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  English languagE TEaching  

ELT program 

Nakladatelství Fraus a Cambridge University Press nabízejí zcela unikátní 
spojení produkce předního českého učebnicového nakladatelství 
a renomovaného britského vydavatelského domu. Mezinárodní standardy 
se tak vzájemně propojují se zkušenostmi s českým vzdělávacím systémem 
a školním prostředím, včetně znalosti potřeb žáků, studentů, učitelů a rodičů. 

Nakladatelství Fraus distribuuje od března 2016 tituly Cambridge University 
Press na českém trhu, zároveň poskytuje odborné poradenství prostřednictvím 
sítě svých konzultantů (více na s. 46) a podílí se na dalším vzdělávání 
pedagogů pořádáním konferencí, seminářů a letních škol. 
 
Spojení Nakladatelství Fraus a Cambridge University Press přináší 
příležitost upravit vybrané tituly na míru českým uživatelům (v současné 
době řada Your Space pro 2. stupeň ZŠ) a doplnit je o rozsáhlou metodicko
didaktickou podporu.

Cambridge English Corpus

Autoři a redaktoři Cambridge University Press 
vy užívají Cambridge English Corpus při tvorbě 
učebnic. Cambridge English Corpus přináší ob‑
jektivní pohled na to, jak je angličtina v sou‑
časné době po celém světě užívána. Zkoumá 
mluvenou i psanou podobu angličtiny v různých 
situacích a kontextech, a postihuje tak záro‑
veň vývoj jazyka. Čerpá z obrovského množství 
zdrojů: novin, knih, časopisů, webu, rádia, ja‑
zykových zkoušek, škol, z pracovního prostředí 
a každodenní konverzace. Milióny příkladů jsou 
analyzovány pomocí sofistikovaného softwaru. 
Nedílnou součástí Cambridge English Corpus 
je Cambridge Learner Corpus. Jde o unikátní 
databázi, která pracuje s daty z cambridgeských 
zkoušek – čerpá z více než 200 000 testů od 
studentů hovořících 148 různými jazyky a pochá‑
zejících z 217 zemí a různých světových oblastí. 
Cambridge Learner Corpus umožňuje objektiv‑
ně sledovat nejčastější chyby žáků a uvažovat 
o nich v kontextu jejich rodného jazyka.

Flexibooks

Platforma Flexibooks se specializuje na tvorbu 
a prodej učebnic v elektronické podobě. Inter‑
aktivní učebnice ve formátu Flexibooks mohou 
využívat školy i jednotlivci. Lze s nimi pracovat 
na zařízeních s operačním systémem iOS, Win‑
dows i Android. Jsou uzpůsobené pro práci na 
počítačích, tabletech a interaktivních tabulích. 
Více na flexibooks.cz.

FlexiLearn

Interaktivní učebnice ve formátu FlexiLearn jsou 
vhodným řešením pro školy, které využívají centrál‑
ní server a mají třídy vybavené interaktivními tabu‑
lemi. Lze s nimi pracovat na zařízeních s operačním 
systémem Windows. Více na www.flexilearn.cz.

English Profile

Cílem průkopnického projektu English Profile je ur‑
čit, které aspekty anglického jazyka a v jakém rozsa‑
hu by měli studenti ovládat na každé z úrovní Spo‑
lečného evropského referenčního rámce (A1–C2). 
English Vocabulary Profile Online a English 
Grammar Profile Online přesně určují slova, vý‑
znamy, fráze a gramatické jevy, které jsou rele‑
vantní a vhodné pro výuku na jednotlivých úrovních 
SERR. Projekt probíhá za podpory Rady Evropy 
a je společným dílem University of Cambridge, 
Cambridge University Press, Cambridge English 
Language Assessment, British Council, Universi‑
ty of Bedfordshire a English UK. Výsledky těchto 
výzkumů jsou nedílnou součástí procesu tvorby 
všech učebnic Cambridge English označených 
logem English Profile a zaručují přesnou úroveň 
prezentované slovní zásoby a gramatiky v učeb‑
nicích podle požadavků Společného evropského 
referenčního rámce. Podrobné informace najdete 
na stránkách www.englishprofile.org.

Presentation Plus

K učebnicím označeným ikonou P+ je k dispozici mo‑
derní prezentační software pro interaktivní tabule. Ba‑
líček Presentation Plus obsahuje učebnici v inter aktivní 
podobě, včetně audio ‑ a video materiálů. Největším 
přínosem Presentation Plus je výuka Heads Up – stu‑
denti nesedí s hla vou skloněnou nad knihou, ale sledují 
výuku na interaktivní tabuli a jsou intenzivněji zapojeni 
do práce ve třídě. Presentation Plus má přímé napojení 
na doplňkové aktivity online a/nebo na Cambridge 
Learning Management System (více na s. 44). Obsah 
balíčku Presentation Plus k jednotlivým titulům se může 
lišit – specifikace komponentů je uvedena v online ka‑
talogu na www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish.

eSample
available

E sample

E ‑sample je elektronický vzorek kompletní knihy, který 
si učitel může vyžádat ke kterékoliv nové učebnici, aby 
se s ní podrobně seznámil. S elektronickým vzorkem 
lze pracovat po dobu 60 dnů ode dne aktivace. Žádost 
o e ‑vzorek lze odeslat e ‑mailem na   
prague@cambridge.org. 

WordTrainer FRAUS
WordTrainer FRAUS je aplikace určená pro interaktivní 
procvičování slovíček z jazykových učebnic Nakladatel‑
ství Fraus. Nabízí ucelenou sadu kartiček obsahujících 
kompletní slovní zásobu učebnic.



Zaujměte studenty
profesionálními výukovými 
multimédii
Fred, váš nový kolega, vám rád pomůže. Využijte
jeho rozsáhlou knihovnu, která je vám
k dispozici online kdykoliv,
kdekoliv a na kterémkoliv
zařízení.

www.fred.fraus.czNechte se inspirovat

i-učebnice Nakladatelství Fraus
Chcete pracovat s interaktivními učebnicemi od Nakladatelství Fraus, ale nevíte, kterou variantu vybrat?

Vyberte si z naší nabídky přesně podle svých potřeb. 

Co je i-učebnice?
Interaktivní učebnice vychází z učebnice tištěné a obohacuje ji o multimediální materiály (audia, videa, obrázky, mezipředmětové 

vztahy, internetové odkazy a přidané dokumenty) a velké množství interaktivních cvičení v podobě kvízů, testů, křížovek a dalších.

Učitelská licence
Doporučujeme pro učitele. Licenci lze využít jak pro přípravu, 
tak při výuce ve škole. 

Učitelská licence nabízí sadu materiálů:

• i-učebnice včetně interaktivních cvičení
• elektronický pracovní sešit*
• elektronická příručka učitele
• případně další e-produkty

Mezi další výhody učitelské licence patří i možnost 
přizpůsobení obsahu vkládáním vlastních materiálů.
S učitelskou licencí lze pracovat s pomocí interaktivní tabule, 
projektoru, PC, notebooku i tabletu.

Dostupná pro operační systém MS Windows (7 a vyšší)

* Pokud je v nabídce jeho tištěná verze.

Školní multilicence
Nabízí řešení školám, které chtějí využívat i-učebnice 
včetně multimédií a interaktivních cvičení a další 
elektronické materiály na všech svých zařízeních. 

Doplňkové produkty:

• i-cvičení
• e-příprava

Školní multilicence ve verzi 2014 obsahuje interaktivní 
učebnici s multimediálními materiály 
i interaktivní cvičení.

Školní multilicence 
Flexibooks
Připravujeme na školní rok 
2016/2017. 

Vybírejte na fl exibooks.cz

Vybírejte na www.fl exilearn.cz

Žákovská licence
Je určena především žákům 
pro domácí přípravu i do školy. 
Licence umožňuje instalaci 
a užití interaktivní učebnice 
až na 4 zařízeních.

• i-učebnice včetně interaktivních 
cvičení

Vybírejte na fl exibooks.cz Vybírejte na fl exibooks.cz
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předškolní angličtina a 1. stupeň Zš

titul strana SERR

Super Safari 
Cambridge University Press 6 Pre ‑A1 — — —

Start with Click 
Nakladatelství Fraus 7 — A1 — —

Angličtina se zvířátky 
Nakladatelství Fraus 7 Pre ‑A1 — — —

Nebojte se angličtiny 
Nakladatelství Fraus 7 Pre ‑A1 A1 — —

Kid’s Box 
Cambridge University Press 8 Pre ‑A1 A1 A2 —

Super Minds 
Cambridge University Press 9 Pre ‑A1 A1 A2 B1

Join Us for English 
Cambridge University Press 9 Pre ‑A1 A1 — —

Playway to English 
Cambridge University Press 9 Pre ‑A1 A1 — —

The English Ladder  
Cambridge University Press 9 Pre ‑A1 A1 — —

Fun for… 
Cambridge University Press 10 Pre ‑A1 A1 A2 —

Storyfun for… 
Cambridge University Press 10 Pre ‑A1 A1 A2 —

Primary Cambridge Copy Collection  
Cambridge University Press 11 — A1 A2 —

Primary i ‑Dictionary  
Cambridge University Press 11 Pre ‑A1 A1 A2 —

Cambridge Storybooks 
Cambridge University Press 11 — A1 — —
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 	 předškolní	angličtina	a	1.	stupeň	Zš	  

nn  třídílná učebnice angličtiny pro nejmenší – 
vhodná pro děti již od 3 let
nn rozsah 80 hodin výuky a více 
nn  systematická, přiměřená a názorná – aktivuje 

všechny smysly ve světě her, písniček a příběhů, 
rozvíjí jazykové dovednosti, paměť, myšlení 
a tvořivost, a tak připravuje děti na vstup do školy 
a práci ve skupině
nn  Svět kolem nás – výtvarné, hudební a dramatické 

uplatnění probírané slovní zásoby
nn  systém Phonics – postupné odhalování stavebních 

prvků mluveného a psaného jazyka

Pro učitele:
nn učebnice, pracovní sešit a příručka učitele
nn Big Book – učebnice velkého formátu
nn  Posters – výukové plakáty pro každou kapitolu 

v učebnicích
nn Flashcards – obrázkové karty 
nn loutka Parrot Puppet na ruku
nn DVD ‑ROM s příběhy a písničkami
nn  software Presentation Plus DVD ‑ROM pro 

interaktivní tabuli – elektronická podoba učebnice, 
pracovního sešitu a DVD
nn  didaktické články a video – na stránkách 

www.cambridge.org/supersafari

Pro rodiče:
nn učebnice + DVD ‑ROM – animované písničky a hry
nn  Family Fun – doplňkové aktivity na webu ke každé 

kapitole; ke stažení PDF formát a MP3 audio pro 
domácí využití; materiály v češtině na vyžádání 
na prague@cambridge.org
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Lucy Frino with Herbert Puchta, Günter Gerngross & Peter Lewis-Jones

Teacher’s BookTeacher’s Book
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English
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Herbert Puchta   Günter Gerngross   Peter Lewis-Jones

Pupil’s BookPupil’s Book

British
English

1

ISBN 978 1107 65840 0

Follow this logo for parent-child activities

www.cambridge.org/supersafari

Family  
fun!

Join Polly and her friends on an exciting adventure that welcomes 
children to English through colourful stories, TPR, action songs and lots 
of fun.

Together with Polly, children discover the fascinating world around 
them and the importance of values like sharing and cooperation.

Join the adventure. Join Super Safari, for a super start to learning!

Pupil’s Book with DVD-ROM Level 1 Flashcards Level 1
Activity Book Level 1 Teacher’s DVD 1
Class Audio CDs Level 1 Posters Level 1
Presentation Plus DVD-ROM Level 1 Puppet

ots 
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Herbert Puchta   Günter Gerngross   Peter Lewis-Jones

Pupil’s BookPupil’s Book

British
English

2

Pupil’s BookPupil’s Book

British
English

Herbert Puchta   Günter Gerngross   Peter Lewis-Jones

3

Super Safari
Herbert Puchta, Günter Gerngross, Peter Lewis ‑Jones

Super Safari
učebnice   308 Kč
pracovní sešit   170 Kč

Informace o dalších komponentech na  
www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish.

DoPorUčUJEME

www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish 

Hippo and Friends – třídílný kurz pro nejmenší od 3 let; 
krátká příručka pro učitele a rodiče v češtině na vyžádání; 
slovníčky ve formátu PDF ke stažení na webových stránkách. 
Kurz neobsahuje pracovní sešit.
Monty’s Alphabet Book Ë s. 8
Cambridge Storybooks Ë s. 11
Teaching Young Learners to Think (Herbert Puchta, 
Marion Williams) – metodická příručka

Super Safari, učebnice 2

3
levels

eSample
available
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Angličtina se zvířátky
Jana Davidová, Simon Gill

Nebojte se angličtiny
pracovní listy pro žáky ZŠ se 
specifickými poruchami učení

Zdeňka Kastlová

Oblíbená třídílná řada učebnic přehledně uvádí žáky 
do angličtiny a podporuje jejich motivaci. Je určena pro 
žáky 3. až 5. ročníku ZŠ; udělena doložka MŠMT. 

nn  na míru cílové skupině – sepsána na základě 
dlouholeté zkušenosti s výukou cílové věkové skupiny 
nn  lexikalizovaná gramatika se systematizací – nový 

jev se lexikálně představí a procvičí a potom je 
shrnut do vzorce nebo tabulky
nn  podpora zdravého sebehodnocení – žáci se učí 

zaznamenávat, co už ovládli
nn  dvoustránkové lekce – krátké lekce udržují tempo
nn  přehledná grafická úprava – napomáhá orientaci 

na stránce
nn  seznam nové slovní zásoby v každé lekci – 

pomoc pro domácí přípravu
nn  komiks – základní učivo lze doplnit komiksovým 

příběhem, lekcemi zaměřenými na reálie 
i doplňkovými materiály
nn  angličtina na celý 1. stupeň ZŠ – každá učebnice 

poskytuje materiál na 60–70 hodin výuky, které 
lze rozšířit až na 100 hodin

Pro učitele:
nn  základní náměty na rozšíření/obměnu cvičení 

v učebnici – v tištěné i elektronické příručce učitele
nn  náměty pro práci v heterogenních skupinách – 

v tištěné i elektronické příručce učitele
nn doplňkové materiály – na webových stránkách 
nn podpora při tvorbě ŠVP – roční plán rozložení učiva
nn  interaktivní podoba učebnic – formát Flexibooks 

nebo FlexiLearn

Pro žáky:
nn  Flexibooks – interaktivní podoba učebnice k využití 

ve škole i pro domácí přípravu
nn  slovníčky včetně nahrané výslovnosti na  

www.fraus.cz/ELT
nn  audionahrávky písniček z učebnice

Dvoudílná řada pro děti v MŠ anebo v 1. ročníku ZŠ 
pracuje se světem, který děti znají, a učí je popisovat 
ho cizím jazykem a nahlížet tak na známé věci 
trochu jinak.

nn zapojuje všechny smysly 
nn  pracuje s pohybem, dramatizací i situačními 

scénkami
nn  využívá také češtiny k přirozenému propojení 

základu cizího jazyka s různými poznatky o světě, 
které už děti mají
nn  pracuje s dětmi na přiměřené úrovni – seznamuje 

se slovní zásobou (slovy, spojeními) a několika 
základními větnými strukturami
nn  vede k získávání a upevňování dílčích 

mikrodovedností popsaných v Evropském 
jazykovém portfoliu
nn nabízí 50–60 vyučovacích hodin
nn  součástí sady jsou audionahrávky písniček, 

rozhovorů a říkanek

Pro učitele:
nn audionahrávky písniček, rozhovorů a říkanek 
nn  barevné obrázkové karty se slovíčky k prezentaci 

a opakování
nn  podrobný plán kurzu s obsahem a cíli 

jednotlivých lekcí
nn náměty pro práci v heterogenních skupinách
nn podrobný popis mikrodovedností v učebnici

 
Pro rodiče:
nn slovníček a přepis poslechů na konci učebnice
nn podrobný popis mikrodovedností v učebnici

Doplňkový materiál speciálně vyvinutý pro nácvik dílčích 
dovedností při čtení na 1. stupni ZŠ.

nn  kopírovatelné listy se cvičeními – systematicky 
stavěná cvičení
nn  speciálně připraveno pro angličtinu – hláskové 

skupiny, slabiky, rýmy, abeceda apod.
nn  různé dílčí dovednosti k nápravě a zmírnění 

dyslexie – cvičení očních pohybů, rozpětí očního 
rozmezí apod.
nn  čtenářské tabulky – umožňují různé způsoby práce

Pro učitele:
nn  obecné metodické poznámky k práci s jednotlivými 

typy cvičení a instrukce ke konkrétním cvičením
nn  možnost volit z více či méně náročných úkolů

Start with Click New
Miluška Karásková, Jiří Šádek

Angličtina se zvířátky
učebnice   159 Kč

Informace o dalších komponentech na  
www.ucebnice.fraus.cz.

Nebojte se angličtiny
učebnice   359 Kč

Informace o dalších komponentech na  
www.ucebnice.fraus.cz.

Start with Click New
učebnice   159 Kč
pracovní sešit   129 Kč

Informace o dalších komponentech na  
www.ucebnice.fraus.cz.

3
levels

2
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Sedmidílná učebnice angličtiny pro základní školy – 
díly Starter a 1–4 pokrývají 1. stupeň ZŠ; udělena 
doložka MŠMT.

nn  rozsah 90 hodin a více – vhodné pro výuku na 
základních školách i v kurzech jazykových škol 
nn  Starter – audio ‑orální kurz – učebnice vhodná 

do 1. třídy ZŠ
nn  prvky zážitkové pedagogiky, kreativní přístup, 

praktické činnosti, propojení aktivit s reálnými 
situacemi, možnost objevovat jazyk pomocí písní, 
her a říkadel 
nn  smysluplný vzdělávací cíl, rozvoj učebních stylů 

žáků, posilování tolerance a respektu k odlišným 
názorům
nn  unikátní kombinace rozvoje jazykových 

dovedností s přípravou na zkoušky Starters, 
Movers a Flyers přímo ve výuce
nn  systém Phonics – systematická práce s prvky 

mluveného a psaného jazyka, která podporuje 
rozvoj čtenářské dovednosti

Pro učitele: 
nn učebnice, pracovní sešit a příručka učitele
nn Posters – výukové plakáty ke každému dílu
nn Flashcards – Obrázkové karty 
nn  Tests CD ‑ROM and Audio CD – samostatný  

CD ‑ROM s testy – Progress test po každé lekci a test 
ve formátu YLE + závěrečný End ‑of ‑course test
nn  software Presentation Plus DVD ‑ROM pro 

interaktivní tabuli – elektronická podoba učebnice, 
pracovního sešitu a DVD
nn  Cambridge Learning Management System 

(CLMS) – doplňkové materiály ve virtuálním 
prostředí
nn podpora při tvorbě ŠVP

Pro žáky a rodiče:
nn slovníčky – podle úrovní
nn  díl Starter – obsahuje CD ‑ROM s doplňkovými 

aktivitami 
nn  pracovní sešity úrovní 1–6 – umožňují přístup 

k online doplňkovým aktivitám na Cambridge 
Learning Management System (CLMS)

Kid’s Box
2nd edition

Caroline Nixon, Michael Tomlinson

Kid’s Box
učebnice   od 399 Kč
pracovní sešit   od 215 Kč

Informace o dalších komponentech na  
www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish.

DoPorUčUJEME

www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish 

Monty‘s Alphabet Book (Catherine Johnson ‑Stefanidou) – 
doplňkový sešit pro výuku a procvičování abecedy
Cambridge Alphabet Book (Olga Gasparova)
Primary i ‑Dictionaries Ë s. 11
Primary Copy Collections Ë s. 11

Kid’s Box 2nd edition, učebnice 1 Kid’s Box 2nd edition, učebnice 3

7
levels

eSample
available
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nn  sedmidílná učebnice s doložkou MŠMT, která 
volně navazuje na kurz Super Safari určený pro MŠ 
a sestavený stejným týmem autorů
nn  rozsah 90 hodin výuky a více
nn  učebnice jsou vhodné pro třídy s různou úrovní 

dovedností žáků, neboť obsahují hlavní a volitelné 
části obsahu 
nn  kurz systematicky rozvíjí jazykové dovednosti, 

myšlení, paměť a koncentraci tak, aby žáci plně 
využili svůj potenciál
nn  kurz podporuje rozvoj sociálních dovedností 

a kreativity prostřednictvím příběhů, povídek, 
CLIL kapitol a projektů 
nn  součástí učebnic je DVD ‑ROM a přístup k online 

doplňkovým materiálům pro žáky

Pro učitele:
nn  software Presentation Plus DVD ‑ROM pro 

interaktivní tabuli – elektronická podoba učebnice, 
pracovního sešitu a DVD
nn  Tests CD ‑ROM s testy
nn  Cambridge Learning Management System 

(CLMS) – doplňkové materiály ve virtuálním 
prostředí
nn  podpora při tvorbě ŠVP

Pro žáky a rodiče:
nn  slovníčky – podle úrovní
nn  aktivity na Cambridge Learning Management 

System (CLMS)

nn  nejrozšířenější a v praxi ověřený čtyřdílný kurz 
angličtiny pro 1. stupeň ZŠ s doložkou MŠMT
nn rozsah 60–80 hodin výuky
nn  velký výběr cvičení a aktivit podporuje 

přirozenou inteligenci dětí a jejich kognitivní 
dovednosti 
nn  učebnice nabízejí témata spojená s kulturou 

a životem v anglicky mluvících zemích  
a náměty pro zajímavé projekty
nn  slovníčky, podpora při tvorbě ŠVP

nn čtyřdílný kurz s doložkou MŠMT
nn rozsah 80–100 hodin výuky
nn výuka čtení a psaní probíhá od 2. dílu
nn obsahuje poutavé aktivity, písničky a říkanky
nn učebnice rozvíjejí mezipředmětové vztahy
nn  žáci si mohou probranou látku opakovat v sekcích 

Show what you can do
nn slovníčky, tabulky návaznosti

nn čtyřdílný kurz s doložkou MŠMT
nn rozsah 70–120 hodin výuky
nn kapitoly v dílech 1 a 2 jsou založeny na příbězích
nn kapitoly v dílech 3 a 4 jsou uspořádány tematicky
nn CLIL v každé kapitole
nn  testy ke každé kapitole, doplňkové pracovní 

listy a další materiály dostupné na  
www.cambridge.org/englishladder
nn slovníčky

Playway to English
2nd edition

Herbert Puchta, Günter Gerngross

Join Us for English
Herbert Puchta, Günter Gerngross

Super Minds
Herbert Puchta, Günter Gerngross,  
Peter Lewis ‑Jones

Super Minds
učebnice   375 Kč
pracovní sešit   268 Kč

Informace o dalších komponentech na  
www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish.

