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RADŠI BODY  
NEŽ SLEVU 

• 1 bod za  
 každých 250 Kč 

• 0% sleva na 
 objednávku

SPÍŠ BODY
A MALOU SLEVU 

• 1 bod za  
 každých 1000 Kč 

• 10% sleva na  
 objednávku

SPÍŠ SLEVU
A MÉNĚ BODŮ 

• 1 bod za  
 každých 5000 Kč 

• 15% sleva na  
 objednávku

RADŠI SLEVU
NEŽ BODY

• 1 bod za  
 každých 25 000 Kč 

• 20% sleva na  
 objednávku

Zapojte se do našeho věrnostního programu pro školy, se kterým můžete sbírat body za 
každý nákup. Stačí si zvolit výši slevy a my vám načteme body na konto vaší školy. Body si 
následně můžete směnit za odměny z našeho věrnostního katalogu. 

Už za 10 bodů máte výběr z několika produktů. 

Více informací a katalog odměn naleznete na 
www.megabooks.cz/vernostniprogram

 • platí pouze pro mateřské, základní a střední školy na území  České republiky
 • věrnostní body můžete sbírat i za nákupy v síti knihkupectví Megabooks
 • věrnostní body jsou mezi školami nepřenosné,  vydávají se na základě vystavené faktury  

 a jejich  platnost je 3 roky 

VĚRNOSTNÍ PROGRAM PRO ŠKOLY

www.megabooks.cz/vernostniprogram

0% sleva
10% sleva 15% sleva

20% sleva
1 bod

za 250 Kč
1 bod

za 1000 Kč

1 bod
za 5000 Kč

1 bod
za 25 000 Kč

PRAVIDLA PROGRAMU



Vážené dámy, Vážení pánové,
 
je mi příjemnou povinností Vás premiérově pozdravit na stránkách již tradičního katalogu  
MEGABOOKS CZ věnovaného vybraným materiálům vydavatelství Oxford University Press. 
Tak jako v minulých letech uvnitř najdete informace jak k tradičně úspěšným titulům, tak  
k několika zásadním novinkám. Mezi ně patří zcela nové Harmonize pro nižší ročníky víceletých 
gymnázií, Beehive pro děti od 6 do 12 let a doplnění loňských novinek Life Vision a Insight 2nd edition  
o nové úrovně Upper-intermediate a Advanced.
 
Rozhodně ale nebudu skrývat emoce a s nadšením se rád podělím o novinu, kterou jsme si 
nadělili k třicátému výročí naší společnosti. Je jí změna firemního loga, se kterým se můžete 
setkávat již od začátku roku. Naše nová grafická identita mègãböøks reprezentuje náš vztah  
k jazykům, tedy úctu a respekt, a to, že nám cizí jazyky nejsou cizí. Vizuálních změn se dočká  
i naše síť knihkupectví. Loučíme se s érou prodejen pod názvem Oxford Bookshop a v letošním 
roce je přivítáme v novém kabátě s označením knihkupectví mègãböøks. Věřím, že se Vám bude 
naše logo líbit a naše prodejny budou nadále často vyhledávaným místem nejen za účelem nákupu 
nové zajímavé knížky.
 
Radostnou zprávou je také obnovení série populárních metodických seminářů a konferencí pro 
učitele základních škol a pokračující triáda srpnových konferencí pro středoškolské pedagogy, 
které pro Vás připravujeme ve spolupráci s Oxford University Press.
 
Rád bych Vás také pozval na naše inovované webové stránky megabooks.cz, na kterých kromě 
tohoto katalogu v elektronické podobě naleznete spousty literárních tipů a novinek, a také 
zajímavé recenze a články v našem novém magazínu.
 
Za celý kolektiv Megabooks Vám přeji hezké čtení, úspěšný rok a jen radostnou práci s Vašimi 
žáky a studenty.
 

Jiří Mikeš, MBA

výkonný ředitel 
společnosti MEGABOOKS CZ
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Jump In!
BEGINNER A1

Vanessa Reilly a Mari Carmen Ocete

PRO DĚTI VE VĚKU 3–7 LET

Kurz určený pro předškolní vzdělávání se nabízí ve třech úrovních 
(Starter, A a B). Je založený na příbězích. Děti se stanou jejich 
součástí a spolu s hlavním hrdinou, žabákem Frankiem, 
se přirozenou cestou učí sociálním a emočním dovednostem 
prostřednictvím anglického jazyka. Jump In! podněcuje 
u dětí jejich přirozenou představivost a zvědavost a učení 
se stává zábavným.

• komunikativní přístup kurzu pro nejmenší, pojatý hravou formou

• rozvoj sociálních a emočních dovedností prostřednictvím her a písní

• příběhy doprovázené písničkami pomáhají učinit hodiny zábavnější

• metodická příručka jak v anglickém, tak i v českém jazyce

• PDF české verze metodické příručky je ke stažení na: 
www.oup.com/elt/teacher/jumpin

• součástí knihy jsou samolepky, loutky, karty s příběhy, pracovní listy 
a obrazové karty se slovní zásobou

• aplikace Lingokids umožňuje dětem zůstat v kontaktu s angličtinou 
i mimo třídu

Jump into Speaking! Nechme své malé žáky komunikovat sebevědomě 
v každodenní angličtině s písněmi, říkankami, rituály a rutinami. 
Vytvořme s dětmi vlastní příběh.

Create a Splash! Udělejme z angličtiny zábavné a nápadité hodiny 
namotivované okouzlujícími příběhy, dramatickými aktivitami, chytlavými 
písněmi s tanečními rutinami.

Leap into learning! Rozvíjejme sociální a emoční dovednosti, jako je 
spolupráce, pomoc druhým prostřednictvím her a hraní rolí.

Dive into teaching! Získejme ze svých lekcí co nejvíce za pomoci 
podpůrných materiálů. Kromě metodické příručky, obrázkových karet 
a loutek pomohou také moderní technologie, jako je aplikace Lingokids 
a Classroom Presentation Tool.

• online podpora: www.oup.com/elt/teacher/jumpin 
(najdete zde phonics program, pracovní listy, projekty a podporu 
k aplikaci Lingokids)

Jump In! Starter Level A Level B
Class Book Pack (with access code for Lingokids™ app) 9780194045544 9780194045575 9780194045605
Class Audio CD 9790194045766 9790194045773 9790194045780
DVD 9780194045797 9780194045803 9780194045810
Teacher’s Book 9780194045827 9780194045834 9780194045841
Teacher’s Resource Pack (all levels) 9780194045636
Classroom Presentation Tool 9780194045988 9780194046008 9780194046022

Aplikace Lingokids společně s obsahem Jump In!

LINGOKIDS™ 
HOME LEARNING 

APP WITH 
JUMP IN!
CONTENT

Balíček pro učitele obsahuje:
• obrázkové karty

• příběhové karty

• plakáty

• samolepky

• 3 maňásky
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Oxford Beginnings with Cookie
Catherine Ball, Susan Iannuzzi a Vanessa Reilly s Kathryn Harper a Charlotte Covill

PRO DĚTI VE VĚKU OD 2 LET

Audioorální kurz určený pro nejmenší děti mateřských škol, 
založený na přirozené zvědavosti dětí, které se dotazováním učí 
anglický jazyk v souladu se standardy vzdělávání pro rané období.

Hlavní postava je kocourek Cookie, který provází děti barevným 
světem plným písní, říkanek a pohybových aktivit.

• Teacher’s Pack zahrnuje metodickou příručku v anglickém 
jazyce, kód s Classroom Presentation Tool (multimediální 
obsah knihy v offline i online verzi dostupný na všech zařízeních) 
a přístupový kód ke stažení kopírovatelných materiálů

• Clasroom Resource Pack obsahuje maňáska, plakát, karty 
se slovní zásobou a příběhové karty

Playtime
PRO DĚTI VE VĚKU 3–7 LET

Claire Selby

• metodické příručky v češtině

• pracovní sešit pro další procvičování

• Teacher’s Resource Pack – obsahuje maňáska, karty se slovní 
zásobou, knihy s příběhy, plakáty a DVD 

•  online podpora: www.oup.com/elt/teacher/playtime

P
O

DPORA

•  V

 Č E Š T I N
Ě

 •

Oxford Beginnings with Cookie
Student Book 9780194057042
Classroom Resource Pack 9780194057073
Teacher’s Pack 9780194057110

Playtime Starter Playtime A Playtime B
Class Book 9780194046534 9780194046541 9780194046558
Teacher‘s Book CZ 9780194046657 9780194046664 9780194046671
Workbook 9780194046688 9780194046695 9780194046701
Class Audio CD 9780194046503 9780194046510 9780194046527
Teacher’s Resource Pack (všechny úrovně) 9780194046794

Další tituly na: 
www.oup.com/elt

Show and Tell 
Second Edition

Skvělý způsob jak se seznámits angličtinou! Kombinovatelnýs jakýmkoliv dalším kurzemangličtiny pro mateřské školy.

Playtime Teacher’s Resource Pack
Podpůrný balíček vizuálních pomůcek do hodin ke všem dílům 
kurzu (Starter + A + B)

Big Story Books

Classroom Posters

Monkey 
Puppet

DVDs

Flashcards

Ukázka z učebnice Playtime

Procvičování 
pravolevé 
a prostorové 
orientace
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Explore Series
Let’s Explore / Explore Together
PRO DĚTI VE VĚKU 6–12 LET A0– A1

Charlotte Covill, Mary Charrington, 
Nina Lauder, Cheryl Palin a 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

• videa ukazují žákům i 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 1–2)

• metodické příručky v češtině – obsahují přístupové kódy ke stažení 
poslechů, testů (Evaluation Booklet) a Classroom Presentation Tool 
(u Let's Explore 1, 2 a Explore Together 1 obdržíte kód do pracovního 
sešitu v rámci Nabídky pro školy nebo oproti potvrzenému nákupu 
metodické příručky)

• NEW  Starter Booklet – audioorální kurz vhodný na začátek 
výuky ve 3. třídě – součástí metodické příručky a nově 
i Classroom Presentation Tool Explore Together 1

• Classroom Presentation Tool – multimediální obsah (více na str. 42–43)

• 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

• sekce Word skills (pouze pro Explore Together 2, 3)

P
O

DPORA

•  V

 Č E Š T I N
Ě

 •

Doložka MŠMT
úrovně Let’s Explore 1, 2 

a Explore Together 1
MSMT-4061/2018

Doložka MŠMT
úrovně 

Explore Together 2, 3
MSMT-4306/2019-8

Všechny sekce Let’s Explore Britain! 
jsou doplněny o DVD materiál

Ukázka z učebnice Explore Together 2
Žáci mohou procvičovat a dále 
rozvíjet své produkční řečové 
dovednosti v sekci Let’s talk!

Učebnice odkazuje na pracovní 
sešit, kde žáci vyhodnotí svůj 
pokrok v učení

Sekce A good explorer 
podporuje osobnostní 
rozvoj žáků
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Ukázka z učebnice Explore Together 1

Lekce s tématy významných 
dní v roce představují zajímavé 
aspekty britské kultury

Žáci pomocí společného nácviku 
postupně přecházejí k volnějšímu 
a nezávislému použití jazyka

Písničky dávají žákům možnost 
zopakovat si důležitou slovní 
zásobu zábavným způsobem

Kreativní tvorba žáky 
inspiruje a podporuje 
jejich představivost

Opakování slovní zásoby dané 
lekce zábavnou formou pomáhá 
žákům s upevněním učiva lekce

Série Let’s Explore a Explore Together podporují schopnost žáků 
chápat dnešní globalizovaný svět a pracují na rozvoji jejich 
hodnot a postojů.

• žákům pomáhají lekce Numbers, Word skills a Svátky

• jazyk je vyučován zábavnou formou s pomocí různých 
postav a příběhů

• Classroom Presentation Tool – obsahuje animované verze 
příběhů, videa ke kultuře a poslechové aktivity

• pracovní listy ke kultuře, sebehodnoticí materiály 
a karty se slovní zásobou ke stažení na: 
www.oup.com/elt/teacher/letsexplore

Série Explore je kompletní řada učebnic (1. – 9. ročník), 
která postupuje v souladu s vývojem žáků, a poskytuje tak 
odpovídající úroveň obtížnosti a podpory pro každou etapu 
základního vzdělávání.

Vydejte se na cestu od Let’s Explore přes Explore Together až 
po Project Explore.

Let’s Explore / Explore Together Let’s Explore Level 1 Let’s Explore Level 2 Explore Together Level 1 Explore Together Level 2 Explore Together Level 3
Student Book CZ 9780194051217 9780194051460 9780194051606 9780194051781 9780194051958
Workbook Pack CZ 9780194051231 9780194051484 9780194051613 9780194051798 9780194051965
Teacher’s Book CZ 9780194051286 9780194051538 9780194051651 9780194051835 9780194052009
Teacher’s Resource Pack 9780194051354* 9780194051729 9780194051903 9780194052078
Classroom Presentation Tool Student’s Book 9780194051323 9780194051576 9780194051699 9780194051873 9780194052047
Classroom Presentation Tool Workbook 9780194075510 9780194075534 9780194075558 9780194046480 9780194046497

* pro úrovně Let’s Explore 1 a Let’s Explore 2
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Explore Series
Project Explore
PRO DĚTI VE VĚKU 10–15 LET A1–½B1

Sarah Phillips, Sylvia Wheeldon, Paul Kelly a Paul Shipton

Objevte svět Project Explore s jeho barvitými postavami a vzrušujícími příběhy
S Project Explore naučíte studenty sebevědomě komunikovat v reálném světě i mimo jejich třídu

• součást ucelené 9dílné série pro základní vzdělávání

• vhodné pro 2. stupeň ZŠ (Project Explore 1–4)

• Project Explore Starter v české edici již od 5. třídy

• osvědčená a prověřená metodologie

• podporuje a vhodně motivuje studenty na každém kroku jejich 
vzdělávací cesty

• široká škála témat, textů a úkolů

• materiál pro třídy mixed-ability

• probouzí zvídavost díky projektům, kultuře, fotografickým 
příběhům i komiksům

• rozvíjí dovednosti prostřednictvím aktivit podporujících 
kreativitu, spolupráci a komunikaci

• Student’s Book e-book a Workbook e-book – pracovní sešit 
a učebnice v elektronické podobě (viz str. 40-41)

• rozšiřující podpora psaní a mluvení (Get ready to speak a Get ready 
to write)

• pracovní sešit s Online Practice – poslechy + doplňkové online 
procvičování

• Project Explore Online Practice – doplňkové procvičování učiva 
(také jako samostatný komponent)

• klíč ke cvičením ze sekce Příprava na testování ke stažení 
na: www.oup.com/elt/teacher/projectexplore

P
O

DPORA

•  V

 Č E Š T I N
Ě

 •

Join the 
journey

Pro učitele
• Teacher’s Pack: Teacher’s Guide s DVD-ROMem, Classroom 

Presentation Tool a Teacher’s Resource Centre

• Teacher’s Guide s integrovanými stránkami z učebnice

• Classroom Presentation Tool – multimediální obsah učebnice 
i pracovního sešitu pro práci s interaktivní tabulí, počítačem 
nebo dataprojektorem (viz str. 42-43)

• DVD–ROM – více než 20 videí + 3 písničky doplněné 
o pracovní listy

• Teacher’s Resource Centre – audio, video, kopírovatelné 
materiály, testy, How to … guides a slovní zásoba na jednom 
místě spolu s Online Practice LMS (Learning Management System)

Ukázka z učebnice Project Explore Starter

You First 
personalizovaná 
cvičení 
umožňují žákům 
ukázat, co už 
znají, a zároveň 
je motivují 
k přemýšlení 
nad tématem

Odkazy na 
příslušné stránky 
v pracovním 
sešitu usnadňují 
navigaci

Get ready to speak poskytuje 
rozšiřující podporu a přípravu 
na závěrečné mluvení

Sekce Extra zaměstná rychlejší 
studenty

Get ready to write podporuje 
a připravuje na závěrečné psaní

Doložka MŠMT
úrovně 1 a 3

MSMT-42 396/2018

Doložka MŠMT
úrovně 2 a 4

MSMT-15219/2019-8

Doložka MŠMT
úroveň Starter

MSMT-19256/2020-6



9Oxford ID – váš snadný přístup k elektronickým a online produktům. Více informací na account.oup.com.

Z
Á

K
LA

D
N

Í ŠK
O

LY

Prepare your students for the 
next step in their learning journey

Project Explore 
Classroom 
Presentation Tool
• multimediální obsah učebnice 

propojený s pracovním sešitem

• dostupné jako součást Teacher’s Pack 
nebo samostatně

• integrované audio a video s přepisem

• zábavná interaktivní cvičení navíc

• automatická kontrola cvičení

• integrovaný Oxford Essential Dictionary

• vestavěné nástroje – pero, zvýrazňovač, 
funkce lupy, vkládání poznámek

Online Practice
• karta s přístupovým kódem v pracovním sešitu (nebo jako samostatný komponent)

• 130 interaktivních cvičení navíc na doplňující procvičování učiva + poslechy z pracovního sešitu

• různorodé aktivity zaměřené na slovní zásobu, gramatiku a jednotlivé jazykové dovednosti, včetně videí a sekce Everyday English

• automatická kontrola a jednoduchý LMS pro učitele spolu s Teacher’s Resource Centre

Ukázka z Project Explore Starter Classroom Presentation Tool

Ukázka z Online Practice, Teacher’s Resource Centre, sekce VideoUkázka z Online Practice, sekce Grammar

Project Explore Starter Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
Student’s Book CZ 9780194122054 9780194255745 9780194255752 9780194255769 9780194255776
Student’s Book e-book 9780194255783 9780194255790 9780194255806 9780194255813 9780194255820
Workbook with Online Practice CZ 9780194122078 9780194256384 9780194256407 9780194256421 9780194256445
Workbook e-book 9780194834476 9780194834438 9780194834445 9780194834452 9780194834469
Project Explore Online Practice (Student) 9780194204767 9780194204774 9780194204781 9780194204798 9780194204804
Project Explore Online Practice (Teacher) 9780194212823 9780194212830 9780194212847 9780194212854 9780194212861
Teacher’s Pack 9780194255998 9780194256056 9780194256094 9780194256131 9780194256179
Class Audio CDs 9780194255592 9780194255608 9780194255615 9780194255622 9780194255639
Classroom Presentation Tool Student’s Book 9780194212311 9780194212328 9780194212335 9780194212342 9780194212359
Classroom Presentation Tool Workbook 9780194212434 9780194212458 9780194212472 9780194212496 9780194212533
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Happy Series
3. vydání
PRO DĚTI VE VĚKU 6–11 LET A0– A1

Stella Maidment a Lorena Roberts

• učebnicová řada pro výuku od 1. do 4. třídy ZŠ

• důraz na všechny jazykové dovednosti

• řada končí úrovní A1 (bez přesahu do minulého času)

• audioorální výuka v Happy House 1

• aktualizované sekce Culture

• videoklipy s britskými reáliemi pro každý ročník doplněné 
pracovními listy

• pracovní sešit + audio CD s nahrávkami všech příběhů a písniček

• systematická příprava na testování (Happy Street 1 a 2)

• sekce Reading into Writing (Happy Street 1 a 2)

• mezipředmětové vztahy a reálie

• testy, flashcards, křížovky a slovníčky dle jednotlivých 
hodin k Happy Street 1, 2 ke stažení na: 
www.oup.com/elt/teacher/happystreet

• Tune in to Happy English – audioorální kurz na začátek výuky 
ve 3. třídě – na vyžádání u zástupce OUP

• Top-Up Teacher’s Resource Pack – balíček materiálů pro učitele

• Classroom Presentation Tool pro práci s interaktivní tabulí, 
počítačem nebo tabletem (viz str. 42–43)

• aktualizované podklady pro přípravu ŠVP 
ke stažení na: www.oup.com/elt

Doložka MŠMT
MSMT-2370/2022-2

My Dad's jobHappy Street 2 © Oxford University Press

My Dad's job
 
 
 
 
 
 

 

a

c

b

d

e

Match. 

1  Jessica’s dad gets up eggs and sausages.

2  For breakfast he eats to schools.

3  He checks  at half past seven.

4  After lunch, he goes at five o’clock.

5  He goes home the fire engines.

Watch and order. Write. 

ca b

1

fd e

He checks his mask. He washes the fire engine. He brushes his teeth.  

