre a posluchové cvičenia.

• Pracovný zošit – obsahuje anglicko-slovenský slovník, obrázkový 
slovník a prístupový kód na stiahnutie nahrávok. 

•  Pracovné listy ku kultúre, sebahodnotiace materiály a kartičky so 
slovnou zásobou sú k dispozícii na stiahnutie.

• Webová stránka pre žiakov a učiteľov.

Join the journey

4 Více ukázek z tištěných i digitálních komponentů vybraných titulů OUP – aplikace ke stažení v App Store a Google Play.
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Explore Series  NEW

Let’s Explore / Explore Together
PRO DĚTI VE VĚKU 6–12 LET A0– A1

Charlotte Covill a Mary Charrington 
Paul Shipton

• ucelená 9dílná série pro základní vzdělávání

• důraz na výuku jazyka prostřednictvím příběhů, písní, vytváření 
hodnotové orientace a využití mezipředmětových vztahů

• celou sérií se prolíná téma objevování a zkoumání jazyka
a různých témat

• kombinace smyšleného a reálného světa v každé lekci

• žáci se učí pomocí dialogů, her a prezentací slovní zásoby i gramatiky

• nahrávky na DVD ukazují žákům skutečné britské prostředí

• Teacher‘s Resource Pack – obsahuje obrázkové karty,
plakátky, materiál k výuce mezipředmětových vztahů, DVD 
a maňáska Luckyho (pouze pro Let’s Explore 1)

• metodické příručky v češtině – obsahují přístupové kódy ke stažení 
poslechů, testů (Evaluation Booklet) a Classroom Presentation Tool

• Classroom Presentation Tool – multimediální obsah (viz str. 26)

• pracovní sešit – obsahuje instrukce v češtině i v angličtině,
anglicko-český slovníček, obrázkový slovníček a přístupový kód 
ke stažení poslechů

• webová stránka pro žáky a učitele

NEW NEW NEW 2019 2019

Zažádáno 
o doložku MŠMT

P
O

DPORA

•
V

ČE Š T I N
Ě

 •

Join the journey

a b

dc

Let’s explore Britain!

1 Listen and point. 21 2 Listen and say. 22 3 Sing. 23

1 Lesson 7

Open your books. Close your books.10

4051217 LetsExplore_CZ_CB1.indb   10 24/07/2017   12:42

1 Look and point. What comes from trees? 2 Say Yes or No. 

Materials

3 Point and say , or . 4 Listen and say Yes or No. 20

1

3

5

2

2

3

4

6

wood rubber paper

1

4

9

5 76

8

1

9

Lesson 6

4051217 LetsExplore_CZ_CB1.indb   9 24/07/2017   12:41

Aktivity Look and point 
prezentujú novú slovnú 
zásobu interaktívnou formou

Pesničky pomáhajú žiakom 
osvojiť si jazyk a zlepšiť 
výslovnosť a intonáciu

Ukázky z učebnice Let’s Explore 1
Fotky z reálnych situácií 
poskytujú žiakom možnosť 
preskúmať známe prostredie

Posluchové aktivity 
pomáhajú žiakom rozvíjať 
sluchové rozpoznávanie

9 7 8 0 1 9 4 0 5 7 5 7 8

ISBN 978-0-19-405757-8

oxfordparents
Help your child with English

www.oup.com/elt/oxfordparentswww oup com/elt/oxfordparents

Explore Together je súčasťou motivujúceho deväťdielneho 
súboru učebníc pre prvý a druhý stupeň základných 
škôl. V plnom rozsahu spĺňa požiadavky, ktoré kladie na 
vyučovanie anglického jazyka štátny vzdelávací program. 
Žiakov inšpirujú vtipné kreslené obrázky, foto-príbehy, učivo 
o rozdielnosti kultúr, motivujúce cvičenia, ako aj flexibilný 
a inovatívny balíček digitálnych materiálov.

S učebnicou Explore Together budú 
žiaci skúmať 
• novú slovnú zásobu a jazykové štruktúry

• svoje hodnoty a postoje 

• rôznorodosť kultúr

• rôzne vzdelávacie oblasti v rámci osnov 

• svoj vlastný imaginárny svet 

• možnosti, ako sa zlepšovať v učení sa

Pre žiakov: učebnica, pracovný zošit, web stránka 

Pre učiteľov: metodická príručka v slovenskom jazyku, 
doplnkové materiály pre učiteľa v Teacher’s Resource 
Pack, Classroom Presentation Tool a web stránka

Explore Together 2
 Učebnica

N
ina Lauder 

 
C

heryl P
alin 

 
P

aul Shipton

Nina Lauder
Cheryl Palin

Paul Shipton

2Učebnica
N
C

www.oup.com/elt

Oxford University Press 
is the world’s authority 
on the English language.

As part of the University of 
Oxford, we are committed to 
furthering English language 
learning worldwide.