Join Us for English
učebnice   od 352 Kč
pracovní sešit   od 212 Kč

Informace o dalších komponentech na  
www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish.

Playway to English
učebnice   425 Kč
pracovní sešit   285 Kč

The English Ladder
učebnice   340 Kč
pracovní sešit   195 Kč

Informace o dalších komponentech na  
www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish.

Další informace o titulech pro základní školu najdete na www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish.

The English Ladder
Susan House, Katharine Scott, Paul House

7
levels

4
levels

4
levels

4
levels

eSample
available

eSample
available

eSample
available
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Storyfun for Starters, 
Movers and Flyers
Karen Saxby

nn  ideální příprava na zkoušky YLE ve třech 
úrovních pro žáky ve věku od 7 do 12 let
nn rozsah 80–90 hodin výuky
nn  hravým a motivujícím způsobem procvičuje 

jazykové a testové dovednosti potřebné pro 
úspěšné zvládnutí zkoušek 
nn lze použít jako doplněk k obecné angličtině

Pro učitele:
nn  hry, zábavné aktivity a audionahrávky v Cambridge 

Learning Management System (CLMS) – možnost 
vytvářet virtuální třídy 
nn  software Presentation Plus obsahuje materiály pro 

práci s interaktivní tabulí
nn  příručka učitele zahrnuje kopírovatelné materiály, 

kompletní YLE test, podklady pro projektovou práci
nn detailní popis přípravy a požadavků zkoušek

Pro žáky: 
nn  online aktivity na Cambridge Learning Managment 

System (CLMS) přístupné pomocí kódu v učebnici
nn  mp3 audionahrávky ke stažení na webu
nn zábavná aplikace obsahující hru na slovní zásobu

nn  univerzální doplněk kterékoli učebnice angličtiny 
na ZŠ je zaměřený na rozvoj čtenářské dovednosti 
ve třech úrovních pro žáky ve věku od 7 do 12 let
nn rozsah 15–30 hodin výuky 
nn  10 poutavých ilustrovaných příběhů v úrovních 

Starter, Mover a Flyer 
nn  procvičování zábavnou formou ve formátech 

úloh YLE

Pro učitele:
nn  příručky pro učitele obsahují nahrávky všech 

příběhů, kopírovatelné pracovní listy a shrnutí 
gramatiky a slovní zásoby z jednotlivých příběhů

Fun for Starters, Movers 
and Flyers
3rd edition

Anne Robinson, Karen Saxby

Young Learners 
(YLE) Tests: Starters, 
Movers, Flyers

Všechny děti si rády hrají a soutěží. 
Zkoušky Cambridge English: 
Young Learners (YLE) Test umožní 
porovnat výsledky a získat 
první „medaile“ za úspěchy 
v angličtině. Právě na medailích, 
které žáky motivují, je systém 
hodnocení YLE postaven. 

Proč jezdí sportovci na olympiádu? 
Protože chtějí změřit své síly 
v mezinárodním měřítku.  
Každé dítě, které absolvuje 
zkoušku YLE, získá certifikát 
Cambridge, což je určitě skvělá 
motivace pro další studium jazyka.

DoPorUčUJEME

www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish 

YLE Practice Tests: Cambridge Young Learners English 
Tests 1–9, skutečné testy minulých let Ë s. 33

Fun for Starters, Movers and Flyers
učebnice   358 Kč

MP3 audionahrávky ke stažení na www.cambridge.org/funfor.

Storyfun for Starters, Movers and Flyers
učebnice   315 Kč

Informace o dalších komponentech na  
www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish. Word Fun World App

3
levels

3
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available

eSample
available
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Každá kniha zahrnuje kopírovatelné listy pro žáky 
a podrobný didaktický návod k práci s těmito listy.
 
Kolekce obsahuje:
Primary Activity Box, Primary Communication Box, 
Primary Curriculum Box, Primary Grammar Box, 
Primary Music Box, Primary Pronunciation Box, 
Primary Reading Box, Primary Vocabulary Box

Primary Grammar Box
nn  více než 50 aktivit, které dětem představují 

anglickou gramatiku
nn  směs her – od 20 minut po celou vyučovací hodinu

Primary Vocabulary Box
nn  přes 70 aktivit procvičujících slovní zásobu 

zábavnou formou
nn  hry, puzzle, hledání slov, křížovky atd.

Primary Activity Box + audio CD
nn  více než 50 úkolů procvičujících anglickou výslovnost
nn  CD obsahuje cvičení typu „Poslouchej a udělej“, 

kreativní diktáty, písničky, říkanky a básničky

CD ‑ROM je k dispozici ve 3 úrovních: Starters, Movers 
a Flyers. Slovní zásoba potřebná ke zvládnutí zkoušek 
YLE (300 slov) je procvičována pomocí animovaných 
povídek, písniček (včetně karaoke verzí) a her. 
Classroom CD navíc obsahuje pracovní listy a karty 
v PDF formátu k vytištění. 
K dispozici je také CD ‑ROM s pracovním sešitem.

Flexibilní doplněk pro zpestření výuky dětí, které 
teprve začínají s angličtinou. Pečlivě vybraná slovní 
zásoba se neustále opakuje a přispívá k vývoji 
dovednosti poslechu a mluvení. Učitelé mohou 
využívat audia a učitelskou knihu, kde najdou tipy 
pro práci s dětmi na rozdílných úrovních dovedností. 
Příručka učitele obsahuje navíc pracovní listy, 
nápady na hry a další aktivity. Některé knihy 
v úrovních 3 a 4 jsou napsány jako divadelní hry, 
které lze nacvičit se žáky.

Cambridge StorybooksPrimary i Dictionary
Anna Wieczorek, Garan Holcombe

Primary Cambridge 
Copy Collection
kolekce kopírovatelných  
materiálů

Primary Cambridge Copy Collection 
(Beginner–Elementary)
Primary Grammar Box   1 120 Kč
Primary Vocabulary Box   1 090 Kč
Primary Activity Box   1 240 Kč
další tituly   od 1 090 Kč

Podrobný seznam titulů na www.cambridge.org/ccc. 
Kompletní nabídku kopírovatelných materiálů naleznete na s. 42.

Primary i ‑Dictionary (Starters, Movers, Flyers)
pracovní sešit   740 Kč

Cambridge Storybooks
A Cat for Tom   128 Kč
Why Do Raindrops Fall?   118 Kč
další tituly   od 88 Kč

Podrobný seznam titulů na www.cambridge.org/youngreaders.

Další informace o titulech pro základní školu najdete na  
www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish.Primary i ‑Dictionary, Demo ‑Animals

3
levels
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angličtina pro 2. stupeň Zš  
a víceletá gymnáZia

titul strana SERR

Your Space 
Nakladatelství Fraus 13 A1 A2 — — — — —

Cambridge English Prepare! 
Cambridge University Press 14 A1 A2 B1 — B2 — —

Way to Win 
Nakladatelství Fraus 15 A1 A2 — — — — —

More 
Cambridge University Press 15 A1 A2 B1 — — — —

Messages 
Cambridge University Press 15 A1 A2 B1 — — — —

Eyes open 
Cambridge University Press 16 A1 A2 B1 B1+ — — —

Secondary Cambridge Copy  
Collection Cambridge University Press

16 A1 A2 B1 B1+ B2 — —

Active Grammar 
Cambridge University Press 16 A1 A2 B1 B1+ B2 C1 C2

oficiální přípravné kurzy ke zkouškám 
Cambridge English Cambridge University Press

17 — A2 B1 B1+ B2 C1 —
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Čtyřdílný soubor učebnic určený pro výuku angličtiny 
na 2. stupni základních škol a v odpovídajících ročnících 
víceletých gymnázií; udělena doložka MŠMT.

nn  rozsah 80 hodin základní výuky, s možností rozšíření 
až na 120 hodin
nn  témata v souladu s RVP ZV zpracovaná atraktivně 

pro dnešní digitální generaci
nn  integrované prvky CLIL
nn  živý jazyk dnešních teenagerů – autentické fráze 

pro přirozenou komunikaci s vrstevníky
nn  Cambridge Learner Corpus – identifikace typických 

českých chyb a jejich náprava
nn  utváření a rozvoj klíčových kompetencí – kromě 

komunikativní kompetence také např. kompetence 
k řešení problémů a kompetence k učení
nn  využití znalostí z češtiny při práci s gramatikou
nn  speciální lekce věnovaná kultuře a různým aspektům 

běžného života v ČR i anglosaských zemích 

nn  ke každé tištěné učebnici i ‑učebnice Flexibooks 
ZDARMA – interaktivní učebnice Your Space 
obsahuje navíc oproti tištěné učebnici videa, 
interaktivní cvičení, audionahrávky, ozvučený 
slovníček namluvený rodilým mluvčím a další typy 
multimediálních materiálů
nn  využití i pro mobilní zařízení – Your Space nyní 

využívejte skutečně kdekoliv a kdykoliv: pracujte 
ve třídě s učebnicí nebo interaktivní tabulí, doma 
s pracovním sešitem či notebookem, na cestě 
s tabletem, nebo dokonce s mobilním telefonem
nn  úspěch v mezinárodních zkouškách – v kombinaci 

s přípravnými materiály dovede žáky ke složení 
mezinárodních zkoušek Cambridge English 
Young Learners na úrovni Flyers nebo Cambridge 
English Key (podle Cambridge English Language 
Assessment)

nn  motivace a vyšší efektivita výuky – probouzí 
a udržuje zájem žáků o jazyk, dává jim „prostor“ 
k objevování sebe i okolí, ke sdílení jejich zkušeností, 
poskytuje zpětnou vazbu a sleduje jejich pokrok
nn s přehledem k úrovni A2 podle SERR

Pro učitele:
nn učitelská licence Flexibooks
nn audionahrávky k pracovnímu sešitu
nn testy a klíče, slovníčky
nn audionahrávky k testům
nn podpora při tvorbě ŠVP

Pro žáky:
nn žákovská licence Flexibooks
nn aplikace WordTrainer FRAUS
nn audionahrávky k pracovnímu sešitu
nn slovníčky, komiks, online hry

Your Space
angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia

Martyn Hobbs, Julia Starr Keddle,  
Helena Wdowyczynová, Lucie Betáková, Martina Holková

Your Space
učebnice   249 Kč
pracovní sešit   149 Kč

Informace o dalších komponentech na  
www.ucebnice.fraus.cz.

My part of Europe

My Europe 99

My Country (by Eva)
4 Read Eva’s article in the school magazine and answer the questions.

1 What can you do in the forests and mountains? 
2 Is the Czech Republic famous for windsur ng?
3 Where can you meet street musicians? 
4 Where can you see a mammoth?
3 Where can you meet street musicians?
4 Where can you see a mammoth?

The Czech Republic is 

a  won derful European 

country with a population 

of about 10 million. We 

haven’t got a King or 

a Queen, we’ve got a 

President. We speak Czech 

in the Czech Republic. The re 

are lots of fantastic places which you can 

explore! There are mysterious castles, 

very old towns and villages, fo rests and 

mountains where you can walk, pick 

mushrooms or blueberries. You can 

also hike, cycle or ski in the winter, and 

you can swim, fish, windsurf or canoe 

in the rivers and lakes in the summer. 

The Czech Republic is also famous for 

sport — especially football, ice hockey 

and tennis    — and films, classical music 

or beer. Do you know 

the names Petr Čech, 

Jaromír Jágr, Petra Kvitová, 

Mi loš Forman, Antonín 

Dvořák? Who are they?  

Prague is our capital city. 

The re are over 1 million people living 

there. Prague is about 1,200 years 

old. You can find lots of old buildings, 

cathedrals, parks and other fantastic 

places there. I love Prague Castle! The 

Czech President lives there. There is 

the Charles Bridge there — an old stone 

bridge. It’s always crowded. You can 

meet street musicians and artists there. 

You can also take a boat trip on the ri ver.  

It’s fun!  There are brilliant mu seums, 

too. The National Mu seum is 

hu ge! There is a mammoth there! 

Of course, it isn’t alive! Go to Prague Zoo 

if you like animals. They are cute! I like 

going shopping in Prague. I usually buy 

some cool clothes. There are brilliant 

shops in Wenceslas Square! 

My Country
by Eva

Český Krumlov

St. Vitus Cathedral

the Zvíkov Castle

The National Museum

Lipno Lake

The Charles Bridge

a traditional village

Prague Zoo

the Prague Castle

the Vltava River

»  Visit the Czech Republic and Prague and enjoy it!

MY LIFE   —   SCHOOL MAGAZINE
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5 Are the sentences true or false? Correct the false sentences.
1 There aren’t many interesting places in the Czech Republic.    
2 There are 2 million people in Prague.  4 There are always lots of people on Charles Bridge.
3 You can  nd old cathedrals in Prague. 5 The National Museum is quite small.

YourSPace1_s098-101-CZ_UC.indd   99 21.02.16   18:50

8A Language space

90 Unit 8 Places

Present continuous – positive 

1 Complete the sentence. Use the table 
to help you. 

I am (’m)

reading.

you are (’re)
he 
she is (’s)
it
we
you are (’re)
they

Present continuous spelling rules 
wear  wearing
write  writing
dance  dancing
stop  stopping
travel  travelling
study  studying

2 Write the -ing form of these verbs.

walking

say walk

sit
take

run
have

eat drive

makewin
ridestay

3       2.51  Listen and number the activities. 
play computer games   watch TV   
listen to music   eat pizza  
talk on the phone   ride a bike  
do homework   play football  

4  Write about each activity. 

She’s playing football. 

5 Complete the sentences. Use the 
present continuous.

 Get it right!
Remember to use the correct form of the 
verb:
I’m going home. NOT I’m go home.

Language space

We 1  (have) a great time. 

Anna and Sarah 2  (dance). 

Abi 3  (take) photos. David 

and Karim 4  (swim). Eddie’s 

dog 5  (run). Joel 6  

(play) the guitar. Georgia 7  

(sing) a pop song. I 8  (talk) on 

the phone. 

’re having

I  writing text 
messages and Max 

 reading them. 

YourSPace1_s088-097-CZ_UC.indd   90 25.08.15   13:50

Your Space, učebnice 1

4
levels

WordTrainer FRAUS
WordTrainer FRAUS je aplikace určená pro inter‑
aktivní procvičování slovíček z jazykových učebnic 
Nakladatelství Fraus. Nabízí ucelenou sadu kartiček 
obsahujících kompletní slovní zásobu učebnic.
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  angličtina pro 2. stupeň Zš a víceletá gymnáZia  

nn  sedmidílná učebnice angličtiny s integrovanou 
přípravou na mezinárodní zkoušky vhodná pro 
2. stupeň ZŠ (díly 1–3 s doložkou MŠMT),  
SŠ s maturitou a gymnázia
nn  rozsah 80 hodin výuky a více, dle požadované 

úrovně 
nn  obecná angličtina z reálného života – aktivní 

základní slovní zásoba, témata zajímavá pro žáky, 
rovnoměrný rozvoj všech jazykových dovedností, 
poutavé videorozhovory
nn English Profile – moderní jazyk podle SERR
nn  příprava na mezinárodní zkoušky – srozumitelná, 

systematická, ale nenásilná – úlohy ve formátu 
požadovaném u zkoušek jsou vytvořeny přímo 
experty ze zkouškového centra Cambridge English 
Language Assessment 
nn  Cambridge Learner Corpus – analýza typických chyb 

dané úrovně a doporučení, jak se jich vyvarovat 

Pro učitele:
nn  software Presentation Plus DVD ‑ROM na 

interaktivní tabuli – vše na jednom místě 
v elektronické podobě 
nn  Cambridge Learning Management System – 

možnost vytvářet virtuální třídy
nn  Cambridge English Practice Testbank – 

autentická příprava na zkoušky 
nn  podpora při tvorbě ŠVP – kontaktujte  

prague@cambridge.org

Pro žáky: 
nn pracovní sešit také v online podobě
nn  Cambridge Learning Management System – 

vstup do virtuální třídy 
nn hry a aktivity na www.cambridge.org/prepare 
nn slovníčky

Joanna Kosta

Melanie Williams

Series Editor: Annette Capel

Prepare!
STUDENT’S BOOK

Level 2

A2

Joanna Kosta

Melanie Williams

Series Editor: Annette Capel

Prepare!
STUDENT’S BOOK

Level 1

A1

Cambridge English Prepare!
učebnice   od 395 Kč
pracovní sešit   250 Kč

Informace o dalších komponentech na  
www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish.

DoPorUčUJEME

www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish 

Essential/English Grammar in Use Ë s. 36
Active Grammar 1, 2 Ë s. 16
Cambridge Experience Readers Ë s. 43
Cambridge Discovery Education™ Interactive Readers Ë s. 43
Secondary Cambridge Copy Collection Ë s. 16

Cambridge English Prepare! 
Joanna Kosta, Melanie Williams, James Styring, Nicholas Tims, Niki Joseph, Annette Capel

hlavní redaktorka série Annette Capel

Cambridge English Prepare!, Level 3, učebnice

7
levels

eSample
available
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 	 angličtina	pro	2.	stupeň	ZŠ	a	víceletá	gymnáZia	  

Charakteristika učebnice:
nn posilování mezipředmětových vztahů
nn praktické využití jazykového portfolia
nn motivační úvodní stránky
nn  reálie anglicky mluvících zemí, čerpání 

z denního života dětí odpovídajícího věku
nn  abecední slovní zásoba s přepisem 

výslovnosti a překladem
nn množství atraktivních fotografií
nn poutavě ilustrované příběhy
nn úkoly pro vlastní tvorbu a projev
nn cvičení zaměřená na porozumění
nn aktivní rozšiřování slovní zásoby
nn  krátké příběhy určené k četbě po určitých 

etapách výuky
nn písničky
nn  přepis výslovnosti ve zjednodušené formě 

i formě mezinárodní
nn gramatické přehledy s vysvětlením a příklady
nn  možnost induktivního i deduktivního přístupu 

ke gramatice
nn  nabízí pestrou řadu aktivit, dostatek poslechů 

(namluveno rodilými mluvčími), čtivých příběhů 
ze života dětí s výchovnými prvky, které jsou 
podány nenásilnou formou (směřování k toleranci 
vůči národnostním rozdílům, podněty k úvaze 
o každodenních etických otázkách)
nn  poskytuje dostatečnou variabilitu tím, že nabízí 

možnost induktivního i deduktivního přístupu 
a součástí lekcí jsou cvičení označená PLUS, 
která mohou být využita studenty víceletých 
gymnázií nebo nadanějšími

nn  čtyřdílná učebnice angličtiny vhodná pro žáky ZŠ 
již od 5. třídy (díly 1–4 s doložkou MŠMT) – 
součástí 1. dílu je Starter 
nn rozsah 80–90 hodin výuky a více
nn  multimediální a interaktivní podoba, systematicky 

buduje gramatický systém a rozvíjí čtenářskou 
gramotnost
nn  Learn MORE through English; Learn MORE about 

Culture – integrované prvky CLIL
nn  Writing for your Portfolio – ucelený systém 

sebehodnocení
nn  Exam practice – integrovaná příprava na jazykové 

zkoušky 
nn  Learning to Learn – výchova k žákovské 

samostatnosti

Pro učitele:
nn  software Presentation Plus DVD ‑ROM na 

interaktivní tabuli – vše na jednom místě 
v elektronické podobě
nn  Testbuilder CD ‑ROM/Audio CD – software 

pro vytváření vlastních testů 
nn  podpora při tvorbě ŠVP – kontaktujte  

prague@cambridge.org

Pro žáky: 
nn online procvičování
nn Cyber Homework – virtuální prostředí
nn  ke 2. vydání lze použít pracovní sešit v českém 

jazyce z 1. vydání
nn slovníčky

nn  čtyřdílná učebnice angličtiny vhodná pro žáky 
ZŠ již od 5. třídy (díly 1–4 s doložkou MŠMT) – 
komunikativně zaměřený kurz se silnou zpětnou 
vazbou, nenásilnou formou připravuje na Cambridge 
English: Key a Preliminary
nn rozsah 80–90 hodin výuky a více
nn  ideální pro třídy s různou úrovní dovedností – 

odstupňovaná cvičení a rozšiřující aktivity pro 
rychlejší žáky
nn  Use What You Know – aktivní využití poznatků 

získaných ve třech praktických krocích 

Pro učitele:
nn DVD + Activity Booklet
nn  EAL Teacher’s Resource CD ‑ROM s kopírovatelnými 

materiály
nn  podpora při tvorbě ŠVP – kontaktujte  

prague@cambridge.org

Pro žáky:
nn  Infoquests – speciální webové rozhraní 

pro miniprojekty 
nn slovníčky

Way to Win 
české zpracování Lucie Betáková,  
Kateřina Dvořáková

More! 
2nd edition

Herbert Puchta, Jeff Stranks, Günter Gerngross, 
Christian Holzmann, Peter Lewis ‑Jones

Messages 
Diana Goodey, Noel Goodey, Miles Craven, 
Meredith Levy

Way to Win
učebnice   189 Kč
pracovní sešit   125 Kč

Informace o dalších komponentech na  
www.ucebnice.fraus.cz.

