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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jsme rádi, že jste otevřeli nový ediční plán pro anglický 
jazyk, na jehož stránkách vám chceme představit 
English Language Teaching program Nakladatelství 
Fraus a Cambridge University Press. Tento program 
vám přináší ucelenou nabídku produkce předního 
českého učebnicového nakladatelství a renomovaného 
britského vydavatelského domu. Mezinárodní standardy 
se tak propojují se zkušenostmi s českým vzdělávacím 
systémem, školním prostředím, potřebami žáků, 
studentů, učitelů a rodičů. 
Nakladatelství Fraus je od března 2016 výhradním 
distributorem titulů Cambridge University Press na 
českém trhu, k nimž poskytuje odborné poradenství 
a podílí se na dalším vzdělávání pedagogů pořádáním 
konferencí, seminářů a letních škol. V každém regionu 
ČR jsou vám nově k dispozici naši odborní konzultanti 
specializující se na cizí jazyky. Rádi vám doporučí 
výukové materiály na míru potřebám vaší školy, poradí 
vám ohledně elektronických produktů i vzdělávacích 
metod vhodných pro výuku cizích jazyků. Neváhejte se 
na naše konzultanty kdykoli obrátit a využít bezplatného 
odborného poradenství (více na str. 48).
Spojení Nakladatelství Fraus a Cambridge University 
Press přináší také příležitost upravit vybrané tituly na 
míru českým uživatelům formou koedice (např. řada 
Your Space pro 2. stupeň ZŠ) a doplnit je o rozsáhlou 
metodicko didaktickou podporu.
Věříme, že v tomto edičním plánu najdete tituly, které 
vás i vaše žáky zaujmou a se kterými se vám bude 
dobře pracovat.

Tereza Vogeltanzová
manažerka marketingu cizích jazyků

  úvodem  

Autoři a redaktoři Cambridge Uni‑
versity Press vy užívají Cambridge 
English Corpus při tvorbě učebnic. 
Cambridge English Corpus přináší 
ob jektivní pohled na to, jak je an‑

gličtina v současné době po celém světě uží‑
vána. Zkoumá její mluvenou i psanou podobu 
v různých kontextech, a postihuje tak zároveň 
i vývoj jazyka. Čerpá z obrovského množství 
zdrojů: novin, knih, časopisů, webu, rádia, ja‑
zykových zkoušek, škol, z pracovního prostředí 
a každodenní konverzace. Miliony příkladů jsou 
analyzovány pomocí sofistikovaného softwaru. 
Nedílnou součástí Cambridge English Corpus je 
Cambridge Learner Corpus. Jde o unikátní data‑
bázi, která pracuje s daty ze zkoušek Cambridge 
English – 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 objektivně 
sledovat nejčastější chyby žáků a uvažovat o nich 
v kontextu jejich rodného jazyka.

Cambridge engliSh CorpuS

Cílem průkopnického projektu English Profile je určit, 
které aspekty anglického jazyka a v jakém rozsahu 
by měli studenti ovládat na každé z úrovní Spo‑
lečného evropského referenčního rámce (A1–C2). 
English Vocabulary Profile Online a English Gram mar 
Profile Online přesně určují slova, významy, fráze 
a gramatické jevy, které jsou relevantní a vhodné 
pro výuku na jednotlivých úrovních SERR. Projekt 
probíhá za podpory Rady Evropy a je společným dí‑
lem University of Cambridge, Cambridge University 
Press, Cambridge English Language Assessment, 
British Council, University 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 učebnicích podle požadavků Společného evropské‑
ho referenčního rámce. Podrobné informace najdete 
na stránkách www.englishprofile.org.

engliSh profile

Úvodem

Platforma Flexibooks se specializuje 
na tvorbu a prodej učebnic v elektro‑
nické podobě. Interaktivní učebnice 
ve formátu Flexibooks mohou vyu‑

žívat školy i jednotlivci (na zařízeních s operač‑
ním systémem iOS, Windows i Android). Jsou 
uzpůsobené pro práci na počítačích, tabletech 
a interaktivních tabulích. Více na flexibooks.cz.

flexibookS

Aplikace je určená pro interaktivní 
procvičování slovíček z jazykových 
učebnic Nakladatelství Fraus. Nabízí 
ucelenou sadu kartiček obsahujících 

kompletní slovní zásobu učebnic. Více informací na 
frausmedia.com/cs/wordtrainer-fraus.

WordTrainer frauS

K učebnicím označeným ikonou P+ 
je k  dispozici moderní prezentač‑
ní software pro interaktivní tabule. 
Balíček Presentation Plus obsahuje 
učebnici v  inter aktivní podobě, včet‑

ně audio ‑ a video materiálů. Presentation Plus 
má přímé napojení na doplňkové aktivity online  
a/nebo na Cambridge Learning Management Sys-
tem (více na s. 46). Obsah balíčku Presentation 
Plus k  jednotlivým titulům se může lišit – speci‑
fikace komponentů je uvedena v online katalogu 
na www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish.

preSenTaTion pluS

E ‑sample je elektronický vzorek kom‑
pletní knihy, který si učitel mů že vyžá‑
dat ke kterékoliv nové učebnici, aby 
se s ní podrobně seznámil. S elektro‑
nickým vzorkem lze pracovat po dobu 

60 dnů ode dne aktivace. Žádost o e ‑vzorek lze 
odeslat e ‑mailem na prague@cambridge.org. 

e ‑Sample

Cambridge University Press je nejstarší nepřetržitě 
fungující vydavatelství na světě, které bylo založeno 
Jindřichem VIII. již v roce 1534. Je nedílnou součástí 
University of Cambridge a specializuje se na tvorbu 
a vydávání akademické a vzdělávací literatury. ELT 
sekce je předním světovým vydavatelem tištěných 
i digitálních výukových materiálů pro ELT (English 
Language Teaching). Výhradním distributorem Cam‑
bridge University Press pro Českou republiku je od 
roku 2016 Nakladatelství Fraus.

Cambridge univerSiTy preSS
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Srovnávací testy
Naše testy jsou 
zaměřeny na po-
skytování kvalitní 
zpětné vazby, kte-
rou mohou využít 

ředitelé, učitelé, žáci i jejich rodiče. 
Úlohy ověřují schopnost žáků použít 
znalosti a dovednosti v situacích z reál-
ného života a vyžadují od nich skutečné 
porozumění. Praktické zaměření úloh 
a jejich formát vedou žáky k přemýšlení. 
Podrobně zpracované výsledky a dopro-
vodné materiály obsahují řadu námětů 
pro další práci ve třídě. Podrobnosti 
a ukázky naleznete na webu.

Dotazníková šetření
Prostřednictvím 
dotazníků oslovují 
ředitelé škol žáky, 
rodiče, učitele 
i nepedagogické 

pracovníky, když potřebují získat 
důležité informace o jejich spokojenosti 
s klimatem školy, výukou, kvalitou 
komunikace uvnitř školy i navenek, 
s vybavením školy a organizací výuky 
a s dalšími důležitými parametry. 
Dotazníková šetření je možné realizovat 
kdykoliv během školního roku s přihléd-
nutím k možnostem a potřebám školy.

Semináře o evaluaci
Akreditované 
semináře pro 
učitele a ředitele 
jsou zaměřeny 
na efektivní využití 

výsledků evaluačních aktivit ve výuce. 
Jejich účastníci získají i metodické 
materiály a podporu využitelnou po celý 
rok. Čtyřhodinová délka seminářů 
a omezený počet účastníků umožňují 
věnovat se problematice evaluace 
prakticky, důkladně a s přihlédnutím 
k individuálním potřebám a zájmům 
přítomných učitelů a ředitelů.

Doplňkové služby
Doplňkové služby 
umožňují zájemcům 
z řad aktivních 
učitelů navázat 
na evaluační aktivity 

nenásilným a smysluplným obohacením 
výuky o nové, netradiční postupy. Pro 
podporu takových aktivit slouží program 
„Učení s chutí“. Nabízí podporu učite-
lům, kteří chtějí v rámci výuky nechat své 
žáky aktivně tvořit, zkoumat a objevovat 
to, co se normálně dozvídají jen z výkla-
du nebo z učebnice. Více informací 
naleznete na www.ucenischuti.cz. 

www.kalibro.cz

Evaluační nástroje KALIBRO®

Evaluační nástroje KALIBRO® využívají české školy již od roku 1994. Za tu dobu se projektu zúčastnilo 
více než 3 500 škol, kterým jsme dodali a zpracovali přes 3 miliony testů! Jedná se o ucelený evaluační 
systém srovnávacích testů, dotazníkových šetření, seminářů a doplňkových služeb.

Evaluační nástroje KALIBRO® nabízíme školám ve formě výhodných balíčků 
za cenu od 99 Kč na jednoho žáka v případě testů a 49 Kč v případě dotazníků. 
Partnerské školy FRAUS mají navíc díky úzkému propojení obou společností 
nárok na zvláštní výhody při využívání evaluačních balíčků. www.kalibro.czwww.kalibro.cz

benefitní program

Více informací najdete na www.fraus.cz/frausplus.

pro školy

Připravujeme nový

Odměňte své učitele i žáky!

inzerce-benefitni-program-zrcadlo.indd   1 14.12.2016   21:16:17



předškolní angličtina a 1. stupeň Zš

titul strana SERR

Super Safari 
CambRidgE UnivERSity PRESS

6–7 Pre-A1 — — —

Angličtina se zvířátky 
Nakladatelství Fraus

7 Pre-A1 — — —

Kid’s box 
CambRidgE UnivERSity PRESS

8–9 Pre-A1 A1 A2 —

Super Minds 
CambRidgE UnivERSity PRESS

10–11 Pre-A1 A1 A2 B1

Fun for… 
CambRidgE UnivERSity PRESS

12–13 Pre-A1 A1 A2 —

Storyfun for… 
CambRidgE UnivERSity PRESS

13 Pre-A1 A1 A2 —

Start with Click NEW 
Nakladatelství Fraus

14 — A1 — —

Nebojte se angličtiny 
Nakladatelství Fraus

14 Pre-A1 A1 — —

FRAUS Můj první školní slovník a-č/č-a 
Nakladatelství Fraus

14 — A1 — —

Primary i -Dictionary  
CambRidgE UnivERSity PRESS

15 Pre-A1 A1 A2 —

Primary i -Box  
CambRidgE UnivERSity PRESS

15 Pre-A1 A1 A2 —

Primary Cambridge Copy Collection  
CambRidgE UnivERSity PRESS

15 — A1 A2 —

více informací na www.fraus.cz/elT5
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  předškolní angličtina  

Hraváangličtinapropředškoláky ve třech úrovních 
systematicky rozvíjí paměť, myšlení a tvořivost, využívá 
prvky činnostního učení. Vtipné krátké příběhy doplňují 
zajímavé hry, písničky a básničky. Rozsahem odpovídá 
cca 80 hodinám výuky.

Učebnicidoporučujemeškolám,které:
nn používají přímou, nepřekladovou metodu výuky 

nejen s rodilými mluvčími

nn upřednostňují osvojování jazyka před pouhým 
memorováním
nn zohledňují učební styly dětí

Pro učitele:
nn Pupil’sBookwithDVD-ROM – učebnice s DVD‑ROMem
nn ActivityBook – pracovní sešit
nn Teacher’sBook – příručka pro učitele
nn nově LettersandNumbersWorkbook
nn BigBook–učebnice velkého formátu
nn  Posters – výukové plakáty pro každou kapitolu 

v učebnicích
nn Flashcards – obrázkové karty 
nn maňásek ParrotPuppet na ruku
nn DVD-ROM s příběhy a písničkami
nn  software PresentationPlusDVD-ROMpro
interaktivnítabuli – elektronická podoba učebnice, 
pracovního sešitu a DVD
nn  didaktickéčlánkyavideo – na stránkách 
www.cambridge.org/supersafari

Pro rodiče:
nn učebnice+DVD-ROM – animované písničkyahry
nn  FamilyFun – 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

Super Safari
HerbertPuchta,GünterGerngross, 
PeterLewis-Jones
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Lucy Frino with Herbert Puchta, Günter Gerngross & Peter Lewis-Jones

Teacher’s BookTeacher’s Book

British
English

Herbert Puchta   Günter Gerngross   Peter Lewis-Jones

Activity BookActivity Book

British
English

H ünter Gerngross   Peter Lewis-J
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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
 Pupil’sBookwithDVD-ROM   308 Kč
 ActivityBook   170 Kč
 Teacher’sBook   445 Kč

ClassAudioCDs(2)   585 Kč
 LettersandNumbersWorkbook   199 Kč 

Flashcards   570 Kč
PresentationPlusDVD-ROM   1 500 Kč
Teacher’sDVD   450 Kč
Posters(10)   od 525 Kč
BigBook   720 Kč
ParrotPuppet   480 Kč

Cambridge University Press
978-1-107-47729-2 – Super Safari Level 1
Herbert Puchta Günter Gerngross and Peter Lewis-Jones
Excerpt
More information

© in this web service Cambridge University Press www.cambridge.org

© Cambridge University Press 20 5

Unit 6

1

My pets bird, rabbit, cat, fish

Super Safari, Pupil’s Book 2 Super Safari, Posters 2

3
levels

eSample
available

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

vydalo Cambridge univerSiTy preSS
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Cambridge University Press
978-1-316-62816-4 — Super Safari Level 1 Letters and Numbers Workbook
Series: Super Minds
Excerpt
More Information

www.cambridge.org© in this web service Cambridge University Press

My letters

My class1
 Trace and colour. 

The children trace the lines with their index finger first, and then with different 
coloured crayons several times. Then they identify the objects. Finally, the children 
colour the pictures freely.

6

Super Safari, Activity Book 1

Angličtina se zvířátky
učebnice   159 Kč
příručkaučitele   269 Kč
CD   199 Kč

  předškolní angličtina  

flascards – obrázkové karty
Sada barevných karet z tvrdého kartonu ke každé 
úrovni s obrázky základní slovní zásoby. Karty jsou 
ideální pomůckou pro prezentaci a procvičování aktivní 
slovní zásoby.

Big Book
Velká obrázková kniha o rozměrech cca 37 × 52 cm 
s příběhy z učebnice. Umožňuje učiteli tzv.  heads-up  
výuku – děti se mohou soustředit na učitele bez 
nutnosti sledovat obrázky ve vlastní učebnici. Big Book 
je skvělou podporou společného učení prostřednictvím 
sdílených zážitků.

posters – plakáty
Plakáty na křídovém papíře ve formátu cca 28 × 30 cm 
umožňují zopakovat a procvičit slovní zásobu dané lekce 
v novém kontextu. Metodické tipy pro práci s postery 
jsou v příručce učitele či na webu www.cambridge.org.

puppet – maňásek
Maňáska používají učitelé během hodiny. Při některých 
aktivitách děti raději a přirozeněji komunikují 
s maňáskem než s dospělým.

presentation plus

Vše pro práci s interaktivní tabulí na jednom místě. 
Interaktivní učebnice, poslechy, videa a mnoho dalšího. 
Presentation Plus umožňuje učitelům tzv. heads-up 
výuku – děti se mohou soustředit na učitele či na sebe 
navzájem bez nutnosti sledovat vlastní učebnici.

Dvoudílnářadaprodětiv MŠanebov 1.ročníkuZŠ 
pracuje se světem, který děti znají, učí je popisovat 
ho v cizím jazyce, a nahlížet tak na známé věci 
trochu jinak.

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 vede k získávání a upevňování dílčích 

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

a říkanek

angličtina se zvířátky
pro děti v mŠ nebo v 1. ročníku ZŠ

JanaDavidová,SimonGill

Cambridge University Press
978-1-107-53925-9 — Super Safari Level 1 Big Book
Herbert Puchta , Günter Gerngross , Peter Lewis-Jones 
Excerpt
More Information

www.cambridge.org© in this web service Cambridge University Press

8
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Super Safari, Big Book 1

Super Safari, Flashcards 1

2
levels

I’m number 4, 5.

6

Angličtina se zvířátky, učebnice 1 

doplňky k Super Safari

Cambridge University Press
978-1-107-47679-0 – Super Safari Level 1
Herbert Puchta Günter Gerngross and Peter Lewis-Jones
Excerpt
More information

© in this web service Cambridge University Press www.cambridge.org

Super Safari Level 1 © Cambridge University Press 2015

Mike4

Cambridge University Press
978-1-107-47679-0 – Super Safari Level 1
Herbert Puchta Günter Gerngross and Peter Lewis-Jones
Excerpt
More information

© in this web service Cambridge University Press www.cambridge.org

Super Safari Level 1 © Cambridge University Press 2015

Polly2

Cambridge University Press
978-1-107-47679-0 – Super Safari Level 1
Herbert Puchta Günter Gerngross and Peter Lewis-Jones
Excerpt
More information

© in this web service Cambridge University Press www.cambridge.org

Super Safari Level 1 © Cambridge University Press 2015

Gina1 Gina

Cambridge University Press
978-1-107-47679-0 – Super Safari Level 1
Herbert Puchta Günter Gerngross and Peter Lewis-Jones
Excerpt
More information

© in this web service Cambridge University Press www.cambridge.org

Super Safari Level 1 © Cambridge University Press 2015

Leo3
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JedinečnáangličtinaproprvnístupeňZŠ (doložka 
MŠMT pro díly Starter–4) inspiruje žáky i učitele 
a nenásilnou formou rozvíjí jazykové dovednosti 
i základní zkouškové strategie. V rámci výuky připravuje 
žáky na zkoušky Cambridge English: Young Learners 
(Starters, Movers). Kid’s Box Starter představuje ideální 
audioorální vstup do jazyka pro prvňáčky. Rozsahem 
odpovídá cca 90 hodinám výuky.

Učebnicidoporučujemeškolám,které:
nn začínají s angličtinou již od první třídy
nn zohledňují učební styly dětí 
nn zařazují do výuky zkouškové strategie

Pro učitele: 
nn ClassBookwithCD-ROM– učebnice  

s CD‑ROMem pro úroveň Starter
nn Pupil’sBook– učebnice od úrovně 1
nn ActivityBookwithOnlineResources– pracovní 

sešit s online zdroji
nn Teacher’sBook – příručka učitele
nn Teacher’sResourceBookwithOnlineAudio – 

nápadník pro učitele s online audionahrávkami
nn ClassAudioCDs – poslechová CD do třídy
nn LanguagePortfolio – jazykové portfolio
nn InteractiveDVDwithTeacher’sBooklet– 

interaktivní DVD s příručkou pro učitele
nn Monty’sAlphabetBook–nácvik psaní
nn Posters – výukové plakáty ke každému dílu
nn Flashcards – obrázkové karty 
nn TestsCD-ROMandAudioCD – samostatný  

CD ‑ROM s testy – Progress test po každé lekci a test 
ve formátu YLE + závěrečný End -of -course test

nn  software PresentationPlusDVD-ROMpro
interaktivnítabuli– elektronická podoba učebnice, 
pracovního sešitu a DVD
nn CambridgeLearningManagementSystem
(CLMS) – doplňkové materiály ve virtuálním 
prostředí
nn podporapřitvorběŠVP – kontaktujte  
prague@cambridge.org
nn rozřazovacítestna vyžádání na  
prague@cambridge.org

Pro žáky a rodiče:
nn slovníčky podle úrovní zdarma na www.fraus.cz/ELT
nn dílStarter – obsahuje CD ‑ROM s doplňkovými 

aktivitami 
nn  pracovnísešityúrovní1–6 – umožňují přístup 

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

kid’s box
updated Second edition

CarolineNixon,MichaelTomlinson

Kid’s Box Updated Second edition, Pupil’s Book 2 Kid’s Box Updated Second edition, Pupil’s Book 3

7
levels

eSample
available

Kid’s Box Updated Second Edition

NOVINKA
 ClassBookwithCD-ROM   425 Kč
 Pupil’sBook   425 Kč
 ActivityBookwithOnlineResources   250 Kč
 Teacher’sBook   525 Kč

ClassAudioCDs   635 Kč
Teacher’sResourceBookwithOnlineAudio   od 660 Kč
Flashcards   810 Kč
LanguagePortfolio   100 Kč
InteractiveDVDwithTeacher’sBooklet   1 089 Kč
PresentationPlusDVD-ROM   1 815 Kč
Posters   445 Kč
TestsCD-ROMandAudioCD   450 Kč
Monty’sAlphabetBook   210 Kč

vydalo Cambridge univerSiTy preSS
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Caroline Nixon & Michael Tomlinson

1
Activity 
Book

with Online 
ResourcesFor the revised Cambridge English: Young Learners (YLE) 

British English

Updated 
Second Edition

ISBN 978 1 316 61701 4
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The fun course for seriously good results!