He has breakfast. He goes to work. He drinks a cup of tea.

 
  
He brushes his teeth.

 
 

  
 

 
 

  
 

 

 
  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 

Unit 6
Lesson 4 43AB 55

$CD2
43  Listen and repeat.

 Now play the game.

Where’s the 
skateboard?

Yes! That’s right. 
Your turn.

No. Try again!

Is it in the 
cupboard?

Is it under  
the bed?

4751308 Happy Street CB1 CZ.indb   43 05/11/2013   13:05

Ukázka pracovního listu k DVD

Ukázka z učebnice Happy Street 1 (3. vydání)

The Happy Series, 3. vydání Happy House 1 Happy House 2 Happy Street 1 Happy Street 2
Class Book CZ 9780194751285 9780194751292 9780194751308 9780194751315
Activity Book with Audio CD CZ Edition 9780194751148 9780194751155 9780194751162 9780194751179
Teacher’s Book CZ 9780194751384 9780194751391 9780194751407 9780194751414
Top-Up Teacher‘s Resource Pack 9780194751483 9780194751490 9780194751506†

Happy DVD 9780194751582 9780194751421 9780194751605 9780194751612
Class Audio CDs 9780194751643 9780194751445 9780194751667 9780194751674
Classroom Presentation Tool Class Book 9780194760768 9780194760782 9780194760805 9780194760829
Classroom Presentation Tool Activity Book 9780194760775 9780194760799 9780194760812 9780194760836

† pro úrovně Happy Street 1 a 2

V každé lekci mají žáci příležitost procvičit 
si novou slovní zásobu v aktivitě ve dvojici

Další tituly na: www.oup.com/elt

Happy Series New Edition 

P
O

DPORA

•  V
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Ě

 •



11Oxford ID – váš snadný přístup k elektronickým a online produktům. Více informací na account.oup.com.

Z
Á

K
LA

D
N

Í ŠK
O

LY
JA

Z
Y

K
O

V
É A

 B
ILIN

G
V

N
Í ŠK

O
LY

Incredible English 
Second Edition
PRO DĚTI VE VĚKU 6–13 LET A1–B1

Sarah Phillips, Michaela Morgan, Peter Redpath, Kirstie Grainger a Mary Slattery

• audioorální výuka – díl Starter

• rozvoj produkčních řečových dovedností

• posílení čtení a psaní

• příprava na Cambridge English: Young Learners Tests

• Teacher’s Resource Pack – balíček doplňkových materiálů pro učitele 
(maňásek, kopírovatelné pracovní listy, karty s obrázky a texty)

• DVD – klipy zaměřené na mezipředmětové vztahy (CLIL)

• Teacher's Book ke stažení v PDF na: www.oup.com/elt/teacher/incredibleenglish

• e-books – pouze pro úrovně 1–4

• Classroom Presentation Tool – pouze pro úrovně 1–4

Doložka MŠMT
MSMT-18859/2019-4

P
O

DPORA

•  V

 Č E Š T I N
Ě

 •

Chit Chat Level 1 Level 2
Class Book 9780194378260 9780194378352
Activity Book CZ 9780194378321 9780194378468
Teacher’s Book CZ 9780194378338 9780194378451
Audio CD(s) 9780194388993 9780194389006

Chit Chat
PRO DĚTI VE VĚKU 9–11 LET A0–A1

Paul Shipton

• dvoudílný kurz určený pro žáky 3. a 4. tříd ZŠ

• pozvolné tempo a systematické rozvíjení všech řečových 
dovedností

• audioorální kurz Tune in to English na vyžádání u zástupce OUP

• testy součástí metodické příručky

• aktualizované podklady k přípravě ŠVP s implementací 
společného vzdělávání ke stažení na: www.oup.com/elt

• slovníček k jednotlivým lekcím, slovníček pro dyslektiky a další 
kopírovatelné materiály ke stažení na: www.oup.com/elt

Kompletní seznam komponentů a detailní informace naleznete v online katalogu na www.oup.com/elt;
seznam a ceny titulů jsou k dispozici v ceníku OUP.

Ukázka z učebnice 
a pracovního sešitu 

Chit Chat 1 Unit 7 Lesson 134

1    Popiš obrázek.

2    Spoj věty. Potom napiš k obrázkům čísla.

1 Clap your feet.

2 Wave your head.

3 Shake your hands.

4 Stamp your legs.

5 Kick your arms.

The body rap7

leg  foot  arm
head  hand

1

2

3

4

5 m

m

m

m

m

1

ChitChat AB1 CZ.qxd  26/2/10  11:48  Page 34

Unit 7 Lesson 1 You’ve got two hands.

7

Read
and say.

34

Listen
and
chant.

47

head

hand

arm

leg

foot

The body rap

You’ve got two hands.
Clap your hands!

You’ve got two arms.
Wave your arms!

You’ve got two legs.
Kick your legs!

You’ve got two feet.
Stamp your feet!

You’ve got one head.
Shake your head!

Now shake all over.
Do the Superstar shake!

CHIT CHAT CB p34-47:CHIT CHAT CBc.06  101010  8:37  Page 34

Každá sekce 
v učebnici 
podpořena 
procvičením 
v pracovním 
sešitě

Představení slovní 
zásoby na začátku 
lekce

Další tituly na: www.oup.com/elt

Oxford Discover Second Edition 
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Learn, grow, fly. 

Ukázka z učebnice Beehive 1

Interaktivní 
aktivita na CPT 
prezentuje 
novou slovní 
zásobu pomocí 
krátkých 
videoklipů

Cíl hodiny
Žáci s pomocí nové slovní zásoby 
vypracují cvičení na kritické myšlení 

Prezentace osmi 
nových slovíček

Procvičení 
užitečných 
frází

Team Up aktivita umožňuje studentům procvičit si své global skills 
prostřednictvím komunikace, spolupráce a kreativy

Procvičení nové 
slovní zásoby 
prostřednictvím 
hry

Beehive  NEW
PRO DĚTI VE VĚKU 6–12 LET Pre A1– B1

Cheryl Palin, Helen Casey, Setsuko Toyama, 
Tamzin Thompson, Kathleen Kampa, Charles Vilina, 
Michelle Mahony, Joanna Ross, Diana Anyakwo

• spojení tradičních postupů a moderních trendů v metodice

• důraz na global skills a skutečný svět

• učební plán koresponduje s Cambridge English Qualifications 
for Schools (Movers, Flyers a PET)

• učebnice s přístupem do Online Practice a ke studentským 
materiálům (audio a video)

• Online Practice nabízí extra procvičování gramatiky, slovní zásoby 
a všech čtyř jazykových dovedností s automatickou kontrolou

• Student’s Book e-book a Workbook e-book – učebnice a pracovní 
sešit v elektronické podobě (viz str. 40–41)

• metodická příručka obsahuje přístup ke Classroom Presentation Tool 
(viz str. 42-43), Online Practice, kopírovatelným pracovním listům, 
testům a Professional Development

• Entry test, Unit tests, Progress tests, End-of-year tests 
(+ Exam Practice)

• Classroom Resources Pack obsahuje flahcards ke klíčové slovní 
zásobě a plakáty

• Phonics and Literacy součástí Beehive Starter–Beehive Level 2

• Team Up aktivita v každé lekci spolu s projekty poskytují učiteli větší 
flexibilitu a možnost rozvíjet komunikaci, spolupráci a kreativitu žáků

• kultura, CLIL a reálné fotografie součástí každé lekce 

• Think, feel, grow cvičení pomáhají studentům uvědomit si své 
společenské a emociální vztahy a všímat si své duševní pohody

• různé typy videí od animací písniček (Starter–Level 2), přes videa 
na prezentaci slovní zásoby, kulturu, projektová videa až 
po animované příběhy (Starter–Level 3)

• určeno pro školy s rozšířenou výukou jazyků nebo větší 
hodinovou dotací

získejte přístup ke kompletnímu 
digitálnímu balíčku 
Beehive Level 1 
na  Oxford English Hub
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Ukázky z Beehive 1 Phonics Classroom Presentation Tool
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Beehive Beehive Starter Beehive 1 Beehive 2 Beehive 3 Beehive 4 Beehive 5 Beehive 6
Student’s Book with Online Practice 9780194845502 9780194845670 9780194845816 9780194845953 9780194846097 9780194846233 9780194846370
Student’s Book with Digital pack 9780194845489 9780194845656 9780194845793 9780194845939 9780194846073 9780194846219 9780194846356
Student Digital pack 9780194845540 9780194845717 9780194845854 9780194845991 9780194846134 9780194846271 9780194846417
Student’s Book e-book 9780194845557 9780194845724 9780194845861 9780194846004 9780194846141 9780194846288 9780194846424
Student Online Practice 9780194853811 9780194853866 9780194853910 9780194853965 9780194854740 9780194854795 9780194854849 
Workbook 9780194853521 9780194853552 9780194853583 9780194853613 9780194853644 9780194853675 9780194853705
Workbook e-book 9780194845564 9780194845731 9780194845878 9780194846011 9780194846158 9780194846295 9780194846431
Teacher’s Guide with Digital pack 9780194845649 9780194845786 9780194845922 9780194846066 9780194846202 9780194846349 9780194846486
Teacher Digital pack 9780194845571 9780194845748 9780194845885 9780194846028 9780194846165 9780194846301 9780194846448
Teacher Online Practice 9780194845595 9780194845755 9780194845908 9780194846042 9780194846189 9780194846325 9780194846462 
Classroom Resources Pack 9780194854498 9780194854528 9780194854559 9780194854580 9780194854610 9780194854641 9780194854672
Classroom Presentation Tool Student’s Book 9780194854979 9780194855006 9780194855037 9780194854337 9780194854368 9780194854399 9780194854429
Classroom Presentation Tool Workbook 9780194854986 9780194855013 9780194854313 9780194854344 9780194854375 9780194854405 9780194854436

Together, 
we get results!

Zvolte si svůj balíček!
Beehive přináší flexibilní volbu pro studenty i učitele skrze tištěné 
či čistě digitální balíčky.

Ukázky z Beehive 1 Online Practice

• webová stránka s množstvím zábavných nápadů, které 
vám pomohou s domácím učením

• volně stažitelné materiály pro děti ve věku 3–14 let

• projektové aktivity, tipy pro domácí učení, 
rodinné hry, pracovní listy se slovní zásobou 
i gramatikou, říkanky, akční hry 
a mnoho dalšího

oxfordparents
Help your child with English

oxfordparents © Oxford University Press Cut out the cards.

PHOTOCOPIABLE © Oxford University Press8

Work
1 Jobs 

Complete the crossword with the names of people who do these jobs. Look at 
Picture Dictionary P12 in your dictionary to help you.

1

2 3

5

10

15

16

6 7

8

9

14

11 12

13

4

P O L I C E M A N

ACROSS
1 a man who helps to catch criminals
3 a person who looks after your teeth
5 a person who cares for people when they are

sick or hurt
6 a person who teaches in a school
9 a woman who works in business

13 a person who represents somebody in a 
court of law

14 a person who makes things from wood
15 a person who puts in and repairs water pipes

and toilets
16 a person who flies a plane

DOWN
1 a person who paints houses or walls
2 a person who looks after sick animals
4 a person who works in a shop (4, 9)
7 a person who cooks in a hotel or restaurant
8 a person who decides how to punish

somebody in a court of law
10 a man who brings you food and drink in a

restaurant
11 a person who owns or looks after a farm
12 a person who people go to when they are ill

1

2

oxfordparents
Help your child with English

oxfordparents © Oxford University Press 

Vocabulary Football

 If you do not know what the word means, stay in the same place. Now ask Player 1 a word.

oxfordparents
Help your child with English

oxfordparents © Oxford University Press 

Cut out the cards.

Food

banana, biscuit, carrot, orange, sandwich, tomato
oxfordparents

Help your child with EnglishWeb Quest  3

Around the UK
The United Kingdom is made up of four countries: England, Scotland, Wales and Northern Ireland. 
How much do you know about them? Use the internet to help you.

1. Symbols of the UK

Each country in the UK has its own symbols, including a �ower. Match the �owers to the countries.

Caernarfon Castle

Saltaire

Stonehenge

Giant’s Causeway

St. Kilda

0 100

0 100 miles

200km

1) England 

2) Northern Ireland 

3) Scotland 

4) Wales 

2. Cities in the UK

Here are some of the largest cities in England, 
Scotland, Wales and Northern Ireland.  
Can you complete the table?  
(Data from 2001 census, via Wikipedia) 

3. UNESCO World Heritage Sites

a) What does UNESCO stand for? 

 

Stonehenge   

Giant’s Causeway   

Caernarfon Castle   

St Kilda   

Saltaire   

b) The UK has more than 25 World Heritage Sites. 
Five of them are shown on the map.  Match the 
places to the numbers on the map. Write which 
country each place is in: England, Scotland, 
Wales or Northern Ireland.

c) Choose one of the World Heritage Sites above and write �ve 
pieces of information about it.

Geography

a b c d

oxfordparents © Oxford University Press 

Rank City Country Population (2001)

1 London England

2 England 970,892

3 Glasgow 629,501

7 Edinburgh Scotland

Cardi� Wales 292,150

15 Belfast 276,459

Swansea Wales 169,880

75 Northern Ireland 93,512

oxfordparentsHelp your child with English

oxfordparents © Oxford University Press 

Cut out the cards.

Food

banana, biscuit, carrot, orange, sandwich, tomato

oxfordparents
Help your child with English

oxfordparents © Oxford University Press 

Cut out the cards.

Food

banana, biscuit, carrot, orange, sandwich, tomato

Ukázka plakátu 
z Beehive 1 
Classroom 
Resource Pack
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Pro učitele
• Teacher’s Pack – metodická příručka v tištěné či PDF verzi 

obsahující testy, kopírovatelné materiály, a také přístup 
do Classroom Presentation Tool a Online Practice

• Classroom Resource Pack – doplňkové materiály včetně 
obrázkových karet

• Exam Power Bank DVD – materiály k přípravě na Cambridge 
English Qualifications for young learners a na zkoušky Trinity GESE

• digitální a tištěné verze Teacher’s Pack

Bright Ideas  
PRO DĚTI VE VĚKU 6–13 LET Pre A1– B1

Cheryl Palin, Mary Charrington, Charlotte Covill, 
Sarah Philips, Katherine Bilsborough, Steve Bilsborough, 
Helen Casey

• učebnicová řada zaměřená na dovednosti 21. století, např. 
kritické myšlení, kreativita a spolupráce

• každá lekce začíná tzv. Big Question?

• důraz na rozvoj čtení a psaní

• audioorální výuka v Bright Ideas Starter

• příprava na Cambridge English: Young Learners Tests

• animovaná i reálná videa v každé lekci

• učebnice s Big Question App

• pracovní sešit s Online Practice

• e-book učebnice i pracovního sešitu

• variabilní tištěné a digitální komponenty umožňují výuku 
v jakémkoliv prostředí

• projekty umožní studentům spojit reálný život 
a dovednosti 21. století

Bright Ideas Starter Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6
Class Book with App 9780194111843* 9780194117852 9780194117883 9780194117890 9780194117906 9780194117913 9780194117920
Activity Book with Online Practice 9780194111874** 9780194110471 9780194110723 9780194110952 9780194111171 9780194111393 9780194111614
Teacher’s Pack 9780194110372 9780194110655 9780194110884 9780194111102 9780194111324 9780194111546 9780194111768
Classroom Resource Pack 9780194110419 9780194109437 9780194109543 9780194109734 9780194109871 9780194110051 9780194110198
Exam Power DVD 9780194101493 9780194101493 9780194101493 9780194101493 9780194101493 9780194101493 9780194101493
  * nemá App
** nemá Online Practice

Tap into students’ 
natural curiosity 

and get them involved 
in their own learning

Ukázka z učebnice Bright Ideas 2

Každá lekce začíná 
tzv. Big Question?, 
která uvádí žáky 
do tématu pomocí 
videa a otázek, 
jež rozvíjí jejich 
kritické myšlení. 

Kompletní přehled komponentů a ISBN najdete na stránkách www.oup.com/elt

získejte přístup ke kompletnímu 
digitálnímu balíčku 
Bright Ideas Level 3 
na  Oxford English Hub
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Project 
Fourth Edition
PRO DĚTI VE VĚKU 10–15 LET A1–½B1

Tom Hutchinson

• učebnicová řada pro výuku od 5. do 9. třídy ZŠ

• osvědčená metodika a přehledný formát

• více cvičení na komunikaci a procvičování různých 
řečových dovedností současně

• stránky s přípravou k testování

• Extensive Reading Bank – podpora čtenářské gramotnosti

• Pronunciation Bank – cílené procvičování výslovnosti

• DVD – klipy navazující na sekce Culture v učebnici

• Project Online Practice – doplňkové procvičování učiva 
(také jako samostatný komponent)

• Student's book e-book a Workbook e-book – učebnice a pracovní 
sešit v elektronické podobě (viz str. 40–41)

• poslechy a procvičování gramatiky online – www.oup.com/elt/project

Doložka MŠMT
MSMT-18861/2019-3

P
O
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•  V
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 •

Osvědčený a prověřený kurz 
s jasnou koncepcí 

a přípravou na testování

Pro učitele
• metodická příručka s integrovanými stránkami z učebnice 

a kartou s přístupovým kódem do Project Online Practice 
(brožura s návodem k registraci na vyžádání u regionálních 
zástupců OUP)

• Classroom Presentation Tool pro práci s interaktivní tabulí, 
počítačem nebo dataprojektorem (viz str. 42–43)

ZDARMA ke stažení na www.oup.com/elt:
• testy

• metodická příručka k úrovni 1 v českém jazyce

• obsah Multi-ROMu z jednotlivých metodických příruček

• podklady k přípravě ŠVP s implementací společného 
vzdělávání

• brožura vybraných materiálů pro práci se žáky s SPU

• Flashcards pro úrovně 1–3

• klíč ke cvičením ze sekce Příprava na testování

• pracovní listy k DVD

• seznam doporučené zjednodušené četby na rozšíření 
probíraných témat

Ukázky z učebnice Project Fourth Edition 1

Různorodé 
texty 
vztahující se 
ke kultuře 
(a reálnému 
životu) 
v Británii 
rozšířeny 
také o video

Zajímavá 
a studentům blízká 
témata v rámci 
mezipředmětových 
vztahů
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Project, Fourth Edition Project 1 Project 2 Project 3 Project 4 Project 5
Student’s Book CZ 9780194764650 9780194764667 9780194764674 9780194764681 9780194764698
Student's Book e-book 9780194834339 9780194834353 9780194834377 9780194834391 9780194834414
Workbook with Audio CD and Online Practice Pack CZ 9780194764858 9780194764865 9780194764872 9780194764889 9780194764896
Workbook e-book 9780194834346 9780194834360 9780194834384 9780194834407 9780194834421
Teacher’s Book 9780194766838 9780194766845 9780194766852 9780194766869 9780194766876
Class Audio CDs 9780194765909 9780194765916 9780194765923 9780194765930 9780194765947
DVD 9780194765732 9780194765749 9780194765756 9780194765763 9780194765770
Project Online Practice 9780194767347 9780194767385 9780194767415 9780194767446 9780194767477
Classroom Presentation Tool Student’s Book 9780194823623 9780194823647 9780194823661 9780194823685 9780194823708
Classroom Presentation Tool Workbook 9780194823630 9780194823654 9780194823678 9780194823692 9780194823715

Pracovní sešit 
s Project Online Practice
• karta s kódem pro přístup k Online Practice

• audio CD s nahrávkami ke cvičením

• stránky s přípravou k testování

• cvičení testového charakteru označena symbolem T5 nebo T9

• výklad mluvnice v češtině a anglicko-český slovníček

Project Online Practice
• součást pracovního sešitu nebo jako samostatný komponent

• 120 interaktivních cvičení navíc na doplňkové procvičení učiva

• různorodé aktivity zaměřené na gramatiku, slovní zásobu, 
jednotlivé jazykové dovednosti a na ověření 
pokroků studentů

• automatická kontrola a jednoduchý LMS pro učitele

Project Fourth Edition DVD
• nabízí vhled do kultury anglicky mluvících zemí

• navazuje na obsah učebnice v sekcích Culture

• autentické rozhovory a klipy

• animované verze kreslených komiksových příběhů 
z učebnice a hrané scénky Kids

Project Fourth Edition 
Classroom Presentation Tool
• kompletní obsah učebnice a pracovního sešitu

• integrované audio a video

• možnost zpomalit nebo zrychlit audionahrávku

• klíče ke cvičením

• vestavěné nástroje – zvětšování, pero, zvýrazňovač, 
textové a zvukové poznámky atd.