We continuously bring 
together our experience, 
expertise and research to 
create resources such as 
this one, helping millions of 
learners of English to achieve 
their potential.

4057578 ET CB2 Slovak Cover.indd   1 06/12/2018   13:02

Série Let´s Explore a Explore Together podporujú 
schopnosť žiakov chápať  dnešný globalizovaný svet  

a pracujú na rozvoji ich hodnôt a postojov. 

digitálna podpora

	  CPT 	  žiacka stránka  

	  učiteľská stránka  

	  žiacka stránka

 ODPORÚČACIE DOLOŽKY MŠVVAŠ

https://elt.oup.com/teachers/letsexplore/?cc=sk&selLanguage=sk&mode=hub
https://elt.oup.com/student/letsexplore/?cc=sk&selLanguage=sk
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Incredible English
Druhá edícia

PRE DETI VO VEKU 6–13 ROKOV
SARAH PHILLIPS, MICHAELA MORGAN, PETER REDPATH  
A MARY SLATTERY

• Učebnica, metodická príručka pre učiteľa, audio CD,  
DVD (1 a 2), Teacher’s Resource Pack (1 a 2).

• Nová koncepcia obsahu učebnice.

• Vhodné aj pre triedy s rozšírenou výučbou jazykov.

• Učebnica obsahuje 9 lekcií s 2 stránkami zameranými na medzipred-
metové vzťahy (CLIL), komiksové príbehy, stránky Children round the 
World s reáliami.

• V pracovnom zošite sú navyše cvičenia na písanie, samolepky na 
vytvorenie obrázkového slovníčka, v ktorom si deti môžu vytvoriť 
vlastný príbeh podľa komiksu v učebnici.

• Teacher’s Resource Pack ponúka učiteľovi všetky prostriedky na 
to, aby žiakom sprostredkoval angličtinu ľahko zapamätateľnou 
a zábavnou formou – maňuška havrana Nortona, plagát, 
kopírovateľné materiály, obrázkové kartičky atď.

• Nový program opakovania a testovania na Cambridge YLE Test.

• Doplnkové texty na čítanie a následné 
personalizované písomné úlohy. 

• Nové aktivity na rozvíjanie jazykových 
zručností bližšie zamerané na hovorenie a 
písanie.

• Viac aktivít k príbehom - vo väčšej miere 
žiaka zapájajú do procesu.

Online Practice 

Interaktívne cvičenia, prostredníctvom ktorých môžete zadávať a 
sledovať úlohy žiakom. Dostupné s pracovným zošitom s Online 
Practice.

Oxford Parents 

Webová stránka určená rodičom, ktorí chcú svojim 
deťom pomôcť s angličtinou: https://elt.oup.com/
parents/resources/oxfordparents/?cc=sk&selLang
uage=sk

digitálna podpora

	  e-Books  
    (Class Book,  
      Activity Book)
	  Online Practice 
	  CPT
	  Oxford Parents 
       Website 
	  Teacher website 
	  Student website

A TVVP NA

Explorers 
BEGINNER AŽ INTERMEDIATE (A1-B1) 
CHARLOTTE COVILL, MARY CHARRINGTON, PAUL SHIPTON  
(FIRST EXPLORERS) NINA LAUDER, SUZANNE TORRES, SHONA EVANS,  
PAUL SHIPTON (YOUNG EXPLORERS) SARAH PHILLIPS A PAUL SHIPTON 
(WORLD EXPLORERS)

Tento 6-úrovňový kurz prináša skutočný jazyk do prostredia triedy. 

• Citlivo zostavená štruktúra prezentovania gramatiky zvyšuje žiakom 
sebavedomie v novom jazyku.

• Bohatý obsah na DVD ponúka skutočný svet a anglické reálie.

• Originálne prezentačné nástroje metódy CLIL pomáhajú učiteľom 
preskúmať rôzne oblasti školských predmetov.

• Skúmanie spoločných hodnôt a výučbových stratégií napomáha 
všeobecnému vzdelávaniu.

• Zábavné  ‘Explorer Quests’ v každej úrovni podporujú opakovanie 
slovnej zásoby.

• Navyše cvičenia v učebnici pripravujú na Cambridgské skúšky.

• Teacher’s Resource Pack obsahuje: kniha/obrázkové karty k príbehu 
v knihe, CLIL foto karty a obrázkové karty k príbehom, obrázkové 
karty, plagáty a originálne DVD.

• Online Practice a e-books.

digitálna podpora

	  CPT   		  DVD 	  e-Books  (First Explorers) 	  Online Practice  

Zmenšené vzorové strany z knihy  Young Explorers Class Book 1

 ODPORÚČACIE DOLOŽKY MŠVVAŠ  
PRE ÚROVNE STARTER - 3

ODPORÚČACIA DOLOŽKA MŠVVAŠ PRE FIRST 
EXPLORERS 1,2 A YOUNG EXPLORERS 1,2

  WWW.OUP.COM/ELT
SLOVENSKÉ SLOVNÍČKY
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https://elt.oup.com/general_content/sk/year_plans112?cc=sk&selLanguage=sk
https://elt.oup.com/general_content/sk/year_plans112?cc=sk&selLanguage=sk
https://elt.oup.com/parents/resources/oxfordparents/?cc=sk&selLanguage=sk
http://www.oup.com/elt  https://elt.oup.com/?cc=sk&selLanguage=sk
https://elt.oup.com/general_content/sk/download4x?cc=sk&selLanguage=sk
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Čo je to 
„Classroom 

Presentation 
Tool?”