Meet Marie, Monty and Maskman – just a few of the colourful characters 
that delight children and energise your lessons with humour, whilst 
providing the preparation young learners need to achieve success.

Kid’s Box Updated Second Edition:

• is ideal for general English and exams preparation

• provides a wide variety of practice activities to reinforce and 
consolidate learning

• offers fun interactive games and activities to support vocabulary, 
grammar and reading skills

• helps you to track learners’ progress through the Cambridge Learning 
Management System

  NEW! Includes updated content for the revised 
Cambridge English: Young Learners (YLE) tests

www.cambridge.org/kidsbox

Activity Book with Online Resources 1

Looking for more 
practice materials? 

Monty suggests:

A2 Flyers

A1 Movers

 Starters

CEFR level:          Cambridge English test:

Kid’s Box 4

Kid’s Box 5

Kid’s Box 3

Kid’s Box 2

Kid’s Box 1

Kid’s Box Starter

Kid’s Box 6

with Online Activities 
and Home Fun Booklet 1

Second edition

STUDENT’S BOOK

Karen Saxby

with Audio For the revised Cambridge English: 
Young Learners (YLE) 

STORYFUN 1
Second edition                    STUDENT’S BOOK                  Karen Saxby

Updated 
Second Edition
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Caroline Nixon & Michael Tomlinson 1
For the revised Cambridge English: Young Learners (YLE) 

British English

Updated 
Second Edition

A2 Flyers

A1 Movers

 Starters

CEFR level:          Cambridge English test:

Kid’s Box 4

Kid’s Box 5

Kid’s Box 3

Kid’s Box 2

Kid’s Box 1

Kid’s Box Starter

Kid’s Box 6

ISBN 978 1 316 61701 4

Teacher’s 
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The fun course for seriously good results!

Meet Marie, Monty and Maskman – just a few of the colourful 
characters that delight children and energise your lessons with 
humour, whilst providing the preparation young learners need to 
achieve success.

Kid’s Box Updated Second Edition:

• is ideal for general English and exams preparation

• offers skills reinforcement and extension worksheets and activities 
that are ideal for use in mixed ability classes

• features extra Cambridge English: Young Learners-type tests to 
ensure learners are well prepared for the exams

  NEW! Includes updated content for the revised 
Cambridge English: Young Learners (YLE) tests

www.cambridge.org/kidsbox

Teacher’s Resource Book 1

Looking for more 
practice materials? 

Monty suggests:

with Online Activities 
and Home Fun Booklet 1

Second edition

STUDENT’S BOOK

Karen Saxby

with Audio For the revised Cambridge English: 
Young Learners (YLE) 

STORYFUN 1
Second edition                    STUDENT’S BOOK                  Karen Saxby

Updated 
Second Edition
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doplňky ke kid’s box

Cambridge University Press
978-1-107-65840-0 – Kid’s Box Levels 1–2
Catherine Johnson-Stefanidou With Caroline Nixon and Michael Tomlinson
Excerpt
More information

© in this web service Cambridge University Press www.cambridge.org

A A
a a

A a
     Write.1

A
a

     Circle a and A.2

     Look, match and write.3

t   ble

apple

1 2

3

1 2

3

1 1

 c A
 e  A E  A C A e  c 

 A
  C A E

  pple

apple table

a lph a bet

cat

c   t

alphabet

111111

Kid’s Box Updated Second edition, Monty’s Alphabet Book Kid’s Box Updated Second edition, Presentation Plus 2

flascards – obrázkové karty
Sada barevných karet z kartonu s obrázky základní slovní 
zásoby ke každé úrovni. Karty jsou ideální pomůc kou pro 
prezentaci a procvičování aktivní slovní zásoby.

posters – plakáty
Plakáty na křídovém papíře ve formátu cca 28 × 30 cm 
umožňují zopakovat a procvičit slovní zásobu dané lekce 
v novém kontextu. Metodické tipy pro práci s postery 
najdete v příručce učitele či na www.cambridge.org.

monty’s alphabet book
Kniha slouží k nácviku psaní v hodinách angličtiny. 
Obsahuje i krátké hravé úlohy, které nenásilnou formou 
motivují žáky k učení. Lze použít i jako doplněk k jiným 
učebnicím.–10 % sleva pro školy

při nákupu online

updaTed ediTion for
reviSed 2018 yle exam

V čem se odlišuje Updated Second Edition 
od Second Edition?
Updated Second edition reflektuje změny ve zkouškách 
Cambridge English: Young Learners, ke kterým dojde 
od ledna 2018. Učitelé pracující s Kid’s Box Second 
edition mohou využít:
nn „What’s New?“ – brožurka pro učitele ve formátu 

PDF ke stažení na www.cambridge.org
nn Digital flashcards – doplněné o novou slovní zásobu
nn Downloadable tests – původní i nové testy

Interaktivní DVD, plakáty a papírové flashcards 
zůstávají beze změny.
Pro více informací kontaktujte pražskou kancelář 
Cambridge University Press na prague@cambridge.org.

Tests Cd‑rom and audio Cd
Připravené tisknutelné testy (opakovací testy ke každé 
lekci, průřezové testy a výstupní testy) ve formátu 
PDF umožňují učiteli pravidelně sledovat pokrok 
žáků. Součástí CD jsou také veškerá poslechová audia 
k testům a správné odpovědi.

presentation plus

Vše pro práci s interaktivní tabulí na jednom místě. 
Interaktivní učebnice, poslechy, videa a mnoho dalšího. 
Presentation Plus umožňuje učitelům tzv. heads-up 
výuku – děti se mohou soustředit na učitele či na sebe 
navzájem bez nutnosti sledovat vlastní učebnici.
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Atraktivníučebniceangličtinyproprvnístupeň ZŠ 
(s doložkou MŠMT pro díly Starter–4) rozvíjí 
myšlení a tvořivost žáků nejen v jazykové oblasti. 
Pečlivě strukturované aktivity posilují krátkodobou 
i dlouhodobou paměť a zlepšují koncentraci žáků. 
Příběhy z reálného života pomáhají žákům orientovat 
se ve světě kolem nás a vedou k toleranci a pochopení 
jednání druhých. Rozsahem odpovídá cca 90 hodinám 
výuky. Součástí učebnic je DVD‑ROM a přístup 
k online doplňkovým materiálům pro žáky.

Učebnicidoporučujemeškolám,které:
nn začínají s angličtinou již od první třídy
nn uplatňují principy společného učení  
nn podporují jazykově talentované žáky

Pro učitele:
nn Student’sBookwithDVD-ROM – učebnice  

s DVD‑ROMem
nn WorkbookwithOnlineResources – pracovní sešit 

s online zdroji
nn Teacher’sBook – příručka pro učitele
nn Teacher’sResourceBookwithAudioCD – 

nápadník pro učitele s online audionahrávkami
nn ClassAudioCDs – poslechová CD do třídy
nn nově SuperGrammarBook– gramatická cvičení
nn nově Wordcards – karty pokrývající slovní zásobu 

ilustrovanou ve Flashcards
nn Flashcards – obrázkové karty  
nn Posters – výukové plakáty
nn  software PresentationPlusDVD-ROM pro 

interaktivní tabuli – elektronická podoba učebnice, 
pracovního sešitu a DVD
nn  TestsCD-ROM – CD‑ROM s testy

nn  CambridgeLearningManagementSystem
(CLMS) – doplňkové materiály ve virtuálním 
prostředí
nn rozřazovacítest na vyžádání na  
prague@cambridge.org
nn  podpora při tvorbě ŠVP – kontaktujte  
prague@cambridge.org

Pro žáky a rodiče:
nn slovníčky podle úrovní zdarma na www.fraus.cz/ELT
nn  aktivity na CambridgeLearningManagement
System(CLMS)

Super minds
HerbertPuchta,GünterGerngross, 
PeterLewis-Jones

7
levels

eSample
available

Super Minds
 Student’sBookwithDVD-ROM   375 Kč
 WorkbookwithOnlineResources   268 Kč
 Teacher’sBook   730 Kč

Teacher’sResourceBookwithAudioCD   730 Kč
ClassAudioCDs(3)   od 745 Kč

 SuperGrammarBook   250 Kč
 Wordcards   450 Kč

Flashcards   730 Kč
Posters   od 545 Kč
PresentationPlus   2 090 Kč
TestsCD-ROM   740 Kč

Cambridge University Press
978-0-521-22168-9 – Super Minds Level 3
Herbert Puchta Günter Gerngross and Peter Lewis-Jones
Excerpt
More information

© in this web service Cambridge University Press www.cambridge.org

By diving down 

and getting wet, 

another letter, 

you will get.

58 Sea creatures

Under the sea
1

CD 2
25  Listen and say the words. Then check with a friend.

2 CD 2
26  Listen and correct the sentences.

1 Ben doesn’t like the sea. 

3 The children think the octopus 
is ugly.

3  Think!   Play the chain game.

There’s a shark in 
the swimming pool.

There’s a shark and a seahorse 
in the swimming pool.

dolphin1

turtle2

anchor3

octopus4

seahorse5

seal6

starfish7

shell8

1 2

3

4

5

6

7

8

2 Lucy thinks the clue is under the sea.

4 Lucy is worried about Horax 
and Zelda.

Super Minds, Student’s Book 3Super Minds, Student’s Book 2

vydalo Cambridge univerSiTy preSS
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Super grammar book
NOVINKA

Gramatika v šesti dílech korespondujících s učebnicí 
Super Minds. Hravou formou za pomoci ilustrací si 
žáci procvičují nejen gramatiku, ale také čtení a psaní. 
Obsahuje i informace pro rodiče.
Gramatiky lze využít i jako doplněk k jiným učebnicím 
pro 1. stupeň ZŠ.

flashcards – obrázkové karty
Sada barevných karet z tvrdého kartonu ke každé úrovni 
s obrázky základní slovní zásoby. Karty jsou ideální 
pomůckou pro prezentaci a procvičování aktivní slovní 
zásoby.

posters – plakáty
Plakáty na křídovém papíře ve formátu cca 28 × 30 cm 
umožňují zopakovat a procvičit slovní zásobu dané 
lekce v novém kontextu. Metodické tipy pro práci 
s postery jsou v příručce učitele či na webu  
www.cambridge.org.

Tests Cd‑rom
Připravené tisknutelné testy (opakovací testy ke 
každé lekci, průřezové testy a výstupní testy) 
ve formátu PDF umožňují učiteli pravidelně sledovat 
pokrok žáků.

presentation plus

Vše pro práci s interaktivní tabulí na jednom místě. 
Interaktivní učebnice, poslechy, videa a mnoho dalšího. 
Presentation Plus umožňuje učitelům tzv. heads-up 
výuku – děti se mohou soustředit na učitele či na sebe 
navzájem bez nutnosti sledovat vlastní učebnici.
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This exciting seven-level course, from a highly skilled author team, 
enhances students’ thinking skills, improving their memory along 

with their English.

These wordcards feature the key vocabulary in Super Minds 1.

Are you ready to become 
one of the Super Minds?
Are you ready to become Are you ready to become 

Level 1
Student’s Book with DVD-ROM
Workbook with online resources
Teacher’s Book
Teacher’s Resource Book 

with Audio CD
Class Audio CDs
Flashcards

Presentation Plus
Interactive DVD-ROM
Super Grammar
Testbuilder (online)
Wordcards

(British English only)

 1 Whisper
 2 Thunder
 3 Misty
 4 Flash
 5 pen
 6 rubber
 7 pencil
 8 book
 9 notebook
10 bag
11 desk
12 ruler
13 pencil case
14 kite
15 doll
16 monster
17 plane

18 computer game
19 train
20 car
21 bike
22 go-kart
23 elephant
24 rat
25 lizard
26 frog
27 spider
28 duck
29 dog
30 cat
31 banana
32 cake
33 cheese sandwich
34 apple

35 pizza
36 sausage
37 chicken
38 steak
39 peas
40 carrots
41 Monday
42 Tuesday
43 Wednesday
44 Thursday
45 Friday
46 Saturday
47 Sunday
48 bathroom
49 bedroom
50 living room
51 hall

52 dining room
53 kitchen
54 stairs
55 cellar
56 jeans
57 sweater
58 jacket
59 skirt
60 shorts
61 cap
62 socks
63 shoes
64 T-shirt
65 trousers
66 head
67 arm
68 fi ngers

69 hand
70 knee
71 leg
72 toes
73 foot
74 catch a fi sh
75 paint a picture
76 eat ice cream
77 take a photo
78 listen to music
79 look for shells
80 read a book
81 make a 

sandcastle

Herbert Puchta Günter Gerngross Peter Lewis-J
ones

Wordcards 1

doplňky k Super minds

Cambridge University Press
978-0-521-22061-3 – Super Minds Level 1
Melanie Williams With Herbert Puchta Günter Gerngross and Peter Lewis-Jones
Excerpt
More information

© in this web service Cambridge University Press www.cambridge.org

T12

Aims: 
• to sing a song with the class 

• to present and practise It isn’t my (pen). 

New language: It isn’t my (pen), look at (the 
desk), in a mess, tell me 

Recycled language: classroom objects 

Materials: CD, fl ashcards (classroom objects)

Language competences: Your students will be 
able to join in with a song.

Your students will be able to ask and answer 
questions about classroom objects. 

Warm-up
Aim: to review classroom objects and questions 
and answers

• Flash each fl ashcard very quickly in front of the 
class and ask What’s this?

• Students respond.

1
CD1
17
18   SB p12  Listen and sing.

Aim: to sing a song with the class 

• Students look at the picture. Elicit what they can see 
on the desks.

• Pre-teach in a mess.

• Play the recording. Students follow the song in their 
Student’s Books.

• Play the recording again, pausing after each verse 
for students to repeat.

• When students have learnt the song, use the karaoke 
version to practise it with the whole class and then 
in groups.

Practice
Aim: to play a game to practise the language from 
the song

• Demonstrate the game to students.
• Invite four students to the front. Each one brings two 

classroom objects.

• Students put the objects on a desk.
• Sing the fi rst four lines of the song. Continue the song, 

but ask about the objects on the desk.

• The four students take turns to answer truthfully, 
e.g. It isn’t my ruler.

• Students repeat the activity in groups of four, using the 
song structure each time.

2   SB p12  Look at Joe’s desk. Draw lines from 
the school things to the correct desk.

Aim: to practise recognition skills 

• Students look at the picture and match the objects with 
the correct child’s desk. 

• Make sure that students understand that Joe has two 
extra items from each of the other desks on his desk.

• Students compare answers in pairs.
• Check with the class.

Key: blue book and rubber – Anna’s desk, yellow pencil 
case and pencil – Tom’s desk, red pen and ruler – 
Maria’s desk

1  WB p12  Follow the lines and make sentences.

Aim: to practise comprehension of It’s / It isn’t 
Key: 1 It isn’t my rubber. 2 It isn’t my bag. 3 It’s my 

pen. 4 It isn’t my pencil case. 5 It’s my notebook. 
6 It’s my book.

Ending the lesson
Aim: to review key language from the lesson

• Students sing the song from SB Activity 1 again.
• Collect different objects and put them on your desk.
• As students sing the song, point to different objects 

for students to substitute the words.

Extension activity
Aim: to practise the spelling of classroom objects

• Students close their Student’s Books.
• Write the words for the classroom objects with 

letters missing on the board for students to 
complete in pairs, e.g. de_k, _ook.

Super Minds, Super Grammar Book 2 Super Minds, Teacher’s Book 1

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

Super Minds, Presentation Plus 2
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fun for Starters, movers and flyers
fourth edition

AnneRobinson,KarenSaxby

IntenzivnípřípravnýkurzkezkouškámCambridge 
English: Young Learners (Starters, Movers and 
Flyers). Krátké tematické lekce umožňují opakování 
a upevňování jazykových a testových dovedností. 
Učebnice Fun for… nenahrazuje učebnice angličtiny pro 
běžnou výuku.

Učebnicidoporučujemeškolám,které:
nn připravují na mezinárodní dětské zkoušky 

Cambridge English: Young Learners
nn zařazují zkouškové aktivity přímo do vyučování
nn potřebují doplňkový materiál pro talentované žáky 

Proučitele:
nn Student’sBookwithOnlineActivitieswithAudio – 

učebnice s online aktivitami a nahrávkami ke stažení

nn Teacher’sBookwithDownloadableAudio – 
příručka učitele včetně kopírovatelných materiálů, 
YLE testu, podkladů pro projektovou práci; 
nahrávky ke stažení
nn AudioCDs – poslechová CD
nn hry, zábavné aktivity a audionahrávky 

v Cambridge LearningManagementSystem
(CLMS) – též možnost vytvářet virtuální třídy 
nn software PresentationPlusDVD-ROM – 

materiály pro práci s interaktivní tabulí

Pro žáky:
nn Student’sBookwithOnlineActivitieswithAudio
andHomeFunBooklet
nn online aktivity na CambridgeLearning
ManagementSystem(CLMS), přístupné pomocí 
kódu v učebnici
nn mp3audionahrávky ke stažení na  
www.cambridge.org/funfor
nn zábavná aplikace obsahující hru na slovní zásobu

Získání certifikátu Cambridge 
English: Young Learners motivuje 
děti k dalšímu studiu angličtiny. 
mají příležitost zjistit, jak velký 
pokrok udělaly, a přesvědčit se 
o svých jazykových znalostech 
a dovednostech. Certifikáty byly 
vytvořeny pro děti od 7 do 12 let 
a prověřují zejména používání jazyka 
v praxi (např. formou úkolů, her, 
kvízů, doplňovaček).

3
levels

eSample
available

Fun for Starters, Movers and Flyers Fourth Edition

NOVINKA
Student’sBookwithHomeFunBookletandOnlineActivities  385 Kč

 Student’sBookwithOnlineActivitieswithAudio   360 Kč
Teacher’sBookwithDownloadableAudio   495 Kč
AudioCD   399 Kč
PresentationPlusDVD-ROM   1 500 Kč

Cambridge University Press
978-1-316-61746-5 — Fun for Starters Student's Book with Online Activities with Audio and Home Fun Booklet 2
Anne Robinson , Karen Saxby 
Excerpt
More Information

www.cambridge.org© in this web service Cambridge University Press

jellyfish

boat

2

Animals
Write and draw lines.1

Read and complete the descriptions. 
What animal is it?

2

s h
i f

a k
n e

s

g
i e
t

p o
i ph

y e
k dn

o

p h
t e

n
a e

l

d l
r ec
c o oi

f f
g ea

i r

o l
a rp

green short legs jump brown black and white long tail 
legs milk eggs green brown and red long legs run

It’s green  .
It has long legs  .
It can jump  .
It’s a frog  .

It’s  .
It has a  .
It can  .
It’s a  .

It’s  .
It has four  .
It can make  .
It’s a  .

It’s  .
It has two  .
It can give you  .
It’s a  .

e ar b

r

Zoo

Fun for Starters, Student’s Book

Cambridge University Press
978-1-316-61749-6 — Fun for Starters Teacher’s Book with Downloadable Audio
Anne Robinson , Karen Saxby 
Excerpt
More Information

www.cambridge.org© in this web service Cambridge University Press
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1 Say hello!
Topics letters, animals, colours

AA  Hello! Say, spell and write names.

My n me is   .

Wh t’s your n me?  

BB   Know your letters! 

CC  Draw a red line (a–z) from the baby spider to its dad! 

a b k b t g q

l x c s m q r n

p y d e f g b v

n o c s z h w m

a w v k j i u f

e y i l g v w x

f o n m h u j y

x p q r s t k z

DD   Listen! Draw a line from the baby frog to its mum!

a o

l

v

bhu

m
q k

x

t

g

z
c

p

d
i

w

s

y

j

e n

r

f

EE  What’s this? Write the word.

FF   What’s the animal?

1 g  o  a t
2     e     

3     i      
4     o  
5   u    

Do you know these animals too?

This cat’s name is   .
This dog’s name is   .
This snake’s name is   .