• propojeno s Oxford Essential Dictionary

Inspiring 
the next 

generation

Ukázka z Project Online Practice, 
sekce Grammar

Ukázka z Project Fourth Edition 1 Classroom Presentation Tool
Ukázka z Project Fourth Edition 1 DVD

Žákovská karta 
(platnost 18 měsíců) 
s přístupovým kódem 
do Project Online Practice
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1. TŘÍDA 2. TŘÍDA 3. TŘÍDA 4. TŘÍDA 5. TŘÍDA 6. TŘÍDA 7. TŘÍDA 8. TŘÍDA 9. TŘÍDA

Z A Č Í N ÁT E  S  V Ý U K O U  O D  1 . ,  2 .  N E B O  3 .  T Ř Í D Y

ZDARMA

Návaznost a doporučené kombinace
učebnic a doplňkových materiálů pro ZŠ

Oživte hodiny angličtiny zjednodušenou četbou:
Oxford Read and Discover Dominoes

Oxford Read and Imagine Oxford Bookworms Library

St

arter Booklet

ZDARMA
ke stažení pod kódem 
v Metodické příručce

St

arter Booklet

ZDARMA
ke stažení pod kódem 
v Metodické příručce

N
Á

V
A

Z
N

O
ST TITU

LŮ
 P

R
O

 Z
Š
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Harmonize  NEW
PRO DĚTI VE VĚKU 10–15 LET A1– B2

Rob Sved, Nicholas Tims a kolektiv

• zcela nový titul s metodikou projektů integrovaných do každé lekce, 
tzv. Project-based learning

• široká škála projektů v podobě plakátu, blogu, videa nebo webové 
stránky

• Project Builder – jednotlivé úkoly v lekci umožňují studentům krok za 
krokem vytvořit a sestavit kompletní projekt 

• Project Log – jedinečný, zábavný a kreativní personalizovaný prostor 
pro studenty pro rozvíjení jejich myšlenek a nápadů, zamyšlení nad 
jejich projekty, sebehodnocení pro oblasti dalšího rozvoje a oslavy 
svých dosažených úspěchů 

• Project Coach – poskytuje studentům reálné jazykové modely 
a udržuje je zainteresované do jejich učení 

• Collaborate: Proměňte třídu v prostředí, kde ke vzdělávání dochází 
díky vzájemné spolupráci.

• Create: Zažehněte jiskru kreativity studentů při jejich zkoumání, 
vytváření a prezentaci projektů. 

• Learn: Spojte učení se mimo třídu se smysluplnými a užitečnými 
tématy, úkoly a videi. 

• důraz na global skills a jejich rozvoj a skutečný svět mimo třídu

• Culture 360° lesson s interaktivními obrázky – přenáší studenty 
do reálného prostředí, ve kterém si mohou rozvinout digitální 
gramotnost a využít naučený jazyk 

• Reflect on Culture otázky povzbující studenty k diskuzi a aplikaci 
vlastní zkušenosti 

• učebnice s přístupem k Student’s Book e-book

• pracovní sešit s přístupem do Online Practice a ke studentským 
materiálům (audio a video)

• Student’s Book e-book a Workbook e-book – učebnice a pracovní 
sešit v elektronické podobě (viz str. 40–41)

• metodická příručka obsahuje přístup ke Classroom Presentation Tool 
(viz str. 42-43), Online Practice, kopírovatelným pracovním listům, 
testům a Professional Development

V
ÍC
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Y
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N
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Zažádáno 
o doložku MŠMT

Ukázka z učebnice Harmonize 1
Postupná práce na projektu je 
integrovaná do celé lekce díky 
Project Builder a Project Log

Téma lekce spolu 
s užitečnou 
slovní zásobou 
je představeno 
prostřednictvím 
zábavného vlogu 

Unit objectives poskytují celkový přehled 
o projektu a jeho jednotlivých fázích a shrnují 
slovní zásobu a gramatiku dané lekce

Působivé 
fotografie 
otevírají 
každou lekci 
a vedou 
studenty 
k přemýšlení 
nad tématem 

P
O

DPORA

•  V

 Č E Š T I N
Ě

 •

získejte přístup ke kompletnímu 
digitálnímu balíčku 
Harmonize Level 1 
na  Oxford English Hub
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Harmonize Harmonize Starter Harmonize 1 Harmonize 2 Harmonize 3 Harmonize 4 Harmonize 5
Student’s Book with e-book CZ 9780194083164 9780194082334 9780194082501 9780194082679 9780194082846 9780194083003
Student’s Book with Digital pack 9780194083225 9780194082396 9780194082563 9780194082730 9780194082907 9780194083065
Student Digital pack 9780194083133 9780194082303 9780194082471 9780194082648 9780194082815 9780194082976
Student’s Book e-book 9780194068635 9780194068642 9780194068659 9780194068666 9780194068673 9780194068680
Student Online Practice 9780194083188 9780194082358 9780194082525 9780194082693 9780194082860 9780194083027
Workbook with Online Practice CZ 9780194068352 9780194068376 9780194068390 9780194068413 9780194068437 9780194068451
Workbook e-book 9780194068819 9780194068826 9780194068833 9780194068840 9780194068857 9780194068864
Teacher’s Guide with Digital pack 9780194083195 9780194082365 9780194082532 9780194082709 9780194082877 9780194083034
Teacher Digital pack 9780194083201 9780194082372 9780194082549 9780194082716 9780194082884 9780194083041
Classroom Presentation Tool Student’s Book 9780194067263 9780194067300 9780194067324 9780194067355 9780194067386 9780194067416
Classroom Presentation Tool Workbook 9780194067270 9780194067294 9780194067331 9780194067362 9780194067393 9780194067423

Collaborate, create, 
and learn together

grafiku ukázky budeme potřebovat ve větší velikosti

Ukázka z učebnice Harmonize 1

Reflect: 
studenti 
hodnotí 
svoji práci 
na projektu 
jako skupina

Present: 
studenti 
prezentují 
svůj finální 
projekt třídě 

Prepare: studenti 
vytváří pracovní 
verzi projektu, 
rozvíjejí své 
nápady a volí si 
jazyk pro jejich 
zprostředkování

Decide: studenti 
činí společná 
rozhodnutí 
týkající se finální 
podoby jejich 
projektu

Share and 
review: studenti 
ve skupinách 
sdílejí své Project 
Builder a sdílením 
a diskuzí nad 
svými nápady 
zlepšují svůj 
celkový výsledek

Project lesson spojuje dosavadní práci 
na projektu v celek, má 6 částí

Create: vede studenty k vytvoření 
úžasných projektů za využití dovedností 
a tipů, které se naučili a rozvíjeli v lekci

Project Coach: poskytuje tipy týkající se různých 
aspektů skupinové práce a prezentačních 
technik, doplněný o zábavné video

Project Log: poskytuje prostor pro 
hodnocení své vlastní práce, zopakování 
nového jazyka a dovedností a stanovení 
jasných výukových cílů pro další projekt

Ukázka Project Log z pracovního sešitu

Ukázka z učebnice Harmonize 1



20 Oxford ID – váš snadný přístup k elektronickým a online produktům. Více informací na account.oup.com.

V
ÍC

EL
ET

Á
 G

Y
M

N
Á

Z
IA

English Plus
Second Edition
PRO DĚTI VE VĚKU 10–15 LET A1– B2

Ben Wetz, Robert Quinn, Diana Pye a Katrina Gormley

• 80 % obsahu aktualizováno

• vylepšený sylabus jazykových dovedností s důrazem 
na mluvení a poslech

• rébusy, hry a písničky

• pracovní sešit s Practice Kit – poslechy + doplňkové 
online procvičování

• úroveň Starter vhodná pro žáky ve věku 10–11 let

• snadno přizpůsobitelný obsah – sekce Options (Extra Listening and Speaking, 
Curriculum Extra, Culture, Song/Project) – ideální pro skupiny mixed-ability

• Teacher’s Resource Disk – testy a pracovní listy navíc (3 úrovně obtížnosti)

• Classroom Presentation Tool pro práci s interaktivní tabulí, počítačem 
nebo dataprojektorem (viz str. 42-43)

• English Plus Second Edition DVD – doplňkový videomateriál včetně 
pracovních listů pro každou lekci (Vox pops,  Speaking dialogues, 
Documentaries, Grammar animations)

ZDARMA ke stažení na www.oup.com/elt:

• Teacher’s Guide s obsahem z Teacher’s Resource Disk

• slovníček

• Class Audio

• Workbook Audio

Doložka MŠMT
úrovně 1 a 2

MSMT-16870/2022-4

Doložka MŠMT
úrovně Starter, 3 a 4
MSMT–34239/2017

English Plus Second Edition Starter Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
Student’s Book 9780194201612 9780194200592 9780194200615 9780194201575 9780194201599
Student’s Book e-book 9780194240659 9780194240703 9780194240758 9780194240802 9780194240857
Workbook with access to Practice Kit 9780194202404 9780194202190 9780194202244 9780194202299 9780194202343
Workbook e-book 9780194122009 9780194122016 9780194122023 9780194122030 9780194122047
Teacher’s Book with Teacher’s Resource Disk 
and access to Practice Kit 9780194202374 9780194202183 9780194202237 9780194202282 9780194202336
Class Audio CDs 9780194201889 9780194201841 9780194201858 9780194201865 9780194201872
Classroom Presentation Tool Student’s Book 9780194214315 9780194214391 9780194214476 9780194214551 9780194214636
Classroom Presentation Tool Workbook 9780194214322 9780194214407 9780194214483 9780194214568 9780194214643
DVD  9780194201964† 9780194202008*  
† pro úrovně 1 a 2
* pro úrovně 3 a 4

The right mix 
for every 

lesson

Materiál navíc 
pro každou 
lekci, vhodné 
pro třídy 
mixed-ability

Zajímavá 
témata

Ukázka z učebnice English Plus Second Edition 2
Sekce Finished? zaměstná 
rychlejší studenty
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Doložka MŠMT
úrovně Elementary, 

Pre-intermediate a Intermediate
MSMT-28673/2021-8
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Life Vision
ELEMENTARY AŽ ADVANCED A1– C1

Jeremy Bowell, Jane Hudson, Paul Kelly, 
Carla Leonard a Weronika Salandyk

Nový moderní kurz pro střední školy, který připraví studenty nejen 
k maturitní zkoušce, ale poskytne jim také průpravu k získání 
dovedností, bez kterých se v současném globálním světě neobejdou.

• Your Life: Umožňuje studentům stát se zodpovědnými a úspěšnými 
občany současného globálního světa.

• Your Motivation: Rozšiřuje obzory a motivuje skrze reálná témata 
zajímavá pro teenagery.

• Your Success: Připravuje studenty na celoživotní úspěch a plnění cílů 
dnešního dynamického, rychle se vyvíjejícího světa.

• Global Skills – samostatné sekce a navíc i aktivity napříč celým 
obsahem vybavují studenty vitálními dovednostmi moderní doby 
(úspěšná týmová práce, řešení problémů, kulturní povědomí, kreativní 
myšlení, zachování zdraví, online bezpečnost aj.)

• Mediation aktivity – poskytují studentům výbavu pro úspěšné 
sdílení a komunikování informací v angličtině (např. dovednosti 
interpretace, shrnutí a zaznamenávání)

• Think and Share aktivity – povzbuzují studenty k analytickému myšlení, 
zdůvodňování svých odpovědí a zpochybňování jiných názorů

• zajímavé fotografie a YouTube style vlogy na počátku každé lekce 
uvádí studenty zábavnou formou blízkou jejich věku do tématu 
a představují slovní zásobu a gramatiku dané lekce

• 360° interaktivní obrázky – přenáší studenty do reálného prostředí, 
ve kterém si mohou rozvinout digitální gramotnost a aplikovat 
naučený jazyk při skupinové práci na projektech

• gramatické animace – atraktivní a jasné představení gramatických 
jevů, ke kterým se může student vracet

• dokumentární videa – přináší do hodin angličtiny reálný svět

• Maturita Skills Trainer – důkladná systematická příprava na maturitu

• Maturita Skills Test – jeden kompletní maturitní test se zadáním 
v českém jazyce

• Functions Bank, Writing Bank, Wordlist s českou podporou

• Culture sekce v pracovním sešitě prezentují českou kulturu 
v anglickém jazyce

Your success.
Now and in the future

Zvolte si svůj balíček!
Life Vision přináší flexibilní volbu pro studenty i učitele skrze 
tištěné či čistě digitální balíčky.

‘I especially like the Vlogs 
which I think will attract a lot 

of attention’ – Life Vision piloter

Studenti:
• e-book nově součástí tištěné učebnice

• Online Practice poskytující doplňkové online procvičování

Učitelé:
• Classroom Presentation Tool pro práci s interaktivní tabulí 

nebo projektorem

• Online Practice LMS – možnost monitorování práce studentů 
v online prostředí

• testy a další doplňkové materiály, audio, video ke stažení

• Professional Development – cílené školení, odborné rady 
a podpora pro osobní rozvoj

NEW NEW

C O U R S E  M A T E R I A L S  T E E N A G E R S
T O  I N T E R A C T  W I T HW A N T  

P
O

DPORA

•  V

 Č E Š T I N
Ě

 •

získejte přístup ke kompletnímu 
digitálnímu balíčku 
Life Vision Intermediate 
na  Oxford English Hub
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Life Vision Elementary Pre-Intermediate Intermediate Upper Intermediate Advanced
Student Book with e-book CZ 9780194080002 9780194080286 9780194080569 9780194081030 9780194081306*

Student Book with Digital Pack 9780194079945 9780194080194 9780194080477 9780194080941 9780194081221
Student Digital Pack 9780194079952 9780194080217 9780194080491 9780194080965 9780194081245
Workbook with Online Practice CZ 9780194080118 9780194080392 9780194080675 9780194081146 9780194064316*

Workbook e-book 9780194063784 9780194063012 9780194063029 9780194063807 9780194063814
Teacher’s Guide with Digital Pack 9780194080064 9780194080347 9780194080620 9780194081092 9780194081337
Teacher Digital Pack 9780194080071 9780194080354 9780194080637 9780194081108 9780194081344
* pouze mezinárodní verze bez specifické podpory v češtině

Interaktivní Vision 360 ° obrázky, které studenti mohou 
prozkoumat prostřednictvím hotspotů se zvukem. 
Tyto obrázky přenášejí studenty do prostředí reálného 
světa, kde rozvíjejí dovednosti digitální gramotnosti 
a uplatňují angličtinu mimo třídu. Studenti mají přístup 
k obrázkům prostřednictvím CPT, Student Resources 
nebo Student e-book, což umožňuje učitelům nebo 
studentům vedené zkoumání obsahu a rozvíjení 
samostatnosti žáků.

Skupinové aktivity zaměřené na mluvení 
usnadňují spolupráci při projektech.

Osnova odpovídající 
CEFR

YouTube style vlog 
prezentuje gramatiku 
a slovní zásobu.

Think & Share: aktivity 
podporující rozvoj 
kritického myšlení.

Každou lekci otvírá 
zajímavá fotografie, 
která by měla studenty 
motivovat mluvit. 
Teacher’s Guide 
poskytuje otázky 
pro učitele, které 
mohou použít.

Global skills lessons poskytují studentům 
neocenitelné strategie, které jim pomohou 
se stát úspěšnými globálními občany.

Témata, jako je úspěšná týmová práce, řešení 
problémů, kulturní povědomí, udržení zdraví 
a bezpečnost online, poskytují studentům 
příležitosti naučit se klíčové dovednosti pro 
celoživotní učení a úspěch.
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Insight
Second Edition
ELEMENTARY AŽ ADVANCED A1– C1

Jayne Wildman, Claire Thacker, Neil Wood, 
Alexandra Paramour, Fiona Beddall a Cathy Myers

• 40% nový materiál s důrazem na úvodní texty a s cílem 
motivovat teenagery

• podnětná, náročnější témata, texty bohaté na informace vybízejí 
studenty k přemýšlení o jazyce a současných tématech

• nové zaměření na Global Skills – rozvíjí dovednosti, které studenti 
potřebují v životě, při dalším vzdělávání a úspěchu v práci

• Assessment for Learning – prostor k sebehodnocení studentů – 
prostupuje učebnicí i pracovním sešitem (Assess your Progress)

• zastoupena maturitní témata a příprava ke zkouškám (Maturita, 
Oxford Test of English nebo Cambridgeské zkoušky)

• Cumulative reviews v učebnici

• nová videa ke global skills a reáliím

• nové animace gramatiky

• nové a vylepšené lekce psaní zahrnují jasné modelové texty

• rozšiřování slovní zásoby v každé lekci v sekcích Vocabulary Extra

• Online practice s dalšími interaktivní aktivitami k procvičení 
gramatiky, slovní zásoby a dovedností

Pracovní sešit:
• nově 5 stránek Global Skills

• přehled a další procvičení mluvnice, slovníček

• Literature & Exam Insight

Insight Second Edition Elementary Pre-Intermediate Intermediate Upper Intermediate Advanced
Student’s Book e-book 9780194262088 9780194262781 9780194262439 9780194263177 9780194261746
Workbook 9780194262255 9780194262972 9780194262606 9780194263344 9780194261913
Workbook e-book 9780194262231 9780194262958 9780194262583 9780194263320 9780194261890
Student’s Book CPT 9780194262064 9780194262767 9780194262415 9780194263153 9780194261722
Workbook CPT 9780194262217 9780194262934 9780194262569 9780194263306 9780194261876
Student’s Book with Online Practice 9780194264624 9780194264822 9780194265140 9780194265461 9780194265782
Student’s Book with Digital Pack 9780194264600 9780194264808 9780194265126 9780194265447 9780194265768
Student’s Digital Pack 9780194264556 9780194264723 9780194265041 9780194265362 9780194265683
Teacher’s Digital Pack 9780194264563 9780194264730 9780194265058 9780194265379 9780194265690
Teacher’s Guide with Digital Pack 9780194264648 9780194264914 9780194265232 9780194265553 9780194265874

Empower, 
Develop, 

Inspire

Studenti:
• Online Practice

• e-books

Učitelé:
• Classroom Presentation Tool pro práci s interaktivní tabulí 

nebo projektorem

• Online Practice LMS – online monitorování práce studentů

• testy, pracovní listy a další materiály, audio, video ke stažení

• metodická příručka v PDF

• Professional Development – cílené školení, odborné rady 
a podpora pro osobní rozvoj k tématům Assessment for 
Learning, Global Skills a Learner Agency

NEW NEWNEW

Po každé druhé lekci 
část věnovaná 
Global Skills Každá část zakončená 

projektem, kde 
studenti převádí 
Global Skills do praxe

Sekce Global Skills 
seznamují studenty 
s dovednostmi 
potřebnými 
v moderním světě

Ukázka z učebnice 
Insight Second Edition

Doprovodné video 
ke každé lekci

Doložka MŠMT
úrovně Pre-intermediate 

a Intermediate
MSMT-11800/2022-9

získejte přístup ke kompletnímu 
digitálnímu balíčku 
Insight Second Edition 
Pre-Intermediate  
na  Oxford English Hub
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Maturita Solutions
Third Edition
ELEMENTARY AŽ ADVANCED A1– C1

Tim Falla, Paul A. Davies

• 100 % obsahu aktualizováno

• ověřená přehledná struktura lekcí

• Maturita Skills Trainer – důkladná systematická příprava na maturitu

• Introduction Unit – rekapituluje základní slovní zásobu a gramatické 
jevy, usnadňuje vstup do dané úrovně

• Listening Skills lesson – systematický nácvik dílčích dovedností 
(listening sub-skills) pro úspěšné zvládnutí poslechu

• Word Skills lesson – důraz na pochopení, rozvoj a úspěšné osvojení 
slovní zásoby