More!
učebnice   355 Kč
pracovní sešit   265 Kč

Informace o dalších komponentech na 
www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish.

Messages
učebnice   425 Kč
pracovní sešit   295 Kč

Informace o dalších komponentech na 
www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish.

DoPorUčUJEME

www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish 

Essential/English Grammar in Use Ë s. 36
Active Grammar 1, 2 Ë s. 16
Cambridge Experience Readers Ë s. 43
Cambridge Discovery Education™ Interactive Readers Ë s. 43
Secondary Cambridge Copy Collection Ë s. 16

Řada se orientuje na komunikativní potřeby studentů, 
a to za využití mezipředmětových vztahů a dynamického 
postupu gramatiky. Ve čtyřech dílech dovede žáky 
2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých 
gymnázií od úrovně A1 do úrovně A2; udělena 
doložka MŠMT. 

nn  moderní témata v souladu s RVP ZV – 
jazykové lekce zapojují průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy
nn  velké rozpětí aktivit – učitel může respektovat 

individuální potřeby žáků
nn  systematicky probíraná gramatika – učebnice 

umožňují uplatnit induktivní i deduktivní přístup
nn  sebehodnocení a tipy na učení – žáci snáze rozvíjejí 

své studijní dovednosti a návyky

Pro učitele:
nn  souvislé texty pro rozvoj čtenářské gramotnosti – 

v tištěné i elektronické příručce učitele spolu 
s náměty k využití
nn  podpora při tvorbě ŠVP – roční plán rozložení učiva
nn  doplňkové materiály – na www.fraus.cz/ELT
nn  interaktivní podoba učebnic – učitelská licence 

Flexibooks nebo školní multilicence FlexiLearn

Pro žáky: 
nn  WordTrainer FRAUS – aplikace pro efektivní 

procvičování slovní zásoby z učebnice
nn  Flexibooks – interaktivní podoba učebnice k využití 

ve škole i pro domácí přípravu
nn  slovníček a shrnutí gramatiky přímo v učebnici
nn  vyjímatelný přehled základního učiva 

v pracovním sešitě

4
levels

4
levels

4
levels

eSample
available

eSample
available
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 	 angličtina	pro	2.	stupeň	ZŠ	a	víceletá	gymnáZia	  

nn  čtyřdílná učebnice angličtiny vznikla ve spolupráci 
s Discovery EducationTM

nn  vhodná pro 2. stupeň ZŠ (díly 1 a 2 s doložkou 
MŠMT) a všechny typy SŠ
nn rozsah 80–90 hodin výuky 
nn  Be curious. Discover. Learn. – zajímavá témata 

z celého světa ve vizuální a interaktivní podobě 
s integrovanými prvky CLIL
nn  4 videoklipy v každé lekci – základní slovní 

zásoba v reálném světě, témata poutavá pro 
žáky, nahlédnutí do zajímavých míst a kultur 
prostřednictvím angličtiny
nn  rozvoj jazykových dovedností s důrazem na 

porozumění a komunikaci 

Pro učitele: 
nn  software Presentation Plus DVD ‑ROM na 

interaktivní tabuli – vše na jednom místě 
v elektronické podobě
nn   Cambridge Learning Management System – 

možnost vytvářet virtuální třídy
nn  Cambridge Discovery EducationTM Interactive 

Readers – rozšiřující četba 
nn  podpora při tvorbě ŠVP – kontaktujte  

prague@cambridge.org 

Pro žáky: 
nn pracovní sešit s online aktivitami
nn combo verze učebnice a pracovního sešitu
nn  Cambridge Learning Management System – 

vstup do virtuální třídy 
nn hry a aktivity na www.cambridge.org/eyesopen 
nn slovníčky

Teen World
nn  obsahuje 17 témat vhodných pro tuto věkovou 

skupinu, např. rodina a přátelé, móda a vizáž, 
hrdinové a hrdinky, peníze apod. 
nn  každé téma nabízí aktivity zpracované ve třech 

úrovních – elementary, intermediate a upper‑
‑intermediate

Film, TV and Music
nn  obsahuje 40 kopírovatelných aktivit k tématu film, 

televize a hudba 

Pairwork and Groupwork
nn  materiály určené pro rozvoj komunikativních 

dovedností při skupinové práci a práci ve dvojicích
nn  17 různých témat s aktivitami na úrovních 

elementary, intermediate a upper ‑intermediate

Imaginative Projects
nn  bohatá zásoba kopírovatelných materiálů 

vycházejících z projektové práce
nn  podporuje představivost žáků a motivuje je 

k tomu, aby během tvoření projektů používali jako 
dorozumívací prostředek angličtinu 

Activity Box
nn  soubor vysoce motivujících aktivit pro žáky 

ve věku 11 až 14 let
nn  procvičují abecedu, čísla, spelling a zaměřují se 

na vytváření slovní zásoby, procvičování gramatiky, 
psaní a všeobecné komunikace

Tato třídílná učebnice gramatiky je určena pro 
samostudium, ale hodí se i pro výuku na školách. 
Pokrývá všechny gramatické jevy, které je nutné si 
osvojit na úrovních A1–C2. Učebnice se vyznačuje 
tím, že prezentuje v každé kapitole najednou několik 
gramatických jevů, se kterými se studenti potkali 
v předchozím textu. Tím studenty výborně připravuje na 
komunikaci mimo výuku.

nn  zajímavé články na začátku každé kapitoly – 
čerpají témata z historie, zeměpisu i přírodních věd, 
slouží k prezentaci gramatiky a zároveň poskytují 
studentům možnost poznávat svět kolem
nn  upozornění na nejčastější chyby – speciální sekce 

pravidelně upozorňují studenty na časté chyby 
a radí, jak se jim vyhnout 
nn  CD ‑ROM – obsahuje doplňková cvičení ve formátu 

zkoušek a také testy 
nn  metodická příručka (Teacher’s Guide) zdarma – 

na www.cambridge.org/activegrammar je 
k dispozici ke stažení podrobná metodická příručka, 
která poskytne učitelům mnoho užitečných 
informací a rad, jak používat učebnici ve třídě. 
Poradí také, jak s učebnicí pracovat v různorodé 
skupině studentů (různá jazyková úroveň či věk).

Active Grammar
Fiona Davis, Wayne Rimmer, Jeremy Day, 
Mark Lloyd, Penny Ur

Secondary Cambridge 
Copy Collection
kolekce kopírovatelných materiálů 
pro teenagery

Eyes Open
Ben Goldstein, Cery Jones, Emma Heyderman, 
Eoin Higgins, David McKeegan

Eyes open
učebnice   390 Kč
pracovní sešit   240 Kč

Informace o dalších komponentech na  
www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish.

Active Grammar
učebnice   od 320 Kč

DoPorUčUJEME

www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish 

Essential/English Grammar in Use Ë s. 36
Cambridge Experience Readers Ë s. 43
Cambridge Discovery Education™ Interactive Readers Ë s. 43

Secondary Cambridge Copy Collection
Teen World   1 250 Kč
Film, TV and Music   1 330 Kč
Pairwork and Groupwork   1 200 Kč
Imaginative Projects   1 280 Kč
Activity Box   1 370 Kč

Kompletní nabídku kopírovatelných materiálů naleznete na s. 42.

4
levels

3
levels

3
levels

eSample
available

eSample
available
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více informací na www.cambridge.org/elt/exams

COMPLETE 
SéRiE 5 UčEbNiC

Key for Schools 
PET 
First for Schools 
First 
Advanced

cílená příprava na mezinárodní zkoušky

Complete Key for Schools 
a Complete PET

vhodné pro 2. stupeň ZŠ (doložka MŠMT),  
SŠ s maturitou a gymnázia

COMPACT 
SéRiE 5 UčEbNiC

Key for Schools 
Preliminary for Schools 
First for Schools 
First 
Advanced

krátká a cílená příprava na mezinárodní 
zkoušky

Compact Preliminary for Schools 
a Compact First for Schools

vhodné pro 2. stupeň ZŠ, SŠ s maturitou 
a gymnázia (doložka MŠMT)

Kompletní přípravné materiály  
na mezinárodní zkoušky Cambridge English od strany 28.



titul strana SERR

Cambridge English Empower 
Cambridge University Press 19 A1 A2 B1 B1+ B2 C1 —

face2face 
Cambridge University Press 20 A1 A2 B1 B1+ B2 C1 —

First Choice 
Nakladatelství Fraus 20 A1 A2 B1 — B2 — —

English in Mind 
Cambridge University Press 21 A1 A2 B1 — B2 C1 —

Maturita in Mind 
Cambridge University Press 21 A1 A2 B1 — B2 C1 —

eurolingua English 
Nakladatelství Fraus 21 A1 A2 B1 — B2 — —

oficiální přípravné kurzy ke zkouškám 
Cambridge English Cambridge University Press

22 — A2 B1 B1+ B2 C1 C2

18 více informací na www.fraus.cz/ELT

angličtina pro střední školy a dospělé
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 	 angličtina	pro	střední	školy	a	dospělé	  

název
podtitul

autoři

Řada učebnic obecné angličtiny pro dospělé s možností 
průběžného online hodnocení pokroků studenta. 
Jedinečný online systém, zpracovaný Cambridge English 
Language Assessment, nabízí každému studentovi 
na míru aktivity k procvičování. Pomocí pravidelného 
individualizovaného online hodnocení student na konci 
kurzu získá osvědčení o své jazykové úrovni dle SERR 
(neboli Společného evropského referenčního rámce).

nn  obecná angličtina z reálného života – 
vyvážený rozvoj všech dovedností
nn  sekce praktické angličtiny doprovázené videi 

vytvořenými přímo pro učebnici
nn výrazná vizuální podpora
nn English Profile – moderní jazyk podle SERR
nn  Cambridge Learner Corpus – analýza typických 

chyb a doporučení, jak se jich vyvarovat
nn  možnost individualizovaného online hodnocení – 

online systém automaticky opraví cvičení, 
včetně písemného projevu 
nn  flexibilita pro každého – tištěná učebnice s online 

pracovním sešitem, tištěná učebnice a tištěný 
pracovní sešit, e‑kniha či samostatný online 
pracovní sešit

Pro učitele:
nn  obsáhlé učitelské knihy s doplňkovými 

kopírovatelnými materiály a extra tipy pro 
„fast finishers“ či heterogenní třídy se studenty 
na rozdílných jazykových úrovních
nn  zdarma online podpora na Cambridge Learning 

Management System – pracovní listy, poslechy 
a další doplňky
nn DVD ‑ROM s videi
nn doplňkové pracovní listy k videoklipům na webu
nn návod k práci s online komponenty na webu

Pro studenty:
nn slovníčky podle úrovní zdarma na webu
nn  gramatické příručky pro úrovně A1–B1 zdarma 

na www.cambridge.org/empower

PRE-INTERMEDIATE

STUDENT’S BOOK

B1

Adrian Doff, Craig Thaine
Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones 

WITH ONLINE ACCESS
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EDIATE STUDENT’S BOOK    W

ITH ONLINE ACCESS
Doff, Thaine, Puchta, Stranks, Lewis-Jones
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C1 Advanced

Elementary

B1+

A1

Intermediate

Starter

A2

B2 Upper Intermediate

B1 Pre-Intermediate

B1 English Profile
 www.englishprofile.org

Includes access to:
• tests from Cambridge English  

Language Assessment
• personalised practice
• online workbook

ONLINE ACCESS

cambridgelms.org/empower

Other components include:

Teacher’s Book
Presentation Plus DVD-ROM
Class Audio CDs
Class DVD

EMPOWEREMPOWEREMPOWER
B1 PRE-INTERMEDIATE STUDENT’S BOOKB1 PRE-INTERMEDIATE STUDENT’S BOOKB1 PRE-INTERMEDIATE STUDENT’S BOOK

Adrian Doff, Craig Thaine, Adrian Doff, Craig Thaine, Adrian Doff, Craig Thaine, 
Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones 

Cambridge English EmpowerCambridge English EmpowerCambridge English Empower is a general English course for  is a general English course for  is a general English course for Cambridge English Empower is a general English course for Cambridge English EmpowerCambridge English EmpowerCambridge English Empower is a general English course for Cambridge English Empower is a general English course for Cambridge English Empower is a general English course for Cambridge English EmpowerCambridge English EmpowerCambridge English Empower is a general English course for Cambridge English Empower
adult and young adult learners that combines course content adult and young adult learners that combines course content adult and young adult learners that combines course content 
from Cambridge University Press with validated assessment from Cambridge University Press with validated assessment from Cambridge University Press with validated assessment 
from Cambridge English Language Assessment.from Cambridge English Language Assessment.from Cambridge English Language Assessment.

This unique mix of engaging classroom materials and reliable This unique mix of engaging classroom materials and reliable This unique mix of engaging classroom materials and reliable 
assessment, with personalised online practice, enables learners assessment, with personalised online practice, enables learners assessment, with personalised online practice, enables learners 
to make consistent and measurable progress.to make consistent and measurable progress.to make consistent and measurable progress.

The course provides:The course provides:The course provides:

• intriguing images, texts and video designed to arouse • intriguing images, texts and video designed to arouse • intriguing images, texts and video designed to arouse 
curiosity and get students talkingcuriosity and get students talkingcuriosity and get students talking

• unit progress tests and mid-course and end-of-course • unit progress tests and mid-course and end-of-course • unit progress tests and mid-course and end-of-course 
competency tests delivered through the Cambridge Learning competency tests delivered through the Cambridge Learning competency tests delivered through the Cambridge Learning 
Management System (CLMS)Management System (CLMS)Management System (CLMS)

• manageable learning with a syllabus informed by English • manageable learning with a syllabus informed by English • manageable learning with a syllabus informed by English 
Profi le and the Cambridge English Corpus, ensuring students Profi le and the Cambridge English Corpus, ensuring students Profi le and the Cambridge English Corpus, ensuring students 
encounter the most relevant language at the right point in encounter the most relevant language at the right point in encounter the most relevant language at the right point in 
their learningtheir learningtheir learning

cambridge.org/empowercambridge.org/empowercambridge.org/empower

System Requirements:

This product is optimised for use on the following systems and browsers: 

Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 
Windows 8.1. 
Supported browsers: Internet Explorer 10 
and 11, most recent version of Chrome, 
most recent version of Firefox
Mac OSX 10.8 and 10.9. 
Supported browsers: Safari 6.0 and 7.0
JavaScript must be enabled in the browser

Minimum internet speed: 3Mbps download 
and 512 Kbps upload speed per user
Firewall: Must allow delivery of content 
from multiple IP addresses

Hardware requirements:
Minimum screen resolution: 1024x768px
Microphone for voice recording activities

WITH ONLINE ACCESS

STUDENT’S BOOK

A2

Adrian Doff, Craig Thaine
Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones 

EM
POW

ER A2 ELEM
ENTARY STUDENT’S BOOK    W

ITH ONLINE ACCESS
Doff, Thaine, Puchta, Stranks, Lewis-Jones
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C1 Advanced

B1+

A1

Intermediate

Starter

B2 Upper Intermediate

B1 Pre-Intermediate

ElementaryA2

A2 English Profile
 www.englishprofile.org

System Requirements:

This product is optimised for use on the following systems and browsers: 

EMPOWEREMPOWEREMPOWER
A2 ELEMENTARY STUDENT’S BOOKA2 ELEMENTARY STUDENT’S BOOKA2 ELEMENTARY STUDENT’S BOOK

Adrian Doff, Craig Thaine, Adrian Doff, Craig Thaine, Adrian Doff, Craig Thaine, 
Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones 

Cambridge English EmpowerCambridge English EmpowerCambridge English Empower is a general English course for  is a general English course for  is a general English course for Cambridge English Empower is a general English course for Cambridge English EmpowerCambridge English EmpowerCambridge English Empower is a general English course for Cambridge English Empower is a general English course for Cambridge English Empower is a general English course for Cambridge English EmpowerCambridge English EmpowerCambridge English Empower is a general English course for Cambridge English Empower
adult and young adult learners that combines course content adult and young adult learners that combines course content adult and young adult learners that combines course content 
from Cambridge University Press with validated assessment from Cambridge University Press with validated assessment from Cambridge University Press with validated assessment 
from Cambridge English Language Assessment.from Cambridge English Language Assessment.from Cambridge English Language Assessment.

This unique mix of engaging classroom materials and reliable This unique mix of engaging classroom materials and reliable This unique mix of engaging classroom materials and reliable 
assessment, with personalised online practice, enables learners assessment, with personalised online practice, enables learners assessment, with personalised online practice, enables learners 
to make consistent and measurable progress.to make consistent and measurable progress.to make consistent and measurable progress.

The course provides:The course provides:The course provides:

• intriguing images, texts and video designed to arouse • intriguing images, texts and video designed to arouse • intriguing images, texts and video designed to arouse 
curiosity and get students talkingcuriosity and get students talkingcuriosity and get students talking

• unit progress tests and mid-course and end-of-course • unit progress tests and mid-course and end-of-course • unit progress tests and mid-course and end-of-course 
competency tests delivered through the Cambridge Learning competency tests delivered through the Cambridge Learning competency tests delivered through the Cambridge Learning 
Management System (CLMS)Management System (CLMS)Management System (CLMS)

• manageable learning with a syllabus informed by English • manageable learning with a syllabus informed by English • manageable learning with a syllabus informed by English 
Pro� le and the Cambridge English Corpus, ensuring students Pro� le and the Cambridge English Corpus, ensuring students Pro� le and the Cambridge English Corpus, ensuring students 
encounter the most relevant language at the right point in encounter the most relevant language at the right point in encounter the most relevant language at the right point in 
their learningtheir learningtheir learning

cambridge.org/empowercambridge.org/empowercambridge.org/empower

Other components include:

Teacher’s Book
Presentation Plus DVD-ROM
Class Audio CDs
Class DVD

Includes access to:
• tests from Cambridge English  

Language Assessment
• personalised practice
• online workbook

ONLINE ACCESS

cambridgelms.org/empower

Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 
Windows 8.1. 
Supported browsers: Internet Explorer 10 
and 11, most recent version of Chrome, 
most recent version of Firefox
Mac OSX 10.8 and 10.9. 
Supported browsers: Safari 6.0 and 7.0
JavaScript must be enabled in the browser

Minimum internet speed: 3Mbps download 
and 512 Kbps upload speed per user
Firewall: Must allow delivery of content 
from multiple IP addresses

Hardware requirements:
Minimum screen resolution: 1024x768px
Microphone for voice recording activities

WITH ONLINE ACCESS

Rachel Godfrey
 with Julian Oakley and Wayne Rimmer

TEACHER’S BOOK
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A1

EMPOWEREMPOWEREMPOWER
A1 STARTER WORKBOOKA1 STARTER WORKBOOKA1 STARTER WORKBOOK

Rachel GodfreyRachel GodfreyRachel Godfrey

Cambridge English Empower Cambridge English Empower Cambridge English Empower is a general English course for adult and is a general English course for adult and is a general English course for adult and 
young adult learners that combines course content from Cambridge young adult learners that combines course content from Cambridge young adult learners that combines course content from Cambridge 
University Press with validated assessment from Cambridge English University Press with validated assessment from Cambridge English University Press with validated assessment from Cambridge English 
Language Assessment.Language Assessment.Language Assessment.

This unique mix of engaging classroom materials and reliable This unique mix of engaging classroom materials and reliable This unique mix of engaging classroom materials and reliable 
assessment, with personalised online practice, enables learners to assessment, with personalised online practice, enables learners to assessment, with personalised online practice, enables learners to 
make consistent and measurable progress.make consistent and measurable progress.make consistent and measurable progress.