GG   Play the game! Can you make a word?

  a  

  o  

    a   e

3  
4  
5  

Example fish
1  
2  

o
g

at

2

1

1

3

3

4

4

5

5

2

s

i
e

p
dr

o f

r
g

h s
ee p

d
c

k

u

f
s

h

i

66 77

Say hello!1

Equipment needed

 Starters audio 1B, 1D, 1F.

 Colouring pencils or pens.

 A card for each letter of the alphabet, handmade or printed and 
cut out from www.cambridge.org/funfor. See G.

AA  Hello! Say, spell and write �ames.

 Introduce yourself. Say: Hello, my name is (Linda). Spell your name 
as you write it on the board. Ask 3–4 diff erent learners: What’s your 
name? Learners answer: (Matilde, Suzy, Lee). Ask the class: How do 
you spell (Matilde)’s name? Learners spell the names as you write 
them on the board.

 In pairs, learners ask and answer: My name is … . What’s your 
name? They write their name and their partner’s name on the lines. 
Learners can write their names in a decorative way and use pencils 
or pens to add colour if they want. For example:

M tilde
BB   Know your letters!

Starters tip

Practise saying and writing the letters of the alphabet which 
cause problems for your learners. When spelling words, make 
sure that learners know the sounds for naming vowels and 
diff icult consonants (‘r’, ‘w’, ‘y’, etc). Also practise pairs of 
consonants that your learners might confuse (‘g’ and ‘j’, ‘n’ and 
‘m’, ‘s’ and ‘c’, ‘p’ and ‘b’, etc).

Note: If your class needs longer to learn the alphabet, you might 
prefer to teach only the letters needed for 2–3 of the learners’ 
names (mentioned in A) to begin with. Give learners practice saying 
and writing these letters and then introduce and practise saying 
and writing the remaining letters.

 Write the following letters on the board. Each line represents a 
missing letter in the alphabet.

a b _ d e f _ h i j _ l m _ o

p q _ s t u _ w x _ z

 Point to the missing letters and ask: What’s this letter? (c, g, k, n, r, 
v, y). Add the missing letters to the board. As you write each one, 
practise its pronunciation by asking 4–5 learners: What’s this letter?

 Group letters on the board. In a circle write: a h j k

Say the letters. Learners listen and repeat. Show learners that 
these letters all share an /ei/ sound.

 Do the same with b c d e g p t v. These letters all share an /i/ sound.

 Do the same with f l m n s x. These share an /e/ sound.

 Do the same with q u w. These share a /juː/ sound.

 Do the same with i y. These share an /aɪ/ sound.

Note: ‘o’, ‘r’ and ‘z’ are the only letters that do not fit into these 
phonemic groups.

 Learners look at the letter pond in B. Say: Find the letters in your 
name. Learners use a coloured pen or pencil to draw a small 
circle around the letters they need to write their own first name. 
If learners know how to spell their surnames, they could use a 
diff erent colour to also circle those letters.

 Make sure learners have grey, green, red and blue colouring 
pencils among others. Say: Listen to the letters now. Play the audio, 
stopping at the first pause. Learners find ‘a’, ‘h’, ‘j’ and ‘k’ in B, find 
their grey pencil and colour in their leaf shapes.

 Play the other groups pausing between each one while learners 
find letters and colour them again. Repeat audio.

 At the end of the audio, ask: Which letters have no colour? (‘o’, ‘r’ 
and ‘z’)

 Learners show each other their coloured letters. Ask 2–3 learners: 
What colour is your h? t? s? u? Learners answer. (grey, green, red, 
blue)

 In pairs, learners ask and answer: What colour is your … ? 
questions.

 Ask questions about sound groups, for example: Which letter 
sounds like ‘i’? (y); Which sound like ‘q’? (u, w); Which letter sounds 
like ‘k’? (a, h, j)

Audioscript

Listen and say the letters.

One: a h j k

a h j and k are grey!

Find your grey pencil. They’re grey! 

Two: b c d e g p t v

b c d e g p t and v are green!

Listen again! They’re green!

Three: f l m n s x z

f l m n s x and z are red!

They’re red! They’re red!

Four: q u w

q u and w are blue! Yes! They’re blue!

Five: Now i and y

i and y are … You choose the colour!

You choose! 

CC  Draw a red line (a–z) from the baby spider to 
its dad!

 The whole class says the alphabet again.

 Point to the animals in C and ask: Where’s the baby spider? Where’s 
its dad? Learners find the two spiders. Ask: Where’s the letter ‘a’? 
And ‘b’? And ‘c’? Learners point to the letters a, b and c.

 Make sure learners have red pencils. Say: Draw a red alphabet line! 
Learners draw a red line to link the 26 letters (a–z) across the box.

Fun for Starters, Teacher’s Book

vydalo Cambridge univerSiTy preSS
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Student’s book with online 
activities with audio and 
home fun booklet
NOVINKA

Home Fun Booklet je ideálním pomocníkem dětí i rodičů 
pro domácí přípravu.

online aktivity k fun for … 
Jsou dostupné v prostředí CambridgeLearning
ManagementSystem za použití unikátního kódu 
z učebnice na webu www.cambridgelms.org/primary.
Na stránce je i stručný videonávod, jak se přihlásit 
a produkt aktivovat.

presentation plus 

Vše pro práci s interaktivní tabulí na jednom místě. 
Interaktivní učebnice, poslechy, videa a mnoho dalšího. 
Presentation Plus umožňuje učitelům tzv. heads-up 
výuku – děti se mohou soustředit na učitele či na sebe 
navzájem bez nutnosti sledovat vlastní učebnici.

DoplňkovápřípravakezkouškámCambridge English: 
Young Learners. K dispozici jsou dvě knihy příběhů 
pro každou ze zkoušek Starters, Movers a Flyers. 
Obsahují ilustrované příběhy, které rozvíjejí čtenářskou 
gramotnost spolu s testovými dovednostmi zaměřenými 
na čtení s porozuměním. Všechny příběhy mají také 
audio podobu.   

Doporučujemeškolám,které:
nn připravují na mezinárodní dětské zkoušky 

Cambridge English: Young Learners
nn kladou důraz na konverzaci a rozvoj čtenářské 

gramotnosti 
nn hledají doplňkový materiál pro talentované žáky

presentation plus 

Vše pro práci s interaktivní tabulí na jednom místě. 
Interaktivní učebnice, poslechy, videa a mnoho dalšího. 
Presentation Plus umožňuje učitelům tzv. heads-up 
výuku – děti se mohou soustředit na učitele či na sebe 
navzájem bez nutnosti sledovat vlastní učebnici.

Storyfun for Starters, 
movers and flyers
Second edition

KarenSaxby

doplňky k fun for… doplňky k Storyfun for…

eSample
available

Storyfun for Starters, Movers and Flyers  
Second Edition

NOVINKA
Student’sBookwithOnlineActivitiesandHomeFunBooklet  275 Kč
Teacher’sBookwithAudio   495 Kč
PresentationPlusDVD-ROM   1 500 KčWord Fun World App

Come and play 1

Hi! I’m Ann. 
I’ve got two cars
and four guitars. 

And hi! I’m Tom!
I’ve got some bats
and some funny red hats!

I’ve got three kites
and a yellow bike. 
Come and play with me today!

I’ve got five ducks
and two big trucks.
Come and play with me today!

44

www.cambridge.org© in this web service Cambridge University Press

Cambridge University Press
978-0-521-18810-4 - Storyfun for Starters Student’s Book
Karen Saxby
Excerpt
More information

Storyfun, Student’s Book 1

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

vydalo Cambridge univerSiTy preSS
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frauS můj první 
školní slovník
anglicko ‑český / česko‑ anglický

LenkaVintrová,MartinaHovorková,
Lenka Parobková

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

ZdeňkaKastlová

Start with Click New
angličtina pro výuku cizího jazyka  
od 3. ročníku ZŠ

MiluškaKarásková,JiříŠádek

Oblíbená třídílná řada učebnic uvádí žáky do angličtiny 
a podporuje jejich motivaci. Je určena pro žáky 3. až 
5. ročníku ZŠ; udělena doložka MŠMT. 
nn namírucílovéskupině – sepsána na základě 

dlouholeté zkušenosti s výukou cílové věkové 
skupiny 
nn lexikalizovanágramatikasesystemizací – 

nový jev se lexikálně představí a procvičí a potom 
je shrnut do vzorce nebo tabulky
nn podporasebehodnocení – žáci se učí 

zaznamenávat, co už ovládli
nn dvoustránkovélekce – krátké lekce udržují tempo
nn přehlednágrafickáúprava – napomáhá orientaci 

na stránce
nn seznamnovéslovnízásobyv každélekci – 

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

příběhem, lekcemi zaměřenými na reálie 
i doplňkovými materiály
nn angličtinaprocelý1.stupeňZŠ – 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 doplňkovémateriály – na www.fraus.cz/ELT
nn podporapřitvorběŠVP – roční plán rozložení učiva
nn interaktivnípodobaučebnic – formát Flexibooks 

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 audionahrávkypísničekz učebnice

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

systematicky stavěná cvičení
nn speciálněpřipravenoproangličtinu – hláskové 

skupiny, slabiky, rýmy, abeceda apod.
nn různédílčídovednostik nápravěazmírnění
dyslexie – cvičení očních pohybů, rozpětí 
očního rozmezí apod.
nn čtenářskétabulky – 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

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

ilustrovaná příloha, hry a cvičení
nn názorné fotografie, příkladové věty
nn 4 000 hesel
nn 3 500 příkladových vět
nn 800 obrázků
nn 33 zábavných jazykových her a cvičení

ElektronickýslovníknaCD-ROMu:
nn namluvená výslovnost anglických slov
nn snadné vyhledávání
nn interaktivní jazykové hry

3
levels

Předložky

92

on na (na nějakém povrchu)

Bill and his dog are standing 
on the hill.
Bill se svým psem stojí na
kopci.

at v, ve 

I am happy, I am not at school,
I am at home!
Jsem šťastný, nejsem ve škole,
jsem doma! 

in v, ve (v něčem, uvnitř 
nějakého prostoru) 

My mum takes care of the flowers
in the garden. 
Maminka se stará o květiny
v zahradě (na zahradě).

above nad

The light is above the table.
Nad stolem je lustr.

below pod

The chair is below the 
noticeboard.
Židle je pod nástěnkou.

beside vedle

There is a garage beside our
house.
Vedle našeho domu je garáž.

by u

I am lying by the river.
Ležím u řeky.

opposite naproti

The castles stand opposite each
other.
Hrady stojí naproti sobě.

across přes

We are sailing across the river.
Plavíme se přes řeku.

Předložky místa

Prepositions  Předložky

FRAUS Můj první školní slovník a-č / č-a

Start with Click NEW
 učebnice   159 Kč
 pracovnísešit   129 Kč
 příručkaučitele   299 Kč

CDproučitele   od 199 Kč

Interaktivní výuka

 žákovskálicence   159 Kč
 učitelskálicence   499 Kč
  školnímultilicence   5 990 Kč
  školnímultilicence–naškolnírok   1 190 Kč

Materiály ke stažení  na www.ucebnice.fraus.cz.

Nebojte se angličtiny
učebnice   359 Kč
příručkaproučiteles klíčem   99 Kč

FRAUS Můj první školní slovník a-č / č-a
kniha+CD-ROM   249 Kč

Školní mulTiliCenCe flexibookS

novinka – interaktivní učebnice pro všechny  
žáky i učitele pro školní i domácí použití.

akCe pro Školy

Při objednání 15 a více setů učebnic a pracovních sešitů Start 
with Click New 1, 2 nebo 3 obdržíte zdarma 1 sadu pro učitele 
(učebnici, pracovní sešit a příručku učitele daného ročníku) 
v hodnotě 587 Kč.
Nabídka platí pouze pro registrované školy a učitele, kteří 
uskuteční objednávku přes e-shop www.ucebnice.fraus.cz 
do 30. 9. 2017. Pro uplatnění akce zadejte v nákupním košíku 
slevový kód NF17. 
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100

BOX
PRIMARY ACTIVITY

From Primary Activity Box by C. Nixon and M. Tomlinson © Cambridge University Press 2001PHOTOCOPIABLE

Diddle diddle dumpling
7.5

Colour the bottle orange.
Write the letter.

If the word has ‘o’ for ‘bottle’,
colour the circle orange.

John moon book log

spoon on frog look

1

Colour the trousers brown.
Write the letters.

If the word has ‘ou’ for ‘trousers’,
colour the circle brown.

door round four toe

sound cow no how

2

Colour the goose blue.
Write the letters.

If the word has ‘oo’ for ‘goose’,
colour the circle blue.

plum juice drum one

two shoe sun zoo

3

__ RANGE

B __ TTLE

BR __ __ N
TR __ __ SERS

BL __ E
G __ __ SE

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
978-0-521-77941-8 - Primary Activity Box: Games and Activities for Younger Learners
Caroline Nixon and Michael Tomlinson
Excerpt2
More information

primary Cambridge 
Copy Collection
kolekce kopírovatelných materiálů 
pro 1. stupeň a začátek 2. stupně ZŠ

primary i ‑box
CarolineNixon,MichaelTomlinson

Doplňková příprava ke zkouškám Cambridge 
English: Young Learners na CD‑ROMu je k dispozici 
ve 3 úrovních: Starters, Movers a Flyers. Kompletní 
slovní zásoba potřebná ke zvládnutí zkoušek YLE 
(cca 300 slov) je procvičována pomocí obrázkového 
slovníčku, animovaných povídek, písniček (včetně 
karaoke verzí) a her. Classroom CD obsahuje i pracovní 
listy a karty v PDF formátu k vytištění. 

Primaryi-Dictionarydoporučujemevšem,kteří:
nn hledají hravý způsob intenzivního opakování   
nn připravují na mezinárodní dětské zkoušky 

Cambridge English: Young Learners
nn vedou žáky k samostatné domácí 

přípravě 

Pro učitele:
nn CD‑ROM (Single classroom)
nn CD‑ROM (Up to 10 classrooms)
nn Workbook and DVD‑ROM Pack

Interaktivní CD‑ROM pro interaktvní tabuli či 
počítač s dataprojektorem. Obsahuje slovní zásobu 
ke zkouškám Cambridge English: Young Learners 
(Starters, Movers, Flyers). Aktivity a hry jsou založeny 
na Primary Cambridge Copy Collection.

Primaryi-Boxdoporučujemevšem,kteří:
nn hledají hravý způsob intenzivního opakování   
nn připravují na mezinárodní dětské zkoušky 

Cambridge English: Young Learners
nn vedou žáky k samostatné domácí přípravě

Kolekce obsahuje:
Activity Box, Communication Box, Curriculum 
Box, Grammar Box, Music Box, Pronunciation Box, 
Reading Box, Vocabulary Box

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 

Primary Grammar Box
nn  více než 50 aktivit pro anglickou gramatiku
nn  směs her – od 20 minut po celou vyučovací hodinu

Primary Vocabulary Box
nn  přes 70 aktivit procvičujících slovní zásobu
nn  hry, puzzle, hledání slov, křížovky atd.

primary i ‑dictionary
AnnaWieczorek,GaranHolcombe

Primary Activity Box

3
levels

Primary Cambridge Copy Collection
PrimaryActivityBox   1 240 Kč
PrimaryCommunicationBox   1 120 Kč
PrimaryCurriculumBox   1 330 Kč
PrimaryGrammarBox   1 120 Kč
PrimaryMusicBox   1 280 Kč
PrimaryPronunciationBox   1 180 Kč
PrimaryReadingBox   1 090 Kč
PrimaryVocabularyBox   1 090 Kč

Primary i-Dictionary
CD-ROM(Singleclassroom)   od 695 Kč
CD-ROM(Upto10classrooms)   4 070 Kč
WorkbookandDVD-ROMPack   740 Kč

Primary i-Box
CD-ROM   2 750 Kč

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

Primary i -Dictionary, Demo -Animals  
na www.cambridge.org/primaryidictionary

vydalo Cambridge univerSiTy preSS vydalo Cambridge univerSiTy preSS vydalo Cambridge univerSiTy preSS



Multimediální
knihovna

Příprava
výuky

Testování

Připravujeme

Připravujeme

Multimediální
knihovna

Testování

Připravujeme

Připravujeme

Příspěvky 
a úkoly

Již druhý školní rok je tu pro vás Fred, kolega, který vám pomůže ve výuce 
anglického jazyka. Reaguje na aktuální témata a neustále rozšiřuje databázi 
ověřených vzdělávacích multimédií. Nově také umožňuje komunikovat se žáky 
a kolegy na škole. Je vám k dispozici kdykoliv, kdekoliv a na kterémkoliv zařízení.

Zaujal vás Fred? Více informací o tom, jak ho získat pro svou výuku, naleznete na www.fred.fraus.cz.

Fred
na 30 dní
ZDARMA

Školní multilicence Flexibooks

Více informací najdete na www.fraus.cz/i-ucebnice.

Pracujete už ve škole s interaktivními učebnicemi FlexiLearn? 
Užívejte Flexibooks za zvýhodněných podmínek!

Srovnatelné verze interaktivních učebnic získáte na Flexibooks zcela zdarma, nové generace
či reedice se slevou až 50 %. Platí během školního roku 2016/2017.

Kontaktujte našeho odborného konzultanta nebo napište na info@fraus.cz. Vysvětlíme vám
všechny podmínky a vypracujeme nezávaznou nabídku pro vaši školu. V případě potřeby
zajistíme i proškolení vašich pedagogů.

Multilicence přináší interaktivní vzdělávací
materiály do školních a domácích zařízení učitelů i žáků.

Nově umožňuje síťovou instalaci.



angličtina pro 2. stupeň Zš  
a víceletá gymnáZia

více informací na www.fraus.cz/elT17

titul strana SERR

Your Space 
Nakladatelství Fraus

18–19 A1 A2 — — — — —

Cambridge English Prepare! 
CambRidgE UnivERSity PRESS

20–21 A1 A2 B1 — B2 — —

Eyes Open 
CambRidgE UnivERSity PRESS

22 A1 A2 B1 B1+ — — —

More! 
CambRidgE UnivERSity PRESS

23 A1 A2 B1 — — — —

Way to Win 
Nakladatelství Fraus

24 A1 A2 — — — — —

Messages 
CambRidgE UnivERSity PRESS

24 A1 A2 B1 — — — —

Active Grammar 
CambRidgE UnivERSity PRESS

25 A1 A2 B1 B1+ B2 C1 C2

Secondary Cambridge 
Copy Collection 
CambRidgE UnivERSity PRESS

25 A1 A2 B1 B1+ B2 — —
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your Space
angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia

MartynHobbs,JuliaStarrKeddle, 
HelenaWdowyczynová,LucieBetáková,MartinaHolková

Čtyřdílný soubor učebnic určený pro výuku angličtiny 
na 2. stupni základních škol a v odpovídajících ročnících 
víceletých gymnázií; udělena doložka MŠMT.

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

pro dnešní digitálnígeneraci
nn integrované prvkyCLIL
nn živýjazykdnešníchteenagerů – autentické fráze 

pro přirozenou komunikaci s vrstevníky
nn CambridgeLearnerCorpus – identifikace 

typických českých chyb a jejich náprava
nn utvářeníarozvojklíčovýchkompetencí – kromě 

komunikativní kompetence také např. kompetence 
k řešení problémů a kompetence k učení
nn využitíznalostízčeštiny při práci s gramatikou
nn speciálnílekcevěnovanákultuře a různým 

aspektům běžnéhoživotavČRianglosaských
zemích
nn kekaždétištěnéučebnicii-učebniceFlexibooks
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 využitíipromobilnízařízení – Your Space je 
využitelná skutečně kdekoliv a kdykoliv: ve třídě 
lze pracovat s učebnicí nebo interaktivní tabulí, 
doma s pracovním sešitem či notebookem, na cestě 
s tabletem, nebo dokonce s mobilním telefonem
nn úspěchvmezinárodníchzkouškách – 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 motivaceavyššíefektivitavýuky – probouzí 

a udržuje zájem žáků o jazyk, dává jim „prostor“ 
k objevování sebe i okolí, ke sdílení zkušeností, 
poskytuje zpětnou vazbu a sleduje jejich pokrok
nn dovede k úrovni A2podleSERR

Pro učitele:
nn učitelská licence Flexibooks nebo nově školní 

multilicence Flexibooks
nn audionahrávky k pracovnímu sešitu
nn testy a klíče, slovníčky
nn audionahrávky k testům
nn zdarma materiály ke stažení na  
www.yourspace.fraus.cz
nn podpora při tvorbě ŠVP

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

4
levels

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

13

1 2

3
4

6

7

5
8

9

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

Školní mulTiliCenCe flexibookS

novinka – interaktivní učebnice pro všechny  
žáky i učitele pro školní i domácí použití.

akCe pro Školy

Při objednání 15 a více setů učebnic a pracovních sešitů 
Your Space 1, 2, 3 nebo 4 obdržíte zdarma 1 sadu pro učitele 
(učebnici, pracovní sešit a příručku učitele daného ročníku) 
v hodnotě 797 Kč.
Nabídka platí pouze pro registrované školy a učitele, kteří 
uskuteční objednávku přes e-shop www.ucebnice.fraus.cz 
do 30. 9. 2017. Pro uplatnění akce zadejte v nákupním košíku 
slevový kód NF17. 
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Aplikace je určená pro interaktivní 
procvičování slovíček z jazykových 
učebnic Nakladatelství Fraus. Nabízí 
ucelenou sadu kartiček obsahujících 
kompletní slovní zásobu učebnic. Více 

informací na frausmedia.com/cs/wordtrainer-fraus.