Classroom Presentation 

Tool (CPT) je vynikajúci 

nový nástroj, ktorý si 

môžete stiahnuť do Vášho 

počítača alebo tabletu. 

Pomocou CPT môžete počas 

vyučovania premietať 

obsah učebnice alebo 

pracovného zošita.

Dosiahnete to pomocou jednoduchých digitálnych funkcií, ktoré sú v CPT zabudované, ako napríklad audio, video a 
anotačné nástroje, výkladový slovník s výslovnosťou, definíciou, príkladovou vetou, kolokáciami a idiomami.. Tieto 
funkcie Vám pomôžu príjemne a pohodlne odučiť opakovane tú istú hodinu.

CPT podnecuje žiakov k zvýšenej aktivite pomocou interaktívnych cvičení, počnúc kvízmi s výberom viacerých 
možností až po krížovky. Po dokončení cvičenia so žiakmi si v CPT môžete vytvoriť vlastné poznámky. Interaktívne 
vlastnosti tohto nástroja Vám umožnia vytvoriť v triede prostredie, v ktorom sa každý jeden žiak cíti byť priamo 
zaangažovaný do obsahu danej vyučovacej hodiny.

Jednoduchým kliknutím môžete využiť 
celú škálu audio a video nahrávok, čo 
Vám ušetrí čas, keďže nemusíte pracne 
vyhľadávať iné dostupné materiály  
a zdroje. Taktiež môžete každú audio 
nahrávku spomaliť alebo zrýchliť, čím 
pomáhate každému žiakovi pochopiť 
obsah nahrávky s ohľadom na jeho 
úroveň porozumenia. Môžete tiež Vašich 
žiakov počas rozprávania nahrávať, a tak 
im pomáhať zlepšiť  ich výslovnosť.

Classroom Presentation Tool je dostupný 
online aj offline. Pomôže Vám pripraviť sa 
rýchlejšie na vyučovaciu hodinu a odučiť 
ju jednoduchšie ako predtým. 

Zakúpte si alebo vyžiadajte v rámci 
našej Grátis ponuky prístupový kód 
a môžete začať!

Viac informácií a video inštruktáž nájdete na:
oxelt.gl/2r0Mlhs alebo vyhľadajte na YouTube

“Classroom Presentation Tools“ 
https://www.youtube.com/watch?v=Th-KECC40IM

https://www.youtube.com/watch?v=Th-KECC40IM
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Nová podpora pre interaktívnu tabuľu:  
iTools sa mení na Classroom Presentation Tool (CPT) 

S novým Classroom Presentation Tool  
môžete pracovať ONLINE alebo OFFLINE.

Viac informácií a praktické rady nájdete na:  
https://www.youtube.com/watch?v=Th-KECC40IM

Aplikáciu s tými istými prístupovými  
údajmi môžete stiahnuť  

maximálne do 5 počítačov.

Nové knihy si viete pridávať len  
v online verzii. Offline verzia (aplikácia)  

sa zosynchronizuje s online verziou.

ONLINE 
choďte na:  

www.oxfordlearnersbookshelf.com.
Ak ste zaregistrovaní v Oxford Teacher´s Clube (OTC), 

použite rovnaké prihlasovacie údaje a prihláste sa.

Ak nie ste členom OTC, registrujte sa.
Kliknite na ADD BOOKS a použite kód

z kartičky (pre každú úroveň potrebujete kód).

Vyberte si knihu a môžete pracovať.

Prihláste sa.
Vyberte si knihu a môžete pracovať

OFFLINE 
choďte na:  

www.oxfordlearnersbookshelf.com 
Stiahnite si aplikáciu (zvoľte tablet  

alebo počítač)

https://www.youtube.com/watch?v=Th-KECC40IM


41

M
E

T
O

D
IK

Y

www.oup.com/elt
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Bratislavský, Nitriansky  
a Trnavský kraj,  
okresy LC, VK, KA, PT

GABRIELA HROŠŠOVÁ 
ELT consultant 
0918/997 964 
gabriela.hrossova@oup.com

Vybrané tituly pre rok
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Žilinský a Trenčiansky kraj 
a okresy MA, SE, SI, PN, BB,  
BR, DT, ZV, BS, ZC, ZH

PETER HUČEK 
ELT consultant 
0918/913 696 
peter.hucek@oup.com

Košický a Prešovský kraj  
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ELT consultant 
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