The course provides:The course provides:The course provides:

• intriguing images, texts and video designed to arouse curiosity    • intriguing images, texts and video designed to arouse curiosity    • intriguing images, texts and video designed to arouse curiosity    

and get students talkingand get students talkingand get students talking

• unit progress tests and mid-course and end-of-course competency• unit progress tests and mid-course and end-of-course competency• unit progress tests and mid-course and end-of-course competency

tests delivered through the Cambridge Learning Managementtests delivered through the Cambridge Learning Managementtests delivered through the Cambridge Learning Management

System (CLMS)System (CLMS)System (CLMS)

• manageable learning with a syllabus informed by English Profi le• manageable learning with a syllabus informed by English Profi le• manageable learning with a syllabus informed by English Profi le

and the Cambridge English Corpus, ensuring students encounter theand the Cambridge English Corpus, ensuring students encounter theand the Cambridge English Corpus, ensuring students encounter the

most relevant language at the right point in their learningmost relevant language at the right point in their learningmost relevant language at the right point in their learning

The Workbook includes:The Workbook includes:The Workbook includes:

• practice of all grammar, vocabulary and Everyday English• practice of all grammar, vocabulary and Everyday English• practice of all grammar, vocabulary and Everyday English

• extra reading and listening practice• extra reading and listening practice• extra reading and listening practice

• downloadable audio• downloadable audio• downloadable audio

cambridge.org/empowercambridge.org/empowercambridge.org/empower

Other components include:

Student’s Book
Teacher’s Book
Presentation Plus DVD-ROM
Class Audio CDs
Class DVD

WORKBOOK

WITH ANSWERS

Rachel Godfrey

 

 

ElementaryA2

B2 Upper Intermediate

B1 Pre-Intermediate

C1 Advanced

B1+ Intermediate

A1 Starter

A1 English Pro�le
 www.englishpro�le.org
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A1

Cambridge English Empower
Adrian Doff, Craig Thaine, Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis ‑Jones

WITH ONLINE ACCESS

STUDENT’S BOOK

A1

Adrian Doff, Craig Thaine
Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones 

EMPOW
ER A1 STARTER STUDENT’S BOOK    W
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ElementaryA2

B2 Upper Intermediate

B1 Pre-Intermediate

C1 Advanced

B1+ Intermediate

A1 Starter

A1 English Pro�le
 www.englishpro�le.org

System Requirements:

This product is optimised for use on the following systems and browsers: 

EMPOWEREMPOWEREMPOWER
A1 STARTER STUDENT’S BOOKA1 STARTER STUDENT’S BOOKA1 STARTER STUDENT’S BOOK

Adrian Doff, Craig Thaine, Adrian Doff, Craig Thaine, Adrian Doff, Craig Thaine, 
Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones 

Cambridge English EmpowerCambridge English EmpowerCambridge English Empower is a general English course for  is a general English course for  is a general English course for Cambridge English Empower is a general English course for Cambridge English EmpowerCambridge English EmpowerCambridge English Empower is a general English course for Cambridge English Empower is a general English course for Cambridge English Empower is a general English course for Cambridge English EmpowerCambridge English EmpowerCambridge English Empower is a general English course for Cambridge English Empower
adult and young adult learners that combines course content adult and young adult learners that combines course content adult and young adult learners that combines course content 
from Cambridge University Press with validated assessment from Cambridge University Press with validated assessment from Cambridge University Press with validated assessment 
from Cambridge English Language Assessment.from Cambridge English Language Assessment.from Cambridge English Language Assessment.

This unique mix of engaging classroom materials and reliable This unique mix of engaging classroom materials and reliable This unique mix of engaging classroom materials and reliable 
assessment, with personalised online practice, enables learners assessment, with personalised online practice, enables learners assessment, with personalised online practice, enables learners 
to make consistent and measurable progress.to make consistent and measurable progress.to make consistent and measurable progress.

The course provides:The course provides:The course provides:

• intriguing images, texts and video designed to arouse • intriguing images, texts and video designed to arouse • intriguing images, texts and video designed to arouse 
curiosity and get students talkingcuriosity and get students talkingcuriosity and get students talking

• unit progress tests and mid-course and end-of-course • unit progress tests and mid-course and end-of-course • unit progress tests and mid-course and end-of-course 
competency tests delivered through the Cambridge Learning competency tests delivered through the Cambridge Learning competency tests delivered through the Cambridge Learning 
Management System (CLMS)Management System (CLMS)Management System (CLMS)

• manageable learning with a syllabus informed by English • manageable learning with a syllabus informed by English • manageable learning with a syllabus informed by English 
Pro� le and the Cambridge English Corpus, ensuring students Pro� le and the Cambridge English Corpus, ensuring students Pro� le and the Cambridge English Corpus, ensuring students 
encounter the most relevant language at the right point in encounter the most relevant language at the right point in encounter the most relevant language at the right point in 
their learningtheir learningtheir learning

cambridge.org/empowercambridge.org/empowercambridge.org/empower

Other components include:

Teacher’s Book
Presentation Plus DVD-ROM
Class Audio CDs
Class DVD

Includes access to:
• tests from Cambridge English  

Language Assessment
• personalised practice
• online workbook

ONLINE ACCESS

cambridgelms.org/empower

Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 
Windows 8.1. 
Supported browsers: Internet Explorer 10 
and 11, most recent version of Chrome, 
most recent version of Firefox
Mac OSX 10.8 and 10.9. 
Supported browsers: Safari 6.0 and 7.0
JavaScript must be enabled in the browser

Minimum internet speed: 3Mbps download 
and 512 Kbps upload speed per user
Firewall: Must allow delivery of content 
from multiple IP addresses

Hardware requirements:
Minimum screen resolution: 1024x768px
Microphone for voice recording activities

WITH ONLINE ACCESS

Cambridge English Empower
učebnice   530 Kč
pracovní sešit   342 Kč

Informace o dalších komponentech na 
www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish. Cambridge English Empower, Intermediate, učebnice

DoPorUčUJEME

www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish 

Série Grammar in Use Ë s. 36
Série Vocabulary in Use Ë s. 37
Cambridge Learner’s Dictionary Ë s. 39
Cambridge Readers Ë s. 43

6
levels

eSample
available
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First Choice
angličtina pro střední školy

české zpracování Alena Telínová

Oblíbená šestidílná učebnice napomáhá rychlému 
pokroku především v mluvení. Hlavní důraz je kladen 
na slovní zásobu, praktickou gramatiku a využívání 
jazyka v různých situacích. Učebnice je vhodná pro 
studenty středních škol.

nn  důraz na poslech – v rámci poslechových cvičení 
si studenti procvičují také schopnost rozpoznávat 
různé varianty mluveného jazyka 
nn  sekce založené na práci s videi – oblasti 

praktického jazyka jsou prezentovány pomocí 
názorných videí 
nn  English Profile a Cambridge Learner Corpus – 

slovní zásoba i gramatika odpovídající konkrétní 
jazykové úrovni
nn Testmaker – CD ‑ROM pro vytváření vlastních testů

Pro učitele:
nn  příručka učitele – jednu třetinu publikace tvoří 

doplňkový materiál a testy, PDF příručky je 
k dispozici také na přiloženém DVD ‑ROMu
nn  úspora času při vyhodnocování domácí přípravy 

studentů – online pracovní sešity umožňují 
automatické vyhodnocení cvičení a sledování 
pokroku studentů
nn  Placement Test na www.cambridge.org/face2face 

ke stažení zdarma

Pro studenty:
nn  interaktivní procvičování a opakování na  

DVD ‑ROMu, který je součástí učebnice
nn slovníčky podle úrovní

Tato jedinečná čtyřdílná řada učebnic je založena na 
úkolovém učení prostřednictvím komunikativního 
přístupu. Je ideální pro studenty, kteří studují jazyk za 
konkrétním účelem (zahraniční studijní pobyt, pracovní 
pozice s AJ apod.). Řada dovede studenty středních škol 
a dospělé studenty od úrovně A1 do úrovně B2.

nn  úkolové učení (task ‑supported approach) – lekce 
staví na reálných mimojazykových úkolech, 
při jejichž plnění si studenti osvojují potřebný jazyk
nn  komunikativní přístup – je hlavním metodickým 

přístupem učebnice
nn  autentický jazyk – základem lekcí jsou reálné 

situace, k jejichž řešení studenti použijí přirozený, 
autentický jazyk
nn  vytváření miniscénářů – reálné situace lze nacvičit 

přímo ve třídě a zároveň tak dát podnět k diskuzím 
o různých životních stylech
nn  možnost kombinovat učebnici s dalšími materiály – 

studenti mají k dispozici pracovní sešit, ve třídě 
mohou využít interaktivní podobu učebnice ve 
formátu FlexiLearn s vrstvou i ‑cvičení (k 1. dílu) 

Pro učitele:
nn  FlexiLearn – interaktivní učebnice s vrstvou i ‑cvičení
nn  řada doplňkových materiálů v příručce učitele, 

v i ‑učebnici FlexiLearn i na www.fraus.cz/ELT
nn  anglická i česká verze příručky učitele k 1. dílu

Pro studenty:
nn  samostatný slovníček vložený do učebnice – 

možnost procvičovat slovíčka a ověřit si jejich 
použití v příkladových větách

face2face
2nd edition

Chris Redston, Gillie Cunningham

face2face
učebnice   590 Kč
pracovní sešit   315 Kč

Informace o dalších komponentech na  
www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish.

DoPorUčUJEME

www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish 

Cambridge English Teacher Ë s. 45
Essential/English/Advanced Grammar in Use Ë s. 36
Active Grammar 1, 2, 3 Ë s. 38
Cambridge Copy Collection Ë s. 42
English Vocabulary, Idioms, Collocations, Phrasal Verbs 
in Use Ë s. 37
Slovníky Ë s. 39–41

First Choice
učebnice   349 Kč
pracovní sešit*   139 Kč

* Dostupný pouze pro úrovně A1 a A2.
Informace o dalších komponentech na  
www.ucebnice.fraus.cz.

!
(a pair of) jeans

(a pair of) shorts

(a pair of) sunglasses

a jeans/a shorts/a  

sunglass

Pair work

108 one hundred and eight

Focus 1 Preparing for a trip

Shopping & prices • Offers & suggestions • Asking the way •

Everyday travel items • Shopping phrases •

will for offers & spontaneous decisions • Directions

Out & about11

Vocabulary 1 Make a word spider.

Tara has a trip to Barcelona this weekend. Here are some things she
might pack. Make a word spider with the items. Then add more words.

adapter evening dress mobile phone shampoo

batteries guidebook money (pair of) shorts

book hairdryer MP3-player (pair of) sunglasses

bottle of water hat passport sunscreen

brush & comb jacket pen & paper ticket

camera (pair of) jeans phrasebook T-shirts

coat map pullover umbrella

dictionary medicine sandals walking shoes

Clothes & shoes

Packing for a holiday

Cosmetics, etc.

Valuables Tourist essentials

FCh A1-UC_s001-176.qxp6  14.4.2008  9:06  Str. 108

First Choice A1, učebnice
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Tento celosvětově uznávaný šestidílný kurz je 
speciálně určen dospívající mládeži. Všechny aspekty 
jazyka jsou zde v naprosté rovnováze s jasným cílem: 
udržet zájem studentů a motivovat je při výuce. 

nn  jazyk vycházející z každodenního života 
teenagerů – představení literatury, slovní zásoby 
i práce s nejčastějšími chybami jsou koncipovány 
tak, aby ukázaly angličtinu v reálném životě 
mladých lidí
nn  až 180 vyučovacích hodin – z běžných  

80–90 hodin lze výuku významně rozšířit 
nn  online pracovní sešity – s automatickým 

vyhodnocováním cvičení a domácí přípravy
nn Testmaker – CD ‑ROM pro vytváření vlastních testů
nn slovníčky – k dílům Starter a úrovni 1

Kombinací učebnice English in Mind a českých 
pracovních sešitů vznikla výborná pomůcka pro 
přípravu na českou maturitu z anglického jazyka, 
vhodná převážně pro odborné školy. Je opatřena 
doložkou MŠMT.

nn příprava na maturitu šitá na míru studentům SOŠ
nn  slovníčky a gramatický přehled v češtině – 

součástí českých pracovních sešitů (usnadňují 
pochopení gramatiky), ke každému dílu učebnice 
existují dva české pracovní sešity

Díky této řadě učebnic si studenti kromě jazyka osvojují 
a dále rozvíjejí studijní dovednosti a návyky – zjistí, 
jak se efektivněji učit. Čtyřdílná řada vytvořená pro 
studenty středních škol a jazykových kurzů vede od 
úrovně A1 do úrovně B2.

nn  využití češtiny jako mateřského jazyka studentů – 
kombinace komunikativního přístupu se 
systematizací gramatiky
nn  upozornění na běžné chyby českých studentů
nn  moderní témata – vhodně kombinovaný výběr 

témat zpracovaný pro cílovou skupinu
nn  tipy na učení – studenti rozvíjejí své studijní 

dovednosti a návyky
nn  učebnice integrovaná s pracovním sešitem – 

představení učiva i jeho procvičení v jednom svazku
nn  systém učebnice a jejích komponent – učebnici 

doplňuje další pracovní sešit, oddělený slovníček 
a studijní příručka

Pro učitele:
nn  možnost doplnit výuku dalšími materiály (1. díl) 

na www.fraus.cz/ELT

Pro studenty:
nn  pro „samostudující“ – možnost použít klíč 

k pracovnímu sešitu na webových stránkách
nn slovníček s příkladovými větami

eurolingua English
angličtina pro střední  
a jazykové školy

Andrew Littlejohn, Susanne Self, 
Svatava Heinlová, Alena Telínová

Maturita in Mind
Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis ‑Jones

české pracovní sešity Jana Čadová, 
Věra Biltjanová

English in Mind
2nd edition

Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis ‑Jones

English in Mind
učebnice   470 Kč
pracovní sešit   315 Kč

Informace o dalších komponentech na  
www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish.

Maturita in Mind
učebnice*   470 Kč
pracovní sešit   od 268 Kč

* Dostupné pouze pro Level 1 a Level 2.
Informace o dalších komponentech na  
www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish.

DoPorUčUJEME

www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish 

Essential/English/Advanced Grammar in Use Ë s. 36
Active Grammar 1, 2, 3 Ë s. 38
Cambridge Copy Collection Ë s. 42
English Vocabulary, Idioms, Collocations, Phrasal Verbs 
in Use Ë s. 37
Slovníky Ë s. 39–41

eurolingua English
učebnice   od 299 Kč
pracovní sešit*   129 Kč

* Dostupný pouze pro úrovně 1 a 2.
Informace o dalších komponentech na  
www.ucebnice.fraus.cz.
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4
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více informací na www.cambridge.org/elt/exams

COMPACT 

SéRiE 5 UčEbNiC

Key for Schools 
Preliminary for Schools 
First for Schools, First 
Advanced

krátká a cílená příprava na mezinárodní zkoušky

Compact First a Compact Advanced – vhodné pro 
střední školy, jazykové školy a gymnázia

COMPLETE 

SéRiE 5 UčEbNiC

Key for Schools 
PET 
First for Schools 
First 
Advanced

Complete First a Complete Advanced –  
vhodné pro střední školy, jazykové školy a gymnázia

OBJECTIVE 

SéRiE 5 UčEbNiC

Key 
PET 
First 
Advanced 
Proficiency

vhodné zejména do programů středních, 
vysokých a jazykových škol dle úrovně

Kompletní přípravné materiály  
na mezinárodní zkoušky Cambridge English od strany 28.
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angličtina pro vysoké školy,  
obchodní a profesní angličtina

titul strana SERR

Cambridge Academic English 
Cambridge University Press 24 — — — B1+ B2 C1 —

Academic Vocabulary in Use 
Cambridge University Press 24 — — B1 — B2 — —

Unlock 
Cambridge University Press 24 A1 A2 B1 — B2 — —

Angličtina v praxi 
Nakladatelství Fraus 25 A1 A2 B1 — B2 — —

Business Advantage  
Cambridge University Press 26 — — B1 — B2 C1 C2

English for Business Studies 
Cambridge University Press 26 — — — — B2 C1 —

Business Vocabulary in Use 
Cambridge University Press 26 — A2 B1 — B2 C1 —

Cambridge Business Skills 
Cambridge University Press 26 — — B1 — B2 C1 C2

English365 
Cambridge University Press 26 — A2 B1 — — — —

Introduction to International 
Legal English Cambridge University Press

27 — — B1 — — — —

International Legal English 
Cambridge University Press 27 — — — — B2 C1 —

English in Medicine 
Cambridge University Press 27 — — B1 — — — —

English for the Financial Sector 
Cambridge University Press 27 — — B1 — B2 — —

Good Practice 
Cambridge University Press 27 — — — — B2 C1 —

Cambridge English for… 
Cambridge University Press 27 — A2 B1 — B2 C1 —

Professional English in Use… 
Cambridge University Press 27 — — B1 — B2 C1 —
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Cambridge Academic 
English
Martin Hewings, Craig Thaine, 
Michael McCarthy (konzultant)

Unlock
Stephanie Dimond ‑Bayir, Richard O’Neill, Carolyn 
Westbrook, Chris Sowton, Sabina Ostrowska, 
N. M. White, Lewis Lansford, Discovery 
EducationTM

Academic Vocabulary 
in Use
2nd edition

Michael McCarthy, Felicity O’Dell

Tento třídílný kurz je určen pro studenty univerzit, 
vysokých škol a dalších akademických institucí. 
Každý díl obsahuje 120–180 hodin výuky. Hlavním 
cílem učebnic je nácvik specifických akademických 
struktur, rozvoj akademických jazykových dovedností 
a kritického myšlení – dovedností, které jsou důležité 
pro studenty kteréhokoliv oboru. 

nn  v učebnicích je použit reálný současný jazyk 
akademických přenášek a seminářů převzatý 
z Cambridge Academic Corpus a Academic  
Wordlist 
nn  záznamy přednášek z Cambridgeské univerzity 

a rozhovory se studenty na DVD jsou propojené 
se sekcemi Lecture Skills v učebnicích, a rozvíjí 
tak schopnosti studentů sledovat přednášky 
a efektivně se účastnit seminářů
nn  webové stránky www.cambridge.org/elt/

lectures a www.cambridge.org/academicenglish 
poskytují další možnosti k rozšíření výuky – 
pracovní listy a velké množství audiozáznamů 
k procvičování poslechu

Doplňkové učebnice shrnující slovní zásobu v oblasti 
akademické angličtiny, kterou bude potřebovat 
student kteréhokoliv oboru při studiu odborné 
literatury, článků, k poslechu přenášek a účasti 
na seminářích. 

nn  přehledné uspořádání látky v tradičním formátu 
In Use – na levé straně prezentace nového 
tématu a příklady, na pravé straně procvičování
nn pro školní výuku i samostudium

Série je určená studentům, kteří potřebují akademické 
dovednosti pro svá další studia. Má neobvyklou 
strukturu: 8 učebnic ve 4 úrovních. V rámci každé 
úrovně jsou nacvičovány vždy 2 dovednosti –  
poslech/mluvení a čtení/psaní. Každá učebnice nabízí 
60–90 hodin výuky. 

nn  inspirativní videa od Discovery EducationTM 
podněcují debaty na zajímavá témata 
nn  sekce kritického myšlení založené na principech 

Bloomovy taxonomie dodají studentům potřebné 
dovednosti pro efektivní vyjadřování vlastních 
názorů a postojů
nn  pečlivě volená zadání a cvičení od jednoduchých ke 

složitějším podporují přípravu ke zkoušce IELTS
nn  součástí každé učebnice je online pracovní 

sešit, který nabízí interaktivní procvičování 
s automatickým vyhodnocením výsledků a umožňuje 
komunikovat s vyučujícím

Cambridge Academic English
učebnice   595 Kč

Academic Vocabulary in Use
učebnice   610 Kč

Unlock reading & Writing Skills
učebnice s online pracovním sešitem   675 Kč

Unlock Listening & Speaking Skills
učebnice s online pracovním sešitem   675 Kč

Informace o dalších komponentech na  
www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish.