 
Download from
Windows Store
Download from
Windows Store

WordTrainer frauS

Your Space, interaktivní učebnice 1

i‑učebnice flexibooks
Vtáhne vaše žáky do výuky.
Co vše získáte stažením i-učebnice Your Space?
nn interaktivní cvičení 
nn audia a videa   
nn přidané dokumenty 
nn ozvučený slovníček po lekcích
nn odkazy do dalších učebnic

Na kterých zařízeních lze s i-učebnicí pracovat?
nn interaktivní tabule
nn počítač
nn notebook
nn tablet
nn chytrý telefon

Stahujte i-učebnici Flexibooks ZDARMA  
ke každé tištěné učebnici Your Space  
na flexibooks.cz.

anywhere any time any device

Platforma Flexibooks se specializuje 
na tvorbu a prodej učebnic 
v elektronické podobě. Interaktivní 
učebnice ve formátu Flexibooks 
mohou využívat školy i jednotlivci. 

Lze s nimi pracovat na zařízeních s operačním 
systémem iOS, Windows i Android. Jsou 
uzpůsobené pro práci na počítačích, tabletech 
a interaktivních tabulích. Více na flexibooks.cz.

flexibookS

Mgr.NikolMeyerová,učitelkaangličtiny 
ZŠAléská,Bílina
„Učebnice Your Space je ideálním pomocníkem 
a průvodcem ve výuce anglického jazyka na druhém 
stupni. Její přednosti vidím v postupné návaznosti 
slovní zásoby a gramatiky. Naše děti pracují velmi 
rády s webovou podporou učebnice, kde vytvářejí své 
vlastní komiksy, procvičují slovní zásobu, gramatiku 
i poslech a porozumění textu.“

doc.PhDr.LucieBetáková,MA,Ph.D.,vedoucí
katedryanglistikyPedagogickéfakultyJihočeské
univerzity
„Radost z učení pro mne znamená si cizí jazyk nějak 
přivlastnit, použít ihned ve vlastním životě. To je 
přesně to, co nabízí učebnice Your Space. Jedná 
se o učebnici pro žáky opravdu atraktivní, která 
představuje skutečný život teenagerů a jejich zájmy. 
Učebnici nechybí humor, což je pro tuto generaci 
velmi důležité.“

Your Space, WordTrainer FRAUS

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

Objednávejte na www.ucebnice.fraus.cz.

učebnice

224 kč
pracovní sešit

134 kč

Your Space
  učebnice   249 Kč
  pracovnísešit   149 Kč
  příručkaučitele   399 Kč

2CDproučitele   399 Kč

Interaktivní výuka

 žákovskálicence   zdarma*
 učitelskálicence  599 Kč
  školnímultilicence  7 990 Kč
  školnímultilicence–naškolnírok  1 590 Kč
 WordTrainerFRAUS   zdarma

*   Při koupi tištěné učebnice získáte i‑učebnici zdarma.  
Jinak platí cena 249 Kč.

Materiály ke stažení a ukázkové stránky  
na www.yourspace.fraus.cz.

vZdělávaCí porTál fred 

Získejte materiály a tipy do výuky.
Navštivte www.fred.fraus.cz 
a „nechte se inspirovat“.
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Jedinečná učebnice angličtiny (s doložkou MŠMT 
pro díly 1–3) pro žáky druhého stupně ZŠ, víceletých 
gymnázií a SŠ nabízí unikátní propojení obecné 
angličtiny s přípravou na zkoušky Cambridge English 
(Key for Schools, Preliminary for Schools a First for 
Schools). Rozsahem odpovídá cca 80 hodinám výuky. 
Předností jsou krátké lekce, zajímavá témata pro 
teenagery, CLIL aktivity a stránky s reáliemi. Poutavá 
forma motivuje žáky k tomu, aby se připravovali na 
zkoušky a skládali je.

Učebnicidoporučujemeškolám,které:
nn chtějí umožnit žákům skládat zkoušky bez 

speciálních přípravných kurzů a seminářů 
nn hledají náročnější jazykovou učebnici 
nn chtějí využívat technologie 21. století 

Pro učitele:
nn Student’sBook – učebnice
nn Student’sBookandOnlineWorkbook – tištěná 

učebnice s online pracovním sešitem
nn Student’sBookandOnlineWorkbookwith
Testbank – učebnice s online pracovním sešitem 
a online testováním pro úrovně 3, 5 a 7
nn WorkbookwithAudio – pracovní sešit 

s nahrávkami online ke stažení
nn ClassAudioCDs – poslechová CD do třídy
nn Teacher’sBookwithDVDandTeacher’s
Resources Online – příručka pro učitele s DVD 
a dalšími materiály online
nn nověTestGeneratorCD-ROM
nn software PresentationPlusDVD-ROM 

pro interaktivní tabuli – vše na jednom místě 
v elektronické podobě 

nn  CambridgeLearningManagementSystem – 
možnost vytvářet virtuální třídy
nn  CambridgeEnglishPracticeTestbank – 

autentická příprava na zkoušky 
nn podporapřitvorběŠVP – kontaktujte  
prague@cambridge.org

Pro žáky: 
nn pracovní sešit také v online podobě
nn  CambridgeLearningManagementSystem – 

vstup do virtuální třídy 
nn hry a aktivity na www.cambridge.org/prepare 
nn slovníčky podle úrovní zdarma na www.fraus.cz/ELT

Cambridge english prepare! 
Where english meets exams

JoannaKosta,MelanieWilliams,JamesStyring,NicholasTims,NikiJoseph,AnnetteCapel

hlavníredaktorkasérieAnnetteCapel

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

7
levels

eSample
available

Cambridge English Prepare!, Presentation Plus 3Cambridge English Prepare!, Student’s Book 3

vydalo Cambridge univerSiTy preSS
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ISBN 978-84-9036-749-0

9 7 8 8 4 9 0 3 6 7 4 9 0
Legal deposit: M-xxxxx-2016

Test Generator is a CD-ROM with a comprehensive range of tests to suit different evaluation needs.

Use a ‘ready-made’ test:
  Unit, term and final tests offer revision of 
vocabulary and grammar from the Student’s 
Book, as well as extra skills practice. Available 
at two levels of difficulty - ‘Standard’ and ‘Plus’

  Progress tests for evaluation after every two units

  Achievement tests to assess students’ overall 
progress after every four units

Create your own test:
  Teachers can create their own specific  
or cumulative test materials tailored to the  
needs of their students at the click of a button. 
Options include choice of unit(s), number of 
questions and level of difficulty.

System requirements

CD-ROM for Windows® XP, Vista, 7 or 8 or higher and Linux 
(LliureX 13.06, LliureX 14.06, LliureX 15.05/Guadalinex V8, 
Guadalinex V9/Ubuntu 11.10 or higher).  
Recommended browser: Google Chrome. For support and 
updates, go to www.cambridge.org/elt/multimedia/help.  
Version 1.0. Software by Conectia S.L.  
© Cambridge University Press 2016

Prepare!
Stuart Cochrane 

Series Editor: Annette Capel

TEST GENERATOR Level 1
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Prepare!
Where English meets Exams

TEST GENERATOR LEVEL 1

Operating Systems:
 Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 
 Mac OSX 10.8, 10.9, 10.10

Minimum Hardware Requirements: 
 2GB RAM, 
 2.2 GHz Dual Core Processor

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

CEFR Cambridge English Scale Prepare!
Level Cambridge English Exam

B2 160–179
7 Cambridge English:

First for Schools6

B1 140–159
5 Cambridge English:

Preliminary for Schools4

A2 120–139
3 Cambridge English:

Key for Schools2

A1 100–119 1

Prepare! LEVEL 1  
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Where English meets Exams 
Turn your classroom into a powerful digital 
learning environment.

Presentation Plus puts it all together: 
complete course content, teacher resources, 
interactive whiteboard tools, video and 
audio content and access to the Cambridge 
Learning Management System, all on one 
easy-to-use platform.

Presentation Plus provides:
 The complete content of the Student’s 
Book, Workbook, Teacher’s Book, Class 
Audio and Video material

 Additional photocopiable video 
worksheets, Corpus tasks and tests

 Access to  via the Cambridge 
Learning Management System (CLMS)

 Access to Cambridge English Penfriends

Visit cambridge.org/prepare to find out more.

Joanna Kosta

Melanie Williams

Caroline Chapman

Series Editor: Annette Capel
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Operating Systems:
 Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 
 Mac OSX 10.8, 10.9, 10.10

Minimum Hardware Requirements: 
 2GB RAM, 
 2.2 GHz Dual Core Processor

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

CEFR Cambridge English Scale Prepare!
Level Cambridge English Exam

B2 160–179
7 Cambridge English:

First for Schools6

B1 140–159
5 Cambridge English:

Preliminary for Schools4

A2 120–139
3 Cambridge English:

Key for Schools2

A1 100–119 1
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Where English meets Exams 
Turn your classroom into a powerful digital 
learning environment.

Presentation Plus puts it all together: 
complete course content, teacher resources, 
interactive whiteboard tools, video and 
audio content and access to the Cambridge 
Learning Management System, all on one 
easy-to-use platform.

Presentation Plus provides:
 The complete content of the Student’s 
Book, Workbook, Teacher’s Book, Class 
Audio and Video material

 Additional photocopiable video 
worksheets, Corpus tasks and tests

 Access to  via the Cambridge 
Learning Management System (CLMS)

 Access to Cambridge English Penfriends

Visit cambridge.org/prepare to find out more.

Joanna Kosta

Melanie Williams

Caroline Chapman

Series Editor: Annette Capel
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For official Cambridge English practice tests  
see  

Cambridge English Prepare!, Student’s Book 5

Cambridge English Prepare! 
  Student’sBook   od 395 Kč

Student’sBookandOnlineWorkbook   685 Kč
Student’sBookandOnlineWorkbookwithTestbank   855 Kč

  WorkbookwithAudio   250 Kč
ClassAudioCDs(2)   735 Kč

  Teacher’sBookwithDVDandTeacher’sResourcesOnline  855 Kč
PresentationPlusDVD-ROM   2 280 Kč

 TestGeneratorCD-ROM   735 Kč

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

doplňky ke Cambridge 
english prepare!

Cambridge English Prepare!, Vox Pop

Test generator Cd‑rom 
NOVINKA

Jednoduchý a uživatelsky vstřícný způsob 
vygenerování testů na míru potřebám učitelů 
pracujících s učebnicemi Cambridge English Prepare! 
(varianta A/B, možnost výběru, jaké jevy do testu 
zahrnete, odpovědi atd.).

Cambridge English Prepare! – učebnice 
k úrovním 3, 5 a 7 vycházejí také ve variantě 
s Testbank. Prostřednictvím Testbank si mohou 
žáci vyzkoušet čtyři testy na úrovníchúrovních 
Key, Preliminary a First. 
Více o Testbank Ë s. 35

TeSTbank

presentation plus 

Vše pro práci s interaktivní tabulí na jednom místě. 
Interaktivní učebnice, poslechy, videa a mnoho dalšího. 
Presentation Plus umožňuje učitelům tzv. heads-up 
výuku – žáci se mohou soustředit na učitele či na sebe 
navzájem bez nutnosti sledovat vlastní učebnici. 

video extra
Vložené DVD v příručce pro učitele na úrovni 3, 5 a 7 
obsahuje navíc video tutoriály o průběhu části zkoušky 
Speaking Test. Videa významně pomáhají žákům 
v přípravě na ústní část zkoušky.

doporučujeme

Jediné oficiální přípravné materiály ke zkouškám 
Cambridge English

Practice Tests – 4 kompletní testy minulých let
Trainers – 6 kompletních nácvičných testů s modelovými 
řešeními a zkouškovými strategiemi
Cambridge Grammar and Vocabulary for Exams – 
učebnice kompletně pokrývající celou oblast gramatiky 
a slovní zásoby potřebnou ke zkouškám
Ë s.37–38
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Podnětná učebnice angličtiny (doložka MŠMT pro díly 
1 a 2) propojuje tradiční pojetí výuky jazyka s krátkými 
videi a globálními tématy, která jsou pro věkovou 
skupinu teenagerů zajímavá, zvyšují jejich koncentraci 
a umožňují pedagogům nenásilně integrovat prvky CLIL. 
Každá lekce obsahuje 4 videa od Discovery Education. 
Rozsahem učebnice odpovídá cca 80 hodinám výuky.  
 
Učebnicidoporučujemezákladním,středním
a jazykovýmškolám,které:
nn zohledňují učební styly žáků
nn integrují globální témata do výuky  
nn obohacují výuku o práci s digitálními komponenty 

Pro učitele: 
nn Student’sBook – učebnice
nn WorkbookwithOnlinePractice – tištěný pracovní 

sešit s dalšími online materiály
nn Student’sBookwithOnlineWorkbookandOnline
Practice – tištěná učebnice s online pracovním 
sešitem a dalšími online materiály
nn Teacher’sBook – příručka pro učitele
nn ClassAudioCDs – poslechová CD
nn VideoDVD
nn software PresentationPlusDVD-ROM pro 

interaktivní tabuli – vše na jednom místě 
v elektronické podobě
nn   CambridgeLearningManagementSystem – 

možnost vytvářet virtuální třídy
nn CambridgeDiscoveryEducationTMInteractive
Readers – rozšiřující četba 
nn  podporapřitvorběŠVP – kontaktujte  
prague@cambridge.org

Pro žáky: 
nn pracovní sešit s online aktivitami
nn comboA/B – učebnice 

a pracovní sešit v jednom svazku
nn  CambridgeLearning
ManagementSystem –  
vstup do virtuální třídy 
nn hry a aktivity na  
www.cambridge.org/eyesopen
nn slovníčky podle úrovní zdarma 

na www.fraus.cz/ELT

eyes open
Be curious. Discover. Learn.

BenGoldstein,CeryJones,EmmaHeyderman,EoinHiggins,DavidMcKeegan

Eyes Open, Student’s Book 1 Eyes Open, Student’s Interactive ebook

4
levels

eSample
available

Eyes Open 
Student’sBookwithOnlineWorkbookandOnlinePractice   685 Kč

  Student’sBook   390 Kč
  WorkbookwithOnlinePractice   240 Kč
  Teacher’sBook   855 Kč

ClassAudioCDs(3)   915 Kč
VideoDVD   1 130 Kč
PresentationPlusDVD-ROM   2 280 Kč
CombowithOnlineWorkbookandOnlinePractice   399 Kč

Eyes Open, Presentation Plus software

vydalo Cambridge univerSiTy preSS
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Klasická učebnice angličtiny (s doložkou MŠMT pro 
díly 1–4) nabízí systematický rozvoj jazyka a jazykových 
dovedností s řadou digitálních a doplňkových 
materiálů. Učebnice také podporuje sebehodnocení 
žáků a rozvoj kompetencí k učení. Rozsahem odpovídá 
cca 80 hodinám výuky.

Učebnicidoporučujemeškolám,které: 
nn uplatňují tradiční model výuky a postupují od 

slovíček a gramatických jevů přes rozvoj jazykových 
dovedností až po přípravu na zkoušky
nn zohledňují učební styly dětí s důrazem na 

čtenářskou gramotnost
nn kladou důraz na mezipředmětové vztahy a prvky CLIL

Pro učitele:
nn Student’sBookwithCyberHomework
andOnline Resources – učebnice s dalšími 
online materiály
nn Workbook – pracovní sešit
nn Teacher’sBook – příručka pro učitele
nn AudioCDs – poslechová CD
nn DVD
nn software PresentationPlusDVD-ROM

pro interaktivní tabuli – vše na jednom 
místě v elektronické podobě
nn TestbuilderCD-ROM/AudioCD –  

software pro vytváření vlastních testů 
nn  podporapřitvorběŠVP – kontaktujte  
prague@cambridge.org

Pro žáky: 
nn onlineprocvičování
nn Cyber Homework – virtuální prostředí
nn slovníčky

more! 
Second edition

HerbertPuchta,JeffStranks,GünterGerngross,ChristianHolzmann,PeterLewis-Jones

4
levels

eSample
available

Cambridge University Press
978-1-107-68135-4 – More! Level 1
Herbert Puchta Jeff Stranks Günter Gerngross Christian Holzmann and Peter Lewis-Jones
Excerpt
More information

© in this web service Cambridge University Press www.cambridge.org

UNIT

38 UNIT

6 I go to bed at ten

Dialogue work
25

CD1  1  Listen and number the dialogue in the correct order.

David OK, fi rst question. When do you get up in the morning? 

Jack Yes, go ahead. 

David Thanks, Jack. 

Jack Usually from fi ve to six. 

David And when do you leave for school? 

Jack At quarter to seven. 

David And last question. When do you do your homework? 

Jack At quarter past eight. 

David Can I interview you for a school project, Jack? 

26

CD1  2  David is asking Sarah some questions. Listen and match the sentence halves.  

1 Sarah gets up at  a fi ve-thirty.

2 Her Mum and Dad get up at  b quarter past eight.

3 Her school starts at  c half past eight. 

4 Her Dad’s fi rst class is at  d six.

5 They leave for school at e quarter to seven.

 3  Read and tick () the correct clock.

1 It’s fi ve past four.

a) [a/w: a clock showing fi ve past 4]

b) [a/w: clock showing half past 4]

2 It’s half past ten.

a) [a/w: clock showing half past ten]

b) [a/w: clock showing ten to six]

3 It’s twenty to eleven.

 4  Write the times. 

1 It’s ............................................................................. . 

2 It’s ............................................................................. . 

3 It’s ............................................................................. . 

4 It’s ............................................................................. .

5 It’s ............................................................................. . 

6 It’s ............................................................................. .  4

1

5

2

6

3

6UNITUNITUNIT

4 It’s quarter to eight.

a) [a/w: clock showing a quarter to eight]

b) [a/w: clock showing half past 9]

5 It’s ten past twelve.

a) [a/w: clock showing ten past 12]

b) [a/w: clock showing ten o’clock]

6 It’s twenty-fi ve to one.

a) [a/w: clock showing twenty-fi ve to 1]

b) [a/w: clock showing fi ve past seven] 

take the dog for a walk

read a book

play the piano

do homework

a) [a/w: a clock showing fi ve past 4]

b) [a/w: clock showing half past 4]

a) [a/w: clock showing a quarter to eight]

b) [a/w: clock showing half past 9]

a) [a/w: clock showing half past ten]

b) [a/w: clock showing ten to six]

a) [a/w: clock showing ten past 12]

b) [a/w: clock showing ten o’clock]

a) [a/w: clock showing twenty-fi ve to 1]

b) [a/w: clock showing fi ve past seven]

A A

A A

A A

B B

B B

B B

cambridge.org/more2

Learn            about natural wonders across the world

Location
Victoria Falls

Description

MORE! fact

Zambezi River, 
border of Zambia 
and Zimbabwe, 

Africa 

Victoria Falls is known as the ‘greatest 
falling curtain of water in the world’. 
A beautiful rainbow appears over Victoria 
Falls at night as the moon light hits the water.
 

Because of the spray from the waterfall, 
the rainforest at Victoria Falls is the only 
place in the world where it rains 24 hours 
a day, 7 days a week. 