• pravidelné opakování nového učiva v různých kontextech v rámci lekce

• Culture Bank – vhled do kultury anglicky mluvících zemí

• Solutions Course DVD – doprovodný videomateriál včetně 
pracovních listů tematicky rozvíjí obsah z učebnice v sekcích 
Culture Bank (DVD je společné pro všechny úrovně); videa také 
součástí Classroom Presentation Tool

• Extra Speaking Tasks – více příležitostí pro nácvik mluvení

• Recycle boxes – připomínají již dříve probrané jevy

• Cumulative Reviews a delší Unit Reviews

• Teacher’s books včetně obsahu z Teacher’s Resource Disk, 
Teacher’s Guides, testy, a další materiály pro učitele v Oxford 
Teacher’s Club

• Classroom Presentation Tool pro práci s interaktivní tabulí, počítačem 
nebo tabletem (viz str. 42-43)

• klíče k pracovním sešitům a přepisy nahrávek  veškerých poslechů 
na www.oup.com/elt

• e-books – učebnice a pracovní sešit v digitální podobě (viz str. 40-41)

• Online Practice – doplňkové online procvičování

Ukázka z učebnice Maturita Solutions Third Edition Pre-Intermediate 

Doložka MŠMT
úrovně Pre-intermediate 

a Intermediate
MSMT-17116/2017-15

Doložka MŠMT
úrovně Elementary 

a Upper-intermediate
MSMT–9833/2018-8
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 •

Pro více informací a přístup 
do digitálních komponentů 
na: www.oup.com/elt

Maturita Solutions Third Edition
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Ukázka z učebnice 
Maturita Solutions 

Third Edition 
Pre-Intermediate, 

Culture Bank

Maturita Solutions, Third Edition Elementary Pre-Intermediate Intermediate Upper-Intermediate Advanced
Student’s Book CZ 9780194561846 9780194510578 9780194504515 9780194506502
Workbook CZ 9780194561877 9780194510608 9780194504539 9780194506526
Student’s Book 9780194520515
Workbook 9780194520539
Online Practice 9780194562089 9780194510790 9780194504720 9780194506694 9780194520669
e-book (Student’s Book)† 9780194562041 9780194510776 9780194504706 9780194506670 9780194520645
e-book (Workbook)† 9780194562058 9780194510783 9780194504713 9780194506687 9780194520652
Teacher’s Pack 9780194562010 9780194510745 9780194504676 9780194506649 9780194520614
Class Audio CDs 9780194561945 9780194510677 9780194504607 9780194502993 9780194520577
DVD (Elementary to Advanced) 9780194561822*

Classroom Presentation Tool Student's Book 9780194208987 9780194209007 9780194209014 9780194209021 9780194209038
Classroom Presentation Tool Workbook 9780194208994 9780194209045 9780194209052 9780194209069 9780194209076
* společné pro všechny úrovně
† mezinárodní verze učebnice a pracovního sešitu bez specifické podpory v češtině

Leading the way 
to success

Další tituly na: www.oup.com/elt

Maturita Solutions Second Edition 

Ukázky z Maturita Solutions Third Edition Pre-Intermediate Classroom Presentation Tool

Ukázka z učebnice Maturita Solutions Third Edition Course DVD, 
video a pracovní list na Classroom Presentation Tool
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Oxford studijní slovník
(česká verze Oxford Student’s Dictionary)
Aktualizované vydání
INTERMEDIATE AŽ ADVANCED B1– C1

• 52 000 slov, frází a  významů v britské i americké angličtině

• 32 000 příkladů správného užití

• 2 300 poznámek s informacemi o gramatice, synonymech, 
stylu, kultuře atd.

• vazby a tematicky řazené skupiny slov pro rozšíření slovní zásoby

• 54 000 českých ekvivalentů

• Oxford 3000™ keywords – seznam 3 000 nejdůležitějších slov 
angličtiny a jejich významů

• 16 stran barevných ilustrací

• slovník lze použít při maturitní zkoušce

• roční přístup k Oxford studijní slovník App ZDARMA

• Oxford studijní slovník App – aplikace pro chytré telefony a tablety, 
nákup přes App Store a Google Play

Jediný oxfordský slovník s češtinou!

Slovník, se kterým 
si budete rozumět. 
Nejen u maturitní zkoušky.

A3

Meals
Jídla

l1 roast chicken /%r@Ust "tSIkIn/ pečené kuře

l2 stew /stju;/ dušené jídlo, guláš

l3 fried egg /%fraId "eg/ volské oko

l4 trout /traUt/ (pl. trout) pstruh

l5 roast beef /%r@Ust "bi;f/ hovězí pečeně

l6 soup /su;p/ polévka

l7 chips /tSIps/ (US French fries /%frentS "fraIz/) 
hranolky

l8 jacket potato /%dZ&kIt p@"teIt@U/  
(pl. potatoes) plněný brambor pečený ve slupce

l9 spaghetti with tomato sauce  
/sp@"geti wIø t@"mA;t@U sO;s/  
špagety s rajčatovou omáčkou

lQ muffin /"mVfIn/ typ koláčku

lW waffle /"wQfl/ vafle

lE cereal /"sI@ri@l/ cereálie (např. müsli, lupínky)

lR porridge /"pQrIdZ/ ovesná kaše

lT apple pie /%&pl "paI/ koláč plněný jablky

lY pumpkin pie /%pVmpkIn "paI/ dýňový koláč

lU ice cream /%aIs "kri;m/ zmrzlina

l1 l2

l3 l4 l5

l6 l8l7 l9

bowl 
cream 
cup
fork 
knife 
mustard
oil

pepper
plate
salt
saucer
spoon
sugar
vinegar

Zjistěte více

lT lY lU

lWlQ lE lR

Afghanistan /&f"g&nIstA;n/  Afghan /"&fg&n/
Africa /"&frIk@/ African /"&frIk@n/
Albania /&l"beIni@/ Albanian /&l"beIni@n/
Algeria  /&l"dZI@ri@/ Algerian /&l"dZI@ri@n/
America /@"merIk@/ (the) United States of America
Angola  /&N"g@Ul@/ Angolan /&N"g@Ul@n/
Antigua and Barbuda /&n%ti;g@ @n bA;"bju;d@/ Antiguan /&n"ti;g@n/,  
 Barbudan /bA;"bju;d@n/
Argentina /%A;dZ@n"ti;n@/ Argentine /"A;dZ@ntaIn/, Argentinian /%A;dZ@n"tIni@n/
Armenia /A;"mi;ni@/ Armenian /A;"mi;ni@n/
Asia /"eIS@, "eIZ@/ Asian /"eISn, "eIZn/
Australia /Q"streIli@/ Australian /Q"streIli@n/
Austria /"Qstri@/ Austrian /"Qstri@n/
Azerbaijan /%&z@baI"dZA;n/ Azerbaijani /%&z@baI"dZA;ni/,  
 an Azeri /@"ze@ri/
(the) Bahamas /b@"hA;m@z/ Bahamian /b@"heImi@n/
Bahrain /bA;"reIn/ Bahraini /bA;"reIni/
Bangladesh /%b&Ngl@"deS/ Bangladeshi /%b&Ngl@"deSi/
Barbados /bA;"beIdQs/ Barbadian /bA;"beIdi@n/
Belarus /%bel@"ru;s/ Belarusian /%bel@"ru;si@n/, Belorussian /%bel@"rVSn/
Belgium /"beldZ@m/ Belgian /"beldZ@n/
Benin /be"ni;n/ Beninese /%benI"ni;z/
Bolivia /b@"lIvi@/ Bolivian /b@"lIvi@n/
Bosnia and Herzegovina    Bosnian and Herzegovinian  
 /%bQzni@ @n%h3;ts@g@"vi;n@/  /%bQzni@n @n%h3;ts@g@"vIni@n/ 
Botswana /bQt"swA;n@/ Botswanan /bQt"swA;n@n/,  
 person: Motswana /mQt"swA;n@/,  
 people: Batswana /b&t"swA;n@/
Brazil /br@"zIl/ Brazilian /br@"zIli@n/
Brunei /%bru;"naI/ Bruneian /bru;"naI@n/
Bulgaria /bVl"ge@ri@/ Bulgarian /bVl"ge@ri@n/
Burkina /b3;"ki;n@/ Burkinan /%b3;"ki;n@n/
Burma /"b3;m@/ (now officially Myanmar) Burmese /b3;"mi;z/
Burundi /bU"rUndi/ Burundian /bU"rUndi@n/
Cambodia /k&m"b@Udi@/ Cambodian /k&m"b@Udi@n/
Cameroon /%k&m@"ru;n/ Cameroonian /%k&m@"ru;ni@n/
Canada /"k&n@d@/ Canadian /k@"neIdi@n/

GEOGRAPHICAL  
NAMES 
(zeměpisná jména)

Tento seznam uvádí anglický pravopis  
a výslovnost u zeměpisných jmen a názvů  
a s nimi spojených přídavných jmen. Na CD 
najdete české překlady názvů zemí, přídavných 
jmen a národností. 

Když mluvíte obecně o obyvatelích určité země, 
můžete použít slovo people:

Moroccan people, French people,  
Israeli people, Japanese people

K přídavnému jménu můžete přidat -s:
Moroccans, Israelis

Pokud výslovnost přídavného jména končí na   
/s/, /z/ nebo /S/, použijte the a nepřidávejte -s:

the Swiss, the Chinese, the French

Když chcete mluvit o určitém počtu lidí z nějaké 
země, přidejte k přídavnému jménu koncové -s, 
pokud jeho výslovnost nekončí na /s/, /z/ nebo /S/:

two Germans, some Pakistanis, a group of 
Japanese, a few Swiss

Někdy  existuje pro příslušníka určité země  
zvláštní označení. V tom případě je uvedeno  
za přídavným jménem, např. Denmark:  
Danish, a Dane.

two Danes, several Turks

country or continent aDjective/noun 
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x We agreed a price of £500. 4 [I] ~ with sth to think
that sth is right t souhlasit: I don't agree with ex-
periments on animals. 5 [I] to be the same as sth
t shodovat se: The two accounts of the accident do
not agree.
agreeable /@"gri;@bl/ adj. 1 pleasant; nice t pří-
jemný o DISAGREEABLE 2 (formal) ready to agree
t svolný: If you are agreeable (pokud souhlasíte),
we would like to visit your offices on 21 May.
d agreeably /-@bli/ adv. t příjemně: I was agreeably
surprised by the film.
agreementk /@"gri;m@nt/ noun 1 [U] the state of
agreeing with sb/sth t souhlas: She nodded her
head in agreement. x We are totally in agreement
with what (naprosto souhlasíme) you have said.
o DISAGREEMENT 2 [C] a contract or decision
that two or more people have made together t do-
hoda, smlouva: Please sign the agreement and re-
turn it to us. x The leaders reached an agreement
after five days of talks. x We never break an agree-
ment.
agribusiness /"&grIbIzn@s/ noun [U] the industry
concerned with making and selling farm products,
especially involving large companies t agroob-
chod, agropodnikání

COLLOCATIONS AND PATTERNS
Agriculture
Fruit and vegetables grow or are grown.
Pineapples grow in tropical climates.
We have been growing strawberries for many
years.

When fruit is almost ready to pick and eat,
it ripens or becomes ripe.
Peaches ripen in the sun.
Those pears are not quite ripe yet.

A plant produces fruit or vegetables.
The tree produces very sweet plums.

The amount of fruit/vegetables collected is the
harvest/crop.
Growers are expecting a plentiful harvest this
year.
Hereford enjoyed a bumper crop of apples.

Fruit that grows on trees grows in orchards
or groves. Nuts grow in groves.
apple/cherry orchards
almond/citrus/lemon/olive/orange groves

Plantations are large areas of land where fruit and
other crops grow.
banana/coffee/rice/sugar/tea plantations

agriculture /"&grIkVltS@(r)/ noun [U] keeping ani-
mals and growing crops for food; farming t země-
dělství: the Minister of Agriculture
d agricultural /%&grI"kVltS@r@l/ adj. t zemědělský
agritourism /"&grItU@rIz@m; -tO;r-/ noun [U] holi-
days in which tourists visiting a country stay with
local people who live in the countryside t agro-
turistika
agrochemical /"&gr@UkemIkl/ noun [C] a chemical
used in farming, especially for killing insects or for
making plants grow better t agrochemikálie
agronomist /@"grQn@mIst/ noun [C] a scientist who
studies the relationship between the plants that
farmers grow and the environment t agronom/-ka
d agronomy noun [U] t agronomie
aground /@"graUnd/ adv., adj.
Sadv. if a ship runs/goes aground, it touches the
ground in water that is not deep enough and it can-

not move t (najet) na mělčinu: The oil tanker ran/
went aground off the Spanish coast.

Sadj. t uvázlý na mělčině
ah /A;/ interj. used for expressing surprise, pleasure,
understanding, etc. t á: Ah, there you are.
aha /A;"hA;/ interj. used when you suddenly find or
understand sth t aha!: Aha! Now I understand.
aheadk /@"hed/ adv. 1 further forward in space or
time; in front t před sebe/sebou, vpředu, do-
předu: The path ahead looked steep and narrow. x

Look straight ahead and don't turn round! x He's
got a difficult time ahead of him. x We must think
ahead and make a plan. 2 earlier t předem, do-
předu: The party was planned weeks ahead. 3 win-
ning in a game, competition, etc.: The goal put
Argentina 2-1 ahead (tím gólem se Argentina do-
stala do vedení 2-1) at half-time. A look at BEHIND
i streets ahead a STREET

aˈhead of prep. 1 further forward in space or time
than sb/sth; in front of sb/sth t vpředu, dopředu;
před: I could see the other car about half a mile
ahead of us. x London is about five hours ahead of
New York. 2 earlier than sb/sth t před: Inga and
Nils arrived a few minutes ahead of us. 3 further
advanced than sb/sth t před: The Japanese are
way ahead of us (o hodně před námi) in their re-
search.
i be ahead of your time to be so modern that
people do not understand you t předběhnout
dobu
AI /%eI "aI/ abbr. 1 =ARTIFICIAL INSEMINATION
2 =ARTIFICIAL INTELLIGENCE

aidk /eId/ noun, verb
Snoun 1 [U] money, food, etc. that is sent to a country
or to people in order to help them t pomoc: We
sent aid to the earthquake victims. x economic aid
2 [U] help t pomoc: to walkwith the aid of a stick x

He had to go to the aid of a child in the river. A look
at FIRST AID 3 [C] an object, a machine, etc. that you
use to help you do sth t pomůcka: a hearing aid
naslouchátko x dictionaries and other study aids
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[I] intransitive = (sloveso) nepřechodné [T] transitive = (sloveso) přechodné
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strychnine /"strIkni;n/ noun [U] a poisonous sub-
stance that can be used in very small amounts as a
medicine t strychnin
stub /stVb/ noun [C] the short piece of a cigarette or
pencil that is left after the rest of it has been used
t špaček
stubble /"stVbl/ noun [U] 1 the short parts of CORN,
WHEAT, etc. that are left standing after the rest has
been cut t strniště 2 the short hairs that grow on a
man's face when he has not shaved for some time t
(krátké vousy) strniště
stubborn /"stVb@n/ adj. not wanting to do what
other people want you to do; refusing to change
your plans or decisions t tvrdohlavý, umíněný:
She's too stubborn to apologize. s OBSTINATE
A look at PIG-HEADED
d stubbornly adv. t tvrdohlavě, umíněně: He stub-
bornly refused to apologize so he was sacked. | stub-
bornness noun [U] t tvrdohlavost, umíněnost
stuck /stVk/ verb, adj.
S past tense, past participle of STICK verb
Sadj. 1 not able to move t zaseknutý, uvízlý: This
drawer's stuck. I can't open it at all. x If the door gets
stuck (zaseknou se), just give it a kick. x We were
stuck (uvízli jsme) in traffic for over two hours.
2 not able to continue with an exercise, etc. because
it is too difficult t zaseknutý na čem: If you get
stuck (když si s něčím nebudeš vědět rady), ask your
teacher for help.
stud /stVd/ noun 1 [C] a small piece of metal that
sticks out from the rest of the surface that it is fixed
to t cvoček, patentka: a black leather jacket with
studs all over it 2 [C] a small, round, solid piece of
metal that you wear through a hole in your ear or
other part of the body t (náušnice) pecka 3 [C] one
of the pieces of plastic or metal that stick out from
the bottom of football, etc. boots and that help you
stand up on wet ground t špunt (na kopačkách)
4 [C,U] a number of high quality horses or other
animals that are kept for breeding young animals;
the place where these horses, etc. are keptt ušlech-
tilé stádo; chovná stáj: a stud farm
studded /"stVdId/ adj. 1 covered or decorated with
STUDS t zdobený cvočky/patentkami 2~ (with sth)
containing a lot of sth t plný čeho
studentk /"stju;dnt/ noun [C] a person who is
studying at a college or university t student/-ka:
Paola is a medical student at Bristol University. x a
full-time/part-time student x a postgraduate/re-
search student A look at PUPIL, SCHOLAR, GRADU-
ATE, UNDERGRADUATE

studied /"stVdid/ adj. (formal) carefully planned or
done, especially when you are trying to give a par-
ticular impression t strojený, vyumělkovaný
studiok /"stju;di@U/ noun [C] (pl. studios) 1 a room
where an artist or photographer works t ateliér 2 a
room or building where films or television pro-
grammes are made, or where music, radio pro-
grammes, etc. are recorded t studio: a film/TV/
recording studio

studious /"stju;di@s/ adj. (used about a person)
spending a lot of time studying t pilný, svědomitý
studiously /"stju;di@sli/ adv. with great care t peč-
livě, svědomitě
studyk /"stVdi/ noun, verb
Snoun (pl. studies) 1 [U] the activity of learning about
sth t studium: One hour every afternoon is left free
for individual study. x Physiology is the study of how
living things work. 2 (studies) [pl.] the subjects that
you study t předmět studia, vědní oblast: busi-

ness/media/Japanese studies obchod/mediální stu-
dia/japanistika 3 [C] a piece of research that
examines a question or a subject in detail t vý-
zkum: They are doing a study of the causes of heart
disease. A note at EXAMINE 4 [C] a room in a house
where you go to read, write or study t pracovna

COLLOCATIONS AND PATTERNS
Studying and exams
When you study a subject, you need to do your
homework, and then give/hand it in.
Have you done your physics homework?
Hand in your essays on Friday.

You revise/study for a test or an exam.
He revised for four hours a day for his chemistry
exam.

You have/take a test or take/sit an exam to see how
well you know sth.
They have a vocabulary test every Monday.
He took the TOEFL exam last week.

The results tell you yourmarks/grades or score.
Have you had your results yet?
He was thrilled when he got top/full marks for
history.
She got good grades for all five subjects.
They achieved the necessary IELTS scores.

If you have been successful, you have passed.
If you have been unsuccessful, you have failed.
She was delighted when she passed her maths
exam.
He failed his driving test twice.

The pass mark (= the number of marks that
you need to pass an exam) is usually given
as a percentage.
The pass mark is 65%.

S verb (pres. part. studying; 3rd person sing. pres. studies; pt,
pp studied) 1 [I,T] ~ (sth/for sth) to spend time learn-
ing about sth t studovat, učit se: to study French at
university x Leon has been studying hard for his
exams.A look atDO (5), LEARN 2 [T] to look at sth very
carefully t (pro)studovat: to study a map
stuff k /stVf/ noun, verb
Snoun [U] (informal) 1 used to refer to sth without
using its name t věc(i)/látka: What's that green
stuff at the bottom of the bottle? xThe shop was bur-
gled and a lot of stuff was stolen. x I'll put the swim-
ming stuff in this bag. x They sell stationery and
stuff (like that) (podobné věci). 2 used to refer in
general to things that people do, say, think, etc.: I've
got lots of stuff to do tomorrow (máme toho spoustu,
co musíme udělat) so I'm going to get up early. x I
don't believe all that stuff (nevěřím všem těm poví-
dačkám) about him being robbed. x I like reading
and stuff.Mám rád čtení a tak.