DoPorUčUJEME

www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish 

Instant Academic Skills (kopírovatelný materiál)
Academic Encounters – příprava na studium v angličtině
Skills for Language Study
Cambridge Academic Writing Collection
Skills for Effective Writing
Academic Writing Skills
Making Connections (Academic Reading Skills)
Série Study Skills (Reading, Writing, Speaking, Listening)
Study Tasks in English

Unlock Reading & Writing Skills, Level 2, učebnice

4
levels

4
levels

3
levels

eSample
available

eSample
available
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Write it Right!

nn učebnice anglické obchodní korespondence
nn určena uživatelům angličtiny se znalostí na úrovni B1
nn  využitelná ve výuce angličtiny na obchodních 

akademiích a v řadě dalších SŠ i VŠ oborů, jako 
doplňkový materiál pro studenty VOŠ zaměřených 
na obchodní administrativu, správní agendu 
a podobné oblasti, pro profesionály, k jejichž práci 
patří korespondence se zahraničními partnery

Job Matters
angličtina pro řemesla a služby

nn učebnice obecného základu anglického jazyka
nn  vhodná k výuce angličtiny na SOU, a to nejen 

v technicky zaměřených oborech
nn   důraz je kladen na upevňování gramatiky, budování 

slovní zásoby a osvojení komunikačních návyků
 
Cílem je vybudovat jazykový základ, na který mohou 
studenti navázat specializovaným nadstavbovým 
kurzem ze stejné řady:
Job Matters – Gastronomy
angličtina pro gastronomii
Job Matters – Wood
angličtina pro dřevozpracující řemesla
Job Matters – Construction
angličtina pro stavební řemesla
Job Matters – Plumbing and Heating
angličtina pro instalatérství a topenářství
Job Matters – Car Mechanics
angličtina pro autoopravárenství

business English for 
Beginners

nn  pro studenty připravující se na kariéru v oblasti 
obchodu a služeb i pro profesionály z praxe
nn  titul je využitelný ve výuce angličtiny na obchodních 

akademiích, na středních odborných školách 
a učilištích a vyšších odborných školách
nn  cílené osvojování všech jazykových dovedností
nn  Grammar Pages se srozumitelným shrnutím 

nejdůležitějších gramatických jevů
nn  Culture Pages k pochopení specifik anglicky 

hovořícího světa v oblasti obchodu

Technical English for 
Beginners

nn  pro studenty připravující se na kariéru v technických 
oborech i pro profesionály z praxe
nn  titul je využitelný ve výuce angličtiny na středních 

odborných školách a učilištích a vyšších odborných 
školách
nn   cílevědomé osvojování všech jazykových dovedností
nn  Focus on Language se srozumitelným shrnutím 

užitečných frází a gramatických jevů
nn  Culture Pages

English for…

nn  každý titul přináší výukový materiál pro  
20–30 hodin práce
nn  tituly využitelné samostatně nebo v návaznosti na 

základní tituly projektu Angličtina v praxi či jiný kurz 
obecné, obchodní či technické angličtiny
nn  upevňují specifickou slovní zásobu a rozvíjejí 

komunikační dovednosti

English for the Automobile Industry
English for Telephoning
English for Emails
English for Accounting
English for Meetings
English for Marketing and Advertising
English for Customer Care
English for Human resources
English for Socializing and Small Talk
English for Sales and Purchasing
English for Presentations

Angličtina v praxi
David Christie 

Projekt Angličtina v praxi se zaměřuje na vydávání 
učebních materiálů pro výuku a osvojení komunikačních 
dovedností v oblasti profesního jazyka od obecné 
„kancelářské“ angličtiny přes obchodní korespondenci 
a manažerské dovednosti až po oborová specifika 
z oblasti automobilového průmyslu, gastronomie, 
elektrotechniky, stavebnictví a dalších oborů.
Široké spektrum učebnic a doplňkových titulů 
je určeno manažerům, zaměstnancům a podnikatelům 
v jednotlivých oborech výroby a služeb, úředníkům 
státní správy a samosprávy i studentům středních 
a vyšších odborných škol a učilišť. Své místo 
najdou jednotlivé komponenty i v programech 
podnikového vzdělávání.
Základem projektu jsou dvě učebnice, postihující 
obecné základy dvou hlavních odnoží odborného 
jazyka, Business English for Beginners a Technical 
English for Beginners, které pracují s jazykem 
na úrovních A1–A2 podle SERR. Na tyto základní 
učebnice pak volně navazuje nadstavbová řada 
English for…, zaměřená na jednotlivé komunikační 
dovednosti (např. telefonování, psaní e ‑mailů, vedení 
porad a prezentací), specificky aplikované na profesní 
komunikaci a na různé další oblasti podnikové praxe. 
Všechny tituly této řady vycházejí z úrovní B1–B2 
podle SERR. Dalším nadstavbovým prvkem je učebnice 
anglické obchodní korespondence Write It Right!
V rámci projektu Angličtina v praxi vyšla i řada titulů 
pod názvem Job Matters. Jedná se o projekt výuky 
odborné angličtiny pro učňovské obory a dílenské 
pracovníky. Základem této řady je učebnice Job 
Matters – angličtina pro řemesla a služby, která 
obsahuje obecný základ, tj. jazyk ještě profesně 
nevymezený. Dovede studenty k jazykové úrovni A2 
podle SERR. Na obecný základ navazuje pět krátkých 
nadstavbových kurzů na jazykové úrovni A2/B1, 
zaměřených na osvojení a upevnění profesní slovní 
zásoby a frazeologie. Jednotlivé kurzy si kladou 
za cíl připravit studenty na cizojazyčnou interakci 
v rámci jejich profese. Řada je určena jednak učňům 
a studentům, jednak zaměstnancům specializovaných 
firem a řemeslníkům, kteří ve své praxi používají 
profesní angličtinu. Kurzy jsou vhodné také pro 
samostudium.

Business English for Beginners
učebnice + CD    359 Kč
pracovní sešit   159 Kč

Technical English for Beginners
učebnice + CD   359 Kč
pracovní sešit   159 Kč

English for…
učebnice     od 249 Kč

Write It right!
učebnice + CD     349 Kč

Job Matters
učebnice + mp3 / CD   od 199 Kč

Informace o dalších komponentech na  
www.ucebnice.fraus.cz.
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Cambridge business Skills

Writing for Impact B2–C1 
Tim Banks
Dynamic Presentations B1–C2 
Mark Powell
International Negotiations B1–C2 
Mark Powell
Communicating Across Cultures B1–B2 
Bob Dignen

Tyto krátké kurzy (15–20 hodin) se stanou výborným 
doplňkem k hlavnímu výukovému materiálu. 
Učitelé je mohou flexibilně zařazovat do výuky podle 
potřeby studentů a časových možností programu.

English365
Steve Flinders, Bob Dignen, Simon Sweeney

3
levels

Krátký kurz (45 hodin) kombinující obecnou 
a obchodní angličtinu je určen pro dospělé, kteří 
potřebují jazykové a sociální dovednosti pro 
každodenní práci. Kromě slovní zásoby a praktických 
frází rozvíjí kurz i interpersonální dovednosti, 
bez kterých není možná efektivní komunikace 
v pracovním prostředí.

English for  
business Studies
3rd edition

Ian MacKenzie

Jedna z nejúspěšnějších učebnic obchodní angličtiny 
nabízí 60–90 hodin výuky a pomáhá studentům 
pochopit klíčové koncepty obchodu a ekonomiky. 
Probíraná témata, např. wikinomie, hedgeové fondy, 
hypoteční krize aj., odrážejí rychle se měnící realitu 
současného obchodního světa.

Business Vocabulary  
in Use
2nd edition

Bill Mascull

3
levels

eSample
available

Tři díly této série – Elementary/Pre ‑Intermediate, 
Intermediate a Advanced – jsou nezastupitelné pro 
každého, kdo studuje obchodní angličtinu v semináři 
s učitelem či samostatně. Každá kapitola probírá 
nové téma v praktickém formátu In Use – na levé 
straně prezentace nové látky a příklady v kontextu, 
na pravé straně procvičování. Učebnice obsahuje řešení 
a CD ‑ROM s dalšími cvičeními, testy a hrami.

Business Advantage
Michael Handford, Martin Lisboa,  
Almut Koester, Angela Pitt

3
levels

eSample
available

Tato třídílná učebnice obchodní angličtiny poskytuje 
materiál pro 80–100 hodin výuky. Studenti se budou 
učit na případových studiích skutečných firem různých 
oborů, velikostí a významu z celého světa.

nn  v kapitolách Theory přednášející z nejlepších škol 
světa seznámí studenty s významnými klíčovými 
principy a pojmy z oblasti obchodu 
nn  kapitoly Practice poskytnou podrobnou analýzu 

skutečných firem a principy jejich fungovaní
nn  kapitoly Skills jsou založené na autentické 

komunikaci mezi pracovníky různých firem 
a umožní studentům procvičit si obchodní 
angličtinu a připravit se na reálné situace v jejich 
budoucím pracovním životě. 
nn  webová podpora nabízí velké množství 

doplňkového kopírovatelného materiálu a článků 
bezprostředně spojených s probíranými tématy

Business Advantage 
učebnice   595 Kč

Informace o dalších komponentech na  
www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish.

English for Business Studies
učebnice   750 Kč

Business Vocabulary in Use
učebnice   od 765 Kč

Informace o dalších komponentech na  
www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish.

Cambridge Business Skills
Writing for Impact   895 Kč
Dynamic Presentations   535 Kč
International Negotiations   745 Kč
Communicating Across Cultures   799 Kč

English365
učebnice   595 Kč

Informace o dalších komponentech na  
www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish.

DoPorUčUJEME

www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish 

Business Benchmark Ë s. 32
Cambridge Copy Collection Business English Ë s. 42
Professional English in Use Ë s. 27 
Grammar for Business – gramatika psaného a ústního projevu 
v kontextu obchodní angličtiny
Infotech – angličtina pro IT experty
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Cambridge English for…
hlavní redaktor série Jeremy Day

Krátké kurzy (40–60 hodin) jsou vytvořené skutečnými 
profesionály v jednotlivých oborech a nabízejí výuku 
potřebných dovedností a slovní zásoby. Každá učebnice 
má specializovaný glosář. Učitelské knihy a případové 
studie jsou k dispozici na webových stránkách. K dílům 
Engineering, Job Hunting, Nursing a Media jsou 
k dispozici anglicko ‑české slovníčky. 

English for Engineering
English for Marketing
English for Nursing (Pre ‑Intermediate a Intermediate)
English for Human resources
English for Job ‑Hunting
English for Media
English for Scientists 

Professional 
English in Use…

Příručky vhodné pro studenty nebo pracující z praxe, 
kteří potřebují specializovanou slovní zásobu pro 
komunikaci v pracovním prostředí. 
Učebnice s řešením mají praktický formát In Use, kdy 
je na levé straně představena slovní zásoba v reálném 
profesním kontextu nebo pomocí případové studie a na 
pravé straně je umístěno procvičování. Každá z příruček 
má zcela konkrétní zaměření a praktické využití, např. 
Management je ideální pro studenty MBA programů.

Professional English in Use Engineering
Professional English in Use Marketing
Professional English in Use Medicine
Professional English in Use Management
Professional English in Use Finance
Professional English in Use Law
Professional English in Use ICT

English for the 
Financial Sector
Ian MacKenzie

Učebnice poskytne materiály minimálně pro 50 hodin 
práce a je perfektní výukovou nebo referenční publikací 
pro každého, kdo se připravuje na působení ve finančním 
sektoru nebo v něm již pracuje. Cílem je vylepšit 
finanční angličtinu uživatelů prostřednictvím popisu 
klíčových finančních pojmů a použití autentických textů, 
e ‑mailů, zpráv a prezentací. Kniha se též zaměřuje na 
komunikační dovednosti potřebné pro práci a poskytuje 
analýzy rozhovorů s finančními experty. Široká 
škála témat z oblasti finančnictví zahrnuje například 
maloobchod, investiční bankovnictví, účetnictví, 
financování obchodu, fúze a akvizice.

Good Practice
Marie McCullagh, Ros Wright

Kniha s obsáhlým DVD se zaměřuje na lékařskou 
terminologii a funkce specializovaného jazyka, ale též 
na interpersonální dovednosti a neverbální komunikaci, 
které lékaři potřebují pro efektivní průběh konzultací 
s pacienty. Kurz učí studenty, jak zvládnout celou řadu 
situací, například záznam anamnézy pacienta, sdělení 
špatné zprávy apod., a připravuje lékaře na jednání 
s různými typy pacientů. Kniha Good Practice vyhrála 
v roce 2008 ocenění The BESIG David Riley Award for 
Innovation in Business English a v témž roce byla také 
nominována do užšího výběru na cenu British Council 
Innovation Awards.

introduction to 
international Legal English/
international Legal English
Amy Crois ‑Lindner, Translegal®

Část Introduction… (B1) obsahuje materiály pro 
60–80 hodin výuky a je vhodná pro studenty práv 
a začínající právníky. 
Jedna z nejlepších učebnic práva International Legal 
English (B2–C1) poskytne 80–100 hodin výuky pro 
studenty práv a zkušenější právníky a zaměřuje se 
především na obchodní právo. Zaobírá se takovými 
tématy jako například příprava smluv, zakládání 
společností nebo duševní vlastnictví. Učebnice je 
ideální přípravou na mezinárodní cambridgeskou 
zkoušku z právnické angličtiny ILEC. Studenti v ní 
najdou případové studie a glosář. Testy ve formátu 
zkoušek ILEC jsou umístěné na webových stránkách.

English in Medicine
Eric Glendinning, Beverly Holmström

Učebnice je vhodná pro studenty medicíny a lékaře, 
kteří potřebují zdokonalit svoje jazykové dovednosti 
v oblasti komunikace s pacienty, ale nevyžaduje 
lékařské vzdělání na straně učitele. Každá kapitola 
probírá vždy jednu oblast vztahu lékař–pacient, 
například stanovení diagnózy. 

Introduction to International Legal English/
International Legal English
učebnice   od 855 Kč

English in Medicine
učebnice   830 Kč

English for the Financial Sector
učebnice   745 Kč

Good Practice
učebnice   855 Kč

Informace o dalších komponentech na  
www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish.

Cambridge English for…
učebnice   od 635 Kč

Podrobný seznam titulů na  
www.cambridge.org/english ‑for ‑specific ‑purposes.

Professional English in Use…
učebnice    855 Kč

Podrobný seznam titulů na www.cambridge.org/cz/inuse.
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*  Zkoušky IELTS a BULATS se neudělují 
podle úrovní SERR, ale dle dosaženého 
bodového hodnocení.

Více než 5 milionů lidí ve 130 zemích skládá anglické zkoušky Cambridge English 
každý rok. Po celém světě se více než 20 000 vysokých škol, zaměstnavatelů, 
ministerstev a dalších organizací spoléhá na zkoušky Cambridge English jako 
důkaz o jazykových schopnostech uživatelů angličtiny.
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Zkoušky Cambridge English Language Assessment 

Tyto světově uznávané zkoušky jsou vhodné pro všechny studenty, ať už studují 
všeobecnou, obchodní či profesní angličtinu. Existují také zkoušky ve formátu pro děti.

Certifikáty mají mezinárodně uznávanou platnost a lze je dobře uplatnit při hledání 
zaměstnání nebo u přijímacích řízení na školách u nás i v zahraničí. Úrovně jednotlivých 
zkoušek vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 
Podrobné informace na www.cambridgeenglish.org/cz.

Podle možností jednotlivých zkouškových center v české republice lze absolvovat 
cambridgeské zkoušky i v online podobě. Obě verze, zkouška online i v písemné formě, 
mají stejný formát a vedou k získání téhož certifikátu.

Zkoušky testují úroveň znalostí školních dětí hravou a motivující 
formou a jsou k dispozici ve třech úrovních – Starters, Movers a Flyers. 
Testy spolehlivě měří dovednosti žáků v poslechu, psaní a mluvení. 
Za svůj výkon dostávají děti cerfitikát s „erby“.  

Zkouška má 4 části a jejím složením dosáhnou kandidáti nejvyšší možné 
úrovně cambridgeských zkoušek. Je vhodná pro pracovníky na nejvyšších 
pozicích a pro ty, kteří se rozhodli pro akademickou kariéru. 

Testuje znalost jazyka pro využití v práci především v podnicích a dalších 
institucích. Zkouška zahrnuje všechny úrovně pokročilosti a testuje 
všechny jazykové dovednosti.  

Je světově nejznámější zkouškou jazykové způsobilosti v angličtině. 
Zkoušku IELTS akceptuje více než 8 000 organizací po celém světě 
a uznávají ji jak profesní, tak i akademické instituce. 

Obě zkoušky mají 3 části (čtení a psaní, poslech, mluvený projev) a verze 
pro školy a jsou zaměřeny na zájmy a zkušenosti dětí školního věku. 
Po absolvování zkoušky Preliminary jsou žáci a studenti schopni používat 
angličtinu při studiu, práci i cestování.  

Zkouška má 4 části (čtení a gramatika, psaní, poslech, mluvený projev). 
Po absolvování zkoušky First jsou studenti schopni pracovat v anglicky 
mluvícím prostředí a studovat přípravné kurzy na vysokou školu v angličtině. 

Zkouška má 4 části (čtení a gramatika, psaní, poslech, mluvený projev). 
Přípravou na tuto zkoušku studenti dosáhnou úrovně, kdy budou schopni 
plynně komunikovat v angličtině v profesním i akademickém prostředí. 

Cambridge English

Young Learners (YLE)
Cambridge English

Proficiency (C2)

BULATS

Cambridge English

IELTS
Primary, Academic, General Trainig

Cambridge English

Key (A2)
Cambridge English

Preliminary (B1)
Cambridge English

Key (A2)
for Schools

Cambridge English

First (B2)

Cambridge English

Advanced (C1)

Cambridge English

Preliminary (B1)
for Schools

Cambridge English

First (B2)
for Schools

Tyto zkoušky jsou mezinárodně uznávané a mají celoživotní platnost. 
Cambridge English: Business Certificates má 3 stupně obtížnosti: 
Preliminary (B1), Vantage (B2) a Higher (C1). Každá zkouška se skládá 
ze 3 částí – Reading, Writing, Listening a Speaking, které probíhají 
ve dvojicích. Zkouška plně odpovídá požadavkům Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky. 

Cambridge English

Business English Certificates
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Cambridge English  
a jedinečné oficiální přípravné materiály 
ke cambridgeským zkouškám 

 
Cambridge English je jedinečný a komplexní přístup k výuce, učení 
a hodnocení znalostí. Spojuje zkušenosti a odborné znalosti Cambridge 
English Language Assessment a Cambridge University Press. Autoři učebnic 
a zkoušek Cambridge English jsou celosvětově uznávanými metodiky, lingvisty 
a v neposlední řadě také odborníky v oblasti hodnocení a zkoušek.   

Oficiální přípravné kurzy ke cambridgeským zkouškám jsou výsledkem práce 
oddělení Exams (www.cambridgeenglish.org/cz/exams), kde společně pracují 
autoři učebnic a redaktoři z Cambridge University Press, kteří mají na starosti 
metodiku a obsah učebnic. Pracovníci z Cambridge English Language Assessment 
dohlížejí na přesnou jazykovou úroveň textů i cvičení a na správný formát všech 
zadání. Tyto materiály jsou jediné oficiální přípravné materiály ke cambridgeským 
zkouškám, které Cambridge English Language Assessment uznává. 

oficiální přípravné materiály Cambridge English čerpají z významných 
mezinárodních projektů, jako jsou Cambridge International Corpus, 
Cambridge Learner Corpus nebo English Profile.

Všechny materiály Cambridge English vycházejí striktně z úrovní 
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
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nn  série 5 učebnic: Key for Schools, PET, First for 
Schools, First, Advanced – cílená příprava na 
mezinárodní zkoušky
nn  Complete Key for Schools a Complete PET – 

vhodné pro 2. stupeň ZŠ (mají doložku MŠMT), 
SŠ s maturitou a gymnázia
nn  rozsah 80 hodin výuky a více, dle požadované 

úrovně 
nn … for Schools – angličtina pro žáky ZŠ a SŠ 
nn  rozvoj jazykových dovedností integrovaný do 

přípravy na testy
nn  English Profile – moderní jazyk podle SERR 

(díly Complete for Schools, Complete First 
a Complete Advanced) 
nn  Cambridge Learner Corpus – analýza typických 

chyb dané úrovně a doporučení jak se  
jich vyvarovat
nn multimediální komponenty

Pro učitele: 
nn  software Presentation Plus DVD ‑ROM na 

interaktivní tabuli – vše na jednom místě 
v elektronické podobě

Pro žáky: 
nn  učebnice a pracovní sešit v různých variantách 

vhodných i pro samostudium (s/bez: odpovědi,  
CD ‑ROM, Testbank)
nn slovníčky

nn  série 5 učebnic: Key for Schools, Preliminary 
for Schools, First for Schools, First, Advanced – 
systematická příprava na mezinárodní zkoušky
nn  vhodné zejména do programů středních 

a jazykových škol dle úrovně (Compact Preliminary 
for Schools a Compact First for Schools mají 
doložku MŠMT pro SŠ)
nn rozsah 80 a více hodin výuky
nn  … for schools – angličtina pro žáky ZŠ a SŠ
nn  tematicky uspořádané lekce a Exam folder – jasně 

rozlišená výuka jazykových a testových dovedností – 
lze v programu oddělit 
nn English Profile – moderní jazyk podle SERR 
nn  Cambridge Learner Corpus = Corpus Spot – 

analýza typických chyb dané úrovně a doporučení, 
jak se jich vyvarovat
nn Exam advice – rady a nácvik testových dovedností
nn multimediální komponenty

Pro učitele: 
nn  software Presentation Plus DVD ‑ROM na 

interaktivní tabuli – vše na jednom místě 
v elektronické podobě
nn jeden kompletní test

Pro žáky: 
nn  učebnice a pracovní sešit v různých variantách 

vhodných i pro samostudium (s/bez: odpovědi,  
CD ‑ROM, Testbank)

nn  série 5 učebnic: Key, PET, First, Advanced, 
Proficiency – systematická příprava na 
mezinárodní zkoušky
nn  vhodné zejména do programů středních, vysokých 

a jazykových škol
nn rozsah 80 a více hodin výuky
nn  tematicky uspořádané lekce a Exam folder – 

jasně rozlišená výuka jazykových a testových 
dovedností – lze v programu oddělit 
nn English Profile – moderní jazyk podle SERR 
nn  Cambridge Learner Corpus = Corpus Spot – 

analýza typických chyb dané úrovně a doporučení, 
jak se jich vyvarovat
nn Exam advice – rady a nácvik testových dovedností
nn multimediální komponenty

Pro učitele: 
nn  software Presentation Plus DVD ‑ROM na inter aktiv ní 

tabuli – vše na jednom místě v elektronické podobě
nn jeden kompletní test

Pro žáky: 
nn  učebnice a pracovní sešit v různých variantách 

vhodných i pro samostudium (s odpověďmi/bez 
odpovědí, CD ‑ROM, Testbank)

Objective
oficiální přípravný materiál 
ke zkouškám Cambridge English

Annette Capel, Wendy Sharp, Louise Hashemi, 
Barbara Thomas, Felicity O’Dell, Annie 
Broadhead, Erica Whettem, Peter Sunderland, 
Susan Kingsley, Michael Black

objective
učebnice   od 320 Kč
pracovní sešit   od 272 Kč

Informace o dalších komponentech na  
www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish.