1700 meters 
wide

Size

Location

Description

MORE! fact

Brazil

The world’s largest natural deep-water bay 
that was created by the Atlantic Ocean. 
The ocean waves eroded the softer rocks 
and sand of the bay, leaving the hard 
surrounding rocks still intact.
 

Harbor of Rio de Janeiro

The harbor looks different from different 
angles – it resembles the mouth of a large 
river or lake depending on where you stand.  

20 miles long 
(inland)

Size

 

Location

Description

MORE! fact

Mexico

Paricutin is a cinder cone volcano. It is 
unique because its evolution from creation 
to extinction was witnessed and studied. 
It is now classified as an extinct volcano, 
which means it is no longer active.

Paricutin Volcano

Before the sudden growth of the Paricutin 
volcano, villagers heard loud rumblings in 
the ground - it then erupted in a cornfield 
belonging to a local farmer.   

424 meters 
high

Size

 

Location

Grand Canyon

Description

MORE! fact

Arizona, 
USA

A steep canyon, formed by the Colorado 
River over 400 million years. It is known for 
its great size and beautiful colour.

The Grand Canyon includes around 70 
species of mammals, 250 species of 
birds, and 25 types of reptiles.

277 miles long, 
18 miles wide, 

1 mile deep

Size

 

Location

Great Barrier Reef

Description

MORE! fact

The Coral Sea, 
Queensland, 

Australia

The largest coral reef system in the world, 
made up of 2,900 reefs. It is home to a wide 
range of sea life, including fish, sea turtles, 
stingray, sharks, and many more.

It is the world’s largest living organism and 
can be seen from outer space! 

334,400 km²
Size

Location

Description

MORE! fact

North Pole

A colourful light display in the sky that can 
be seen at night. Oxygen makes a yellow-
green colour, Nitrogen causes a red display, 
and Helium makes blue-purple colours.

Aurora Borealis 
(The Northern Lights)

The lights also produce a strange sound 
for those close enough to hear, similar to 
the sound of applause!  

1.42 x 2.12 
meters

Size

Location

Mount Everest

Description

MORE! fact

The Himalayas, 
border of Nepal and 

Tibet, China.
 

The highest mountain in the world. 
Scientists believe it was formed by water, 
ice and wind over millions of years. The 
temperature at the summit never rises 
above freezing!
 

Every year the mountain grows taller 
by 4mm from the upward thrust of two 
opposing tectonic plates. 

8848 meters 
high

Size

More! Second edition, Student’s Book 1 More! Second edition, Workbook 1

More! Second edition, Classroom Poster A1, zdarma ke stažení

More! Second Edition 
  Student’sBookwithCyberHomeworkandOnlineResources 455 Kč
  Workbook   265 Kč
  Teacher’sBook   705 Kč

AudioCDs(3)   655 Kč
TestbuilderCD-ROM/AudioCD   770 Kč
PresentationPlusDVD-ROM   1 340 Kč
DVD   1 180 Kč

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

More! Second edition, Presentation Plus software

vydalo Cambridge univerSiTy preSS
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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 modernítématav souladus RVPZV – 
jazykové lekce zapojují průřezová témata 
a mezipředmětové vztahy
nn  velkérozpětíaktivit – učitel může respektovat 

individuální potřeby žáků
nn systematickyprobíranágramatika – učebnice 

umožňují uplatnit induktivní i deduktivní přístup
nn sebehodnoceníatipynaučení – žáci snáze 

rozvíjejí své studijní dovednosti a návyky

Pro učitele:
nn  souvislétextyprorozvojčtenářskégramotnosti – 

v tištěné i elektronické příručce učitele spolu 
s náměty k využití
nn podporapřitvorběŠVP – roční plán rozložení učiva
nn doplňkové materiály – na www.fraus.cz/ELT
nn interaktivnípodobaučebnic – učitelská licence 

Flexibooks nebo nově školní multilicence Flexibooks

Pro žáky: 
nn  WordTrainerFRAUS – aplikace pro efektivní 

procvičování slovní zásoby z učebnice ZDARMA
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

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 zkoušky 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+ActivityBooklet
nn  EALTeacher’sResourceCD-ROM s kopírovatelnými 

materiály
nn  podporapřitvorběŠVP– kontaktujte  
prague@cambridge.org

Pro žáky:
nn  Infoquests – speciální webové rozhraní 

pro miniprojekty 
nn slovníčky podle úrovní zdarma na www.fraus.cz/ELT

Messages 
angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia

DianaGoodey,NoelGoodey,MilesCraven,
MeredithLevy

way to win 
angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia

českézpracováníLucieBetáková, 
KateřinaDvořáková

3 2

U N I T  1

G A M E

What can you see?
a Look at the picture for two minutes. Then close your book and make a list:
what’s in the picture?

4 U N I T  4

L I S T E N I N G

The day of the mice
a Oh no! The cat is away and there are 20 mice in the kitchen. In this picture,
you can see only ten. Find them and say where they are:

There’s a mouse 
on the chair.
There are two mice …

b Now make a copy
of the kitchen picture.
Listen to the text and
draw in the other
mice. Here’s how you
can draw a mouse:

c Now you can say
where all twenty mice
are.

Všimni si, že mice je
nepravidelné množné
číslo podstatného
jména mouse.

Znáš ještě další pod-
statná jména, která
tvoří množné číslo 
nepravidelně? 

Které zařízení se
v angličtině také
označuje slovem
mouse?

My list: boxes,
books, …

b Swap lists
with your
partner. Now
make a list
together. 
Who are the
champions?

c Make sen-
tences using
There is/
There are ...

569LK English 1-4  30.05.2005  09:04  Stránka 32

4

Grammar
● Sentences that you know in English
● Punctuation
● Personal questions and answers
● The verb be
● Wh- questions 
● Singular and plural nouns

Vocabulary
● Words that you know in English
● Classroom language
● Numbers and dates
● The alphabet 
● Names of members of a band
● Names of interests and activities
● Names of places around the world
● Geography vocabulary  

so that you can
● Make sentences in English
● Tell the class about yourself
● Talk to your teacher in English
● Understand a letter in English
● Ask and answer questions about you
● Understand and use numbers
● Say the date
● Spell words in English
● Ask for permission and help  
● Ask for and give information
● Write about an imaginary pop group
● Ask and answer questions about your interests
● Talk about facts
● Play a quiz game

Facts
In Module 1 you study

Life and culture 
Alphabet world
The UK

Coursework 1

Facts about me
You write about your name, your interests
and your school.

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
978-0-521-54707-9 - Messages Student’s Book 1
Diana Goodey and Noel Goodey
Excerpt
More information

Way to Win, učebnice 1

Messages, Student’s Book 1Way to Win
  učebnice   189 Kč
  pracovnísešit   129 Kč
  příručkaučitele   319 Kč

2CDproučitele   379 Kč

Interaktivní výuka

 žákovskálicence  189 Kč
  školnímultilicence  7 990 Kč
  školnímultilicence–naškolnírok  1 590 Kč
 WordTrainerFRAUS  zdarma

Materiály ke stažení na www.ucebnice.fraus.cz.

Messages 
Student’sBook   425 Kč
WorkbookwithAudioCD/CD-ROM   295 Kč
Teacher’sBook   810 Kč
Teacher’sResourcePack   810 Kč
ClassAudioCDs(2)   605 Kč
EALTeacher’sResourceCD-ROM   690 Kč
DVD(PAL/NTSC)andActivityBooklet   1 190 Kč

4
levels

4
levels

eSample
available

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

vydalo Cambridge univerSiTy preSS
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Secondary Cambridge 
Copy Collection
kolekce kopírovatelných materiálů 
pro teenagery

Třídílná učebnice gramatiky (Level 1 – A1 a A2, Level 
2 – B1 a B2, Level 3 – C1 a C2) využitelná jak pro 
samostudium, tak ve výuce. Učebnice je specifická tím, 
že neprezentuje gramatické jevy izolovaně, ale v každé 
kapitole najdeme hned několik gramatických jevů 
vyvozovaných na základě úvodního článku. 

nn  zajímavéčlánkynazačátkukaždékapitoly – 
čerpají témata z historie, zeměpisu i přírodních věd, 
slouží k prezentaci gramatiky a zároveň poskytují 
studentům možnost poznávat svět kolem
nn  upozorněnínanejčastějšíchyby – 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  metodickápříručka(Teacher’sGuide)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)

Teen World
nn  obsahuje 17 témat vhodných pro věkovou skupinu 

teenagerů, např. rodina a přátelé, móda a vizáž, 
hrdinové a hrdinky, peníze 
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

Active Grammar
FionaDavis,WayneRimmer, JeremyDay,
Mark Lloyd, PennyUr

3
levels

eSample
available

3
levels

Present simple 1: statements

Present simple 1: statements
Maybe you know her.3

?

There’s a new girl at school. 

Maybe you know her. 

She has beautiful black hair down to her waist.
Her big, brown eyes are pools of chocolate.

tip

The new girl’s name is Layla. My sister and I see her every day. We 

think she’s 15. She lives in the apartments on the corner of our 

street. She goes to the library after school. I hope she is happy.

Layla has a young brother. They walk to school together. Her mum 

works as a cleaner at our school. She comes from Egypt. I don’t

know much about Egypt. My dad says that it never rains in Cairo. 

www.cambridge.org© in this web service Cambridge University Press

Cambridge University Press
978-0-521-73251-2 - Active Grammer Level 1 With Answers
Fiona Davis and Wayne Rimmer
Excerpt
More information

35From Teen World © Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE

5.1 Funny comic strips

✂

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
978-0-521-72155-4 - Teen World: Multi-Level Photocopiable Activities for Teenagers
Joanna Budden
Excerpt
More information

Active Grammar, Book 1 Teen World

Active Grammar 
BookwithanswersandCD-ROM   348 Kč
BookwithoutanswersandCD-ROM   320 Kč

Secondary Cambridge Copy Collection
Film,TVandMusic   1 330 Kč
TeenWorld   1 250 Kč
PairworkandGroupwork   1 200 Kč

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

doporučujeme

Cambridge Discovery Educationtm 
Interactive Readers

Cambridge University Press ve 
spoluprá ci se světoznámým partnerem 
Discovery EducationTM sestavilo zcela 
inovativní knihovničku zjednodušeného 
čtení nové generace s 96 knihami 
v 8 úrovních Ë s.45nebowww.
cambridge.org/discoveryreaders

vZdělávaCí porTál fred 

Získejte materiály a tipy do výuky.
Navštivte www.fred.fraus.cz 
a „nechte se inspirovat“.

vydalo Cambridge univerSiTy preSS vydalo Cambridge univerSiTy preSS
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  systém ve výuce ciZích jaZyků  

více informací na frausmedia.cz

Download from
Windows Store
Download from
Windows Store

Stahujte ZDARMA

Doporučte žákům aplikaci
   WordTrainer FRAUS
    ke snadnému
     procvičování slovíček

• výslovnost je namluvena 
 rodilými mluvčími

• otáčecí karty umožňují učit se 
 slovíčka aktivní i pasivní cestou

• lze vytvořit vlastní karty se slovíčky a doplnit  
 je obrázkem a nahrávkou výslovnosti

• tréninkový plán pro pravidelné procvičování

Mojekarta

Dostupné pouze u verze pro Android

WTF.indd   1 4.12.2015   8:47:05
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Přehledná učebnice pro středoškoláky klade důraz 
na rozvoj slovní zásoby a na produktivní dovednosti. 
Sekce Real World představují každodenní komunikační 
situace pomocí zajímavých videí, vytvořených pro 
výukové účely, učebnice může být doplněna online 
pracovním sešitem.

Učebnicidoporučujemestřednímajazykovým
školám, které:
nn upřednostňují komunikační dovednosti před 

memorováním a gramatickým drilem
nn aktivně využívají moderní technologie ve výuce
nn uvítají kompletní škálu jazykových úrovní (A1–C1)

Pro učitele:
nn Student’sBookwithDVD-ROM –  

učebnice s DVD‑ROMem
nn Student’sBookwithDVD-ROMandOnline
WorkbookPack – učebnice s DVD‑ROMem a online 
pracovním sešitem
nn WorkbookwithKey – pracovní sešit s odpověďmi
nn WorkbookwithoutKey – pracovní sešit 

bez odpovědí
nn Teacher’sBookwithDVD – příručka pro učitele 

s DVD
nn TestmakerCD-ROMandAudioCD – CD‑ROM 

pro vytváření vlastních testů  a audio CD
nn ClassAudioCDs – poslechová CD
nn PresentationPlusDVD-ROM – DVD‑ROM pro 

interaktivní tabuli
nn PlacementTest 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 zdarma na www.fraus.cz/ELT

face2face
Second edition

ChrisRedston,GillieCunningham

6
levels

eSample
available

face2face Second Edition
  Student’sBookwithDVD-ROM   550 Kč

Student’sBookwithDVD-ROMandOnlineWorkbookPack  795 Kč
  WorkbookwithKey   300 Kč

WorkbookwithoutKey   300 Kč
  Teacher’sBookwithDVD   745 Kč

ClassAudioCDs(3)   820 Kč
PresentationPlusDVD-ROM   3 370 Kč
TestmakerCD-ROMandAudioCD   640 Kč

Cambridge University Press
978-1-107-42201-8 – face2face Upper Intermediate
Chris Redston and Gillie Cunningham
Excerpt
More information

© in this web service Cambridge University Press www.cambridge.org
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Vocabulary and Speaking 
Phrasal verbs (2)

1  a Work in pairs. Which phrasal verbs in 
bold do you know? Check new phrasal 
verbs in VOCABULARY 5.2 p137.

1  When you can’t come to class do you 
always catch up on the work you missed? 

2  Do you often need cheering up?
3  Do you usually try to fi t in with what other 

people want to do?
4  Do you pass by any interesting places on 

your way home from class?
5  Do you ever get talked into doing things 

you don’t want to do?
6  Have you ever gone ahead and booked 

a fl ight without checking your holiday 
dates fi rst? 

7  Do you ever feel you are putting people 
out when you ask for a favour?

 b Ask your partner the questions in 1a. 
Ask follow-up questions if possible.

Reading, Listening and 
Speaking
2  a Look at photos A and B. Why do you 

think they are popular tourist destinations? 

 b Work in pairs. Student A, read text A.
Student B, read text B. Answer these 
questions.

1  How old is the place?
2  What was its original purpose? Has this 

changed in any way?
3  Which famous people are associated with it?
4  When is it open to the public?
5  What should visitors do before they visit 

and why?

 c Tell your partner about either Windsor 
Castle or Eton College. Which place would 
you prefer to visit and why?

Vocabulary phrasal verbs (2)
Grammar future verb forms; 

Future Continuous

QUICK REVIEW Ways of comparing 

Write three true and three false sentences 
comparing yourself to how you were fi ve years 
ago. Work in pairs. Take turns to say your 
sentences. Guess if your partner’s sentences 
are true or false: A I’m nowhere near as fi t as 
I was fi ve years ago. B I think that’s false.

Royal treasures5B

Crop out 
remainder of 
arch once we 
have hi res

Windsor Castle is in the heart of Windsor and is the oldest 
and largest occupied royal castle in the world. It is the offi cial 
residence of the Royal Family and its rich history spans almost 
1,000 years. The castle employs 300 people and 160 of them 
actually live within the castle walls. One of the most majestic 
views of the castle can be seen from The Long Walk in Windsor 
Great Park. Windsor Castle is open to visitors almost every day of 
the year and it takes around two hours to explore all its treasures. 
Because this is a working royal palace, opening arrangements 
may change at short notice. Please check before planning a visit. 

Across the river from Windsor Castle lies Eton College, where 
Princes William and Harry were educated, as well as 19 British 
prime ministers. Eton was founded in 1440 by King Henry VI to 
provide free education for 70 poor scholars who would then go 
on to King’s College, Cambridge. Eton now has over 1,300 boys, 
many from very privileged backgrounds. Their school uniform 
dates from the 1850s and consists of a black tailcoat, waistcoat, 
and pinstriped trousers. All tours of the college are guided 
and are available from April to October. Please note it may be 
necessary to close the college to the public so please call 
before your visit.

A

B

face2face Second edition, Student’s Book 2 face2face Second edition, Student’s Book 5

face2face Second edition, interactive Student’s ebook

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

vydalo Cambridge univerSiTy preSS
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doplňky k face2face

dvd‑rom v učebnici zdarma
Obsahuje procvičovací aktivity a elektronické portfolio, 
které studentům umožňuje sledovat vlastní pokrok (na 
základě testů na míru). Na DVD‑ROMu jsou přehledy 
a konsolidace probírané gramatiky i slovní zásoby.

Testmaker Cd‑rom and audio Cd
Jednoduchý a uživatelsky vstřícný způsob vygenerování 
testů na míru potřebám učitelů pracujících s učebnicemi 
face2face.

presentation plus 

Vše pro práci s interaktivní tabulí na jednom místě. 
Interaktivní učebnice, poslechy, videa a mnoho dalšího. 
Presentation Plus umožňuje učitelům tzv. heads-up 
výuku – studenti se mohou soustředit na učitele či na 
sebe navzájem bez nutnosti sledovat vlastní učebnici. 

Využijte podpory pro učitele ke stažení zdarma na 
www.cambridge.org/face2face.

face2face Second edition, Presentation Plus software

face2face Second edition, Testmaker

doporučujeme

Cambridge
english PrePare!

příprava na zkoušky
Cambridge english

pro víceletá gymnázia  
a střední školy

Ë s. 20–21 nebo
www.Cambridge.org/prepare
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Moderní učebnice nejen pro středoškoláky umožňuje 
průběžné online hodnocení pokroku studenta a získání 
osvědčení o jazykové úrovni po absolvování kurzu. 
Poutavé obrázky doplněné o sekce „Everyday English“ 
s videi podporují studenty v rozvoji slovní zásoby 
a v každodenních komunikačních situacích.

Učebnicidoporučujemestřednímajazykovým
školám,které:
nn běžně využívají moderní technologie ve výuce
nn ocení validní testování a průběžné hodnocení 

pokroku studenta
nn uvítají kompletní škálu jazykových úrovní (A1–C1)

Pro učitele:
nn  Student’sBook – učebnice
nn WorkbookwithAnswerswithDownloadable
Audio– pracovní sešit s odpověďmi s audii ke 
stažení
nn WorkbookwithoutAnswerswithDownloadable
Audio – pracovní sešit bez odpovědí s audii ke 
stažení
nn Student’sBookwithOnlineAssessmentand
Practice,andOnlineWorkbook – učebnice s online 
hodnocením a procvičováním, s online pracovním 
sešitem
nn Teacher’sBook–obsáhlé učitelské knihy 

s doplňkovými kopírovatelnými materiály a extra tipy 
pro fast finishers či heterogenní třídy se studenty 
na rozdílných jazykových úrovních

nn ClassAudioCDs – poslechová CD
nn PresentationPlusDVD-ROM – DVD‑ROM pro 

interaktivní tabuli 
nn  zdarma online podpora na CambridgeLearning
ManagementSystem – pracovní listy, poslechy 
a další doplňky
nn DVD-ROM s videi
nn doplňkové pracovní listy k videoklipům a návod 

k práci s online komponenty na  
www.cambridge.org/empower

Pro studenty:
nn comboA/B – učebnice a pracovní sešit v jednom 

svazku
nn slovníčky podle úrovní zdarma na www.fraus.cz/ELT
nn gramaticképříručky pro úrovně A1–B1 zdarma 

na www.cambridge.org/empower

Online Assessment a Online Workbook
Kromě práce s klasickými tištěnými komponenty 
umožňuje učebnice Cambridge English Empower 
učitelům i studentům naplno využít všech výhod 
digitální výuky, procvičování a testování. To vše online, 
prostřednictvím Cambridge Learning Management 
System. Na závěr každé lekce je k dispozici test, 
na základě jehož výsledků je studentům vytvořeno 
personalizované procvičování na míru. Studenti se 
tak zdokonalují v oblastech, které jim činí největší 
obtíže. Komplexní mid- and end-of-course testy vedou 
k získání osvědčení o jazykové úrovni dle Evropského 
referenčního rámce pro jazyky.