S verb 1 [T]~ sth (with sth) to fill sth with sth t vycpat,
naplnit: The pillow was stuffed with feathers. x red
peppers stuffed with rice 2 [T] (informal) ~ sth into sth
to put sth into sth else quickly or carelessly t rychle
nacpat, hodit: He quickly stuffed a few clothes into
a suitcase. 3 [T] (informal)~ sb/yourself (with sth) to eat
too much of sth; to give sb too much to eat t pře-
cpat (se): Barry just sat there stuffing himself with
sandwiches. x Don't stuff the kids with chocolate be-
fore their dinner. 4 [T] to fill the body of a dead bird
or animal with special material so that it looks as if
it is alive t vycpat (zvíře, ptáka): They've got a
stuffed crocodile in the museum.

D then s so z zoo S she Z vision h how m man n no N sing l leg r red j yes w wet
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Bezpečná cesta 
k maturitě

Oxford Exam Trainer
PRE-INTERMEDIATE B1

Joanna Heijmer 
Odborné konzultantky: Eva Paulerová, Tereza Rothbauerová

Příprava k maturitní zkoušce z angličtiny

Úspěšné složení maturitní zkoušky

• kompletní program opakování a procvičování pro přípravu 
k maturitě z angličtiny

• veškerá maturitní témata probrána ve 12 tematicky 
zaměřených lekcích

• na začátku každé lekce dvojstrana věnovaná rozvoji slovní zásoby 
k danému tématu

• systematické procvičování jazykových dovedností: čtení, 
poslech, psaní, mluvení a jazyková kompetence

• rozmanité druhy cvičení odpovídající jednotlivým typům 
zkouškových úloh

• zkouškové strategie pro zvýšení sebevědomí studentů 
a úspěšné zvládnutí zkoušky

• jazyková úroveň slovní zásoby i jazykových struktur na úrovni B1 
podle Společného evropského referenčního rámce pro 
cizí jazyky. Ojediněle se vyskytující výrazy nad tuto úroveň 
vždy doplněny překladem.

•  Classroom Presentation Tool pro práci s interaktivní tabulí, 
počítačem nebo tabletem

Opakování k maturitní zkoušce

• Speaking Bank: užitečné fráze pro různé komunikační situace

• Writing Bank: příklady textů, užitečné výrazy a tipy pro všechny 
typy textů

• Wordlist: klíčová slovní zásoba ke každému tématu, rozdělená podle 
dílčích témat

• Maturita Practice Test: kompletní vzorový maturitní test k vyzkoušení

• Grammar Reference: průvodce gramatikou k maturitě se cvičeními

Flexibilita při výuce

• Oxford Exam Trainer lze používat samostatně, jako intenzivní přípravu 
k maturitě nebo jako doplněk k jakékoliv jiné učebnici angličtiny

• Oxford Exam Trainer se snadno přizpůsobí potřebám studentů: 
lekce a jejich části lze probírat v libovolném pořadí

Teacher’s Book

• klíče ke cvičením, poznámky k lekcím, audio CD

• přístupová karta ke stažení testů: dva kompletní maturitní testy, 
testy k lekcím, krátké testy, pololetní testy a test na konec školního 
roku, vždy verze A a B

Doložka MŠMT
MSMT-4537/2019-7

Ukázka z učebnice Oxford Exam Trainer

Rady a tipy 
pro úspěšné 
zvládnutí 
zkoušky

Na konci každé 
lekce opakování 
gramatických jevů 
a slovní zásoby
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Oxford Exam Trainer B1
Student’s Book 9780194212564
Classroom Presentation Tool Student’s e-book (OLB) 9780194783323
Teacher’s Guide with Audio CDs 9780194212618
Teacher’s Digital pack 9780194783354
Teacher’s Guide with Digital pack 9780194783415
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Get ready for … 
Starters
Movers
Flyers
Second Edition
BEGINNER AŽ ELEMENTARY A1–A2

Petrina Cliff a Kirstie Grainger

• poskytuje motivující a srozumitelnou přípravu na Cambridge 
English Qualifications pro Pre A1 Starters, A1 Movers a A2 Flyers

• kniha nabízí důkladnou přípravu ke zkoušce, vhodné pro práci 
v hodině i na domací studium

• nácvik všech čtyř jazykových dovedností potřebných 
ke zvládnutí zkoušky

• seznamuje děti se všemi typy cvičení

• součástí učebnice kód pro stažení audia

• Teacher’s book s poznámkami a radami, jak připravit děti na zkoušku

• kopírovatelné materiály na podporu mluvení

• Classroom Presentation Tool  je součástí Teacher’s book

Další tituly na: 
www.oup.com/elt

Cambridge English 
Qualifications Young 
Learners Practice Tests

A good year!10

Unit 10Unit 1

Flyers practice test

Reading & Writing, Part 4   

Read the text. Choose the right words and write them on the lines.

9090

The Great Pyramid of Giza

There are  over  a hundred pyramids in Egypt. The most 
famous is the Great Pyramid of Giza. This pyramid is over 4,500 
years old.    the early 19th century it was 
actually the   building on Earth! It stands 
next to the River Nile near the city of Cairo in Egypt. It is over 
140 metres high and it   the Egyptian people 
twenty years to build. There are   than two 
million pieces of stone in the pyramid . You can still see a large 
and unusual kind of animal   this pyramid. 
It is called ‘The Sphinx’ and it   the body of a 
lion and the head of an Egyptian king.

You can learn a lot about Egyptian history    
you look at the walls of the pyramid.   these 
walls are paintings of people and animals. The paintings show  

  people lived in Egypt at that time.

You can go inside the pyramid but you have to buy a ticket. 
They sell 300 tickets each day, 150 in the morning at 8 a.m. and 
150 in the afternoon at 1 p.m. You can’t take photographs inside 
the pyramid.

If you   in Egypt you really must go and see 
the Great Pyramid of Giza! 

Example

1
2

3
4

5
6

7
8

9

10

Flyers practice test • Reading & Writing, Part 4

CYL_Flyers_SB.indb   90 20/02/2017   11:38

Get ready for ... Second Edition Starters Movers Flyers
Student’s Book with acccess to download audio 9780194029452 9780194029483 9780194029513
Teacher’s Book and Classroom Presentation Tool Pack 9780194041683 9780194041720 9780194041768

CPT poskytuje učiteli možnost práce s moderními technologiemi. 
Ať už na interaktivní tabuli, na tabletu či počítači

Updated
for

2018

Updated
for

2018

Maximise chances 
of exam success 

with Get ready for… 
Starters, Movers 

and Flyers.

Ukázky 
z učebnice 
Get Ready 
for Movers 

Second Edition

Ukázka z Classroom 
Presentation Tool

Více informací 
o funkcích a liště 
nástrojů naleznete 
na str. 42-43 
v katalogu

Seznamuje žáky se všemi typy testových úloh

Odkazy na slovníček a gramatiku v zadní části knihy 
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Oxford Preparation & Practice 
for Cambridge English Qualifications
• 7 zkušebních testů (6 tištěných + přístup k 1 online testu)

• Preparation Pages – rozšiřující přípravná cvičení jednotlivých typů 
zkouškových úloh 

• Explanatory answer key – klíč ke cvičením s vysvětlením 
a komentářem u každé odpovědi

• vzorové odpovědi společně s komentářem pro část Writing

• audio k dispozici ke stažení online (MP3)

Updated
for

2020

Updated
for

2020

Updated
for

2020

Preparation 
and practice 

for exam success

Cambridge English A2 Key for Schools Exam Trainer
Student’s Book Pack with Key 9780194118859
Student’s Book Pack without Key 9780194118927

Cambridge English B1 Preliminary Exam Trainer
Student’s Book Pack with Key 9780194118767
Student’s Book Pack without Key 9780194118835

Cambridge English B1 Preliminary for Schools Exam Trainer
Student’s Book Pack with Key 9780194118941
Student’s Book Pack without Key 9780194119016

Cambridge English B2 First for Schools Exam Trainer
Student’s Book Pack with Key 9780194115209
Student’s Book Pack without Key 9780194115124

Ukázky z učebnice Cambridge English Preliminary Exam Trainer

Přípravná cvičení 
pro jednotlivé 
části zkoušky
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Venture into First for Schools
UPPER-INTERMEDIATE B2

Michael Duckworth, Kathy Gude a Jenny Quintana

Příprava na zkoušku First for Schools Cambridge English Qualification
• autentické zkouškové úlohy a jejich pravidelné procvičování

• systematický rozvoj všech jazykových dovedností

• důraz na upevnění jednotlivých gramatických jevů

• Exam guides – tipy, jak řešit zkouškové úlohy

• k dispozici Student’s Book Classroom Presentation Tool

• Word power – cvičení zaměřená na rozšíření slovní zásoby (frázová 
slovesa, kolokace, odvozování slov)

• Online Cambridge English: First for Schools practice test – přístupový 
kód součástí učebnice a příručky pro učitele

• testy a Teacher's Book ke stažení na Oxford Teacher's Club

First for language, First for learning, 
First for exam success

Venture into First for Schools
Student’s Book with access to one online B2 First for Schools Practice test 9780194114998
Teacher’s Book with Speaking DVD and access to one online B2 First for Schools Practice test 9780194115032
Workbook without Key Pack 9780194115094
Workbook with Key Pack 9780194115063
Class Audio CDs (3) 9780194115117
Student’s Book Classroom Presentation Tool 9780194122184

Ukázky z učebnice Venture into First for Schools

Podnětná témata 
k zamyšlení

Příležitost ke komunikaci 
a spolupráci v každé lekci

Autentické zkouškové úlohy
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Cambridge English Exams
Masterclass Series
Cambridge English: 
First Masterclass
UPPER-INTERMEDIATE B2

Simon Haines a Barbara Stewart

• Online Skills Practice – doplňující online procvičování klíčových 
dovedností a témat pro zkoušky, přístupový kód v učebnici

• Online Practice Tests: 1x přístup v učebnici, 1x přístup v prac. sešitě

• Teacher’s Pack – - obsahuje metodiku, DVD a testy 

Cambridge English: 
Proficiency (CPE) Masterclass
POKROČILÁ ÚROVEŇ  C1–C2

Kathy Gude, Michael Duckworth, and Louis Rogers

Titul určený pro studenty usilující o vyšší úroveň anglického jazyka

• sekce Grammar reference od experta George Yule

• Online Skills and Language Practice Pack – online procvičování

• Online Practice Tests

• Teacher‘s Pack – metodická příručka s testy, DVD a kritérii hodnocení 

• více na: www.oxfordenglishtesting.com

Foundation IELTS Masterclass
B1+

Nick Thorner and Louis Rogers

• připravuje studenty k úspěšnému zvládnutí zkoušky

• podporuje plynulou komunikaci a rozvíjí kritické myšlení

• sekce Exam challenge

• Student’s Book včetně Online Practice
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Master your English 
with confidence

Result Series
UPPER-INTERMEDIATE AŽ ADVANCED B2–C1

Paul A Davies a Tim Falla

Příprava na zkoušky: 
Cambridge English: First Result Upper-Intermediate (B2) 
Cambridge English: Advanced Result – Advanced (C1)

• metodické příručky najdete ke stažení v Oxford Teacher’s club

• poslechy ke cvičením jsou k dispozici na www.oup.com/elt

Inspire students 
to better results

Sady testů k jednotlivým zkouškám, více na str. 31
Další tituly na: www.oup.com/elt

ISBN jednotlivých komponentů naleznete na www.oup.com/elt

Proficiency Masterclass Teacher’s Site

Student’s Book Audio
Complete audio for Proficiency Masterclass Student’s Book

Student’s Book Answer Key PDF 
Answer key for the Proficiency Masterclass Student’s Book

Teaching Vocabulary to High-Level Learners Booklet PDF 
Complete Teaching Vocabulary to High-Level Learners Booklet

Teacher's Book PDF 
Complete Teacher’s Book

Unit and Progress Tests
Unit and progress tests and answer keys to print off and use in class

Audio Scripts PDF 
Audio scripts for the Proficiency Masterclass Student’s Book

Writing & Speaking Assessment Booklet PDF 
Complete Writing & Speaking Assessment Booklet

Welcome to the Proficiency Masterclass
Teacher’s Site, which has extra resources
to help you make the most of the course.
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English File
Fourth Edition
BEGINNER AŽ ADVANCED PLUS A1– C1+

Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden 
and Jeremy Lambert (Beginner až Intermediate) 
Kate Chomacki (Intermediate Plus až Advanced)

• pestré a zábavné lekce s důrazem na komunikaci

• ověřená a přehledná struktura jednotlivých lekcí

• aktualizované texty, témata a poslechy

• aktivity Video Listening pro zvýšení dynamiky výuky

• Classroom Presentation Tool (SB a WB) pro práci s interaktivní 
tabulí nebo dataprojektorem (více na str. 42-43)

• online procvičování navíc (viz str. 35)

• videa Interactive Sound Bank pro nácvik ideální výslovnosti, 
součástí Online Practice

• e-book – učebnice a pracovní sešit v digitální podobě (více na str. 40)

• NEW  přístup k veškerým digitálním i doplňkovým materiálům 
(např. testům, pracovním listům, audiu apod.) nyní také 
na jednom místě v Oxford English Hub (viz. str. 53)

The course that gets  
students talking

Ukázka z učebnice English File Fourth Edition Intermediate Plus

Doložka MŠMT
úrovně Elementary, 

Pre-Intermediate 
a Intermediate

MSMT-2990/2019-9

P
O

DPORA

•  V

 Č E Š T I N
Ě

 •

získejte přístup ke kompletnímu 
digitálnímu balíčku 
English File Fourth Edition 
Intermediate 
na  Oxford English Hub
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English File Fourth Edition Beginner Elementary Pre-Intermediate Intermediate Intermediate Plus Upper-Intermediate Advanced Advanced Plus
Student’s Book with Online Practice 9780194029803 9780194031592 9780194037419 9780194035910 9780194038911 9780194039697 9780194038355 9780194060806
Student’s Book with Online Practice CZ 9780194031554 9780194037372 9780194035798 9780194038898 9780194039581
Student Book with Digital Pack 9780194759410 9780194759397 9780194759373 9780194759359 9780194758987 9780194758963 9780194758949 9780194758925
Student’s Book e-book* 9780194029827 9780194031615 9780194037433 9780194035828 9780194038935 9780194039628 9780194038270 9780194060424
Student’s Book/Workbook Multi-Pack A 9780194029742 9780194031493 9780194037303 9780194035729 9780194038829 9780194039529 9780194037983 9780194060783
Student’s Book/Workbook Multi-Pack B 9780194029766 9780194031516 9780194037327 9780194035743 9780194038843 9780194039543 9780194038249 9780194060790
Student Digital Pack 9780194127516 9780194127523 9780194127530 9780194127547 9780194127554 9780194127561 9780194127578
Workbook with Key 9780194031165 9780194032896 9780194037686 9780194036108 9780194039208 9780194039888 9780194038539 9780194060271
Workbook without Key 9780194031189 9780194032919 9780194037709 9780194036122 9780194039222 9780194039901 9780194038553 9780194060288
Workbook e-book 9780194835138 9780194835145 9780194835176 9780194835169 9780194835152 9780194835183 9780194835121 9780194069748
Teacher’s Guide with Teacher’s Resource Centre 9780194029940 9780194032766 9780194037563 9780194035972 9780194039086 9780194039758 9780194038409 9780194060851
Teacher’s Resource Centre 9780194029995 9780194032810 9780194037617 9780194036023 9780194039130 9780194039802 9780194038454 9780194060448
Teacher Digital Pack 9780194750882 9780194750899 9780194750905 9780194750912 9780194750929 9780194750936 9780194750943 9780194750950
Student’s Book Classroom Presentation Tool 9780194559447 9780194559546 9780194559744 9780194559645 9780194559942 9780194568852 9780194559843 9780194060660
Workbook Classroom Presentation Tool 9780194540452 9780194540476 9780194540537 9780194540513 9780194540490 9780194540551 9780194540438 9780194540414
Online Practice 9780194029902 9780194031707 9780194037549 9780194035958 9780194039055 9780194039734 9780194038393 9780194060370
Class Audio CDs 9780194029643 9780194031356 9780194036290 9780194035576 9780194038720 9780194039390 9780194037877
Class DVDs 9780194029650 9780194031363 9780194036306 9780194035583 9780194038737 9780194039406 9780194037884

* mezinárodní verze učebnice bez specifické podpory v češtině

Pro učitele:
Teacher’s Resouce Centre

• karta s přístupovým kódem součástí Teacher’s Guide

• Online Gradebook pro sledování práce studentů v Online Practice

• video- a audionahrávky z učebnice a pracovního sešitu

• klíč ke cvičením a přepisy nahrávek

• kopírovatelné pracovní listy

• testy

Ukázky z English File 
Fourth Edition 
Teacher’s Resource 
Centre

Pro studenty:
Online Practice

• karta s přístupovým kódem součástí učebnice

• 30 hodin online procvičování

• cvičení zaměřená na gramatiku, slovní zásobu 
a jazykové dovednosti

• pro domácí samostudium a opakování učiva každé lekce

• okamžitá zpětná vazba, cvičení automaticky vyhodnocena

• video- a audionahrávky z učebnice a pracovního sešitu

• přehledné grafy umožňující sledovat pokroky ve studiu

Ukázky z English File 
Fourth Edition 
Online Practice
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Ukázka z učebnice Headway Fifth Edition Upper-Intermediate
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Headway
Fifth Edition
BEGINNER AŽ ADVANCED A1– C1

Liz a John Soars, Paul Hancock, Jo McCaul

• aktuální, nová, relevantní témata, design a celkové zpracování

• osvědčená metodika a přehledná struktura lekcí

• důraz na gramatiku a vyvážené procvičování všech jazykových 
dovedností

• Photography Unit Opener – zajímavé fotografie s otázkami 
na úvod lekce pro přirozené navození tématu 

• Video Introduction – krátká videa shrnující přehled obsahu dané lekce

• Documentary Video – video na zajímavé téma v každé lekci 
pro rozšíření učiva

• Online Practice (viz str. 35) – online procvičování navíc

• Teacher’s Resource Centre (viz str. 35) – veškeré potřebné materiály 
pro učitele na jednom místě (testy, fotokopírovatelné extra 
aktivity, atd.)

• Classroom Presentation Tool pro práci s interaktivní 
tabulí, počítačem nebo tabletem (viz str. 42-43)

• e-book – učebnice a pracovní sešit 
v elektronické podobě (viz str. 40)

• NEW  přístup k veškerým digitálním i doplňkovým materiálům 
(např. testům, pracovním listům, audiu apod.) nyní také 
na jednom místě v Oxford English Hub (viz. str. 53)

Ukázka z učebnice 
Headway Fifth 

Edition Intermediate, 
Photography 
Unit Opener

získejte přístup ke kompletnímu 
digitálnímu balíčku 
Headway Fifth edition 
Intermediate 
na  Oxford English Hub
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Pro studenty:
Online Practice

• karta s přístupovým kódem součástí učebnice

• 30 hodin online procvičování

• cvičení zaměřená na gramatiku, slovní zásobu a jazykové 
dovednosti

• pro domácí samostudium a opakování učiva každé lekce

• okamžitá zpětná vazba, cvičení automaticky vyhodnocena

• video- a audionahrávky z učebnice a pracovního sešitu

• přehled a testy umožňující sledovat pokroky ve studiu

Ukázka z Headway Fifth Edition Online Practice

Pro učitele:
Teacher’s Resouce Centre

• karta s přístupovým kódem součástí Teacher’s Guide

• Online Gradebook pro sledování práce studentů 
v Online Practice

• video- a audionahrávky z učebnice a pracovního sešitu

• klíč ke cvičením a přepisy nahrávek

• kopírovatelné pracovní listy

• testy

Ukázka z Headway Fifth Edition Teacher’s Resource Centre

Headway Fifth Edition Beginner Elementary Pre-Intermediate Intermediate Upper-Intermediate Advanced
Student’s Book (with Online Practice) 9780194523929 9780194524230 9780194527699 9780194529150 9780194539692 9780194547611
Student Book with Digital Pack* 9780194838887 9780194838894 9780194838917 9780194838900 9780194838924 9780194838870
Student Digital Pack* 9780194842594 9780194855150 9780194855167 9780194855174 9780194855181 9780194855198
Teacher’s Guide (with Teacher’s Resource Centre) 9780194524032 9780194524438 9780194527903 9780194529358 9780194539906 9780194547758
Teacher Digital Pack** 9780194844642 9780194844659 9780194844666 9780194844673 9780194844680 9780194844697
Workbook (with key) 9780194524223 9780194527682 9780194529143 9780194539685 9780194547604 9780194547949
Workbook (without key) 9780194524216 9780194527675 9780194529136 9780194539678 9780194547598 9780194547932
Student’s Book A (with Online Practice) 9780194523950 9780194524278 9780194527736 9780194529181 9780194539739 9780194547659
Student’s Book B (with Online Practice) 9780194523998 9780194524315 9780194527774 9780194529228 9780194539777 9780194547697
Student’s Book e-book 9780194524162 9780194527613 9780194529075 9780194529495 9780194540049 9780194547888
Student’s Book Classroom Presentation Tool** 9780194568951 9780194569026 9780194569125 9780194569293 9780194569392 9780194569224
Workbook e-book* 9780194835206 9780194835213 9780194835237 9780194835220 9780194835244 9780194835190
Workbook Classroom Presentation Tool** 9780194540636 9780194540650 9780194540698 9780194540674 9780194540711 9780194540612
Class Audio CDs 9780194524100 9780194527552 9780194527989 9780194529433 9780194539982 9780194547826
Online Practice* 9780194523943 9780194524261 9780194527729 9780194529174 9780194539722 9780194547642

*platnost licence 2 roky od aktivace
**platnost licence 4 roky od aktivace
Aktivace NOVĚ na Oxford English Hub (www.oxfordenglishhub.com).