DoPorUčUJEME

www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish 

Practice Tests Ë s. 33
Cambridge Grammar and Vocabulary for Exams Ë s. 34
Exam Trainers Ë s. 34
Cambridge English Practice Testbank Ë s. 44

Complete
učebnice   od 405 Kč
pracovní sešit   od 225 Kč

Informace o dalších komponentech na  
www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish.

Compact
učebnice   od 405 Kč
pracovní sešit   od 245 Kč

Informace o dalších komponentech na  
www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish.

Compact
oficiální přípravný kurz  
ke zkouškám Cambridge English

Sue Elliot, Amanda Thomas, Barbara Thomas, 
Laura Matthews, Peter May, Emma Heyderman, 
Frances Treloar

Complete
oficiální přípravný kurz  
ke zkouškám Cambridge English

Guy Brook ‑Hart, David McKeegan, Emma 
Heyderman, Peter May, Simon Haines, 
Vanessa Jakeman, Helen Tiliouine 

eSample
available

eSample
available

eSample
available
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Třídílný kurz má dvě možné varianty – pro přípravu 
na zkoušku Cambridge English: Business (BEC) a na 
zkoušku BULATS. Tyto varianty se liší ve formátu 
zkouškových zadání, ale obě nabízejí 80–120 hodin 
výuky obchodní angličtiny a souvisejících dovedností 
ve svižném tempu. 

nn  učebnice obsahují autentické poslechy, rozhovory 
s odborníky a texty týkající se současného 
obchodního světa
nn  k přípravě cvičení z gramatiky a slovní zásoby 

byl využit Cambridge Learner Corpus, a tak se 
uživatelé učí neopakovat časté chyby studentů, 
kteří absolvovali zkoušky v minulých letech
nn  učebnice jsou vhodné jak pro studenty VŠ, 

tak pro pracující uživatele
nn k dispozici jsou slovníčky ke všem dílům 

Učebnice je určena právníkům, advokátům, 
koncipientům, právním asistentům či studentům práv 
a zaměřuje se především na obchodní právo.

nn lze používat v kurzu i pro samostudium 
nn  ideální příprava na zkoušku ILEC, obsahuje cvičení 

a zadaní ve formátu zkoušky ILEC, zkouškové tipy 
a test nanečisto
nn  právnická angličtina je prezentována formou 

autentických právních textů – dodaných 
společností TransLegal®, přední firmou právníků‑
‑lingvistů – a autentických případových studií 

Soubor tří učebnic (Band 4–5, Band 5–6.5,  
Band 6.5–7.5) patří do série Complete (více na s. 31). 
Učebnici Band 4–5 lze zakoupit i jako e ‑knihu.

objective IELTS
Annette Capel, Wendy Sharp, Michael Black

2
levels

Soubor dvou učebnic úrovně Intermediate a Advanced 
ze série Objective.

Business Benchmark, Upper Intermediate,  
Business Vantage, učebnice

Complete iELTS
Guy Brook ‑Hart, Vanessa Jakeman

international Legal English 
Amy Krois ‑Lindner, TransLegal®

business benchmark
2nd edition

Guy Brook ‑Hart, Norman Whitby 

DoPorUčUJEME

www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish 

Essential BULATS – krátký přípravný kurz ke zkoušce BULATS
Business English Certificates: BEC 1 až BEC 5 – soubory testů 
z minulých let Ë s. 33
Introduction to International Legal English – pro studenty 
i odbornou veřejnost na úrovni B1 Ë s. 27
Professional English In Use Law Ë s. 27
Testy Cambridge English IELTS 2–11 Ë s. 33
IELTS Trainer Ë s. 34
The Official Cambridge Guide for IELTS
New Insight into IELTS – krátký kurz
Step Up to IELTS – krátký kurz
Action Plan for IELTS – krátký kurz pro samostudium
Instant IELTS – kopírovatelný materiál Ë s. 42

eSample
available

eSample
available

3
levels

3
levels

Business Benchmark
učebnice   od 530 Kč

International Legal English
učebnice    1 360 Kč

Complete IELTS
učebnice    od 780 Kč

objective IELTS
učebnice    od 715 Kč

Informace o dalších komponentech na  
www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish.

eSample
available
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Cambridge English iELTS 
2–10
nn obsahují modul Academic a General Training
nn  učebnice s odpověďmi, audio CD, Self ‑study pack 

(učebnice a audio CD) – pouze díly 3–9, učebnice 
s odpověďmi a audio CD – pouze díl 10

Cambridge iELTS 11 
Academic

učebnice s odpověďmi, audio CD, učebnice 
s odpověďmi a audio

Cambridge iELTS 11 
General Training

učebnice s odpověďmi, audio CD, učebnice 
s odpověďmi a audio

Cambridge English 
Proficiency 1–2
učebnice s odpověďmi/bez odpovědí, audio CD,  
Self ‑study pack (učebnice a audio CD)

Cambridge English business 
Certificates
Preliminary, Vantage, Higher 1–5

učebnice s odpověďmi, audio CD, Self ‑study pack 
(učebnice a audio CD) pouze prodíly 2–5

Cambridge English Young 
Learners Tests
2nd edition 
Starters, Movers, Flyers 1–9

učebnice, brožura s odpověďmi, audio CD

Cambridge English Key 1–7
+ Test Extra

učebnice, brožura s odpověďmi / bez odpovědí, 
příručka učitele, audio CD, Self ‑study pack 
(učebnice a audio CD)

Cambridge English Key for 
Schools 1–2
učebnice s odpověďmi/bez odpovědí, audio CD,  
Self ‑study pack (učebnice a audio CD)

Cambridge English 
Preliminary 2–8
+ Test Extra

učebnice s odpověďmi/bez odpovědí, příručka učitele, 
audio CD, Self ‑study pack (učebnice a audio CD)

Cambridge English 
Preliminary for Schools 1–2
učebnice s odpověďmi/bez odpovědí, audio CD,  
Self ‑study pack (učebnice a audio CD)

Cambridge English First 1, 
… First for Schools 1, 
… Advanced 1
učebnice s odpověďmi/bez odpovědí, audio CD,  
Self ‑study pack (učebnice a audio CD)

Cambridge English First 2, Cambridge English First for Schools 2 
a Cambridge English Advanced 2 bude dostupný v srpnu 2016.

Practice Tests

Testy se vydávají ke všem základním 
cambridgeským zkouškám. Každý 
díl obsahuje 4 kompletní testy 
z minulých let včetně podrobného 
popisu obsahu zkoušky. Testy patří 
k neodmyslitelným pomůckám 
každého studenta, který se chce 
dokonale obeznámit s formátem 
zkoušky a úspěšně ji absolvovat. 
Vycházejí přibližně jednou za dva 
roky (pořadí vydání vyjadřuje číslice za 
názvem testu). Kompletní sadu 3 testů 
nabízí i Young Learners (YLE) pro děti.

Cambridge English Young Learners Tests
učebnice   od 225 Kč

Cambridge English Key 1–7, Test Extra
učebnice   od 535 Kč

Cambridge English Key for Schools 1–2
učebnice   od 510 Kč

Cambridge English Preliminary 2–8, Test Extra
učebnice   od 545 Kč

Cambridge English Preliminary for Schools 1–2
učebnice   505 Kč

Cambridge English First 1, First for Schools 1, 
Advanced 1
učebnice   od 510 Kč

Cambridge English IELTS 2–10
učebnice   od 520 Kč

Cambridge IELTS 11 Academic
učebnice   520 Kč

Cambridge IELTS 11 General Training
učebnice   520 Kč

Cambridge English Proficiency 1–2
učebnice   od 650 Kč

Cambridge English Business Certificates
učebnice   od 570 Kč

Podrobný seznam titulů na www.cambridge.org/exams.

DoPorUčUJEME

www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish 

Testbank – online testy z minulých let Ë s. 44
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Cambridge Grammar and 
Vocabulary for Exams

Učebnice kompletně pokrývají celou oblast gramatiky 
a slovní zásoby potřebnou pro zkoušky. Jejich 
součástí je i mimořádné množství poslechových 
cvičení a cvičení ve formátu zkouškových zadání, 
takže zároveň procvičují části zkoušky Reading, Use 
of English, Writing a Listening. Studentům se dostane 
užitečných rad, na co dát největší pozor a jak se 
vyvarovat nejčastějších chyb (Cambridge International 
Corpus a Cambridge Learner Corpus).

Cambridge Grammar for PET
Cambridge Grammar for IELTS
Cambridge Vocabulary for PET
Cambridge Vocabulary for IELTS
Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced
Cambridge Grammar and Vocabulary for 
First and First for Schools (New)
Grammar and Vocabulary for Advanced (New)

Ket for Schools Trainer

Preliminary for Schools 
Trainer

First for Schools Trainer
2nd edition

First Trainer
2nd edition

Advanced Trainer
2nd edition

iELTS Trainer

nn  první dva testy jsou vždy doprovázeny detailním 
vysvětlením postupů při procvičování, popisem 
formátu zkoušek a užitečnými radami, jak se co 
nejlépe připravit na jednotlivé části zkoušek
nn  odpovědi obsahují jasně srozumitelná zdůvodnění 

a modelová řešení testů jsou doplněna 
srozumitelnými zdůvodněními a modelovými texty 
v sekci Writing Paper
nn  doplňková cvičení na gramatiku a slovní zásobu 

čerpají ze skutečných zkoušek v minulosti 
(Cambridge Learner Corpus), díky tomu poukazují 
na oblasti, kde studenti nejvíce chybují, a pomáhají 
jim vyhnout se těmto chybám při samotné zkoušce
nn  kniha s odpověďmi obsahuje i poznámky 

pro učitele

Trainers

Tyto publikace obsahuji šest 
kompletních testů k výše uvedeným 
zkouškám a jsou doprovázené 
audionahrávkami. Na rozdíl od testů 
z minulých let jsou tyto Trainers 
vytvořené experty a vydané společně 
s oddělením Exams (více na s. 30). 
Cambridge English Language 
Assessment je uznává jako oficiální 
přípravné materiály.

Ket for Schools Trainer
učebnice   od 465 Kč

Preliminary for Schools Trainer
učebnice   od 358 Kč

First for Schools Trainer
učebnice   520 Kč

First Trainer
učebnice   520 Kč

Advanced Trainer
učebnice   740 Kč

IELTS Trainer
učebnice   od 470 Kč

Podrobný seznam titulů na www.cambridge.org/exams.

Cambridge Grammar for PET
učebnice   560 Kč

Cambridge Grammar for IELTS
učebnice   od 365 Kč

Cambridge Vocabulary for PET
učebnice   530 Kč

Cambridge Vocabulary for IELTS
učebnice   od 580 Kč

Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced
učebnice   od 610 Kč

Grammar and Vocabulary for 
First and First for Schools (New)
učebnice   899 Kč

Grammar and Vocabulary for Advanced (New)
učebnice   899 Kč

Podrobný seznam titulů na www.cambridge.org/exams.
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další vZdělávací materiály

titul strana SERR

Essential Grammar in Use 
Cambridge University Press 36 A1 A2 B1 — — —

English Grammar in Use 
Cambridge University Press 36 — — B1 B2 — —

Advanced Grammar in Use 
Cambridge University Press 36 — — — — C1 C2

další z řady In Use 
Cambridge University Press 37 A1 A2 B1 B2 C1 C2

gramatiky a cvičebnice 
Nakladatelství Fraus / Cambridge University Press 38 A1 A2 B1 B2 C1 C2

Cambridge slovníky 
Cambridge University Presss 39 A1 A2 B1 B2 C1 C2

FrAUS slovníky  
Nakladatelství Fraus 40 A1 A2 B1 B2 — —

FrAUS reálie a tematické slovníky 
Nakladatelství Fraus 41 — A2 B1 B2 — —

Cambridge Copy Collection 
Cambridge University Press 42 A1 A2 B1 B2 C1 C2

četba 
Cambridge University Press 43 A1 A2 B1 B2 C1 —
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Pro začátečníky a mírně pokročilé je určeno již 
4. vydání učebnice gramatiky, která je oblíbená zejména 
díky přehlednosti. Všechna vysvětlení jsou napsaná 
jednoduchou formou s využitím tabulek a schémat, 
takže jim porozumí i ti, kteří s angličtinou začali teprve 
nedávno. 
Učebnici napsal světoznámý autor Raymond Murphy, 
který ji postavil na stejných principech jako English 
Grammar in Use. 
Kromě tištěné knihy s odpověďmi/bez odpovědí je 
k dispozici tištěná učebnice s kódem k interaktivní 
knize. V nabídce je také samostatná interaktivní kniha, 
která navíc obsahuje zvukové nahrávky příkladových vět 
i interaktivní cvičení a nabízí možnost zvýraznit texty 
a uložit si poznámky nebo si vytvořit záložky. 

nn  formát In Use – na levé straně vysvětlení, 
modelové věty a příklady a na pravé straně 
procvičování probrané látky
nn  flexibilita – kapitoly se mohou zařazovat do výuky 

jednotlivě podle potřeby
nn  cvičení v podobě mobilní aplikace – doplňková 

cvičení jsou dostupná pro iOS a Android
nn  pokrývá všechny gramatické jevy pro danou 

úroveň (A1–B1)
nn obsahuje doplňková souhrnná cvičení

Tato historicky nejpopulárnější učebnice anglické 
gramatiky se za celou dobu své existence stala doslova 
ikonou. Kniha má již 4. vydání a zájem učitelů a studentů 
o ni je stále velký. Milióny lidí po celém světě využívají 
tuto učebnici pro samostudium i během výuky ve třídě. 
Uživatelé si mohou vybírat z několika verzí: tištěnou 
učebnici s odpověďmi/bez odpovědí nebo tištěnou 
učebnici s kódem k interaktivní knize. V nabídce je také 
samostatná interaktivní kniha, která navíc obsahuje 
zvukové nahrávky příkladových vět i interaktivní cvičení 
a nabízí možnost zvýraznit texty a uložit si poznámky 
nebo si vytvořit záložky. Také milovníci moderních 
technologií si přijdou na své s mobilní aplikací pro chytré 
telefony a tablety. Pro vzdělávací instituce je k dispozici 
online verze na platformě Cambridge Learning 
Management System (CLMS).

nn  formát In Use – na levé straně vysvětlení, modelové 
věty a příklady a na pravé straně procvičování 
probrané látky
nn  flexibilní využívání – kapitoly se mohou zařazovat 

do výuky jednotlivě podle potřeby
nn  učebnice dostupná i jako mobilní aplikace – 

lze ji používat v operačních systémech iOS, 
Android či Amazon Kindle Fire
nn  pokrývá všechny gramatické jevy pro danou 

úroveň (Intermediate)
nn  obsahuje doplňková souhrnná cvičení 
nn  videorozhovor s autorem učebnice Raymondem 

Murphym na webových stránkách

Také učebnice Advanced Grammar in Use využívá 
oblíbený formát In Use. V prodeji je již 3. vydání této 
učebnice, kterou napsal Martin Hewings, významný 
lingvista a autor mnoha knih pro pokročilé či studenty 
akademické a profesní angličtiny. 

nn  procvičování současného jazyka – výběr 
gramatických jevů a procvičování skutečného 
současného jazyka jsou založeny na výzkumu 
Cambridge English Corpus
nn  učebnice vhodná pro přípravu na zkoušky C1 

a C2 – například na Státní jazykovou zkoušku 
všeobecnou, IELTS, Cambridge English Advanced, 
Cambridge English Proficiency atd.
nn  Study Planner jako diagnostický test – umožňuje 

naplánovat si, na co je potřeba se při studiu zaměřit 
nn  tištěná kniha i e ‑kniha – kromě tištěné knihy s od‑

pověďmi/bez odpovědí a s CD ‑ROMem je k dispozici 
i tištěná kniha s kódem k interaktivní knize, která 
navíc obsahuje zvukové nahrávky příkladových vět 
i interaktivní cvičení a nabízí možnost zvýraznit 
a uložit si poznámky nebo si vytvořit záložky 
nn  CD ‑ROM – obsahuje velké množství doplňkových 

cvičení, audionahrávky a testy
nn  cvičení v podobě mobilní aplikace – doplňková 

cvičení jsou k dispozici pro iOS a Android, testy 
pouze pro iOS 
nn  rozhovor s autorem učebnice Martinem Hewingsem 

včetně přepisu na webových stránkách 
www.cambridge.org/advancedgrammarinuse

Advanced Grammar in Use
3rd edition

Martin Hewings

English Grammar in Use
4th edition

Raymond Murphy

Essential Grammar in Use
4th edition

Raymond Murphy

Essential Grammar in Use
učebnice   od 595 Kč

English Grammar in Use
učebnice   od 595 Kč

Advanced Grammar in Use
učebnice   od 595 Kč

Informace o dalších komponentech na  
www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish.

DoPorUčUJEME

www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish 

Videorozhovor s autorem Raymondem Murphym na webu 
www.cambridge.org/englishgrammarinuse
English Grammar in Use Supplementary Excercises
Active Grammar 1, 2, 3 Ë s. 38 

eSample
available

eSample
available



37 kompletní ceník a objednávky na www.fraus.cz/ELT

 	 DALŠÍ	VZDĚLÁVACÍ	MATERIÁLY	  

Série zahrnuje čtyři učebnice slovní zásoby, které 
dodržují formát In Use a jsou doplněné několika  
CD ‑ROMy. Pro úroveň Elementary je k dispozici také 
Presentation Plus. Učebnice upevňují a rozšiřují slovní 
zásobu, a tím podporují sebejistotu studentů v ústním 
i písemném vyjadřování. 

nn  praktický formát In Use pro snadné pochopení – 
slovní zásoba je prezentována v kontextu na levé 
straně a cvičení jsou umístěna na pravé straně
nn  flexibilita – dvoustránkové kapitoly lze libovolně 

využívat dle potřeb výuky 
nn  současný jazyk – do učebnic jsou zařazena pouze 

nejčastěji používaná slova a výrazy ze současné 
angličtiny (dle English Profile)
nn  upozornění na nejčastější chyby – speciální 

sekce poukazují na nejčastější chyby, které 
byly identifikovány v Cambridge Learner 
Corpus, autoři v těchto sekcích radí studentům, 
jak se chybám co nejlépe vyhnout

English Phrasal Verbs 
in Use
Michael McCarthy, Felicity O’Dell

2
levels

Učebnice obsahuje více než 1 000 nejužitečnějších 
a nejčastějších frázových sloves, která jsou jasně 
vysvětlena a procvičována v typických příkladech, jako 
jsou každodenní dialogy, e ‑maily, komiksy a novinové 
výstřižky. Neocenitelnou součástí je minislovník, 
v němž jsou slovesa opatřena jednoduchou definicí.

English Pronounciation 
in Use
Michael McCarthy, Felicity O’Dell

3
levels

Učebnice obsahuje 50 Easy ‑to ‑use Units, které 
pokrývají všechny aspekty výslovnosti. Zcela nová 
sekce Understanding Pronunciation in Use se zaměřuje 
na dovednost porozumění rychlé řeči. Důraz je kladen 
na angličtinu jako mezinárodní jazyk.

English Collocations in Use
Michael McCarthy, Felicity O’Dell

2
levels

Učebnice je zaměřená na znalost slovních spojení 
a frází pro přirozenou a plynulou angličtinu, které 
bývají často testovány při cambridgeských zkouškách. 
Správné kombinace slovních spojení pomohou 
studentům vyhnout se běžným chybám.

English idioms in Use
Michael McCarthy, Felicity O’Dell

2
levels

Učebnice se zaměřuje na nejpestřejší a nejzábavnější 
oblast slovní zásoby – idiomy. Je vyhledávána 
studenty, kteří chtějí skutečně porozumět angličtině 
používané rodilými mluvčími. Obsahuje více než 
1 000 nejčastějších idiomů, které jsou uvedeny 
v typickém kontextu.

English Vocabulary in Use
Michael McCarthy, Felicity O’Dell, Stuart Redman, 
Geraldine Mark, Lynn Townsend, Lynda Edwards

English Vocabulary in Use 
učebnice   od 640 Kč

English Collocations in Use
učebnice   765 Kč

English Idioms in Use
učebnice   765 Kč

English Phrasal Verbs in Use
učebnice   705 Kč

English Pronunciation in Use 
učebnice   od 705 Kč

Informace o dalších komponentech na  
www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish.

DoPorUčUJEME

www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish 

Test Your English Vocabulary in Use
Aplikace pro chytré telefony English Vocabulary in Use Activities 

English Vocabulary in Use, Advanced 2nd edition

4
levels
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Cambridge Grammar 
of English
Ronald Carter, Michael McCarthy

Autory tohoto jedinečného komplexního průvodce 
anglickou gramatikou jsou světoznámí odborníci 
ve svém oboru Ronald Carter a Michael McCarthy. 
Je nezbytnou referenční knihou pro všechny pokročilé 
studenty angličtiny, učitele, metodiky a lingvisty. 
Učebnice vychází z obšírného výzkumu Cambridge 
English Corpus. Obsahuje přesná a jasná vysvětlení 
a reálné příklady ze současné psané a mluvené 
angličtiny. Je doplněna o CD ‑ROM.