Cambridge english empower
AdrianDoff,CraigThaine,HerbertPuchta,JeffStranks,PeterLewis-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

ITH ONLINE ACCESS
Doff, Thaine, Puchta, Stranks, 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

6
levels

eSample
available

Cambridge English Empower, Intermediate, Student’s Book 

Cambridge English Empower 
Student’sBookwithOnlineAssessmentandPractice, 
andOnlineWorkbook   895 Kč

  Student’sBook   560 Kč
  WorkbookwithAnswersplusDownloadableAudio   342 Kč

WorkbookwithoutAnswersplusDownloadableAudio   342 Kč
  Teacher’sBook   750 Kč

ClassAudioCDs(3)   910 Kč
CombowithOnlineAssessment   559 Kč
ClassDVD   1 980 Kč
PresentationPlusDVD-ROM   2 280 Kč

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

vydalo Cambridge univerSiTy preSS
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Klasická učebnice obsahuje témata zaměřená na 
středoškolské žáky (teenagery) s cílem motivovat 
je při výuce anglického jazyka, jednotlivé jazykové 
dovednosti jsou tak procvičovány pomocí témat blízkých 
teenagerům. 

Učebnicidoporučujemestřednímškolám,které:
nn upřednostňují klasickou učebnici zaměřenou na 

teenagery (mladé dospělé)
nn nevyužívají aktivně digitální komponenty ve výuce
nn uvítají možnost rozšířit významně množství 

výukových hodin z 80 až na 160

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

Učebnicidoporučujemestřednímškolám,které:
nn upřednostňují klasickou učebnici s podporou 

češtiny
nn uvítají český pracovní sešit a rozšířenou 

podporu v českém jazyce (slovníčky, gramatické 
přehledy aj.)

Praktická série doplňkových kopírovatelných materiálů. 
Každá škola si může vybrat knihy, které jsou pro učitele 
nejužitečnější, a kolekci postupně doplňovat. Knihy 
lze využívat ve škole pro rozšíření a zpestření výuky po 
mnoho let. Každá kniha obsahuje 1–3 kopírovatelné 
pracovní listy ke každé kapitole, včetně metodiky, 
správných odpovědí či modelových řešení.

Games for Grammar Practice 
nn více než 40 her a aktivit pro intenzivní 

a interaktivní procvičování gramatiky v časové 
náročnosti od 10 do 30 minut

Games for Vocabulary Practice 
nn přes 50 her k procvičování a upevňování slovní 

zásoby
nn 18 univerzálních témat, jako např. rodina, domov, 

jídlo a pití, cestování, každodenní činnosti, 
přátelé, volný čas, vzdělání, peníze a nakupování, 
lidské tělo 

Collocations Extra
Singing Grammar

Cambridge Copy Collection
kolekce kopírovatelných 
materiálů pro dospělé

maturita in mind
HerbertPuchta,JeffStranks,PeterLewis-Jones

česképracovnísešityJanaČadová,
Věra Biltjanová

english in mind
Second edition

HerbertPuchta,JeffStranks,PeterLewis-Jones

UNIT 1 7

Free timeU
N

IT1
Slovní zásoba M
Volný čas, zábava

Tato slova určitě znáte. Dávejte pozor na jejich správnou výslovnost.

fashion / /

fi lm / /

football / /

sport / /

tennis / /

volleyball / /

High-frequency 
chunks

Častá slovní spojení

go jogging / running / 
swimming

jít běhat (kondičně) / 
běhat / plavat

go to the cinema / 
theatre

jít do kina / divadla

join a band / club / 
group

stát se členem kapely / 
klubu / skupiny

listen to music poslouchat hudbu

meet up / go out with 
friends

setkat se / jít ven 
s přáteli

play in a band / an 
orchestra

hrát v kapele / 
orchestru

play / work on my 
computer

hrát / pracovat na 
svém počítači

play the piano / 
saxophone / trumpet

hrát na klavír / saxofon 
/ trubku

send text messages / 
text my friend

poslat textové zprávy 
/ poslat textovku 
kamarádovi

watch TV / a movie / 
DVD

dívat se na televizi / 
fi lm / DVD

Slovní spojení s do, play a go
Přeložte slova z následující tabulky do svého sešitu. Použijte slovník, pokud bude potřeba.

do play go

ballet board games dancing out for a pizza

(salsa) dancing cards for a walk out with friends

drama computer games horse-riding running

exercise / exercises football / golf into the centre of town sailing

judo / karate in a band / an orchestra jogging shopping

photography music on a cruise sightseeing

pottery the guitar / the piano on a trip swimming

sports volleyball on holiday to the gym

Free time activities Volnočasové aktiv-
ity

Výslovnost

acting hraní divadla, herectví / /

actor herec / /

beach pláž / /

bike jízdní kolo / /

computer games počítačové hry / /

dancing tanec, tancování / /

disco diskotéka / /

drama drama, dramatická 
činnost

/ /

e-pal kamarád, se kterým si 
dopisujete přes email

/ /

girl / boyfriend přítelkyně / přítel / / /

group skupina / /

guitar kytara / /

hobby koníček, hobby / /

horse-riding jízda na koni / /

interests zájmy, záliby / /

movies kino (amer.) / /

music hudba / /

photography fotografi e / /

piano klavír / /

pottery hrnčířství, keramika / /

(to) read číst / /

(to) run běžet / běhat / /

(to) sail plavit se / /

shop obchod / /

week týden / /

weekend víkend / /

www.cambridge.org© in this web service Cambridge University Press

Cambridge University Press
978-0-521-17199-1 - Maturita in Mind
Herbert Puchta and Jeff Stranks
Excerpt
More information

4 WELCOME SECTION

Welcome section

2  The verb be
a  Look at the pictures. Fill in the spaces with the 

correct form of be (positive or negative). 

1 They  ’re  
from China.

b  CD1 T2  Complete the dialogue with the 
correct form of the verb be. Then listen and check.
Jack: Hi. My name 1 ’s  Jack, and this 

2  Monica. She 3  from Italy.

Marek: Nice to meet you. I 4  Marek, and 
those two people 5  my friends, Barbara 
and Adam. 6  you from Rome, Monica?

Monica: No, I 7  from Milan. Where 
8  you from?

Marek: We 9  from Poland. Adam and I 
10  from Warsaw and Barbara 11  
from Gdansk. 12  you on holiday in 
Cambridge?

Monica: No, I 13  not. I’m a student at 
a language school here. 14  you all 
students?

Marek: Yes, we 15  . We 16  at a 
language school too. 

 A PEOPLE

 Greetin s and introductions
a  CD1 T1  Complete the dialogue with the words 

in the box. Then listen and check.

fi ne I’m name’s Nice this you

Liz: Hi. My 1 name’s  Liz.

Monica: Hello, Liz. 2  Monica.

Liz: Nice to meet you. Excuse me a moment. Hi, Jack. 
How are you? 

Jack: I’m 3  , thanks. How about 4  ?

Liz: I’m OK, thanks. Monica, 5  is my friend, 
Jack.

Monica: 6  to meet you, Jack.

Jack: Nice to meet you too, Monica.

b  Work in a group of three. Have conversations 
like the one in Exercise 1a. 

My name’s … (I k my) 
What’s your name? (you k your)

c  Work with a partner. Ask and answer 
questions about the people in Exercise 2b.

A: Is Monica from Poland?
B:  No, she isn’t. She’s from Milan, in Italy. 

Are Marek and Adam … ?

2 I  
from the USA.

3 I  
American, 
I  
Brazilian!

4 She  
British.

5 He  
British, he 

 
from Turkey!

6 We  
from China, 
we  
Japanese.

www.cambridge.org© in this web service Cambridge University Press

Cambridge University Press
978-0-521-17198-4 - Maturita in Mind
Herbert Puchta and Jeff Stranks
Excerpt
More information

Maturita in Mind, Student’s Book 1 Maturita in Mind, Workbook 1, Czech edition 

6
levels

4
levels

eSample
available

eSample
available

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

English in Mind Second Edition
Student’sBookwithDVD-ROM   470 Kč
Workbook   315 Kč
Teacher’sResourceBook   750 Kč
AudioCDs(3)   od 710 Kč
DVD(PAL)   1 310 Kč
PresentationPlusDVD-ROM   2 620 Kč
TestmakerAudioCD/CD-ROM   715 Kč
CombowithDVD-ROM   359 Kč
ComboTeacher’sResourceBook   750 Kč
ComboAudioCDs(3)   710 Kč
ComboTestmakerCD-ROMandAudioCD   649 Kč

Maturita in Mind 
Student’sBookwithDVD-ROM*    od 268 Kč
Workbook   268 Kč

* Dostupné pouze pro Level 1 a 2.

Cambridge Copy Collection 
CollocationsExtra   1 360 Kč
GamesforGrammarPractice   1 330 Kč
GamesforVocabularyPractice   1 330 Kč
SingingGrammar   1 460 Kč

vydalo Cambridge univerSiTy preSS vydalo Cambridge univerSiTy preSS vydalo Cambridge univerSiTy preSS
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let’s Talk anew
moderní konverzační témata 
v angličtině

EvaPeck,AlexanderM.Peck

Step by Step
angličtina pro samouky  
a studenty jazykových škol

PaddyLong,JanaKmentová,ChristopherKoy, 
ZdeněkBenedikt

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  využitíčeštinyjakomateřskéhojazyka
studentů – kombinace komunikativního přístupu 
se systemizací gramatiky
nn upozorněnínaběžnéchybyčeskýchstudentů
nn modernítémata – vhodně kombinovaný výběr 

témat zpracovaný pro cílovou skupinu
nn tipynaučení – studenti rozvíjejí své studijní 

dovednosti a návyky
nn učebniceintegrovanáspracovnímsešitem – 

představení učiva i jeho procvičení v jednom svazku
nn systémučebniceajejíchkomponent – 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 www.fraus.cz/ELT
nn slovníčeks příkladovýmivětami

Aktualizované vydání oblíbené dvoudílné 
učebnice angličtiny určené falešným začátečníkům‑
samoukům, ale též studentům jazykových škol 
je doplněno o nahrávky ve formátu mp3. Jedná 
se o publikaci, která v sobě kombinuje prvky 
zahraničních učebnic (autentický jazyk, komunikativní 
styl) s výhodami české učebnice (tradiční dělení lekce na 
texty s vyčleněnou slovní zásobou, gramatiku a cvičení). 

nn mp3kestaženína www.fraus.cz/ELT obsahují 
nahrávky rozhovorů a cvičení zaměřených na 
výslovnost
nn na dvouaudioCD jsou k zakoupení samostatné 

nahrávky ke všem cvičením v učebnici
nn klíč ke cvičením, anglicko‑český slovník, souhrn 

základních gramatických pravidel, doplňkové 
testy integrovány do učebnice

nn 40aktuálníchtémat pro střední školy, 
použitelných v každodenním životě
nn publikace vhodná propřípravuk maturitě
nn moderní slovní zásoba vybraná rodilýmimluvčími
nn úroveňA2–B2 podle Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky
nn členění témat do 8 oddílů
nn definicevybranýchobtížnýchslov v každé části 

tématu
nn rozšiřujícíslovnízásoba ke každému tématu
nn audionahrávkynosnýchtextů z každého tématu 

ke stažení na www.fraus.cz/ELT ve formátu mp3
nn kompletnínahrávkyk učebnicik zakoupenína
dvouCD

eurolingua english
angličtina pro střední  
a jazykové školy

AndrewLittlejohn,SusanneSelf,
Svatava Heinlová,AlenaTelínová

4
levels

12 / unit two

Chuck has got my bag. He has got strong arms! We’re on the pavement. We go along the road to Mikulášské Square. Here

are a lot of trams, trolley buses and cars. A lot of people in Pilsen have got cars. Their cars are different makes: 

some cars are Czech and some are foreign. They have got their lights on. It’s the law. We go across the road at the zebra

crossing.

Here’s Mikulášské Square. We see some people in the park. They have got dogs. Their dogs run around the park. They

sniff the trees.

Here’s the house. It’s quite big. It has got three floors and a cellar. The front door is brown. My neighbours are from

the Czech Republic or from Greece. They’re Czech or Greek. Their flats are on different floors. One lady has got a dog. 

Now we’re at the flat. We go upstairs and ring the bell.

Unit Two
I’ve got a new home

Rodina
Představování
Sloveso “to have“ – mít
Množné číslo podstatných jmen
Počitatelnost podstatných jmen
Výrazy “some“ a “any“
Hláskování

2
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HOW DO YOu FEEL ABOuT SCHOOL?

for	which	subject	do	you	study	most?	Which	subject	is	easiest	for	you?
I spend	the	most	time	on	…	because	I (really	enjoy	it	/	don’t	know	much	about	it	/	am	finding	it	the	hardest	subject / …).

The	easiest	subject	for	me	is	…	since	I (am	very	interested	in	it	/	have	an	excellent	teacher	/	already	know	a lot	about	it / …).

How	do	you	
like	to	spend	
breaks	between	
classes?

During	breaks	I enjoy	(playing	sport	/	talking	with	friends	/	having	a snack / …).
Sometimes	I like	to	(use	my	mobile	phone	to	call	or	send	a message	/	see	a teacher	for	some	help	/	do	some	reading / …).

Which	subject	do	you	consider	the	most	important?	Are	there	any	other	subjects	you’d	like	to	have	at	school?The	most	important	subject	for	me	is	…	because	I (will	use	it	in	my	work	one	day	/	/	think	it’s	part	of	a good	education	/	/	know	I’ll	need	it	in	life / …).
I wish	that	we	could	also	have	(psychology		/			/	photography	/	drama / …).

What’s	the	sports	programme	like	
at	your	school?
During	the	year,	we	have	(physical	
education	classes	/	after-school		
sports	/	a fitness	club / …).
We	also	(compete	in	sports	with	other	
schools	/	have	an	annual	outdoor	sports	
day	/	go	to	the	ice-skating	rink	in	the	
winter / …).

What	extra-curricular	and	special	
activities	do	you	have	at	your	
school?
At	our	school,	students	can	(join	an	
English	club	/	participate	in	amateur	
theatre	/	help	in	some	community	
projects / …).
Once	or	twice	a year,	we	have	a/an	
(camping	trip	/	school	ball		/	excursion	to	
a place	of	interest / …).

Is	there	anything	you’d	like	to	change	at	your	school?
I would	like	to	suggest	that	we	have	(smaller	classes	/	a school	newspaper	/	a choir	
or	orchestra / …).

I don’t	see	a need	for	changes.	I enjoy	attending	this	school	because	(the	teachers	
are	nice	/	we	have	modern	equipment	/	there	are	good	sports	facilities / …).

SchoolSchool
What	is	your	favourite	subject?	
Is	there	a subject	you	dislike?
At	the	moment,	my	favourite	subject	
is	(science	/	history		/	geography / …).

A subject	I dislike	is	(maths	/	music		/	
	/	physics / …).

Let’s Talk Anew, učebniceStep by Step, učebnice 1

eurolingua English
  učebnice   od 299 Kč
  pracovnísešit*    129 Kč
  příručkaučitele**    299 Kč

2CDproučitele   369 Kč

* Dostupný pouze pro úrovně 1 a 2.
** Dostupná pouze pro úroveň 3.

Step by Step
učebnice+mp3/CD*    od 289 Kč
2CDproučitele   349 Kč

*  Step by Step 1 učebnice + mp3, Step by Step 2 učebnice + CD.

Let’s Talk Anew
učebnice+mp3    179 Kč
2CD   349 Kč

Materiály ke stažení na www.ucebnice.fraus.cz.

2
levels
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 	 angličtina	pro	střední	školy	a	dospělé	  

Write it right!
anglická obchodní korespondence

nn pro uživateleangličtinyseznalostínaúrovni 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 nakariéruvoblasti
obchoduaslužeb 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 nakariéru
v technickýchoborech 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  každýtitul přináší výukový materiál  
pro20–30 hodinpráce
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

Projekt Angličtina v praxi se zaměřuje na učební 
materiály provýukuaosvojeníkomunikačních
dovednostívoblastiprofesníhojazyka 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 studentůmstředníchavyššíchodborných
škol a učilišť.

Angličtina v praxi
DavidChristie

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

Business English for Beginners
učebnice+CD   359 Kč
pracovnísešit   159 Kč
příručkaučitele   269 Kč

Technical English for Beginners
učebnice+CD   359 Kč
pracovnísešit   159 Kč
příručkaučitele   259 Kč

English for…
učebnice   od 249 Kč

Write It Right!
učebnice+CD   349 Kč

Job Matters
učebnice+mp3*/CD   od 199 Kč

*   MP3 nahrávky a příručka učitele v elektronické podobě ke stažení 
na www.ucebnice.fraus.cz.

Materiály ke stažení na www.ucebnice.fraus.cz.

2 Something’s wrong

Listen to the CD and decide where each dialogue takes place.

89

U N I T 13

32

zip ■ trousers ■ leave ■ sew ■ noise ■ gears ■ message ■ answering machine
heel ■ come off ■ repair ■ finished ■ deliver ■ shelves ■ ill ■ phone

3 Practice

Complete the sentences with the most suitable word.

1 It has been three weeks _____________ I ordered the furniture.

2 You will be able to pick up your jeans _____________ the end 
of next week.

3 I ordered my meal more than half an hour _____________ .

4 Has the sofa been delivered _____________ ?

5 It’s _____________ under guarantee.

6 It will be finished _____________ Tuesday.

7 It has not worked properly _____________ the last week or two.

8 It won’t cost anything. It will be ____________ .

9 The soles of the boots have come _____________ .

10 I’ve _____________ opened the bottle.

ago ■ by
for ■ free
just ■ next
off ■ since
still ■ yet

Listen again and take notes. Then use the words in the box to describe what the
customers are complaining about and what solutions are suggested.

At the shoe repair shop At the garage

At the carpenter’s At the tailor’s

JM Basic s001-152.qxp6  27.5.2008  11:34  Str. 89

Job Matters, angličtina pro řemesla a služby
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Level A1

Young Learners 
Starters  

(YLEStarters)

Pass

Young Learners 
Movers  

(YLEMovers)

Merit

Distinction

Level A2

Pass

Merit

Distinction

Level B1

Grade C

Grade C

Grade C

Grade B

Grade B

Grade B

Grade A

Grade A

Grade A

Level B2

Level C1

Cambridge
English: 
Key

Cambridge
English 
Scale

Cambridge 
English 

YoungLearners

CommonEuropean
Frameworkof

Reference(CEFR)

Cambridge
English: 

Preliminary

Cambridge
English: 
First

Cambridge
English: 
Advanced

Cambridge
English: 
Proficiency

Cambridge
English: 
IELTS

Young Learners 
Flyers 

(YLEFlyers)

Každý rok skládá anglické zkoušky Cambridge English přes 
pět milionů lidí ve 130 zemích. 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.

* ZkouškyIELTSse neudělujípodle úrovníSERR,ale dle dosaženéhobodovéhohodnocení.

iELtS*

4.0
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5.0
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  zkoušky Cambridge english  

Prostřednictvím systému Cambridge
LearningManagementSystem (více 
na str. 46) je možno získat přístup 
i k oficiálním online cvičným testům 
Cambridge English.

K dispozici jsou čtyři testy ke každé z těchto zkoušek: Key for 
Schools, Key, Preliminary for Schools, Pre li minary, First for Schools, 
First, Advanced, IELTS Academic, IELTS General Training.
Testy velmi věrně simulují tzv. computer-based testy Cambridge
EnglishLanguageAssessment.
nn  Testy jsou dostupné v cvičném módu (Practice mode), který 
umožňuje test opakovat, či v ostrém módu s časovým 
omezením (Test mode).
nn  Čtení s porozuměním a poslech s porozuměním jsou okamžitě 
opraveny online.
nn  Video Speaking Practice umožňuje vyzkoušet si i ústní část zkoušky.
UčebnicedostupnésTestbank: Cambridge English Prepare!, 
Complete Key for Schools, Complete PET, Complete First for Schools, 
Complete First 2nd edition, Complete Advanced 2nd edition, Complete 
IELTS, Compact Key for Schools, Compact Preliminary for Schools, 
Compact First for Schools 2nd edition, Compact First 2nd edition, 
Compact Advanced, Objective Key 2nd edition, Objective First 4th 
edition, Objective Advanced 4th edition, New Insight into IELTS. Nově 
můžete Testbank získat také s příručkami Common Mistakes Ë str. 38. 