Headway DVD and Worksheets Pack
• úroveň Beginner až Intermediate

• zajímavá videa k procvičení učiva 
jednotlivých úrovní Headway

• více než 6 hodin videomateriálu

• k upevnění a rozvoji poslechových 
dovedností, gramatiky a slovní zásoby

• nadčasová témata a texty

• připravené kopírovatelné pracovní listy (Before 
watching, While watching, After watching, Extension)

• klíč a poznámky pro učitele, přepisy 
videonahrávek v Oxford Teacher’s Club

New Headway Fourth Edition
DVD and Worksheets Pack (Beginner to Intermediate) 9780194770767

Další tituly na: www.oup.com/elt
Headway Culture & Literature Companion
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Navigate
BEGINNER AŽ ADVANCED A1– C1

Series Adviser: Catherine Walter 
Mark Bartram, Heather Buchanan, Paul Dummett, 
Jake Hughes, Caroline Krantz, Julie Norton, Emma Pathare, 
Kate Pickering, Rachael Roberts a Katie Wood
M  Finalist The British Council 2017 ELTons Innovation Awards

• mezinárodní témata určená dospělým studentům

• založeno na důkladném akademickém výzkumu

• systematická práce a důraz na osvojení užitečné slovní 
zásoby (založeno na Oxford 3000™ – nejdůležitější slova 
a významy angličtiny)

• jazyk pro komunikaci v zaměstnání, při studiu i společenském životě

• Teacher’s Guide with Teacher’s Support and Resource Disc

• e-books – učebnice a pracovní sešit v digitální podobě (viz str. 40)

• DVD – klipy z reálného prostředí pro oživení výuky

• procvičování všech dovedností online 
s Oxford Online Skills Programme

• www.oup.com/elt/student/navigate – audio, 
video a slovníčky volně ke stažení

• pro učitele doplňkové materiály na Oxford Teacher’s Club

Ukázka z učebnice Navigate Upper-Intermediate

Zajímavá témata pro 
dospělé studenty

Důraz na systém slovní zásoby 
a její zdoko nalování

Jasně 
stanovené cíle

Navigate A1 Beginner A2 Elementary B1 Pre-Intermediate B1+ Intermediate B2 Upper-Intermediate C1 Advanced
Coursebook with DVD and Oxford Online Skills Program 9780194566230 9780194566360 9780194566490 9780194566629 9780194566759 9780194566889
Coursebook, e-book and Oxford Online Skills Program 9780194266247 9780194566377 9780194566506 9780194566636 9780194566766 9780194566896
Coursebook and Workbook e-book pack 9780194524926 9780194524933 9780194524940 9780194524957 9780194524964 9780194524971
Workbook with Audio CD with Key 9780194566278 9780194566407 9780194566537 9780194566667 9780194566797 9780194566926
Workbook with Audio CD without Key 9780194566261 9780194566391 9780194566520 9780194566650 9780194566780 9780194566919
Teacher’s Guide with Teacher’s Support and Resource Disc 9780194566285 9780194566414 9780194566544 9780194566674 9780194566803 9780194566933
e-book (Teacher’s Edition) 9780194565127 9780194565325 9780194565523 9780194565721 9780194565929 9780194566124
Coursebook Classroom Presentation Tool 9780194540919 9780194540926 9780194540933 9780194540940 9780194540957 9780194540964
Coursebook e-book 9780194565110 9780194565318 9780194565516 9780194565714 9780194565912 9780194566117
Workbook e-book 9780194566315 9780194566445 9780194566575 9780194566704 9780194566834 9780194566964
Class Audio CDs 9780194565080 9780194565288 9780194565486 9780194565684 9780194565882 9780194566087

Your direct route 
to English success
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Business Result
Second Edition
STARTER AŽ ADVANCED A1– C1

Kate Baade, Michael Duckworth, David Grant, 
Christopher Holloway, Jane Hudson, John Hughes, Nina Leeke, 
Penny McLarty, Jon Naunton, Jim Scrivener, Rebecca Turner

Relevantní a personalizovaná obchodní angličtina

• učebnice s přístupovým kódem k Online Practice

• Talking Point – zajímavá a relevantní témata v kontextu obchodní 
angličtiny (např. Upside-down management, Nudge theory, Going viral)

• Language Point Box – podpora pro výuku gramatických struktur

• Practically Speaking – důraz na komunikaci v každodenních 
situacích

• Viewpoint – doprovodný videomateriál

• Teacher’s Resource Area – kompletní podpora pro učitele na jednom 
místě na www.oxfordlearn.com (přístup do Online Practice, 
Progress Tests, kopírovatelé materiály, Role-play Cards atd.)

Business Result Second Edition Starter Elementary Pre-Intermediate Intermediate Upper-Intermediate Advanced
Student’s Book with Online Practice 9780194738569 9780194738668 9780194738767 9780194738866 9780194738965 9780194739061
Teacher’s Book with DVD 9780194738613 9780194738712 9780194738811 9780194738910 9780194739016 9780194739115
Class Audio CD 9780194738644 9780194738743 9780194738842 9780194738941 9780194739047 9780194739146
e-book (Student’s Book) 9780194737753 9780194737791 9780194737838 9780194737876 9780194737913 9780194737951

Business English 
you can take 

to work today 

Ukázky z učebnice Business Result 
Second Edition Elementary

International Express
Third Edition
BEGINNER AŽ UPPER-INTERMEDIATE A1– B2

Rachel Appleby, Angela Buckingham, Keith Harding, 
Alastair Lane, Bryan Stephens a Frances Watkins
M  Shortlisted ESU HRH The Duke of Edinburgh 

English Language Book Awards 2014

• všeobecná angličtina v kombinaci se situacemi z pracovního 
či obchodního prostředí

• nová sekce zaměřená na pracovní dovednosti

• funkční jazyk k okamžitému využití (pro práci, cestování 
i každodenní život)

• témata ze světa dospělých a autentický mezinárodní kontext

• videoklip ke každé lekci

• Unit Progress Tests a Student Progress Report k dispozici na: 
www.oup.com/elt/teacher/internationalexpress

International Express, Third Edition Beginner Elementary Pre-Intermediate Intermediate Upper-Intermediate
Student’s Book Pack 9780194418287 9780194418249 9780194418263 9780194418256 9780194418270
Teacher’s Resource Book Pack 9780194597258 9780194597708 9780194597715 9780194597722 9780194597739
Class Audio CD 9780194576666 9780194597500 9780194597517 9780194597524 9780194597531

Linking life and work
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Oxford Learner’s Bookshelf
Elektronické učebnice a výukové materiály

www.oxfordlearnersbookshelf.com

Pokud ještě nemáte Oxford ID 
(váš e-mail a heslo), vytvořte si jej

Stáhněte si zdarma aplikaci 
pro využití materiálů offline 

Aktivujte výukové 
materiály pomocí 
zakoupených kódů

Klikněte a spojte se 
přímo se správcem 
systému v reálném čase

Pomoc 
a podpora

Pokud máte svoje Oxford ID, 
přihlaste se a začněte pracovat

Vyzkoušejte si vybrané 
materiály zdarma

Máte výběr ze stovek 
elektronických učebnic a materiálů 

Elektronické materiály od Oxfordu nabízí:
• jednoduchou a rychlou aktivaci, automatické aktualizace

• neocenitelnou pomoc při distanční i prezenční výuce

• uživatelsky přátelské a atraktivní prostředí

• pomoc a podpora: Live Chat umožňuje spojit se přímo se správcem 
systému v reálném čase (5 dní v týdnu, 24 hodin denně) a vyřešit 
technický problém okamžitě

• synchronizaci uložené práce v tzv. cloudovém prostředí

• kompletní obsah učebnic, zjednodušené četby v elektronické 
podobě a tzv. Classroom Presentation Tool (viz str. 42-43)

• integrované audio i video

• možnost zpomalit nebo zrychlit nahrávku

• funkci nahrávání

• ideální řešení pro skupiny mixed ability

• vestavěné nástroje (mohou se u jednotlivých titulů lišit)

• automatické opravy u mnoha cvičení

• integrovaný výkladový slovník

• verze pro tablety a mobilní telefony k dispozici pro zařízení 
s operačním systémem iOS i Android 

• možnost stáhnout si zdarma aplikaci 
pro využití materiálů OFFLINE

• online i offline verze pro počítače a notebooky 
k dispozici na www.oxfordlearnersbookshelf.com

Materiály vhodné pro studenty

• elektronické učebnice a pracovní sešity

• zjednodušená četba

Materiály určené pouze pro učitele

• Classroom presentation tool

  

  

Nestažený materiál

Stažený 
materiál

Stažení offline aplikace
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Zde přidávejte 
nové položky 
pomocí 
zakoupených 
kódů 

Zde spravujte svůj účet

zde filtrujte jednotlivé 
položky vaší knihovny

Zde zdarma vyzkoušejte 
vybrané tituly 

Zde vyhledávejte dostupné 
tituly nebo úrovně 

Oxford Readers 
Collections
• 25 různých titulů v jedné úrovni na 1 rok 

pro jednoho uživatele

• čtyři různé úrovně: A1   A1/A2   A2/B1   B1/B2
• integrované audio

• motivující čtenářský deník – Reading diary

• certifikát pro čtenáře ke stažení

Více informací k elektronickým materiálům zde: https://elt.oup.com/feature/global/digital-learning/?cc=cz&selLanguage=cs

e-book obsahuje poslechy a videosekvenceRychlá navigace obsahem

Pozice ovládacího panelu

Vyhledávání

Zobrazení v režimu jedné 
nebo dvou stran

Pokročilé zobrazení

Výřez

Pero/zvýrazňovač

Poznámky

Záložky

Kontrola a výsledky

Odstranění anotací

Přechod mezi SB a WB 
(jen u některých titulů)

Rychlá navigace 
na libovolnou stránku

Uložení a návrat do přehledu 
stažených titulů v OLB

Návrat na poslední 
zobrazenou stranu

Zvětšení/zmenšení

Ukázka z English File Fourth Edition Intermediate Student’s Book e-book 

Ukázka z English File Third Edition Intermediate Plus Student’s Book e-book 
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Digitální řešení ideální pro distanční 
i prezenční výuku

• nástupce iTools, kód na kartě v metodické příručce 
nebo elektronický kód, získaný v rámci nákupu nebo při 
čerpání prémiových titulů pro školy – více informací zde  

• k dispozici online na www.oxfordlearnersbookshelf.com, 
u některých titulů již také na www.oxfordenglishhub.com

• jednoduchá a rychlá aktivace, automatické aktualizace

• možnost použití online i offline, na notebooku, stolním počítači 
ve třídě i tabletu 

• synchronizace uložené práce mezi počítačem a tabletem 
v tzv. cloudovém prostředí

• obsah učebnice i pracovního sešitu, doplňkové aktivity, 
integrované audio, video, obrázky

• vestavěné nástroje (může se lišit u různých titulů, více informací u regionálních zástupců)

• integrovaný výkladový slovník

Rychlá navigace obsahem

Pozice ovládacího panelu

Vyhledávání

Zobrazení v režimu jedné 
nebo dvou stran

Pokročilé zobrazení

Výřez

Pero/zvýrazňovač

Poznámky

Záložky

Kontrola a výsledky

Odstranění anotací

Přechod mezi SB a WB 
(jen u některých titulů)

Rychlá navigace 
na libovolnou stránku

Uložení a návrat do přehledu 
stažených titulů v OLB

Návrat na poslední 
zobrazenou stranu

Po kliknutí sem se zobrazí rozšiřující 
interaktivní materiály (hry, obrázky atd.) 

Ukázky z Classroom Presentation Tool, Project Explore 2, Student's Book (7. třída ZŠ)

Zvětšení/zmenšení

Vestavěné nástroje Kontrola 
odpovědí

Zobrazení 
správné odpovědi

Možnost odstranit 
odpovědi
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Integrované audio a video 

Označní konkrétní 
pasáže nahrávky

Volba rychlosti 
přehrávání

Přepis 
nahrávky

Vrácení 
o 5 sekund

Vlastní zvukový 
záznam

Ukázka z Classroom Presentation Tool, Solutions Third Edition, Student’s Book 

Přehrávání 
videa

Možnost zobrazit 
interaktivní skript

Zvětšení na celou 
obrazovku

Ukázka z Classroom Presentation Tool, Headway Fifth Edition, Student’s Book 

Integrovaný výkladový slovník v e-booku 
i Classroom Presentation Tool 

Možnost 
vyhledávat 
pojmy 
v elektronické 
knize, vlastních 
poznámkách 
nebo 
výkladovém 
slovníku

Ukázka z e-booku edice Oxford Read and Discover – How We Make Products
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Oxford Handbooks 
for Language Teachers
Tituly z této série propojují teorii výuky s praxí a poskytují 
informační materiál do vzdělávacích kurzů pro učitele.

Language Assessment 
for Classroom Teachers
Lyle Bachman a Barbara Damböck

• nový přístup k hodnocení výuky jazyků

• klíčové termíny, příklady a aktivity při 
aplikaci v praxi

How Vocabulary is Learned
Stuart Webb a Paul Nation
Hlavní témata při výuce a učení se slovní 
zásoby, např.:

• kolik času věnovat slovní zásobě během 
vyučovací hodiny

• kdy a proč překládat slovíčka

• proč někteří studenti zvládnou větší pokrok

Teaching Young 
Language Learners
Second Edition

Annamaria Pinter

• nové vydání s komplexním úvodem 
k výuce dětí na základní škole

• teorie a praxe v kontextu výsledků 
nejnovějšího výzkumu

• systematické začlenění nových technologií

• diskuze o nejnovějších trendech (CLIL, výuka 
online, hodnocení v rámci CEFR, 21st century skills)

Supporting Learners 
with Dyslexia in 
the ELT Classroom
M		Winner Ben Warren Prize

Michele Daloiso

• podpora pro učitele, kteří vyučují 
studenty s dyslexií

• co je dyslexie a její příčiny

• emocionální, kognitivní a jazykové faktory 
spojené s dyslexií při výuce angličtiny

• metodické postupy a strategie pro zlepšení 
pokroku u žáků s dyslexií

• rozvoj komunikačních dovedností 
v mluveném a psaném projevu

• více informací na www.oup.com/elt/
teacher/supportingdyslexia

Putting CLIL into Practice
Phil Ball, Keith Kelly a John Clegg

• nový metodický rámec do výuky 
s metodou CLIL

• jaký jazyk používat v hodinách CLIL

• vzdělávání učitelů, tvorba materiálů 
a hodnocení při výuce CLIL

Exploring Psychology 
in Language Learning 
and Teaching
M		Winner Ben Warren Prize

Marion Williams, Sarah Mercer 
a Stephen Ryan

• hlavní oblasti pedagogické a sociální 
psychologie

• názory studentů a učitelů na to, 
jak se učit a jak učit

• role emocí při učení

English for Academic 
Purposes
Edward de Chazal

• klíčový studijní materiál s nejnovějšími 
výsledky výzkumu v této oblasti

• nejlepší a vyzkoušené techniky s nápady 
do třídy

• všechny čtyři dovednosti, kritické myšlení, 
použití technologií, psaní a hodnocení 
materiálů

Language 
Education 
Management
Language Course 
Planning
Brian North, Mila Angelova, 
Elzbieta Jarosz a Richard Rossner

• vytváření vzdělávacích programů 
a učebních osnov

• klíčové strategie a nástroje při tvorbě 
kurzů včetně analýzy potřeb 
a testování

• vhodné pro instituce při hodnocení 
a zlepšování kurzů

Language Course 
Management
Richard Rossner

• role manažera jazykových kurzů

• výzvy a obtíže, s nimiž se manažer 
setkává (přijímání učitelů a jejich 
další vzdělávání a rozvoj)

Language Teaching 
Competences
Richard Rossner

• detailní pohled do systému učitelské 
způsobilosti

• vhled do The European Profiling Grid 
a the Equals Framework for Language 
Teacher Training and Development

Oxford Handbooks for Language Teachers
English for Academic Purposes ebook 9780194358316
Exploring Psychology in Language Learning 
and Teaching 9780194423991
How Languages are Learned Fourth Edition 9780194541268
How Vocabulary is Learned 9780194403559
Language Assessment for Classroom Teachers 9780194218399
Putting CLIL into Practice 9780194421058
Supporting Learners with Dyslexia 
in the ELT Classroom 9780194403320
Teaching Young Language Learners Second Edition 9780194403184

How Languages 
are Learned
Fourth Edition

M		Winner ESU English 
Language Books Award

Patsy M Lightbown a Nina Spada

• využívá poznatky o osvojení si 
mateřského a druhého jazyka při 
výuce ve třídě 

• poskytuje výsledky z nejnovějšího 
výzkumu při učení se jazykaDalší tituly naleznete na: 

www.oup.com/elt

Language Education Management
Language Course Planning 9780194403283
Language Course Management 9780194403276
Language Teaching Competences 9780194403269

Všechny tituly 
dostupné jako

e-BOOK
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Into the Classroom
Série krátkých, praktických průvodců, které 
mohou pomoci učitelům na základních 
i středních školách zorientovat se v nových 
metodách výuky. Součástí jsou také nápady, 
jak tyto metody zavést do praxe.

Více materiálů naleznete zde: 
www.oup.com/elt/teacher/itc

Mobile Learning
M		Shortlisted ESU English Language Awards 2018

Shaun Wilden
Tato kniha nabízí srozumitelné rady a základní 
podporu pro učitele, kteří chtějí využívat 
mobilní zařízení nejen v hodinách angličtiny. 
Je plná praktických nápadů a aktivit, 
zdůrazňuje využitelnost mobilních zařízení 
jako nástroje pro učení se cizímu jazyku.