Grammar and Beyond
Randi Reppen, Alice Savage

4
levels

eSample
available

Tato čtyřdílná řada učebnic gramatiky americké 
angličtiny je unikátní především tím, že informace 
o gramatice získané z Cambridge English Corpus 
propojuje bezprostředně se všemi 4 jazykovými 
dovednostmi, zejména se psaním. 

nn  učebnice prezentuje a procvičuje relevantní 
gramatické formy a jevy, které se přirozeně 
vyskytuji v moderní angličtině
nn  studenti se učí uvědomovat si rozdíly mezi grama‑

tikou ústního a písemného projevu, a tak si osvojují 
správné používání gramatiky v akademickém psaní 
nn  obsáhlá příručka učitele s CD ‑ROMem obsahuje 

upravitelné testy, prezentace, komunikativní 
aktivity a další materiály
nn  kompletní audionahrávky jsou na webové stránce 

ke stažení zdarma

Active Grammar
Fiona Davis, Wayne Rimmer, Jeremy Day, 
Mark Lloyd, Penny Ur

3
levels

eSample
available

Tato třídílná učebnice gramatiky je určena pro 
samostudium, ale hodí se i pro výuku na školách. 
Pokrývá všechny gramatické jevy, které je nutné si 
osvojit na úrovních A1–C2. Učebnice se vyznačuje 
tím, že prezentuje v každé kapitole najednou několik 
gramatických jevů, se kterými se studenti potkali 
v předchozím textu. Tím studenty výborně připravuje 
na komunikaci mimo výuku.

nn  zajímavé články na začátku každé kapitoly – 
čerpají témata z historie, zeměpisu a přírodních věd. 
Slouží k prezentaci gramatiky a zároveň poskytují 
studentům možnost poznávat svět kolem
nn  upozornění na nejčastější chyby – speciální sekce 

pravidelně upozorňují studenty na časté chyby 
a radí, jak se jim vyhnout 
nn  CD ‑ROM – obsahuje doplňková cvičení ve formátu 

zkoušek a také testy 
nn  metodická příručka zdarma – ke stažení na  

www.cambridge.org/activegrammar poskytne 
učitelům mnoho užitečných informací a rad, jak 
používat učebnici ve třídě, a poradí také, jak 
s učebnicí pracovat v různorodé skupině studentů 
(různá jazyková úroveň či věk)

English Grammar Today
Ronald Carter, Michael McCarthy, 
Geraldine Mark, Anne O’Keeffe

Kniha od uznávaných lingvistů je nenahraditelným 
průvodcem při studiu současné anglické gramatiky 
a jejím praktickém využití. Je vhodná zejména pro 
pokročilé studenty, kteří se připravují na IELTS, 
Preliminary a First. Základem této učebnice, která 
obsahuje také CD ‑ROM, je rozsáhlý výzkum výskytu 
a využití gramatických jevů v písemném a ústním 
projevu v Cambridge English Corpus. Kniha zahrnuje 
500 hesel přehledně uspořádaných podle abecedy. 
Lze ji doplnit také pracovním sešitem.

FRAUS Přehledná 
anglická gramatika
2nd edition

Martina Hovorková

Publikace podává jasné, výstižné a přehledné vysvětlení 
důležitých oblastí anglické gramatiky, přičemž důraz je 
kladen na jevy obtížné pro české studenty. Systematicky 
se zaměřuje na problematické jevy, např. slovesné časy 
či předložky.

FRAUS Cvičebnice 
anglické gramatiky
Daniela Špačková

Cvičebnice předkládá cvičení, ve kterých si student 
procvičí a ověří své znalosti anglické gramatiky. 
Kapitoly jsou děleny podle jednotlivých gramatických 
celků, které jsou shodné s celky v Přehledné anglické 
gramatice. Je ideální v kombinaci s touto publikací.

nn  vhodný doplněk ke všem učebnicím angličtiny
nn  pro začátečníky až středně pokročilé – pro nejširší 

okruh zájemců, studenty středních a jazykových 
škol, ve firemních kurzech atd.

FrAUS Přehledná anglická gramatika
učebnice     149 Kč

FrAUS Cvičebnice anglické gramatiky
učebnice     199 Kč

Active Grammar
učebnice   od 320 Kč

English Grammar Today
učebnice   815 Kč
pracovní sešit   370 Kč

Cambridge Grammar of English
učebnice   1 250 Kč

Grammar and Beyond
učebnice   od 1 088 Kč
pracovní sešit   od 499 Kč

Informace o dalších komponentech na  
www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish.

DoPorUčUJEME

www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish 

Grammar Practice – třídílná cvičebnice (A1–B1) pro mladší 
studenty angličtiny
Cambridge slovníky (Essential, Learner’s, School, Advanced 
Learner’s, Business English, Online) Ë s. 39 
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Cambridge Advanced 
Learner’s Dictionary
4th edition

Slovník obsahuje velké množství informací a rad pro 
pokročilé studenty angličtiny a je velice užitečným 
průvodcem na cestě k dosažení opravdové plynulosti 
v písemném a mluveném projevu.

nn  nová slova z různých sfér života i regionů – 
aktuální, 4. vydání obsahuje 1 500 nových slov 
a spojení z oblasti technologií, médií, jazyka, 
společnosti a životního stylu nebo akademických 
studií, zahrnuje také nová slova americké, indické, 
australské a jihoafrické angličtiny 
nn  jasné a výstižné definice a stovky ilustrací – 

vše sestaveno tak, aby slovník pomáhal studentům 
rozeznat rozdíly ve významech slov
nn  zapojení slov do reálného kontextu – díky sekci 

Word Partner se studenti dozvědí, jak slova a slovní 
spojení používají rodilí mluvčí v reálných situacích
nn  Focus on Writing – tato 32stránková kapitola 

pojednává o nejdůležitějších aspektech 
akademického, formálního i neformálního 
mluveného projevu 
nn  americká i britská výslovnost – součástí knihy 

může být také CD ‑ROM s britskou a americkou 
výslovností pro každé heslo

Cambridge School 
Dictionary

Slovník obsahuje slovní zásobu z oblasti různých 
školních předmětů. Je skvělým pomocníkem při výuce 
metodou CLIL a v bilingvních třídách.

Cambridge Dictionaries 
Online

Tyto online slovníky jsou k dispozici zdarma a jsou 
určeny studentům všech jazykových úrovní. Jako 
novinku mohou studenti používat přehled gramatiky 
English Grammar Today, který vychází z výzkumu 
Cambridge English Corpus. Stránka Cambridge 
Dictionaries Online obsahuje celou řadu britských 
a amerických slovníků s nahrávkami výslovnosti.

Cambridge Essential 
English Dictionary
2nd edition

Slovníkové definice hesel napsané krátkými 
a jednoduchými větami jsou srozumitelné pro 
začátečníky a mírně pokročilé studenty angličtiny.

nn   pouze nejpoužívanější slova podle English 
Profile – slovník obsahuje pouze frekventovaná 
slova a slovní spojení současné angličtiny 
a skutečné příklady z mluveného a psaného jazyka, 
jak je vymezuje English Profile pro úrovně A1–B2 
nn  sekce Common Mistakes – čerpá informace 

z Cambridge Learner Corpus a pomáhá studentům 
vyhnout se nejčastějším chybám 
nn  bohaté ilustrace – mnoho hesel je doprovázeno 

barevnými ilustracemi pro lepší pochopení

Cambridge Learner’s 
Dictionary + CD ROM
4th edition

Čtvrté, upravené vydání slovníku je výborným průvodcem 
při studiu angličtiny pro mírně a středně pokročilé.

nn  35 000 hesel s přesnými definicemi – všechna 
hesla jsou vybrána na základě výsledků výzkumů 
English Profile přesně pro úrovně B1 a B2 
nn  zdůraznění nejčastějších chyb – informace čerpané 

z analýzy Cambridge Learner Corpus pomáhají 
studentům vyvarovat se nejčastějších chyb
nn  sekce Mini ‑collocation – ukazují slova a slovní 

spojení v jejich přirozených vazbách

Cambridge business English 
Dictionary

Slovník je určen všem, kteří používají angličtinu při 
studiu ekonomie, obchodu nebo v práci. Obsahuje 
hlavně slovní zásobu z obchodního a firemního 
prostředí a pomůže uživatelům lépe a s větší 
sebedůvěrou psát e ‑maily v angličtině a komunikovat 
při jednáních nebo konferenčních telefonátech.

DoPorUčUJEME

www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish 

Mobilní aplikace Cambridge English Dictionaries
Cambridge English Pronouncing Dictionary
Cambridge English Idioms Dictionary
Cambridge English Phrasal Verbs Dictionary
Cambridge Academic Content Dictionary

Cambridge Essential English Dictionary
kniha     299 Kč

Cambridge Learner’s Dictionary + CD roM
kniha + CD ‑ROM     845 Kč

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary
kniha   od 705 Kč

Cambridge Business English Dictionary
kniha   610 Kč

Cambridge School Dictionary
kniha   855 Kč

Cambridge Dictionaries online
online, aplikace   zdarma

Více na dictionary.cambridge.org.
Informace o dalších komponentech na  
www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish.
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odborné slovníky jsou určeny pro překlady 
odborných textů, slovníky menšího formátu jsou vhodné 
i pro jednání, na služební cesty, při prezentacích atd. 
Jsou specializované na různé obory. Všechny slovníky 
uvádějí výslovnost anglických hesel.

FRAUS Velký ekonomický 
slovník 
anglicko český / česko anglický

nn 140 000 hesel a příkladových vazeb
nn  aktuální terminologie a frazeologie ekonomických oborů
nn velmi užitečná rozsáhlá příloha
nn samostatná verze také na CD ‑ROMu

FRAUS Praktický 
ekonomický slovník
anglicko český / česko anglický

nn 32 000 hesel a příkladových vazeb
nn praktická příloha

FRAUS Praktický technický 
slovník 
anglicko český / česko anglický

nn 33 000 hesel a příkladových vazeb
nn fotografie a ilustrace
nn praktická příloha

Studijní a školní slovníky jsou cíleně vytvořené 
pro žáky a studenty na ZŠ a SŠ, obsahují fotografie 
a studijní bloky, jsou plně barevné, pro přepis výslovnosti 
využívají mezinárodní fonetické transkripce. Do tištěné 
knihy je vždy vložena elektronická verze na CD ‑ROMu. 

FRAUS Můj první 
školní slovník
anglicko český / česko anglický

nn speciálně vytvořený pro žáky 1. stupně ZŠ
nn  abecední, tematický a elektronický slovník, 

ilustrovaná příloha, hry a cvičení
nn  názorné fotografie, příkladové věty

FRAUS ilustrovaný 
školní slovník
anglicko český / česko anglický

nn  speciálně vytvořený pro žáky 2. stupně ZŠ
nn  abecední slovník, rozsáhlá příloha, elektronický 

slovník, jazykové hry a cvičení
nn  množství příkladových vět včetně překladů 

do češtiny
nn  50 gramaticko ‑lexikálních vstupů zaměřených na 

problémy s anglickou gramatikou a slovní zásobou
nn  50 vstupů věnovaných reáliím anglicky mluvících zemí

FRAUS ilustrovaný 
studijní slovník
anglicko český / česko anglický

nn  vhodný pro studenty od 14 let a pro dospělé
nn  jedinečné spojení překladového slovníku 

s tematickým slovníkem a encyklopedií
nn  1 600 barevných fotografií a ilustrací  

(5 000 na CD ‑ROMu)
nn  230 gramaticko ‑lexikálních a frazeologických bloků
nn  130 studijních tematických bloků s množstvím 

encyklopedických informací z různých oborů
nn  200 bloků věnovaných reáliím anglicky mluvících zemí
nn  praktická příloha

FRAUS slovníky

Mezi obecné slovníky patří slovníky středního 
a menšího rozsahu s obecnou slovní zásobou. 
Všechny obsahují výslovnost anglických hesel, přílohu 
a další užitečné informace. 

FRAUS Kompaktní slovník
anglicko český / česko anglický

nn rozsáhlý obecný slovník praktického formátu
nn 50 000 hesel
nn gramaticko ‑lexikální bloky, fotografie a ilustrace

FRAUS Kapesní slovník
anglicko český / česko anglický

nn rozsáhlý kapesní slovník
nn 40 000 hesel

FRAUS Praktický slovník 
anglicko český / česko anglický

nn malý formát vhodný zejména pro cestování
nn 30 000 hesel

FRAUS 1 500 základních 
anglických slov
anglicko český slovník

nn  elementární slovní zásoba a frazeologie pro 
dorozumění se v běžných životních situacích FrAUS Můj první školní slovník a ‑č / č ‑a

kniha + CD ‑ROM     249 Kč

FrAUS Ilustrovaný školní slovník a ‑č / č ‑a
kniha + CD ‑ROM     299 Kč

FrAUS Ilustrovaný studijní slovník a ‑č / č ‑a
kniha + CD ‑ROM     399 Kč

FrAUS Velký ekonomický slovník a ‑č / č ‑a
kniha   od 1 890 Kč

FrAUS Praktický ekonomický slovník a ‑č / č ‑a
kniha   289 Kč

FrAUS Praktický technický slovník a ‑č / č ‑a
kniha   289 Kč

Informace o dalších komponentech na  
www.ucebnice.fraus.cz.

FrAUS Kompaktní slovník a ‑č / č ‑a
kniha   289 Kč

FrAUS Kapesní slovník 2nd edition a ‑č / č ‑a
kniha   159 Kč

FrAUS Praktický slovník a ‑č / č ‑a
kniha   139 Kč

FrAUS 1 500 základních anglických slov 
anglicko ‑český

kniha   49 Kč

Informace o dalších komponentech na  
www.ucebnice.fraus.cz.
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Language Chapters
výuková aplikace

Výuková aplikace pro ty, kteří chtějí cestovat do 
anglicky mluvících zemí nebo tam chtějí pracovat či 
studovat, pro ty, kdo si chtějí upevnit a rozšířit slovní 
zásobu, pro budoucí maturanty nebo studenty, kteří 
se připravují na jazykové zkoušky či k pracovnímu 
pohovoru.

nn  slovní zásoba rozdělená do 20 tematických okruhů 
užitečných v běžných životních situacích
nn atraktivní vizualizace
nn autentická videa z britského prostředí
nn hesláře namluvené rodilými mluvčími
nn interaktivní procvičování
nn  možnost využití ve škole, v pohodlí domova 

či na cestách

FRAUS ilustrovaný 
tematický slovník
anglicko český, 3rd edition

Tento tematický slovník nabízí praktická témata pro 
studium, výuku, přípravu ke zkouškám nebo pro 
cesty do zahraničí. Slovní zásoba je vizualizována 
prostřednictvím stovek názorných fotografií a ilustrací 
s anglickými a českými popisky pro lepší zapamatování 
i pochopení podstaty uvedených informací.

nn  36 témat – rodina, bydlení, zdraví, nakupování, 
restaurace, jídlo a vaření, oblékání, lidské tělo, 
vzdělávání, povolání, umění, doprava, volný čas, 
cestování, média, obchod a podnikání, informační 
technologie a další
nn  12 000 tematicky řazených hesel – s výslovností 

a překlady do češtiny
nn  6 000 slovesných vazeb, příkladových slovních 

spojení a vět – pro rychlé osvojení slovní zásoby 
v kontextu
nn  britské i americké výrazy – u amerických výrazů 

uvedena americká varianta výslovnosti
nn využití ve škole i v rámci samostudia
nn podrobný, přehledně členěný rejstřík

Elektronická podoba
nn  určena k použití na interaktivní tabuli ve škole 

a na počítači doma
nn  možnost prezentovat novou slovní zásobu 

a následně ji systematicky procvičovat
nn  snadné a rychlé vyhledávání
nn  možnost zvětšování textových polí a fotografií
nn všechny texty namluveny rodilými mluvčími
nn  1 086 konverzačních otázek Over to you – motivují 

studenty k aktivnímu využití slovní zásoby
nn  interaktivní hry – testování a osvojení slovní zásoby
nn metodická příručka

FRAUS Reálie Velké británie 
a Severního irska
Life and Culture in the UK

Paul Whitton, Hana Whitton

FRAUS Reálie Spojených 
států amerických
Life and Culture in the USA

Mary Matz

Autory těchto jednojazyčných publikací o reáliích 
anglicky hovořících zemí jsou rodilí mluvčí. Knihy jsou 
ideální pomůckou pro přípravu k maturitě z anglického 
jazyka.

nn  vhodné pro studenty se znalostí angličtiny na 
úrovni B1 a vyšší
nn  vstupní blok s faktografickými přehledy: historický 

přehled, základní geografické údaje, politický 
systém, obyvatelstvo
nn  12 tematicky zaměřených kapitol z různých oblastí 

života ve Spojeném království / v USA
nn množství barevných fotografií
nn na konci každé kapitoly glosář obtížnějších výrazů
nn  náměty pro zamyšlení a srovnání britské/americké 

reality se zeměmi Evropské unie
nn praktické internetové odkazy

Elektronická podoba
nn  pro interaktivní tabuli ve škole i pro počítač doma
nn  umožňuje poslech textů a procvičování, ale 

obsahuje i mnoho dalších aktivit, zejména při 
připojení na internet
nn  všechny texty namluveny rodilými mluvčími
nn  rozšíření o další obrazový materiál a audionahrávky
nn  dokumenty s dalšími zajímavými informacemi 

o historii a kultuře Spojeného království / USA
nn  odkazy na zajímavé webové stránky a videa
nn  doplňkové otázky pro srovnání britské/americké 

reality s naší, úkoly k hledání na internetu
nn  interaktivní cvičení testující znalosti základních 

informací a postřehů v dané oblasti reálií 
a porozumění textu
nn odkazy z textu do glosáře obtížnějších výrazů
nn metodická příručka

FrAUS reálie Velké Británie a Severního Irska
kniha    199 Kč

FrAUS reálie Spojených států amerických
kniha    199 Kč

FrAUS Ilustrovaný tematický slovník a ‑č
kniha     379 Kč

Informace o dalších komponentech na  
www.ucebnice.fraus.cz.

Language Chapters
1 téma   od 49 Kč
sada 20 témat   589 Kč

Informace o aplikaci na www.languagechapters.com.

Language Chapters, téma Eating out 
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Cambridge Copy Collection 
business English

Business English Frameworks
Business roles 2 
Simulations for Business English
Cambridge Business English Activities 
Serious fun for Business English students
Decisionmaker
In Business 
Activities to bring Business English to life
Intercultural resource Pack 
Intercultural communication resources for 
language teachers

Cambridge Copy Collection 
Grammar and Vocabulary

A Way with Words
Collocations Extra
Games for Grammar Practice
Games for Vocabulary Practice
Meanings and Metaphors
Singing Grammar
The Grammar Activity Book

Cambridge Copy Collection 
Skills

Advanced Skills
Be Understood!
Série Listening, reading, Speaking, Writing Extra
Pronunciation Games
Quizzes, Questionnaires and Puzzles
The Book of Days
Instant PET
Instant IELTS
Exploring British Culture
Discussions A–Z

Primary Cambridge 
Copy Collection
1. stupeň a začátek 2. stupně

Primary Activity Box  
Games and activities for younger learners
Primary Communication Box  
Speaking and listening activities for younger learners
Primary Curriculum Box   
Cross ‑Curricular topic based lessons for younger learners
Primary Grammar Box  
Grammar games and activities for younger learners
Primary Music Box  
Traditional songs and activities for younger learners
Primary Pronunciation Box  
Pronunciation games and activities for younger learners
Primary reading Box  
Reading activities and puzzles for younger learners
Primary Vocabulary Box  
Word games and activities for younger learners

Secondary Cambridge 
Copy Collection
2. stupeň základní školy  
a střední školy

Activity Box 
A resource book for teachers of young students
Film, TV and Music 
Multi ‑level activities for teenagers
Teen World 
Multi ‑level activities for teenagers
Imaginative Projects
A resource book of project work for young students
Pairwork and Groupwork
Multi ‑level activities for teenagers

Cambridge Copy 
Collection

Praktická série doplňkových 
materiálů, ze kterých učitelé mohou 
legálně připravit neomezené 
množství kopií pro své studenty. 
Každá škola si může vybrat knihy, 
které jsou pro učitele nejužitečnější, 
a kolekci kopírovatelných materiálů 
postupně doplňovat. Knihy mohou 
využívat všichni učitelé ve škole 
pro rozšíření a zpestření výuky po 
mnoho let. Každá kniha obsahuje 
1–3 kopírovatelné pracovní listy ke 
každé kapitole a podrobný návod pro 
učitele, jak s listy pracovat, stejně 
jako správné odpovědi, modelové věty 
a další řešení.