Cambridge engliSh praCTiCe TeSTbank

Zkoušky Cambridge English Language Assessment 

Zkoušky Cambridge english jsou uznávány středními školami, univerzitami a soukromými 
i veřejnými zaměstnavateli v celém anglicky mluvícím světě. Úrovně jednotlivých zkoušek 
vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a každý, kdo úspěšně 
složí zkoušku Cambridge english, obdrží mezinárodně uznávaný certifikát.

podrobné informace o zkouškách najdete na www.cambridgeenglish.org/cz.

Zkoušky Cambridge English: Young Learners (YLE) jsou určeny žákům prvního a druhého 
stupně základních škol. Testy spolehlivě měří dovednosti žáků v poslechu, psaní 
i mluveném projevu – to vše hravou a motivační formou. Hlavním přínosem je podpora 
kognitivního rozvoje dítěte, získávání prvních zkušeností se standardizovanými zkouškami, 
které motivují dítě k dalšímu učení se cizího jazyka. Zkoušky Young Learners jsou 
k dispozici ve třech úrovních – Starters (pre‑A1), Movers (A1+) a Flyers (A2).  

Zkouška nejnižší úrovně všeobecné angličtiny. Dokládá, že ovládáte základy angličtiny 
a jste schopni dorozumět se v běžných každodenních situacích. Zkouška Key (KET) 
předpokládá cca 250 hodin studia a procvičování.

Úspěšné složení zkoušky First (FCE) dokládá, že jste schopni studovat, pracovat 
a žít v anglicky mluvícím prostředí a studovat přípravné kurzy na vysokou školu 
v angličtině. Předpokládá cca 500 až 600 hodin studia. Zkouška FCE má 4 části  
(čtení a gramatika – 40 %, psaní – 20 %, poslech – 20 %, mluvený projev – 20 %).

Jaký je rozdíl mezi KET, PET a FCE a zkouškami KET, PET  
a FCE for Schools?

Zkoušky… for Schools jsoustejněobtížnéa vedouk získánínaprostostejného
mezinárodněuznávanéhocertifikátu.Takéformáttestujeidentický.Jediným
rozdílema zároveňvýhodouje,žetytozkouškysetematickyzaměřujína
zájmya zkušenostidětíveškolnímvěku.Zkoušky… for Schoolsjsouvhodné
pro uchazečevevěku11–16let.

Zkouška Preliminary (PET) dokládá, že jste schopni komunikovat v angličtině 
v každodenních praktických situacích (studium, cestování a práce). 
Předpokládá cca 380 hodin studia a procvičování. Zkoušky KET a PET mají 3 části 
(čtení a psaní – 50 %, poslech – 25 %, mluvený projev – 25 %).

Cambridge English

Young Learners (YLE)

Cambridge English

Proficiency (C2)

Cambridge English

IELTS
Academic, General Training

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
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  zkoušky Cambridge english  

Krátká a cílená příprava na mezinárodní zkoušky (Key 
for Schools, Preliminary for Schools, First for Schools, 
First a Advanced) v rozsahu cca 60 hodin. Doložka 
MŠMT pro SŠ udělena titulům Compact Preliminary for 
Schools a Compact First for Schools.

Učebnicidoporučujemezákladním,středním
a jazykovýmškolám,které:
nn intenzivně připravují na mezinárodní zkoušky 

v kurzu nebo kroužku
nn zařazují zkouškové aktivity do domácí přípravy 
nn potřebují materiál pro talentované žáky 
nn uvítají lekce uspořádané dle zkouškových 

dovedností

Pro učitele: 
nn  software PresentationPlusDVD-ROM 

pro interaktivní tabuli – vše na jednom místě 
v elektronické podobě
nn jeden kompletní test ke stažení na  
www.cambridge.org

Pro žáky: 
nn  učebnice a pracovní sešit v různých variantách, 

vhodných i pro samostudium – s odpovědí / bez 
odpovědi, CD‑ROM, s kódem Testbank (viz str. 35)

Integrovaný jazykový rozvoj a příprava ke zkouškám 
Key for Schools, Preliminary, First for Schools, First, 
Advanced a IELTS. Učebnice Cambridge English: Key 
for schools má doložku MŠMT pro ZŠ, Cambridge 
English: Preliminary doložku pro SŠ, a je tedy vhodná 
i pro přípravu na státní maturitu. Rozsahem odpovídají 
učebnice cca 80 hodinám výuky s možností rozšíření 
až na 120 výukových hodin.  

Učebnicejevhodnáprozákladní,střední
a jazykové školy,které:
nn připravují na mezinárodní zkoušky nebo českou 

státní maturitu 
nn zařazují zkouškové aktivity přímo do vyučování
nn potřebují materiál pro talentované žáky

Pro učitele: 
nn  software PresentationPlusDVD-ROM pro 

interaktivní tabuli – vše na jednom místě 
v elektronické podobě

Pro žáky: 
nn  učebnice a pracovní sešit v různých variantách, 

vhodných i pro samostudium – s odpovědí / bez 
odpovědi, CD‑ROM, s kódem Testbank (viz str. 35)
nn slovníčky podle úrovní zdarma na www.fraus.cz/ELT

 Oddělená jazyková příprava a příprava na mezinárodní 
zkoušky formou Exam Folder. Série Objective 
připravuje na zkoušky Key, Preliminary, First, Advanced 
a Proficiency. Rozsahem odpovídá cca 80 hodinám 
výuky. Úroveň Preliminary (B1) je vhodná i pro přípravu 
na českou státní maturitu.    

Učebnicidoporučujemezákladním,středním
a jazykovýmškolám,které:
nn kombinují jazykovou výuku s přípravou 

na mezinárodní zkoušky
nn kombinují jazykovou výuku s přípravou na státní 

maturitu 
nn potřebují materiál pro talentované žáky

Pro učitele: 
nn  software PresentationPlusDVD-ROM pro 

interaktivní tabuli – vše na jednom místě 
v elektronické podobě
nn jeden kompletní test ke stažení na  
www.cambridge.org

Pro žáky: 
nn  učebnice a pracovní sešit v různých variantách, 

vhodných i pro samostudium – s odpověďmi / bez 
odpovědí, CD‑ROM, s kódem Testbank (viz str. 35)

objective
oficiální přípravný kurz  
ke zkouškám Cambridge english

AnnetteCapel,WendySharp,LouiseHashemi,
BarbaraThomas,FelicityO’Dell,Annie
Broadhead,EricaWhettem,PeterSunderland,
SusanKingsley,MichaelBlack

Objective
Student’sBookwithoutanswerswithCD-ROM   od 429 Kč
Student’sBookwithanswerswithCD-ROM   od 429 Kč
Student’sBookwithoutanswerswithCD-ROMwithTestbank od 829 Kč
Student’sBookwithanswerswithCD-ROMwithTestbank   od 829 Kč
Teacher’sBookwithTeacher’sResourcesAudioCD/CD-ROM  od 615 Kč
ClassAudioCDs   od 690 Kč
Workbookwithoutanswers   od 300 Kč
WorkbookwithoutanswerswithAudioCD   od 315 Kč
Workbookwithanswers   od 300 Kč
WorkbookwithanswerswithAudioCD   od 315 Kč
Student’sBookPack(Student’sBookwithanswers 
withCD-ROMandClassAudioCDs)   od 930 Kč
Student’sPackwithoutanswers(Student’sBookwithCD-ROM, 
WorkbookwithAudioCD)   700 Kč
PresentationPlusDVD-ROM   od 2 135 Kč

Compact
Student’sBookwithoutanswerswithCD-ROM   od 429 Kč
Student’sBookwithoutanswerswithCD-ROMwithTestbank od 829 Kč

  Student’sBookwithanswerswithCD-ROM   od 429 Kč
Student’sBookwithanswerswithCD-ROMwithTestbank   935 Kč

  Teacher’sBook   od 535 Kč
ClassAudioCD   od 370 Kč
WorkbookwithoutanswerswithAudioCD   od 245 Kč
WorkbookwithanswerswithAudio   od 245 Kč
Student’sBookPack(Student’sBookwithanswers 
withCD-ROMandClassAudio2CDs)   1 100 Kč
Student’sPack(Student’sBookwithoutanswers 
withCDROM,WorkbookwithoutanswerswithAudio)   od 640 Kč
PresentationPlusDVD-ROM   od 2 090 Kč

Complete
Student’sBookwithoutanswerswithCD-ROM   od 429 Kč

  Student’sBookwithanswerswithCD-ROM   od 429 Kč
Student’sBookwithoutanswerswithCD-ROMwithTestbank od 829 Kč
Student’sBookwithanswerswithCD-ROMwithTestbank   od 935 Kč

  Teacher’sBook   od 630 Kč
ClassAudioCDs   od 670 Kč
WorkbookwithoutanswerswithAudioCD   od 225 Kč
WorkbookwithanswerswithAudioCD   od 225 Kč
Student’sPack(Student’sBookwithoutanswers 
withCD-ROM,WorkbookwithoutanswerswithAudioCD)   od 545 Kč
Student’sBookPack(Student’sBookwithanswers 
andCD-ROMandAudioCDs)   od 1 000 Kč
PresentationPlusDVD-ROM   od 1 950 Kč

Compact
krátký a intenzivní oficiální přípravný 
kurz ke zkouškám Cambridge english

SueElliot,AmandaThomas,BarbaraThomas,
LauraMatthews,PeterMay,EmmaHeyderman,
FrancesTreloar

Complete
oficiální přípravný kurz  
ke zkouškám Cambridge english

GuyBrook-Hart,DavidMcKeegan,Emma
Heyderman,PeterMay,SimonHaines,
Vanessa Jakeman,HelenTiliouine

eSample
available

eSample
available

eSample
available

vydalo Cambridge univerSiTy preSS vydalo Cambridge univerSiTy preSS

vydalo Cambridge univerSiTy preSS
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Practice Tests

Testy se vydávají ke všem základním 
zkouškám Cambridge english. 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 
preliminary for Schools 1–2

Cambridge english first 1–2

Cambridge english first for 
Schools 1–2

Cambridge english 
advanced 1–2

Cambridge english 
proficiency 1–2
Practice Tests jsou dostupné ve variantě bez
odpovědí (bílá obálka), s odpověďmi (černá obálka), 
samostatná audio CD či jako Self-studypack (učebnice 
s odpověďmi a audii).

Cambridge ielTS 11–12 
general Training
učebnice s odpověďmi, učebnice s odpověďmi 
a audii, audio CD

Cambridge english young 
learners Tests
Starters, movers, flyers 1–9

učebnice, brožura s odpověďmi, audio CD

Cambridge English Young Learners 1 for revised exam from 2018 
bude dostupný v létě 2017.

Cambridge english key 1–7
+ Test extra

Cambridge english key for 
Schools 1–2

Cambridge english 
preliminary 2–8
+ Test extra

Cambridge English Young Learners Tests
Student’sBook   od 225 Kč

Cambridge English Key 1–7
Student’sBook   od 535 Kč

Cambridge English Key for Schools 1–2
Student’sBook   od 510 Kč

Cambridge English Preliminary 2–8
Student’sBook   od 545 Kč

Cambridge English Preliminary for Schools 1–2
Student’sBook   505 Kč

Cambridge English First 1–2
Student’sBook   od 510 Kč

First for Schools 1–2
Student’sBook   od 510 Kč

Advanced 1–2
Student’sBook   od 510 Kč

Cambridge English Proficiency 1–2
Student’sBook   od 650 Kč

Cambridge IELTS 11–12 General Training
Student’sBook   od 520 Kč

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

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

PraCtiCe
makes
PerfeCt!
Training 
sTudenTs 
for exams?

Turn To The 
experTs!

vydalo Cambridge univerSiTy preSS
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Cambridge grammar and 
vocabulary for exams

Učebnice pokrývají všechny oblasti gramatiky a slovní 
zásoby potřebné pro úspěšné složení konkrétní 
zkoušky. Jejich součástí je množství poslechových 
cvičení a cvičení ve formátu zkouškových zadání 
Reading, Use of English, Writing a Listening. 
Studentům se také dostane užitečných rad, jak se 
vyvarovat nejčastějších chyb, při čemž byl využit 
Cambridge International Corpus a Cambridge 
Learner Corpus.

Cambridge Grammar for PET

Cambridge Vocabulary for PET

Cambridge Grammar and Vocabulary for 
First and First for Schools

Grammar and Vocabulary for Advanced

Cambridge Grammar for IELTS

Cambridge Vocabulary for IELTS

Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced

Trainers

Tyto publikace obsahují 6 kompletních testů 
s audionahrávkami ke každé ze zkoušek Cambridge 
English. Na rozdíl od testů z minulých let jsou Trainers 
umělevytvořené, ale jsou také institucí Cambridge 
English Language Assessment uznávány jako oficiální 
přípravné materiály.

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 čemuž 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

Common Mistakes 
with Testbank

Užitečné publikace malého formátu upozorňují na 
typické chyby, které dělají studenti dané úrovně jak 
v gramatice, tak ve slovní zásobě, a ukazují, jak se 
těmto chybám vyhnout.

PublikacevycházejíspřístupemdoTestbank – 
obsahují čtyři autentické online testy minulých let. 
Více o Testbank na s. 35.

Trainers
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 and vocabulary 
for exams
Cambridge Grammar for PET
učebnice   560 Kč

Cambridge Vocabulary for PET
učebnice   530 Kč

Grammar and Vocabulary for First  
and First for Schools 
učebnice   899 Kč

Grammar and Vocabulary for Advanced 
učebnice   899 Kč

Cambridge Grammar for IELTS
učebnice   od 365 Kč

Cambridge Vocabulary for IELTS
učebnice   od 580 Kč

Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced
učebnice   od 610 Kč

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

Common mistakes with Testbank
Common Mistakes at KET… 

 PaperbackwithTestbank   650 Kč

Common Mistakes at PET… 
 PaperbackwithTestbank   650 Kč

Common Mistakes at First Certificate… 
 PaperbackwithTestbank   650 Kč

Common Mistakes at CAE... 
 PaperbackwithTestbank   650 Kč

Common Mistakes at IELTS… 
 PaperbackwithTestbankGeneralTraining   650 Kč

–10 % sleva pro školy
při nákupu online

vZdělávaCí porTál fred 

Fred nabízí:
nn videa s rodilým mluvčím
nn pracovní listy na aktuální témata
nn  poslechová cvičení  

s navazujícími pracovní listy
nn konverzační videa
nn gramatická cvičení
nn interaktivní cvičení
nn materiály pro metodu CLIL

Získejte materiály a tipy do výuky.
Navštivte www.fred.fraus.cz a „nechte se inspirovat“.

vydalo Cambridge univerSiTy preSS

vydalo Cambridge univerSiTy preSS vydalo Cambridge univerSiTy preSS



titul strana SERR

řada „In Use“ 
CambRidgE UnivERSity PRESS

40 A1 A2 B1 B2 C1 C2

gramatiky, cvičebnice, reálie 
Nakladatelství Fraus

41 A1 A2 B1 B2 C1 C2

Active Grammar 
CambRidgE UnivERSity PRESS

41 A1 A2 B1 B2 C1 C2

Cambridge slovníky 
CambRidgE UnivERSity PRESS

42 A1 A2 B1 B2 C1 C2

FRAUS slovníky  
Nakladatelství Fraus

43 A1 A2 B1 B2 — —

FRAUS tematické slovníky 
Nakladatelství Fraus

44 — A2 B1 B2 — —

četba 
CambRidgE UnivERSity PRESS

45 A1 A2 B1 B2 C1 —

další vZdělávací materiály

více informací na www.fraus.cz/elT39



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

 	 DALŠÍ	VZDĚLÁVACÍ	MATERIÁLY	  

english phrasal verbs in use
Second edition

MichaelMcCarthy,FelicityO’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. Vychází pro úroveň Intermediate a Advanced.

english pronunciation in use
MichaelMcCarthy,FelicityO’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. Vychází pro úroveň 
Elementary, Intermediate a Advanced.

english vocabulary in use
nová vydání učebnic slovní zásoby 
s ebooky ve formátu in use

MichaelMcCarthy,FelicityO’Dell,StuartRedman,
GeraldineMark,LynnTownsend,LyndaEdwards

4
levels

Série zahrnuje čtyři učebnice slovní zásoby (Elementary, 
Pre‑intermediate a Intermediate, Upper‑intermediate, 
Advanced) ve formátu in Use doplněné o elektronické 
knihy. Učebnice upevňují a rozšiřují slovní zásobu a tím 
podporují sebejistotu studentů v ústním i písemném 
vyjadřování. Praktický formát In Use – pro snadné 
pochopení je slovní zásoba prezentována v kontextu na 
levé straně a cvičení jsou umístěna na pravé straně.

english Collocations in use
Second edition

MichaelMcCarthy,FelicityO’Dell

2
levels

Učebnice je zaměřena na osvojení znalosti slovních 
spojení a frází pro přirozenou a plynulou angličtinu, které 
bývají často testovány při zkouškách Cambridge English. 
Vychází pro úroveň Intermediate a Advanced.

english idioms in use
Second edition

MichaelMcCarthy,FelicityO’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. Vychází pro úroveň Intermediate 
a Advanced.

… grammar in use
fourth edition

RaymondMurphy

2
levels

eSample
available

Historicky nejpopulárnější učebnice anglické gramatiky 
se za dobu své existence staly doslova ikonou. Knihy 
mají již 4. vydání a zájem učitelů a studentů o ně je stále 
velký. Miliony lidí po celém světě využívají tyto učebnice 
pro samostudium i během výuky ve třídě.
Uživatelésimohouvybíratzněkolikaverzí: 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 na úrovni B1–B2 online verze na platformě 
CambridgeLearningManagementSystem(CLMS).

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

do výuky jednotlivě podle potřeby
nn učebnicedostupnáijakomobilníaplikace – 

možnost užívání v operačních systémech iOS, 
Android či Amazon Kindle Fire
nn pokrývá ve dvou úrovních všechnygramatickéjevy

do úrovně B2 včetně
nn obsahuje doplňkovásouhrnnácvičení
nn videorozhovor s autorem učebnic Raymondem 

Murphym na webových stránkách 
www.cambridge.org/englishgrammarinuse

Second Edition 

Intermediate
70 units of vocabulary  
reference and practice

English  
Phrasal 

Verbs
in Use

Self-study and classroom use

Michael McCarthy
Felicity O’Dell

Fourth Edition 

Pre-Intermediate & Intermediate
Vocabulary reference and practice

 
Stuart Redman

English  
Vocabulary

in Use

includes eBook
with audio

Grammar in Use
BookwithanswersandInteractiveebook   695 Kč
Bookwithanswers   595 Kč
Bookwithoutanswers   595 Kč

English Vocabulary in Use
 BookwithanswersandEnhancedebook  715 Kč

Bookwithanswers   670 Kč

English Collocations in Use
 BookwithanswersIntermediate  700 Kč
 BookwithanswersAdvanced   700 Kč

English Idioms in Use 
 BookwithanswersIntermediate  700 Kč
 BookwithanswersAdvanced   700 Kč

English Phrasal Verbs in Use
 BookwithanswersIntermediate  700 Kč
 BookwithanswersAdvanced   700 Kč

English Pronunciation in Use
BookwithanswersIntermediate  700 Kč
BookwithanswersAdvanced   700 Kč English Vocabulary in Use Upper-intermediate ebook

Second Edition 

Intermediate
60 units of vocabulary  
reference and practice

English  
Idioms
in Use

Self-study and classroom use

Michael McCarthy
Felicity O’Dell

vydalo Cambridge univerSiTy preSS
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Active Grammar
FionaDavis,WayneRimmer,JeremyDay,
Mark Lloyd,PennyUr

3
levels

eSample
available

Třídílná učebnice gramatiky (Level 1 – A1 a A2, 
Level 2 – B1 a B2, Level 3 – C1 a C2) využitelná jak pro 
samostudium, tak ve výuce. Učebnice je specifická tím, 
že neprezentuje gramatické jevy izolovaně, ale v každé 
kapitole najdeme hned několik gramatických jevů 
vyvozovaných na základě úvodního článku.

nn  zajímavéčlánkynazačátkukaždékapitoly – 
čerpají témata z historie, zeměpisu i přírodních věd, 
slouží k prezentaci gramatiky a zároveň poskytují 
studentům možnost poznávat svět kolem
nn upozorněnínanejčastějšíchyby – 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 metodickápříručka(Teacher’sGuide)zdarma – 

na www.cambridge.org/activegrammar je 
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)

frauS přehledná 
anglická gramatika
druhé vydání

MartinaHovorková

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
DanielaŠpačková

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  vhodnýdoplněkkevšemučebnicímangličtiny
nn  prozačátečníkyažstředněpokročilé – pro nejširší 

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

frauS reálie velké británie 
a Severního irska
life and Culture in the uk

PaulWhitton,HanaWhitton

frauS reálie Spojených 
států amerických
life and Culture in the uSa

MaryMatz

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 metodickápříručka

FRAUS Reálie Velké Británie a Severního Irska
kniha   199 Kč

NOVINKA
 žákovskálicence   199 Kč
  školnímultilicence   2 490 Kč
  školnímultilicence–naškolnírok   490 Kč

FRAUS Reálie Spojených států amerických
kniha   199 Kč

NOVINKA
 žákovskálicence   199 Kč
  školnímultilicence   2 490 Kč
  školnímultilicence–naškolnírok   490 Kč

FRAUS Přehledná anglická gramatika
kniha   149 Kč

FRAUS Cvičebnice anglické gramatiky
kniha   199 kč

Active Grammar 
BookwithanswersandCD-ROM   od 348 Kč
Book without answers and CD‑ROM    od 320 Kč–10 % sleva pro školy

při nákupu online

doporučujeme pro pokročilejŠí STudenTy

Cambridge Grammar of English 
Ronald Carter, Michael McCarthy

 
Ë www.cambridge.org/cz/
cambridgeenglish

vydalo Cambridge univerSiTy preSS
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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.