• pomáhá učitelům začít s používáním 
mobilních zařízení a aplikací ve třídě

• ukazuje, jak z použití základních aplikací 
mobilních zařízení, jako jsou zprávy, 
fotografie a hlasové nahrávání, vytěžit 
co nejvíce

• představuje více pokročilých nápadů 
na projekty, včetně videa a animace, 
multimodálního přístupu a rozšířené reality

• zaměřuje se na problémy, jako jsou vhodný 
uživatelský přístup a zabezpečení

• nabízí učitelům praktické nápady a aktivity, 
které mohou ihned zakomponovat do své 
výuky

Extensive Reading
New Edition

Richard Day, Jennifer Bassett, Bill Bowler, 
Sue Parminter, Nick Bullard, Mark Furr, 
Nina Prentice, Minas Mahmood, 
Daniel Stewart a Thomas Robb
Vysvětluje důležitost široce zaměřeného 
čtenářství v cizích jazycích obecně, 
primárně se zaměřuje na:

• vývoj materiálů pro extenzivní čtení

• pomoc s výběrem zjednodušené četby 
pro třídu

• představení a využití četby

• vytváření třídních knihovniček

• nastavení a průběh čtenářských kroužků 

Learning Technology 
Gordon Lewis

• poskytuje učitelům návod, jak představit 
vzdělávání s podporou technologií 
ve třídě

• popisuje a vysvětluje technické 
nástroje srozumitelným jazykem

• obsahuje praktické nápady 
na použití ve třídě

• představuje tipy využitelné v praxi 
(online platformy, blended learning, 
mobile learning)

Special Educational Needs
Marie Delaney

• pomáhá učiteli se začleňováním žáka 
se speciálními vzdělávacími potřebami

• rozebírá hlavní kategorie a individuální 
typy speciálních vzdělávacích potřeb 
a navrhuje praktické strategie do výuky 
pro podporu žáků

• dává tipy na plánování jednotlivých 
hodin pro různorodé skupiny žáků

• poskytuje příklad individuálního 
vzdělávacích plánu a plánu pro celou školu

Bringing online video 
into the classroom
M		Shortlisted for the Ben Warren Prize

Jamie Keddie

• zkoumá techniky a principy práce s videem 
a přináší praktické nápady pro výuku 
angličtiny s použitím videa

• zahrnuje doporučení, jak používat 
a vytvářet online videa v hodinách 
cizího jazyka

• vytvořeno pro čtenáře bez technických 
předpokladů a schopností

Into the Classroom
Bringing creative teaching into the young 
learner classroom 9780194422482
Bringing online video into the classroom 9780194421560
Extensive Reading New Edition 9780194200363
Learning Technology 9780194200417
Bringing Literature into the Learners Classroom 9780194427524
Mixed-Ability Teaching 9780194200387
Mobile Learning 9780194200394
Motivational Teaching 9780194200424
Special Educational Needs 9780194200370
Bringing Technology into the Classroom 9780194425940

Oxford Key Concepts 
for the Language 
Classroom
Patsy M Lightbown a Nina Spada

• hlavní aspekty výuky angličtiny jako druhého 
nebo cizího jazyka studentů ve věku 5–18 let

• příručky vycházejí z výzkumu 
pedagogických postupů při výuce jazyka

• Spotlight Studies zdůrazňují důležitost 
výzkumu

• Classroom Snapshots poukazují na různé 
učební přístupy v praxi

Focus on Reading
Esther Geva a Gloria Ramírez

• pomáhá učiteli s rozvojem porozumění 
mnohočetných dovedností a faktorů 
v rámci výuky čtení 

• praktické dovednosti efektivního 
učení a hodnocení čtení u studentů 
s různými potřebami

Focus on Special 
Educational Needs
Cristina Sánchez-López a Theresa Young

• pomáhá učitelům porozumět 
specifickým potřebám žáků s SEN

• online materiály na www.oup.com/elt/
teacher/fosen

Focus on Learning 
Technologies
Nicky Hockly

M		Shortlisted for the International House 
Ben Warren Trust Prize 2017

• pomáhá pochopit roli moderních 
technologií ve výuce u žáků 5–18 let

• online zdroje na www.oup.com/elt/ 
teachers/folt

Oxford Key Concepts for the Language Classroom
Focus on Assessment 9780194000833
Focus on Content-Based Language Teaching 9780194000826
Focus on Grammar and Meaning 9780194000857
Focus on Learning Technologies 9780194003117
Focus on Literacy 9780194000864
Focus on Oral Interaction 9780194000840
Focus on Reading 9780194003124
Focus on Special Educational Needs 9780194000871
Focus on Vocabulary Learning 9780194003131
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Oxford English 
Grammar Course  UPDATED

BASIC, INTERMEDIATE, ADVANCED A1– C2

Michael Swan a Catherine Walter

• aktualizované vydání učebnice gramatiky s jasným vysvětlením 
a množstvím procvičování

•  interaktivní e-book včetně audio a Pronunciation for grammar, kód 
do Oxford Learner‘s Bookshelf součástí tištěné knihy nebo samostatně

• Teacher's Guide a testy ke stažení na: 
https://elt.oup.com/teachers/oxfordenglishgrammar

Oxford Word Skills
Second Edition
ELEMENTARY, INTERMEDIATE, 
UPPER-INTERMEDIATE – ADVANCED  A1– C1

Ruth Gairns a Stuart Redman

• 100 kapitol rozdělených do tematických celků

• 2 400+ slov a frází vysvětlených v kontextu s následným 
procvičením

• Oxford 3000™ a Oxford 5000™ – nejdůležitější slova a významy 
podle úrovně CEFR

• roční přístup k Oxford Advanced Learner’s Dictionary App součástí 
tištěné knihy

Oxford English Grammar Course, Updated Edition Basic Intermediate Advanced
with Answers (+ e-book) 9780194414814 9780194414876 9780194414937
without Answers (+ e-book) 9780194414845 9780194414906
e-book 9780194420877 9780194420891 9780194414968

Oxford Word Skills, 
Second Edition

Elementary Intermediate Upper-Intermediate 
– Advanced

Student’s Book and OALD App Pack 9780194605663 9780194605700 9780194605748

Ukázka 
z Oxford English 
Grammar Course 
Intermediate, 
Updated Edition

Ukázka z Oxford 
Word Skills, 
Second Edition 
Intermediate

Step by step to 
grammar success

Learn to use 
the most important 
words and phrases 

in English topic by topic
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Learn and practise the words 
you need for academic writing

Practical English Usage
Fourth Edition
UPPER-INTERMEDIATE AŽ ADVANCED B2– C2

Michael Swan

• srozumitelná vysvětlení a příklady užití angličtiny

• rozděleno na 2 části:
 1)  Complete practical learner’s grammar – 28 sekcí 

pokrývajících všechny mluvnické jevy s přehledným 
úvodem a důrazem na typické chyby

 2)  Guide to key vocabulary topics – průvodce problémy 
v oblasti slovní zásoby

• online verze včetně 87 diagnostických testů 
(www.practicalenglishusage.com), kód na zadní obálce

• Practical English Usage Fourth Edition App (iOS i Android)

Your indispensable guide 
to problems in English

Practical English Usage Fourth Edition
Hardback with online access 9780194202428
Paperback with online access 9780194202411
Paperback (no online access) 9780194202435
Practical English Usage Android app 9780194202497
Practical English Usage iOS app 9780194202480
Online (1 year’s access) 9780194202510

Ukázka z Practical English Usage Fourth Edition, online verze

Oxford Academic 
Vocabulary Practice
LOWER-INTERMEDIATE (B1) A UPPER-INTERMEDIATE B1–C1

Julie Moore a Richard Storton

• pro studenty univerzit, kteří chtějí studovat jakýkoliv obor v angličtině

• 650 klíčových slov pro zvládnutí akademického písemného projevu

• obsah vychází z Oxford Corpus of Academic English

• autentické texty s ukázkou použití slovní zásoby při akademickém psaní

• důraz na slovní zásobu z Academic Word List

• glosář 650 klíčových slov s definicemi

• informace o gramatice, předponách a příponách, kolokacích 
a předložkách v akademickém kontextu

• další procvičování na: www.oup.com/elt/academicvocabulary

• doporučujeme doplnit Oxford Learner’s Dictionary of Academic 
English (print and app)

Ukázka z učebnice 
Oxford Academic 

Vocabulary Practice 
Lower-Intermediate B1

Oxford Academic Vocabulary Practice
Lower-Intermediate with Key 9780194000888
Upper-Intermediate with Key 9780194000918
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Oxford Practice 
Grammar  UPDATED

Updated Edition
ELEMENTARY AŽ ADVANCED A1– C2

Norman Coe, Mark Harrison, Ken Paterson (Basic) 
John Eastwood (Intermediate) 
George Yule (Advanced)

Správný poměr výkladu gramatických 
pravidel a procvičování pro danou 
jazykovou úroveň
• třídílná řada gramatik s novým designem určená 

pro studium ve škole i doma

• jasná vysvětlení mluvnice a dostatek procvičování

• úroveň Basic poskytuje množství procvičování 
a krátká vysvětlení

• úroveň Intermediate přidává více detailů 
a rozšířené procvičování

• úroveň Advanced vysvětluje do hloubky 
a procvičuje v náročnějších aktivitách

• NEW   nový design jasně představuje gramatiku 
každé lekce

• pokrývá gramatiku potřebnou k mezinárodním 
zkouškám, např. Oxford Test of English, A2 Key, 
C2 Proficiency, IELTS a TOEFL

• pravidelné opakování a testy pomáhají studentům 
zaměřit se na gramatiku, kterou potřebují procvičit

• Progress testy ke stažení a další procvičování dostupné 
online na www.oup.com/elt/practicegrammar

• Exit testy ujistí studenta, že je připraven studovat 
další úroveň knihy Oxford Practice Grammar

Oxford Practice Grammar, 
Updated Edition

Basic Intermediate Advanced

with Answers 9780194214728 9780194214742 9780194214766
without Answers 9780194214735 9780194214759

Ukázky z Oxford Practice Grammar Intermediate, Updated Edition

Great for classroom  
or self-study!

Build your 
confidence. 

Pass your exams.

This book can be used 
as part of preparation for 
the Oxford Test of English
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Teaching key words 
with games and songs

Oxford Children’s Picture Dictionary
for learners of English
Ilustrovaný, tematicky zaměřený slovník pro 
žáky základních škol, který může rozšířit slovní 
zásobu dětí o více než 800 nových slov ve čtyřiceti 
různorodých tématech každodenního života
M  Shortlisted for the English Speaking Union’s  

English Language Awards 2018

• více než 800 slov ve čtyřiceti tématech

• témata podporující mezipředmětové vztahy – CLIL

• zábavné aktivity pro přirozené rozmluvení žáků

• 20 snadno zapamatovatelných písní formujících správnou výslovnost

• poutavé obrázky pro zvýšení motivace

• podporuje systematickou přípravu na zkoušky Cambridge English 
Qualifications for Young Learners (Starters, Movers, Flyers)

• poslechy ke stažení na webu www.oup.com/elt/teacher/ocpd

Oxford Children’s Picture Dictionary for learners of English 9780194340458
Oxford Children’s Picture Dictionary for learners of English e-book 9780194354653

Ukázky z Oxford Children’s Picture Dictionary

Obsah stran zasazuje slovní zásobu 
do reálného prostředí dětí
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Oxford Advanced Learner’s Dictionary
10th Edition
UPPER-INTERMEDIATE AŽ ADVANCED B2– C2

Diana Lea a Jennifer Bradbery

Oxford Advanced Learner’s Dictionary 10th Edition pomáhá 
s rozvíjením slovní zásoby ještě lépe než dříve a vede 
k úspěšné a sebevědomé komunikaci v angličtině

• více než 60 000 slov, 79 000 frází, 89 000 významů 
a 109 000 příkladů a vět

• 1000+ nových slov a významů (chatbot, fake news, 
microplastic, woke)

• Oxford 3000™ a Oxford 5000™ – slovní zásoba podle 
úrovně CEFR, nejdůležitější slova a významy angličtiny

• OPAL™ (Oxford Phrasal Academic Lexicon) – klíčová 
akademická slovní zásoba

• Visual Vocabulary Builder s novými ilustracemi tematické 
slovní zásoby 

• Oxford Speaking Tutor a iSpeaker připraví na ústní zkoušky 
a prezentace

• Oxford Writing Tutor a iWriter pomůže naplánovat, 
napsat a zkontrolovat eseje

• Teaching resources online s 50 novými pracovními listy 
na procvičení slovní zásoby a nové přípravy na hodiny

Oxford 
Advanced Learner’s 
Dictionary app

• 2000+ nových slov a významů a nové 
seznamy slov včetně Oxford 3000™, 
Oxford 5000™ a OPAL™

• vylepšené rozhraní a interaktivní prvky

• pomáhá rozšířit slovní zásobu a získat 
přirozeně znějící angličtinu

• nácvik správné výslovnosti – možnost 
nahrát a přehrát záznam

• rychlé a snadné vyhledávání, tvorba 
vlastních složek s vybranou slovní zásobou

• otestuj své znalosti slovní zásoby pomocí zábavného kvízu

• sdílej the Word of the Day s přáteli

Oxford Advanced Learner’s Dictionary 
premium online access
• přístup do iSpeaker – zlepšení výslovnosti a ústního projevu během 

zkoušek a prezentací

• přístup do iWriter – průvodce správným psaním různých typů esejí

• My Word Lists – seznamy vlastní vybrané slovní zásoby s možností 
otestování

• Teacher resources – videa, přípravy do hodin, aktivity a průvodce 
videi ke stažení

• aktualizovaný Oxford Text Checker pro rychlou identifikaci slov z Oxford 
word lists v libovolném textu, možnost tvořit vlastní slovníčky a cvičení

Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 10th Edition
Paperback (with 1 year’s access to both premium online and app) 9780194798488
Hardback (with 1 year’s access to both premium online and app) 9780194798495
Dictionary app (iOS or Android, 1 year’s access) 9780194798624
Premium online access (1 year) 9780194798730

Světový bestseller mezi 
výkladovými slovníky 
pro pokročilé studenty 

Aplikace
zdarma

na vyzkoušení:
přístup do 
100 hesel

Nebo přístup 
do celé aplikace 

na dva dny 

www.oxfordlearnersdictionaries.com

• volný přístup k celému slovníku 
(A–Z) kromě iSpeaker, iWriter 
a My Wordlists (lze dokoupit 
online Upgrade to Premium)

V2b

 1 speaker
 2 fire surround
 3 mantelpiece
 4 fireplace
 5 hearth
 6 grate

 13 vase
 14 coffee table
 15 coaster
 16 remote control
 17 footstool
 18 television

 7 floorboards
 8 rug
 9 armchair
 10 plant pot
 11 houseplant
 12 bookcase

 19 radiator
 20 recliner
 21 sofa/couch/settee
 22 scatter cushion /

throw pillow

 23 throw
 24 magazine rack
 25 occasional table
 26 table lamp

18

9

12

15
14

2
4

7

17

6

11

24

3
19

10

20

16
8

22

25
26

21

23

13
1

5

slat finial

two-seater sofa

roller blind

roller

venetian blind curtains

curtain pole

shutters

arm
back

rocking chairnest of tables chaise longue
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V36 Living room
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Yeah, yeah, I think you’re probably right.

Yes, I suppose so. But there is plenty of 
space. On the whole, I think it’s more 
dangerous in the second picture.

A helmet, yes. The people in the second picture 
haven’t got helmets. But there again,  it could be 
more dangerous in the first picture because the 
traffic is going much faster, isn’t it?

A helmet, you mean?

Yes, and I think the man in the first picture is better 
prepared. He’s wearing a bright coloured coat and 
a—what do you call it? A cycling hat?

Well, I would say it’s OK in the first picture, because 
there is a special part of the road for cyclists, but 
not in the second picture—the cyclists are in the 
middle of the traffic, and it looks quite dangerous.

So which place do you think looks more dangerous 
for the cyclists?

Sometimes, but only on holidays, not to go to work. 
I think the people in the photos are going to work.

 No. And it’s really tiring if you have to go up a hill. 
I don’t cycle because I live in the mountains. If I 
lived in a flat place like Holland, I might cycle more. 
What about you? Do you cycle?

Yes, that’s true. Especially in a city, with all the 
traffic. And another bad point is the weather—
cycling isn’t pleasant when it’s rainy and cold.

Uh huh, yeah, exactly. But on the other hand, 
there are bad points too. I mean, it can be quite 
dangerous, can’t it?

Discussing opinions
You may be taking an exam where you and a partner have to discuss 
something, for example, pictures that the examiner shows you. You may not 
have to describe the pictures in detail, but to interpret the situations that 
they show and express an opinion about them. You must make sure that 
you take part in the conversation, but also that you involve your partner.

Look at the pictures and discuss 
the questions. 

• What are the good and bad 
points about cycling?

• Which situation in the 
pictures seems more 
dangerous for the cyclists?

Yes, bikes are better for the environment.

I agree. And it’s quiet and clean. I mean, bikes don’t 
create pollution like cars, and they don’t use oil.

Well, in my opinion, the best thing about cycling 
is the exercise. You can go from A to B and keep 
fit at the same time. What do YOU think?

Ways of giving and 
responding to opinions

Ways of involving the other 
person in the conversation

Phrases for linking one 
idea to the next

Ways of coping when you 
don’t know the word

05 ALD10 Writing and Speaking.indd   4 08/08/2019   10:18

Ukázky z Oxford 
Advanced Learner’s 

Dictionary 10th Edition



51Oxford ID – váš snadný přístup k elektronickým a online produktům. Více informací na account.oup.com.

SLO
V

N
ÍK

Y

Oxfordské slovníky pro studenty angličtiny vycházejí z rozsáhlého Oxford English Corpus. 
Příkladové věty jsou pečlivě vybrány a zvoleny tak, aby ilustrovaly skutečný jazyk v konkrétním použití. 
Definice a poznámky k heslům pomáhají studentům budovat si svou slovní zásobu.

Oxford Essential Dictionary
Third Edition  NEW EDITION

ELEMENTARY AŽ PRE-INTERMEDIATE A1– A2
Slovník se základní slovní zásobou a digitální podporou

• 19 000 slov a frází

• NEW   Oxford 3000™ – klíčová slovní zásoba – 3 000 nejdůležitějších 
a nejužívanějších slov se symbolem klíče

• více než 350 nových slov, frází a významů

• přes 1 000 synonym a antonym

• 14 000 názorných příkladů pro správné užití slov

• 500 poznámek k pravopisu, mluvnici a výslovnosti

• 400 ilustrací a fotografií vysvětlí náročná slova

• nový obrazový slovník (Picture Dictionary) s tematickým zaměřením

• study pages s tematickým zaměřením – psaní e-mailů, vyplňování 
formulářů a nácvik zkoušek

• nový Guide vysvětlí používání slovníku

• digitální podpora obsahuje audia s výslovností, pracovní listy 
na procvičování, obrázkový slovník ke stažení, klíče k odpovědím

Oxford Collocations Dictionary
UPPER-INTERMEDIATE AŽ ADVANCED B2– C2
Nejužívanější kolokace pro přirozeně znějící angličtinu

• přes 250 000 běžných slovních kombinací (kolokací)

• přehledné rozlišení výrazů britské a americké angličtiny

• 75 000 příkladů v kontextu

• dělení do skupin podle slovního druhu a významu

• poznámky, jak kolokace správně používat

• 16stránková studijní část

• CD-ROM: celý slovník a tisíce interaktivních cvičení a aktivit

• Aplikace umožní vyhledat slovo kdekoliv ve slovníku – fulltextové 
vyhledávání

• Online verze – přístup do slovníku na 1 rok

Oxford Wordpower Dictionary
Fourth Edition
INTERMEDIATE AŽ UPPER-INTERMEDIATE B1– B2
Rychlý rozvoj slovní zásoby a dovednosti psaní

• 45 000 slov, frází a významů

• Topic Notes – informace na dané téma spolu s příslušnou rozšiřující 
slovní zásobou a frázemi (podcasts, smartphones, social networking aj.) 

• Exam Tips pro přípravu na zkoušky

• Oxford iWriter na CD-ROMu a 16stránkový Oxford Writing Tutor 
– průvodce správným psaním na úrovni Intermediate (rady, jak 
naplánovat, napsat a opravit slohovou práci)

• iGuide na CD-ROMu – interaktivní průvodce pro lepší orientaci 
ve slovníkových heslech

Oxford Learner’s Dictionary 
of Academic English
INTERMEDIATE AŽ ADVANCED B1– C2
Pro vysokoškolské studenty všech studijních oborů 
obzvláště vhodný k akademickému psaní

• výrazy a fráze z akademického prostředí, použití 
v akademických textech

• slovník pracuje s Oxford Corpus of Academic English

• detailní zpracování více než 22 000 slov, frází a významů

• 690 vysvětlivek kolokací s více než 26 000 kolokacemi a slovními 
spojeními

• 48stránkový Oxford Academic Writing Tutor také na CD-ROMu

• Aplikace – přístup do celého slovníku, autentické poslechy, 
možnost přizpůsobit si obrazovku

• Online verze – přístup do slovníku a iWriteru na 1 rok

Oxford Learner’s Thesaurus
UPPER-INTERMEDIATE AŽ ADVANCED B2– C2
Slovník synonym a antonym pomůže pochopit jejich významové 
rozdíly a přispěje k jejich správnému užívání

• 17 000 synonym a antonym s vysvětlením

• 3–10 synonym, vysvětluje rozdíly mezi nimi z hlediska významu, 
mluvnice, stylové příznakovosti, kolokací a četnosti výskytu

• přes 4 000 poznámek – nejjemnější rozdíly mezi velmi podobnými 
slovy a jejich správné užití v kontextu

• abecední a tematický rejstřík

• ilustrované Topic maps (sport, leisure, education aj.)