Primary Cambridge Copy Collection
Primary Activity Box   1 240 Kč
další tituly   od 1 090 Kč

Secondary Cambridge Copy Collection
Film, TV and Music   1 330 Kč
další tituly   od 1 200 Kč

Cambridge Copy Collection Business English
Business English Frameworks   1 720 Kč
další tituly   od 1 280 Kč

Cambridge Copy Collection Grammar and 
Vocabulary
A Way with Words   1 240 Kč
další tituly   od 1 130 Kč

Cambridge Copy Collection Skills
Advanced Skills   1 610 Kč
další tituly   od 1 040 Kč

Podrobný seznam titulů na www.cambridge.org/ccc.
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Cambridge English  
Readers

7
levels

Tato série knížek v 7 různých úrovních byla napsána 
speciálně pro studenty angličtiny. Knihy tedy mají velký 
přínos pro rozvoj čtenářských dovedností. Jedná se 
o původní díla, nikoli o zjednodušené verze světoznámé 
beletrie. Další výhodou je, že tyto příběhy studenti 
nikdy nečetli ani neviděli zfilmované. Čtení se tak 
stává opravdovým zážitkem, kdy čtenář může sledovat 
samotný příběh, nikoli jen jeho jazykovou stránku. 

nn zdarma audionahrávky všech knih – na webu 
nn  další materiály pro učitele ke stažení – na webu 

plány hodin, metodický průvodce či pracovní listy 
nn  názvy a ISBN jednotlivých titulů této řady na 

cambridge.org/readers

Cambridge Experience 
Readers

7
levels

Tato série knih zjednodušeného čtení v 7 úrovních 
je určena speciálně pro mládež a obsahuje texty, 
které vyhoví zájmu každého mladého čtenáře.
 
nn  původní literární tvorba – knihovnička nabízí 

původní literární tvorbu pro určitou jazykovou 
úroveň, zjednodušenou beletrii i literaturu faktu 
nn  zdarma audionahrávky všech knih – na webu 

jsou k dispozici doplňkové materiály a nahrávky 
pro studenty
nn  další materiály pro učitele ke stažení – na webu 

plány hodin, metodický průvodce či pracovní listy 
nn  názvy a ISBN jednotlivých titulů této řady na 

cambridge.org/experiencereaders

Cambridge Discovery 
EducationTM interactive 
Readers

8
levels

Nakladatelství Cambridge University Press ve 
spolupráci se světoznámým partnerem Discovery 
EducationTM sestavilo zcela inovativní knihovničku 
zjednodušeného čtení nové generace, která obsahuje 
96 knih v 8 úrovních. 

nn  fascinující témata – v knihách studenti objeví např. 
svět aligátorů a žraloků, tornád a lavin, ale seznámí 
se i s dramatickým osudem Arona Lee Ralstona, 
amerického horolezce a dobrodruha 
nn  videoklipy ke každé knize – součástí každé 

knihy jsou poutavé videoklipy Discovery 
EducationTM, které plně podporují pedagogické cíle 
zjednodušeného čtení 
nn  různé formáty knih – studenti mohou číst nejen 

tištenou knihu, ale i elektronickou verzi v počítači, 
tabletu nebo v chytrém telefonu 
nn  mobilní aplikace – studenti mají přistup ke 

všem textům, interaktivním aktivitám, videím 
a audionahrávkám i přes mobilní aplikace 
nn  online verze – je umístěna na platformě 

Cambridge Learning Management System 
a umožňuje vyučujícím a studentům využít všech 
funkcí systému (více na s. 44) 
nn  názvy a ISBN jednotlivých titulů této řady najdete 

na cambridge.org/discoveryreaders

Cambridge Discovery EducationTM 
Interactive readers
tituly (A1–B2+)   249 Kč

Podrobný seznam titulů na www.cambridge.org/discoveryreaders.

Cambridge Experience readers
tituly (Starter–C1)   od 90 Kč

Podrobný seznam titulů na www.cambridge.org/experiencereaders.

Cambridge English readers
tituly (Starter–C1)   od 95 Kč

Podrobný seznam titulů na www.cambridge.org/readers. Cambridge Experience Readers, Harry’s Holiday
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  cambridge learning management system  

Které materiály z nabídky Cambridge University Press È 
jsou na Cambridge Learning Management System dostupné?



Cambridge Learning Management System

CLMS je online prostředek spolupráce mezi žáky/studenty a učiteli využívajícími materiály z portfolia Cam‑
bridge University Press. Učitelé mohou v CLMS zdarma využívat pestrý digitální obsah: příručku učitele, 
audio ‑ a videomateriály, doplňkové aktivity, testy, fotokopírovatelné materiály atd. Prostřednictvím virtuálních 
tříd lze u různých typů úloh monitorovat práci žáků/studentů, jejich pokroky, silné a slabé stránky. CLMS 
nabízí nový rozměr interakce žáků/studentů, učitele a obsahu výuky mimo školní třídu.

Výhody CLMS pro učitele:
nn vytváření virtuálních tříd
nn  okamžitá zpětná vazba pro žáky/studenty i učitele
nn  systematické hodnocení pokroku žáků/studentů
nn  možnost uzavírat a otevírat jednotlivé aktivity 

dle potřeb výuky
nn  fóra, kalendáře, komentáře, okamžitá 

spontánní komunikace 
nn  všechny produkty na CLMS pro učitele ZDARMA

WITH ONLINE ACCESS

STUDENT’S BOOK

A1

Adrian Doff, Craig Thaine
Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones 
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ElementaryA2

B2 Upper Intermediate

B1 Pre-Intermediate

C1 Advanced

B1+ Intermediate

A1 Starter

A1 English Pro�le
 www.englishpro�le.org

System Requirements:

This product is optimised for use on the following systems and browsers: 

EMPOWEREMPOWEREMPOWER
A1 STARTER STUDENT’S BOOKA1 STARTER STUDENT’S BOOKA1 STARTER STUDENT’S BOOK

Adrian Doff, Craig Thaine, Adrian Doff, Craig Thaine, Adrian Doff, Craig Thaine, 
Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones 

Cambridge English EmpowerCambridge English EmpowerCambridge English Empower is a general English course for  is a general English course for  is a general English course for Cambridge English Empower is a general English course for Cambridge English EmpowerCambridge English EmpowerCambridge English Empower is a general English course for Cambridge English Empower is a general English course for Cambridge English Empower is a general English course for Cambridge English EmpowerCambridge English EmpowerCambridge English Empower is a general English course for Cambridge English Empower
adult and young adult learners that combines course content adult and young adult learners that combines course content adult and young adult learners that combines course content 
from Cambridge University Press with validated assessment from Cambridge University Press with validated assessment from Cambridge University Press with validated assessment 
from Cambridge English Language Assessment.from Cambridge English Language Assessment.from Cambridge English Language Assessment.

This unique mix of engaging classroom materials and reliable This unique mix of engaging classroom materials and reliable This unique mix of engaging classroom materials and reliable 
assessment, with personalised online practice, enables learners assessment, with personalised online practice, enables learners assessment, with personalised online practice, enables learners 
to make consistent and measurable progress.to make consistent and measurable progress.to make consistent and measurable progress.

The course provides:The course provides:The course provides:

• intriguing images, texts and video designed to arouse • intriguing images, texts and video designed to arouse • intriguing images, texts and video designed to arouse 
curiosity and get students talkingcuriosity and get students talkingcuriosity and get students talking

• unit progress tests and mid-course and end-of-course • unit progress tests and mid-course and end-of-course • unit progress tests and mid-course and end-of-course 
competency tests delivered through the Cambridge Learning competency tests delivered through the Cambridge Learning competency tests delivered through the Cambridge Learning 
Management System (CLMS)Management System (CLMS)Management System (CLMS)

• manageable learning with a syllabus informed by English • manageable learning with a syllabus informed by English • manageable learning with a syllabus informed by English 
Pro� le and the Cambridge English Corpus, ensuring students Pro� le and the Cambridge English Corpus, ensuring students Pro� le and the Cambridge English Corpus, ensuring students 
encounter the most relevant language at the right point in encounter the most relevant language at the right point in encounter the most relevant language at the right point in 
their learningtheir learningtheir learning

cambridge.org/empowercambridge.org/empowercambridge.org/empower

Other components include:

Teacher’s Book
Presentation Plus DVD-ROM
Class Audio CDs
Class DVD

Includes access to:
• tests from Cambridge English  

Language Assessment
• personalised practice
• online workbook

ONLINE ACCESS

cambridgelms.org/empower

Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 
Windows 8.1. 
Supported browsers: Internet Explorer 10 
and 11, most recent version of Chrome, 
most recent version of Firefox
Mac OSX 10.8 and 10.9. 
Supported browsers: Safari 6.0 and 7.0
JavaScript must be enabled in the browser

Minimum internet speed: 3Mbps download 
and 512 Kbps upload speed per user
Firewall: Must allow delivery of content 
from multiple IP addresses

Hardware requirements:
Minimum screen resolution: 1024x768px
Microphone for voice recording activities

WITH ONLINE ACCESS

Joanna Kosta

Melanie Williams

Series Editor: Annette Capel

Prepare!
STUDENT’S BOOK

Level 1

A1

Testbank

Prostřednictvím CLMS je možno získat přístup  
i k online oficiálním cvičným testům Cambridge 
English (více na s. 29–30).
Čtyři testy ke každé z těchto zkoušek: Key for 
Schools, Key, Preliminary for Schools, Preliminary, 
First for Schools, First, Advanced.
Testy simulují tzv. computer ‑based testy Cambridge 
English Language Assessment.
Cambridge English Practice Testbank můžete získat: 
1.  jako součást vybraných učebnic označených 

logem Testbank,
2.  formou institucionálního přístupu pro školy – 

pro bližší informace kontaktujte zastoupení 
Cambridge University Press v ČR:  
prague@cambridge.org.

Jak se registrovat v CLMS? 
1.  Přejděte na webovou stránku www.cambridgelms.org/main.*
2. Registrujte se jako „Teacher“.
3.  Po ověření údajů dostanete e ‑mail s přihlašovacím jménem a heslem (heslo si poté můžete změnit).

*  K dispozici je také CLMS graficky a funkčně přizpůsobený pro děti: www.cambridgelms.org.
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Angličtina učitele 
angličtiny
jak správně vést hodinu angličtiny 
v angličtině

Lucie Betáková

Vedení cizojazyčné hodiny v cílovém jazyce je 
při uplatňování komunikativní metody výuky 
samozřejmostí. Učitel představuje pro žáky jazykový 
model, a tudíž by měl ve všech klíčových situacích 
používat cílový jazyk v maximální možné míře.

Praktická příručka obsahuje:
nn typické výukové situace ve 12 kapitolách
nn  v poslední kapitole tematickou slovní zásobu 

(typy škol, školní předměty, pomůcky aj.)
nn fráze přeložené do češtiny a doplněné komentářem
nn  mp3 nahrávky, kterými se korigují nejčastější 

chyby českých učitelů

Angličtina učitele angličtiny
učebnice + mp3   349 Kč

Více informací na www.ucebnice.fraus.cz.

Další vzdělávání a profesní rozvoj učitelů 

Cambridge University Press vám nabízí celou řadu učitelských 
„knihovniček“, od praktických příruček pro učitele až po studie aplikované 
lingvistiky. Naleznete zde tituly jak pro učitele na začátku profesní dráhy, 
tak i pro zkušené učitele, metodiky a ostatní odborníky v oboru.

Přehled knihovniček pro učitele:
Cambridge Language Education
Cambridge Handbooks for Language Teachers
Cambridge Handbooks for Language Teachers Pocket Editions
Cambridge Teacher Training and Development
Cambridge Applied Linguistics
Cambridge Guides
Cambridge Language Teaching Library a další

Kompletní nabídku naleznete na 
www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish/professional ‑development.

Cambridge English Teacher 

Vzdělávací portál pro učitele vytvářený odborníky z Cambridge University 
Press a Cambridge English Language Assessment vám nabízí online kurzy, 
webináře, informační zdroje, diskuzní fóra aj. 

Připojte se k profesní síti Cambridge 
English Teacher a buďte v kontaktu 
nejen se svými kolegy, ale zejména 
s předními autory, metodiky a odborníky 
v oboru English Language Teaching.

Kompletní nabídku naleznete na 
www.cambridgeenglishteacher.org.

Online
Professional
Development
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  odborní konZultanti, informační centra fraus  

Mgr. Eliška Křižková

tel.: 778 474 458
e ‑mail: krizkova@fraus.cz

Mgr. Eliška 
Pippenbacherová

tel.: 778 486 417
e ‑mail:  
pippenbacherova@fraus.cz

Mgr. Zdeněk Smetana

tel.: 725 591 878
e ‑mail: smetana@fraus.cz

Mgr. Soňa Karpišová 
Valentová

tel.: 602 631 953
e ‑mail:  
karpisova@fraus.cz

Mgr. Libuše Cardová

tel.: 602 271 832
e ‑mail: cardova@fraus.cz

Miloš Petráš

tel.: 724 909 821
e ‑mail: petras@fraus.cz

Mgr. Tereza Vogeltanzová

odborná konzultantka pro cizí jazyky
tel.: 778 753 926
e ‑mail: vogeltanzova@fraus.cz

1–6

1 2 3 4 5 6

Naši odborní konzultanti 
nn  jsou vám k dispozici ve všech regionech republiky
nn  v rámci bezplatných konzultací vám doporučí vhodné učebnice, elektronické produkty či vzdělávací metody
nn domluví s vámi bezplatné zapůjčení učebnic
nn  přímo na vaší škole nebo v Informačním centru FRAUS pro vás připraví prezentaci našich produktů a titulů
nn  zorganizují odborný seminář u vás ve škole na téma, které si vyberete z naší nabídky
nn  zařídí instalaci elektronických produktů na vaší škole včetně proškolení
nn  uspořádají pro vás školení zaměřená na didaktické zapojení elektronických produktů do výuky
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Informační centra FrAUS

Brno, Zemědělská 173/29
české Budějovice, Bezdrevská 1036/3
Hradec Králové, tř. SNP 694
Jihlava, Seifertova 1426/5 
Karlovy Vary, Libušina 1032/31 
Liberec, Broumovská 847/7
ostrava, Ostrčilova 2557/1
Plzeň, Západní 1597/18
Praha, Jungmannova 749/32
Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8
Zlín, Havlíčkovo nábřeží 3114

Uvedená infocentra se kromě pražského nacházejí 
na základních školách.

Dveře v našich infocentrech jsou vám otevřené!

Zajímají vás novinky v oblasti vzdělávání? informační centra FRAUS jsou 
otevřena pro pedagogickou i laickou veřejnost a najdete v nich 
nejmodernější audiovizuální techniku včetně interaktivních tabulí. 

V našich infocentrech nabízíme:
nn  sortiment učebnic a učebních materiálů k nahlédnutí nebo zapůjčení
nn nejmodernější výukové materiály
nn  ukázky moderních technologií, které můžete využít ve výuce
nn  možnost vyzkoušet si výukový software připravený pro výuku ve školách
nn konzultace a diskuze s odborníky

Mezi další služby patří: 
nn  odborné prezentace učebnic  

a odborných publikací
nn  praktické ukázky využití 

elektronických produktů a práce s nimi
nn zapůjčení vzorků učebnic přímo na místě
nn prodej vzorků učebnic za zvýhodněné ceny

V infocentrech pořádáme  
pro odbornou veřejnost:
nn  metodické semináře a odborné prezentace
nn  tematické konzultace s odborníky
nn minikonference

Kompletní nabídku vzdělávacích akcí najdete na www.seminare.fraus.cz.



47 více informací na www.fraus.cz

  dodací podmínky, kontakty, rejstřík  

Partnerská škola
Partnerským školám nabízíme další zvýhodnění 
jako např. různé druhy slev, zasílání vzorků nových 
učebnic na vyžádání zdarma. 
Bližší informace najdete na stránkách  
www.fraus.cz.

Chcete se stát  
Partnerskou školou FRAUS?
Kontaktujte našeho odborného 
konzultanta ve svém regionu.

potřebujete poradit?
 377 226 102
 info@fraus.cz

Výňatek ze Všeobecných obchodních podmínek
Úplné znění Všeobecných obchodních podmínek naleznete na našich internetových stránkách 
www.fraus.cz/cs/obchodni ‑podminky. 
Zboží dodáváme na základě doručené objednávky, řádně a úplně vyplněné a odeslané z internetového 
obchodu na adrese www.ucebnice.fraus.cz, výjimečně doručené e ‑mailem. Objednávka musí 
obsahovat nejméně: přesný název publikace (zboží); počet kusů; název, obchodní firmu nebo 
jméno a příjmení objednávajícího; identifikační číslo (IČ), má ‑li ho objednávající přidělené; fakturační 
a dodací adresu; jméno a příjmení osoby odpovědné za objednávku a telefon na ni.

V edičním plánu jsou uvedeny doporučené prodejní ceny v Kč včetně DPH platné k 1. 3. 2016. Ceny se 
v průběhu roku mohou změnit, aktuální ceny naleznete v našem internetovém obchodě. Ceny nezahrnují 
dopravu a u ostatních prodejců se mohou lišit. Registrovaným zákazníkům poskytujeme slevy a od 
stanovené hodnoty objednávky dopravné zdarma. Na zboží poskytujeme akční a sezonní slevy, které 
podléhají samostatně vyhlášeným podmínkám, slevy se nesčítají. Způsob dopravy zboží, platby za zboží, 
reklamace a další podmínky jsou uvedeny v úplném znění Všeobecných obchodních podmínek.

informace
Nakladatelství Fraus, s. r. o. 
Ed. Beneše 2438/72, 301 00 Plzeň
IČ 64831027  DIČ CZ64831027
www.fraus.cz

Objednávky
tel.: 377 338 835
e ‑mail: objednavky@fraus.cz
provozní doba: po–pá 7.00–15.30
www.ucebnice.fraus.cz

Academic Vocabulary in Use 24
Active Grammar 38
Advanced Grammar in Use 36
Angličtina se zvířátky 7
Business Advantage 26
Business Benchmark 32
Business English for Beginners 25
Business Vocabulary in Use 26
Cambridge Academic English 24
Cambridge Advanced Learner’s Dictionary 39
Cambridge Business English Dictionary 39
Cambridge Business Skills 26
Cambridge Copy Collection 42
Cambridge Copy Collection Business English 42
Cambridge Copy Collection  

Grammar and Vocabulary 42
Cambridge Copy Collection Skills 42
Cambridge Dictionaries Online 39
Cambridge Discovery EducationTM  

Interactive Readers 43
Cambridge English Empower 19
Cambridge English for Engineering 27
Cambridge English for Human Resources 27
Cambridge English for Job ‑Hunting 27
Cambridge English for Marketing 27
Cambridge English for Media 27
Cambridge English for Nursing  27
Cambridge English for Scientists 27
Cambridge English Prepare!  14
Cambridge English Readers 43

Cambridge Essential English Dictionary 39
Cambridge Experience Readers 43
Cambridge Grammar of English 38
Cambridge Learner’s Dictionary + CD ROM 39
Cambridge School Dictionary 39
Cambridge Storybooks 11
Compact 31
Complete 31
Complete IELTS 32
English Collocations in Use 37
English for Accounting 25
English for Business Studies 26
English for Customer Care 25
English for Emails 25
English for Human Resources 25
English for Marketing and Advertising 25
English for Meetings 25
English for Presentations 25
English for Sales and Purchasing 25
English for Socializing and Small Talk 25
English for Telephoning 25
English for the Automobile Industry 25
English for the Financial Sector 27
English Grammar in Use 36
English Grammar Today 38
English Idioms in Use 37
English in Medicine 27
English in Mind 21
English Phrasal Verbs in Use 37
English Pronounciation in Use 37

English Vocabulary in Use 37
English365 26
Essential Grammar in Use 36
eurolingua English 21
Eyes Open 16
face2face 20
First Choice 20
FRAUS Cvičebnice anglické gramatiky 38
FRAUS Ilustrovaný studijní slovník 40
FRAUS Ilustrovaný školní slovník 40
FRAUS Ilustrovaný tematický slovník 41
FRAUS Můj první školní slovník 40
FRAUS Přehledná anglická gramatika 38
FRAUS Reálie Spojených států amerických 41
FRAUS Reálie Velké Británie  

a Severního Irska 41
Fun for Starters, Movers and Flyers 10
Good Practice 27
Grammar and Beyond 38
International Legal English  32
Introduction to International Legal English/

International Legal English 27
Job Matters, angličtina pro řemesla a služby 25
Job Matters – Car Mechanics 25
Job Matters – Construction 25
Job Matters – Gastronomy 25
Job Matters – Plumbing and Heating 25
Job Matters – Wood 25
Join Us for English 9
Kid’s Box 8

Language Chapters 41
Maturita in Mind 21
Messages  15
More!  15
Nebojte se angličtiny 7
objective 31
Objective IELTS 32
Playway to English 9
Practice Tests 33
Primary i ‑Dictionary 11
Professional English in Use Engineering 27
Professional English in Use Finance 27
Professional English in Use ICT 27
Professional English in Use Law 27
Professional English in Use Management 27
Professional English in Use Marketing 27
Professional English in Use Medicine 27
Start with Click New 7
Storyfun for Starters, Movers and Flyers 10
Super Minds 9
Super Safari 6
Technical English for Beginners 25
The English Ladder 9
Trainers 34
Unlock 24
Way to Win  15
Write It Right! 25
Your Space 13

Abecední rejstřík titulů

Oficiální zastoupení Cambridge University Press v české republice 
Cambridge University Press (Holdings) Limited, odštěpný závod
U Krčské vodárny 143/10, 140 00 Praha 4, Česká republika

Dita Polcarová, Senior ELT Sales Representative 
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