• 16 studijních stran zaměřených na témata se zkouškovými cvičeními 

• CD-ROM: celý slovník a více než 250 cvičení a her

• Aplikace – přístup do celého slovníku, autentické poslechy

Oxford Essential Dictionary, Third Edition
Dictionary pack (obsahuje Digital Vocabulary Resources) 9780194419215

Oxford Learner’s Dictionary of Academic English
Dictionary with CD-ROM 9780194333504

Oxford Learner’s Thesaurus
Dictionary with CD-ROM 9780194752008

Oxford Collocations Dictionary
Dictionary with CD-ROM 9780194325387

Oxford Wordpower Dictionary, Fourth Edition
Dictionary with CD-ROM 9780194398237
Dictionary 9780194397988
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Read your way to better English.
Anytime. Anywhere.

Oxford Reading Club je interaktivní, digitální knihovna s přístupem 
k 701 titulům, které jsou přizpůsobeny potřebám studentů angličtiny.
Vyberte si ze stovek titulů pokrývajících všechny jazykové úrovně. 
Těšit se můžete například na světově proslulé Oxford Bookworms 
Library nebo Dominoes. Oxford Reading Club obsahuje vše 
od prvního čtení až po klasickou literaturu.

Vyzkoušejte verzi zdarma!

Zaregistrujte se na www.oxfordreadingclub.com 
a získejte dvoutýdenní přístup k vybraným šesti titulům.

Pro více informací kontaktujte svého regionálního zástupce.

Oxford Reading Club nabízí:
• Metodiku 5 Steps Reading, díky které čtenáři 

zdokonalují všechny oblasti jazyka, včetně poslechu, 
mluvení, čtení a psaní.

• Řadu interaktivních funkcí a aktivit, včetně karet 
se slovíčky, poslechů s nastavitelnou rychlostí 
a nahrávání hlasu.

• Rozvoj slovní zásoby za pomoci integrovaného 
výkladového slovníku a seznamů slovní zásoby.

• Školy mohou využít verze pro instituce, která vyučujícím 
umožňuje sledovat úspěchy a pokrok studentů.
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Oxford English Hub
A launchpad for learning

Oxford University Press představuje Oxford English Hub: 
jednoduchý a rychlý přístup k Vašim výukovým materiálům.

Jednotlivé tituly přidáváme na Oxford English Hub tak rychle, jak je to jen možné. V současné době jsou k dispozici tyto tituly:

English File 4e, Oxford Discover 2e, Bright Ideas, Life Vision (4 levels), Headway 5e, American English File 3e, Q Skills for Success (SA), 
Beehive Global (7 levels), Insight 2e (3 levels), Oxford Discover Futures, Q Skills For Success 3e

Získejte 
přístup 
ke kompletnímu 
digitálnímu 
balíčku vámi 
zvoleného 
kurzu 
na Oxford 
English Hub.

Jak se přihlásit do Oxford English Hub?
Krok 1: Navštivte stránky www.oxfordenglishhub.com
Krok 2:  Zaregistrujte se. Pokud již máte Oxford ID, přihlaste 

se za použití stejných přihlašovacích údajů.
Krok 3:  Pokud je vámi používaný titul k dispozici 

na Oxford English Hub, najdete ho v sekci My courses. 
V případě, že ještě přidán nebyl, máte k němu 
přesto přístup v sekci My Other Products.

Pro více informací kontaktujte vašeho regionálního zástupce 
a zjistěte, jak Oxford English Hub začít používat.
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Namísto samostatného přihlašování do Oxford 
Learner’s Bookshelf a do Online Practice najdete 
na Oxford English Hub všechny své digitální 
materiály ke kurzu na jednom místě.
Zde naleznete také přístup ke kurzům profesního 
rozvoje, které vám pomohou zefektivnit výuku 
a naplno využít potenciál učebnic nakladatelství 
Oxford University Press.

Pro učitele:
●  Vše co potřebujete k výuce na jednom místě
●  Classroom Presentation Tool a Online Practice
●  Teachers Guide, který Vám 

poskytne komplexní podporu 
pro každou lekci

●  Extra materiály a obsah 
zaměřený na profesní rozvoj

Pro žáky a studenty:
●  Vše, co je potřeba ke studiu 

angličtiny na jednom místě
●  Elektronická učebnice s audiem 

a interaktivními aktivitami
●  Online Practice na procvičování a domácí úkoly 

s automatickou kontrolou správných odpovědí
●  Dále se můžete těšit na videa, poslechy 

a seznamy slovní zásoby
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Oxford Read and Discover
BEGINNER AŽ INTERMEDIATE A1–B1

Series Editor: Hazel Geatches 
CLIL Adviser: John Clegg

M		Animals in Art, Level 4 Finalist Language Learner Literature Award 2011

• 60 titulů

• pestrá škála témat (příroda, umění, svět vědy a techniky)

• ideální pro CLIL

• poslechy v americké a britské angličtině

• k vybraným titulům tematicky odpovídající titul ze série 
Oxford Read and Imagine

• vybrané tituly dostupné jako e-books (viz str. 40-41)

• Teacher’s Handbook online na www.oup.com/elt/gradedreaders

Oxford Read and Imagine
PRE-BEGINNER AŽ INTERMEDIATE A0–B1

Series Consultant: Paul Shipton
M		Clunk in Space, Level 1 Shortlisted for Futurebook's 

Best Children's Digital Book 2015
M		I Can See You!, Level Beginner, It’s Hot, Level Beginner, 

The Snow Tigers, Level 1, Clunk’s Brain, Level 4, What’s So Funny, Level 6 
Finalists of Language Learner Literature Award

• více než 60 titulů

• dobrodružné příběhy Bena, Rosie a jejich dědečka, robota Clunka 
a zázračného autobusu

• úrovně Early Starter, Starter, Beginner mají audio zdarma ke stažení 
na www.oup.com/elt/readandimagine

• poslechy v americké a britské angličtině

• k vybraným titulům tematicky odpovídající titul ze série 
Oxford Read and Discover

• vybrané tituly dostupné jako e-books (viz str.40-41)

• Early Starter, Starter a Beginner také společně jako 
e-books Collection

• Teacher’s Handbook online na: www.oup.com/elt/gradedreaders

Oxford Read and Imagine 
and Read and Discover 
Collections (with Activity Books)
BEGINNER A1

• 12 titulů zjednodušené četby ve formátu e-book 
na Oxford Learner’s Bookshelf (více na str. 40-41) 
s přístupem na 12 měsíců od aktivace

• tematicky odpovídající tituly dané úrovně ze série 
Read and Imagine a Read and Discover

• obsahuje i Activity Book

• Reading diary umožňuje vidět počet přečtených slov, titulů 
a čas strávený čtením

• prozkoumejte stejné téma v příběhu i v literatuře faktu

Kompletní seznam titulů série Read and Discover + Read and Imagine a detailní informace naleznete v online
katalogu na www.oup.com/elt/gradedreaders; seznam a ceny titulů jsou k dispozici v ceníku OUP.

 A powerful partnership 
between fact and fiction

Oxford Read and Imagine and Read and Discover Collections
Level 1 9780194604901
Level 2 9780194604918
Level 3 9780194124522

Další tituly na: 
www.oup.com/elt

Classic Tales 
Dolphin Readers
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Dominoes
BEGINNER AŽ PRE-INTERMEDIATE A1–B1

Founder Editors: Bill Bowler a Sue Parminter
M		Merlin, Level Quick Starter, 

Sherlock Holmes: The Dying Detective, Level Quick Starter, 
A Christmas Carol, Level Starter, 
Sherlock Holmes: The Speckled Band, Level Starter 
Winners of Language Learner Literature Award

• více než 100 titulů

• barevné ilustrace pro snadnější porozumění

• nahrávky ke stažení ve formátu MP3

• cvičení na slovní zásobu, porozumění textu 
a gramatické jevy

• vybrané tituly dostupné jako e-books 
(viz str. 40-41)

• online podpora pro učitele na: 
www.oup.com/elt/teacher/dominoes 

Oxford Readers 
Collection
BEGINNER AŽ INTERMEDIATE A1–B2

• 25 titulů zjednodušené literatury ve formátu e-book 
na Oxford Learner’s Bookshelf (více na str. 40-41) s přístupem 
na 12 měsíců od aktivace

• vybrané tituly dané úrovně ze série Dominoes a Oxford 
Bookworms Library

• Reading diary umožňuje vidět počet přečtených slov, titulů 
a čas strávený čtením

Kompletní seznam titulů sérií Dominoes a Oxford Bookworms Library a detailní informace naleznete
v online katalogu na www.oup.com/elt/gradedreaders; seznam a ceny titulů jsou k dispozici v ceníku OUP.

Oxford Bookworms 
Library
BEGINNER AŽ ADVANCED A1–C1

Series Editor: Rachel Blandon
M		Amelia Earhart, Level 2 Finalist 

Language Learner Literature Award 2015

• více než 260 titulů (7 jazykových úrovní)

• pestrá škála žánrů včetně Factfiles a Playscripts

• glosář a cvičení na porozumění textu

• nahrávky v souboru MP3

• vybrané tituly dostupné jako e-books (viz str. 40-41)

• online podpora pro učitele na: 
www.oup.com/elt/teacher/bookworms

• online testy k určení správné úrovně četby 
pro studenty: www.oup.com/elt/bookworms

• How Good is Your English? – zdarma ke stažení 
(pouze v App Store)Read your way 

to better English

Oxford Readers Collection
Level A1 9780194022576
Level A1/A2 9780194022583
Level A2/B1 9780194022552
Level B1/B2 9780194022569

Track your 
reading achievements 

in the reading diary



Nabídka pro školy 2023
v editovatelném elektronickém formátu

Elektronický formulář žádosti o prémiové materiály OUP je k dispozici v podobě editovatelného souboru 
PDF. Tento formulář si stáhnete do svého počítače, vyplníte elektronicky a přiložíte přímo k e-mailu.
Pro práci se souborem je nutné mít nainstalován program Adobe Acrobat Reader (stáhnete zdarma
na http://get.adobe.com/cz/reader/).
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Happy Street 3rd edition

Let´s Explore 1
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Základní škola

5. května 40, Dobřichovice, 252 29

Daniela Kočí

602 392 920 daniela.koci@seznam.cz

Formulář si stáhněte a vyplňte elektronicky – k dispozici na www.oup.com/elt pod odkazem Nabídka pro školy

Žádost o prémiové materiály

NÁZEV ŠKOLY:

ADRESA ŠKOLY VČETNĚ PSČ:

JMÉNO A PŘÍJMENÍ UČITELE:

MOBIL: E-MAIL:

Název a úroveň zakoupené učebnice Počet
zakoupených SB

Počet
zakoupených WB

Prémiové materiály

SB WB TB CPT SB CPT WB

UČEBNICE JSME NAKOUPILI NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ ZÍSKANÝCH (zaškrtněte):   na semináři   na konferenci
  při konzultaci se zástupcem OUP   při konzultaci s dodavatelem   jiný zdroj (uveďte jaký) 

Platná od 1. dubna 2023 do 31. března 2024.
Na vyřízení vaší žádosti si vyhrazujeme lhůtu 14 dnů.
Vyřizujeme výhradně elektronicky zpracované žádosti.
Dotazy k obsahu a vyplnění vám zodpoví zástupci OUP.OUP Gratis Centre e-mail: gratis@oup.com

Formulář žádosti musí být vždy kompletně vyplněn.
Příloha musí obsahovat kopii dokladu o zakoupení učebnic OUP.

Naše Privacy Policy obsahuje pravidla, kterými se Oxford University Press řídí při nakládání s Vašimi osobními údaji a zároveň Vám dává
možnost odmítnout, aby tato data byla používána pro marketingové účely nebo jinak zpracovávána v rámci našich obchodních aktivit 
(https://global.oup.com/privacy).

 Prosíme, zaškrtněte toto políčko, pokud si nepřejete být společností Oxford University Press telefonicky ani emailem kontaktován(a)
s informacemi o našich produktech a službách.

TITULY URČENÉ K ČERPÁNÍ PRÉMIOVÝCH MATERIÁLŮ
Jump In!, Bright Ideas, Beehive, Let’s Explore, Explore Together, Project Explore, Happy House 3rd edition, Happy Street 3rd edition, Project 
4th edition, English Plus 2nd edition, Harmonize, Life Vision, Maturita Solutions 3rd edition, Headway 5th edition, English File 4th edition, 
Oxford Exam Trainer, Venture into First for Schools, Insight, Insight 2nd edition

O prémiové materiály můžete požádat, pokud jste nakoupili minimálně 30 kusů knih od stejného titulu a stejné úrovně. Jedná se o libovolnou 
kombinaci učebnic a pracovních sešitů, jako např. 30x SB, 30x WB nebo 5x SB + 25x WB apod. Prémiové materiály je možné čerpat pouze 
k vybraným titulům, jejich seznam najdete níže.

Vyberte si z nabídky komponentů právě ty, které využijete. Můžete kombinovat tištěné a digitální komponenty.

Možné kombinace prémiových materiálů pro vyučující = 2 tištěné komponenty (např. 1x SB + 1x WB nebo 2x TB) nebo 4 digitální komponenty 
(2x CPT SB + 2x CPT WB) nebo 1 tištěný komponent a 2 digitální komponenty (např. 1x TB + 1x CPT SB + 1x CPT WB)

Pokud s vybranými materiály pracujete prvním rokem, požádejte svého regionálního zástupce o konkrétní nabídku.

Metodické příručky a nahrávky k vybraným titulům nabízíme zdarma ke stažení na stránkách www.oup.com/elt.
Škola může obdržet maximálně 6 tištěných nebo 12 digitálních komponentů v dané úrovni, případně jejich kombinaci. U titulů bez samostatného 
pracovního sešitu (Jump In!, English File MultiPack) vzniká nárok na prémiové materiály již při nákupu 15 kusů.

Do následující tabulky doplňte vámi zakoupené tituly Oxford University Press s počty SB a WB, které odpovídají přiložené kopii dokladu 
o nákupu. Uveďte počet komponentů, které požadujete. CD s audionahrávkami není od 1. dubna 2023 součástí nabídky pro školy. Poslechy 
najdete v Classroom Presentation Tool.

   Žádost spolu s kopií dokladu o nákupu 
odešlete e-mailem na gratis@oup.com. 
Čerpání prémiových materiálů se řídí 
závaznými pravidly – viz informace 
na následující straně.

   Uložte si soubor PDF
Žádost o prémiové materiály OUP
do svého počítače pod názvem
vaší školy, poté jej otevřete
a vyplňte elektronicky. Žádost OUP

ZŠ Voršilská.pdf

   Navštivte stránku www.oup.com/elt. 
Klikněte na odkaz Nabídka pro školy.
Zde naleznete formulář, pokyny
k jeho vyplnění i pravidla pro
čerpání prémiových materiálů.

PRÉMIOVÝ
TITUL

VZ O R
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Závazná pravidla pro poskytování
prémiových materiálů pro školy

Jsme velmi rádi, že můžeme školám, které s našimi tituly začínají pracovat, nabídnout podporu ve formě 
učitelských sad. Abychom mohli váš požadavek vyřídit co nejrychleji a k vaší spokojenosti, je nutné dodržovat 
níže uvedená pravidla, která jsou závazná i pro nás. Prosíme vás, abyste se s nimi blíže seznámili.

•  OUP Gratis Centre vyřizuje pouze žádosti s požadovanými doklady.
•  Dotazy k žádostem o prémiové tituly nevyřizuje OUP Gratis Centre, ale jednotliví regionální zástupci.
•  Vaše žádost bude zpracována nejpozději do 14 dnů.
•  Z důvodu povinné evidence můžeme zpracovávat pouze žádosti, které splňují všechna kritéria, tj. obsahují

správně vyplněný – platný – formulář a kopii dokladu o nákupu (faktura, pokladní doklad, dodací list, paragon).

O prémiové materiály můžete požádat, pokud jste nakoupili minimálně 30 kusů knih od stejného titulu a stejné úrovně. 
Jedná se o libovolnou kombinaci učebnic a pracovních sešitů, jako např. 30x SB, 30x WB nebo 5x SB + 25x WB apod. 
Prémiové materiály je možné čerpat pouze k vybraným titulům, jejich seznam najdete níže.

Vyberte si z nabídky komponentů právě ty, které využijete. Můžete kombinovat tištěné a digitální komponenty.

Možné kombinace prémiových materiálů pro vyučující = 2 tištěné komponenty (např. 1x SB + 1x WB nebo 2x TB) 
nebo 4 digitální komponenty (2x CPT SB + 2x CPT WB) nebo 1 tištěný komponent a 2 digitální komponenty (např. 1x TB 
+ 1x CPT SB + 1x CPT WB)

Pokud s vybranými materiály pracujete prvním rokem, požádejte svého regionálního zástupce o konkrétní nabídku.

Metodické příručky a nahrávky k vybraným titulům nabízíme zdarma ke stažení na stránkách www.oup.com/elt.

Škola může obdržet maximálně 6 tištěných nebo 12 digitálních komponentů v dané úrovni, případně jejich kombinaci. 
U titulů bez samostatného pracovního sešitu (Jump In!, English File MultiPack) vzniká nárok na prémiové materiály 
již při nákupu 15 kusů.

JAK SPRÁVNĚ VYPLNIT FORMULÁŘ
1.  Stáhněte si do počítače formulář žádosti o prémiové tituly z www.oup.com/elt, sekce Nabídka pro školy.
2. Vyplňte formulář elektronicky a uveďte všechny požadované údaje.
3.  Do tabulky zapište vámi zakoupené tituly Oxford University Press s počty SB a WB, které odpovídají přiložené kopii 

dokladu o nákupu. Uveďte počet komponentů, které požadujete.
4.  Formulář a kopii dokladu o nákupu (faktura, pokladní doklad, dodací list, paragon) zašlete formou přílohy e-mailem 

na gratis@oup.com.

Berte prosím na vědomí, že neúplné či nesprávně vyplněné žádosti nebudou vyřízeny a budou vám zaslány zpět.

TITULY URČENÉ PRO ČERPÁNÍ PRÉMIOVÝCH MATERIÁLŮ
Jump In!, Bright Ideas, Beehive, Let’s Explore, Explore Together, Project Explore, Happy House 3rd edition,
Happy Street 3rd edition, Project 4th edition, English Plus 2nd edition, Harmonize, Life Vision, Maturita Solutions
3rd edition, Headway 5th edition, English File 4th edition, Oxford Exam Trainer, Venture into First for Schools, Insight, 
Insight 2nd edition

Potřebujete-li poradit s žádostí o prémiové materiály OUP, obraťte se prosím na naše regionální zástupce.
Kontakty najdete na našich internetových stránkách www.oup.com/elt.
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ISBN TITUL KS

Objednáním beru na vědomí, že osobní údaje v objednávce uvedené budou zpracovány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení EU č. 2016/679 GDPR (plnění 
smlouvy) a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f ) nařízení EU č. 2016/679 GDPR (oprávněné zájmy – posílání obchodních sdělení). Více v Pravidlech ochrany osobních 
údajů dostupných na www.megabooks.cz/dokumenty/pravidla-ochrany-osobnich-udaju. Vaši objednávku zašlete na adresu nejbližšího knihkupectví Megabooks. 
Paušální poplatek za poštovné a balné: balík do o 0–2 kg 95 Kč, balík 2–30 kg 130 Kč, dobírka +20 Kč. Objednávky nad 1000 Kč bez poštovného a balného. 

Dodací lhůta – knihy, které jsou momentálně skladem, expedujeme nejpozději do 3 pracovních dnů. V případě, že je zboží v daný okamžik vyprodáno  
a musí se objednat v zahraničí, pohybuje se dodací lhůta od 2 do 8 týdnů, v závislosti na nakladatelstvích a zahraničních distribučních firmách. O takovýchto okolnostech 
bude objednavatel informován emailem nejpozději do 3 pracovních dnů.
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