Cambridge dictionaries 
online

Tyto onlineslovníkyjsoukdispozicizdarma na 
dictionary.cambridge.org a jsou určeny studentům 
všech jazykových úrovní. Nově mohou studenti využívat 
přehled gramatiky EnglishGrammarToday, který 
vychází z výzkumu Cambridge English Corpus. Stránka 
Cambridge Dictionaries Online obsahuje řadu britských 
a amerických slovníků s nahrávkami výslovnosti.

Cambridge advanced 
learner’s dictionary
fourth 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  nováslovazrůznýchsférživotairegionů – 
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 jasnéavýstižnédefiniceastovkyilustrací – 

vše sestaveno tak, aby slovník pomáhal studentům 
rozeznat rozdíly ve významech slov
nn zapojeníslovdoreálnéhokontextu – díky sekci 

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

pojednává o nejdůležitějších aspektech 
akademického, formálního i neformálního 
mluveného projevu 
nn  americkáibritskávýslovnost –  

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

Cambridge essential 
english dictionary
Second edition

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

nn   pouzenejpoužívanějšíslovapodleEnglish
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–B1 
nn sekce Common Mistakes – čerpá informace 

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

barevnými ilustracemi pro lepší pochopení

Cambridge learner’s 
dictionary + Cd ‑rom
fourth edition

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

nn  35000heselspřesnýmidefinicemi – všechna 
hesla jsou vybrána na základě výsledků výzkumů 
English Profile přesně pro úrovně B1 a B2 
nn  zdůrazněnínejčastějšíchchyb – informace čerpané 

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

spojení v jejich přirozených vazbách

Cambridge Essential English Dictionary
Paperback   299 Kč

Cambridge Learner’s Dictionary + CD-ROM
PaperbackwithCD-ROM   845 Kč

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary
PaperbackwithCD-ROM   705 Kč
HardbackwithCD-ROM   1 570 Kč
Hardback   1 430 Kč

Cambridge Business English Dictionary
Paperback   610 Kč

Cambridge Dictionaries Online
 online,aplikace    zdarma

Více na dictionary.cambridge.org.

vydalo Cambridge univerSiTy preSS
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frauS praktický technický 
slovník 
anglicko ‑český / česko ‑anglický

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

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 

obtížnější jevy anglické gramatiky a slovní zásoby
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 
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 praktický 
ekonomický slovník
anglicko ‑český / česko ‑anglický

nn 32 000 hesel a příkladových vazeb
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. 

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 
používají mezinárodní fonetickou transkripci. 

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 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 Kompaktní slovník a-č / č-a
kniha   289 Kč

FRAUS Kapesní slovník druhé vydání a-č / č-a
kniha   159 Kč

FRAUS Praktický slovník a-č / č-a
kniha   139 Kč

FRAUS 1 500 základních anglických slov a-č
kniha   49 Kč

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   399 Kč

FRAUS Praktický ekonomický slovník a-č / č-a
kniha   289 Kč

FRAUS Praktický technický slovník a-č / č-a
kniha   289 Kč–10 % sleva pro školy

při nákupu online

podst.; to have a/some say in sth mít své
slovo v čem, spolurozhodovat o čem; to
have one’s say říci svůj názor

saying Z!rdHHM\ podst. rčení, pořekadlo, úsloví;
saying goodbye rozloučení

scab Zrjza\ podst. (on wound) strup, stroupek
(na ráně); (= strike-breaker) (hanl.)
stávkokaz

scaffolding Z!rjze?kcHM\ podst. lešení
scald ZrjN9kc\ podst.; slov.

podst. opařenina
slov. (skin) opařit (kůži); (kulin.) spařit

(zeleninu, maso)
scale1 ZrjdHk\ podst.; slov.

podst. (of map, model) měřítko (mapy,
modelu); (set of numbers) stupnice; (hud.)
stupnice, škála; (of salaries, fees) stupnice,
tarif, sazebník (platových tříd, poplatků);
(= extent) rozsah, míra; (= scales) (amer.)
váha, váhy

slov. zlézt, vylézt, vyšplhat se
scale2 ZrjdHk\ podst. (of fish) šupina (rybí); (of

skin) šupinka (kůže); (on teeth) plak, zubní
kámen

scale down slov. zmenšit, omezit, snížit
scale model podst. maketa, přesný model

scales ZrjdHky\ podst. mn. váha, váhy
Scales ZrjdHky\ podst. mn.; the Scales (astron.,

astrol.) Váhy
scallop Z!rjPk?o\ podst. (zool.) hřebenatka;

(kulin.) lastura; common scallop hřebenatka
kuchyňská; great scallop hřebenatka
svatojakubská

scalp Zrjzko\ podst. kůže na hlavě, skalp
scaly Z!rjdHkh\ příd. 2. st. -ie- (reptile skin, fish)

šupinatý (kůže plazů, ryba); (human skin)
loupající se, odlupující se (lidská kůže)

scamper Z!rjzlo?'q(\ slov. poskakovat;
to scamper away/off odpelášit, vzít
do zaječích; to scamper about/around
poskakovat

scampi Z!rjzloh\ podst. (brit.) humr severský
scan Zrjzm\ slov.; podst.

slov. -nn- (newspaper, letter) rychle přeletět
(noviny, dopis); (horizon, sky) prozkoumat
(horizont, oblohu); (of radar) prohledávat,
skenovat (o radaru); (výp.) snímat,
prohlížet, skenovat

podst. (med.) (with X-rays) tomografické
snímkování; (with untrasound) ultrazvukové
vyšetření

scandal Z!rjzmc?k\ podst. (= shocking event)
skandál, aféra; (= disgrace) (přen.) ostuda,
hanba, skandál; (= gossip) klepy, drby,
pomluvy

Scandinavia ZrjzmcH!mdHuh?\ podst. Skandinávie
Scandinavian ZrjzmcH!mdHuh?m\ příd.; podst.

příd. skandinávský
podst. Skandinávec

scanner Z!rjzm?'q(\ podst. snímací zařízení,
skener, scanner

scant Zrjzms\ příd. malý, nepatrný, mizivý
scantily Z!rjzmsHkh\ přísl. skrovně, chudě, slabě;

scantily clad/dressed spoře oděný
scantling Z!rjzmskHM\ podst. (= modicum) malé

množství, troška; (stav.) (= small timber)
hranol

saying

S

554

say and tell
I když můžeme obě slovesa přeložit jako

říci, povědět, nejsou zcela zaměnitelná. Say
se používá ve spojení s přímou řečí nebo
před spojkou that v nepřímé řeči.
“Please come back tomorrow,” she said.
„Vraťte se prosím zítra,“ řekla.
I said (that) I wanted to go home.
Řekl jsem, že chci jít domů.

Say obvykle používáme bez předmětu.
Pokud chceme s tímto slovesem vyjádřit
předmět ve 3. pádě (říci něco někomu),
užijeme předložku to.
I said to Daniel (that) I wanted to go home.
Řekl jsem Danielovi, že chci jít domů.

Po slovesu tell obvykle následuje
podstatné jméno nebo zájmeno.
Can you tell me what time the concert
starts?
Můžete mi říci, v kolik hodin začíná ten
koncert?

V některých spojeních užíváme tell bez
předmětu ve 3. pádě, např. tell a story
(vyprávět příběh), tell the time (říci, kolik
je hodin), tell the truth (říci pravdu), 
tell a lie (lhát) apod.

Scale

fish scales

bathroom scales (brit.)
bathroom scale (amer.)

musical scale
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language Chapters
výuková aplikace

frauS ilustrovaný 
tematický slovník
anglicko ‑český, třetí vydání

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

Tematický slovník nabízí praktická témata pro 
studium,výuku,přípravukezkouškámnebopro
cestydozahraničí.Slovnízásobajevizualizována
prostřednictvím stovek názorných fotografií a ilustrací 
s anglickými a českými popisky pro lepší zapamatování 
i pochopení podstaty uvedených informací.

nn  36témat – 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 12000tematickyřazenýchhesel – s výslovností 

a překlady do češtiny
nn 6000slovesnýchvazeb,příkladovýchslovních
spojeníavět – pro rychlé osvojení slovní zásoby 
v kontextu
nn britskéiamerickévýrazy – 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 1086konverzačníchotázekOver to you – 

motivují studenty k aktivnímu využití slovní zásoby
nn interaktivníhry– osvojení a testování slovní zásoby
nn metodickápříručka
nn k zakoupení na www.flexilearn.cz

Language Chapters, téma Eating out 

FRAUS Ilustrovaný tematický slovník a-č
kniha   379 Kč

Language Chapters
 1téma  od 49 Kč
 sada20témat  589 Kč

Informace o aplikaci na www.languagechapters.com. Language Chapters, téma Food and drink 1

Aplikace je určená pro interaktivní 
procvičování slovíček z jazykových 
učebnic Nakladatelství Fraus. Nabízí 
ucelenou sadu kartiček obsahujících 
kompletní slovní zásobu učebnic. Více 

informací na frausmedia.com/cs/wordtrainer-fraus.

 
Download from
Windows Store
Download from
Windows Store

WordTrainer frauS

–10 % sleva pro školy
při nákupu online
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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 zdarmaaudionahrávkyvšechknih – na webu 
nn  dalšímateriályproučitelekestažení – 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  původníliterárnítvorba – knihovnička nabízí 

původní literární tvorbu pro určitou jazykovou 
úroveň, zjednodušenou beletrii i literaturu faktu 
nn  zdarmaaudionahrávkyvšechknih – na webu 

jsou k dispozici doplňkové materiály a nahrávky 
pro studenty
nn  dalšímateriályproučitelekestažení – 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 unikátní knihovničku
zjednodušenéhočtení nové generace, která obsahuje 
96 knih v 8 úrovních. 

nn  fascinujícítémata – 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  videoklipykekaždéknize – součástí každé 

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

tištenou knihu, ale i elektronickou verzi v počítači, 
tabletu nebo v chytrém telefonu 
nn  mobilníaplikace – studenti mají přístup ke 

všem textům, interaktivním aktivitám, videím 
a audionahrávkám i přes mobilní aplikace 
nn onlineverze – je umístěna na platformě 
CambridgeLearningManagementSystem 
a umožňuje vyučujícím a studentům využít všech 
funkcí systému (více na s. 46) 
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

vydalo Cambridge univerSiTy preSS vydalo Cambridge univerSiTy preSS vydalo Cambridge univerSiTy preSS
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  cambridge learning management system  

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

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 

EM
POW
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Doff, Thaine, Puchta, Stranks, 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

jak se registrovat v ClmS? 
1. Registrace 
Na www.cambridgelms.org/main přejděte na Register, v poli I am a zvolte možnost Teacher 
a vyplňte požadované položky bez diakritiky. Vše potvrďte vložením klíče do zámku.
Pro tituly Kid’s Box, Super Minds, Fun for Starters/Movers/Flyers a Storyfun zadejte adresu  
www.cambridgelms.org/primary. 

2. Vytvoření účtu 
Má‑li vaše škola již vytvořený institucionální přístup, zvolte pole Join the School a zadejte 
School Code.  
Jste‑li individuální učitel, vyberte pole Continue as Individual Teacher. 
Jste‑li větší školou a CLMS bude využívat více učitelů, bude pro vás výhodný institucionální 
přístup. Zvolte Contact us to request a School Account a budete kontaktováni zástupcem pro ČR. 

3. Údaje o škole
Vyplňte požadované údaje o škole, vše bez diakritiky. Po vyplnění klikněte na tlačítko Submit. 

4. Vytvoření virtuální třídy
V sekci My Teaching klikněte na Create a class, vyplňte název třídy a datum ukončení. Z nabídky Series Title 
vyberte název požadované knihy (např. Cambridge English Empower), z nabídky Level vyberte jazykovou 
úroveň (např. Elementary). Do pole Course name vyberte učebnici, kterou používáte. Vše potvrďte kliknutím 
na Create class. Každé virtuální třídě bude automaticky přiřazen Class code – ten dejte svým studentům, 
aby se mohli do třídy přidat. Odkaz Class Home zobrazí třídu i jednotlivé aktivity.

CLMS je online prostředek pro spolupráci mezi žáky/studenty a učiteli využívajícími 
materiály z portfolia Cambridge University Press. Učitelé mohou v CLMS zdarma využívat  
rozmanitý 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.

Cambridge learning managemenT SySTem

Prostřednictvím CLMS je možno získat přístup 
i k online oficiálním cvičným testům Cambridge 
English Ë s. 35.

TeSTbank
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  další vZdělávání učitelů  



angličtina učitele 
angličtiny
jak správně vést hodinu angličtiny 
v angličtině

LucieBetáková

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.

Praktickápříručkaobsahuje:
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 mp3nahrávky, kterými se korigují nejčastější 

chyby českých učitelů, ke stažení na  
www.ucebnice.fraus.cz

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:
CambridgeLanguageEducation
CambridgeHandbooksforLanguageTeachers
CambridgeHandbooksforLanguageTeachersPocketEditions
CambridgeTeacherTrainingandDevelopment
CambridgeAppliedLinguistics
CambridgeGuides
CambridgeLanguageTeachingLibrary
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. Tereza 
Vogeltanzová

tel.: 778 753 926
e ‑mail:  
vogeltanzova@fraus.cz

Mgr. Klára Marušková

tel.: 775 892 233
e ‑mail:  
maruskova@fraus.cz

Mgr. Michal Urbánek

tel.: 775 892 232
e ‑mail: urbanek@fraus.cz

Mgr. Ivana Hejlová

tel.: 775 892 231
e ‑mail: hejlova@fraus.cz

Mgr. Tereza Havrlantová

tel.: 775 892 230
e ‑mail: havrlantova@fraus.cz

2 4 5 6

odborní konzultanti se zaměřením  
na cizí jazyky a střední školy 
nn jsou aprobovaní vyučující cizích jazyků s bohatou pedagogickou praxí
nn jsou vám k dispozici ve všech regionech
nn přímo na vaší škole či v Informačním centru FRAUS pro vás připraví prezentaci produktů 

Nakladatelství FRAUS, Cambridge University Press, EDELSA, Cornelsen a Didier
nn v rámci bezplatných konzultací vám doporučí vhodné učebnice, elektronické produkty  

i vzdělávací metody pro výuku cizích jazyků
nn zorganizují metodický seminář na vybrané téma či školení zaměřené na 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. 

Vnašichinfocentrechnabízíme:
nn  sortimentučebnica učebních materiálůk nahlédnutí nebo zapůjčení
nn nejmodernější výukové materiály
nn  ukázky moderníchtechnologií, které můžete využít ve výuce
nn  možnost vyzkoušet si výukovýsoftware připravený pro výuku ve školách
nn konzultace a diskuze s odborníky

Mezidalšíslužbypatří:
nn  odbornéprezentace 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

Vinfocentrechpořádáme 
pro odbornou veřejnost:
nn  metodické seminářea odborné prezentace
nn  tematické konzultaces odborníky
nn minikonference

nový ShoWroom

Navštivtenášnověotevřenýshowroom
s nabídkoucizojazyčnýchtitulů
Nakladatelství Fraus,CambridgeUniversity
Press,Edelsaa Didier.

Novinářská 7, 709 00 Ostrava‑Mariánské Hory 

1+3
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  vZdělávání učitelů, semináře, konference  

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

Semináře
nn  seznámíte se s trendy ve vzdělávání a novými 

didaktickými postupy
nn  vyzkoušíte si práci s moderními technologiemi 

a elektronickými vzdělávacími materiály
nn  setkáte se nejen s kvalifikovanými a zkušenými 

lektory (www.seminare.fraus.cz/cs/o‑nas/lektori), 
ale také renomovanými autory vzdělávacích 
materiálů
nn  odnesete si praktické tipy do výuky, protože 

semináře probíhají formou workshopu 
s aktivním zapojením všech účastníků
nn  budete odcházet s nadšením a inspirováni 

pozitivními příklady z praxe

Semináře zaměřené na didaktické využití našich 
nejnovějších vzdělávacích materiálů jsou zdarma. 
Semináře akreditované MŠMT v rámci DVPP 
jsou zpoplatněny.

Semináře na školách
Objednejte si vybrané semináře akreditované MŠMT 
a my je uspořádáme přímo ve vaší třídě či sborovně 
v termínu, který plně vyhovuje pedagogickému sboru.

konference a letní školy
Konference a letní školy nabízejí celou řadu seminářů 
a praktických dílen zaměřených na metodiku, didaktiku 
a využívání technologií ve výuce. Celodenní program 
je také příležitostí k neformálnímu setkání s kolegy 
a výměně zkušeností z praxe. 

další služby pro školy 
a pedagogy

Prezentace portfolia Nakladatelství Fraus
Odborný konzultant vás seznámí s naší nabídkou 
tištěných učebnic, elektronických výukových 
materiálů a seminářů. 

Prezentace elektronických produktů 
Nakladatelství Fraus
Prezentace zaměřená na ovládání elektronických 
produktů a jejich didaktického zapojení do výuky. 

Servis
Instalace e‑produktů včetně krátkého proškolení.

Proškolili jsme více než 28 000 pedagogů

PROGRAMOVÁ NABÍDKA DVPP
Šablony pro mŠ a ZŠ i
ProučiteleiširokoupedagogickouveřejnostnabízímesériivzdělávacíchprogramůDVPP
akreditovanýchMŠMT.Účastnanichjemožnéfinancovatz prostředkůvýzvyOPVVV– 
Podporaškolformouzjednodušenéhovykazování – ŠablonyproMŠaZŠI.
 
Praktické semináře zaměřené  
na aktuální témata ve vzdělávání

Zkušení lektoři

Pestrá nabídka vzdělávacích  
programů z oblastí: 
nn Cizíjazyky
nn MetodaCLIL
nn Čtenářskágramotnost
nn Matematickágramotnost

víCe informaCí 
a objednávky:

LenkaČerná
tel.: 773 770 878
e‑mail: cerna@fraus.cz

www.seminare.fraus.cz/sablony
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  dodací podmínky, kontakty  

partnerská škola frauS
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 přinejmenším: 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 kontaktní údaje na ni (telefon, e‑mail). 
Nabídka interaktivních učebnic a elektronických knih je dostupná na www.flexibooks.cz.

V edičním plánu jsou uvedeny doporučené prodejní ceny v Kč včetně DPH platné k 1. 1. 2017. Ceny 
se v průběhu roku mohou změnit, aktuální ceny naleznete v našem internetovém obchodě. Ceny nezahrnují 
dopravu a u ostatních prodejců se mohou lišit. Sleva 10 % uvedená v našich edičních plánech platí pro 
registrované zákazníky při nákupu v našem internetovém obchodě. 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
e ‑mail: objednavky@fraus.cz
www.ucebnice.fraus.cz

knihkupectví frauS
Goethova 8, 301 00 Plzeň 
tel.: 773 770 881, 773 770 880
e ‑mail: knihkupectvi@fraus.cz
prodejní doba: po–pá 8.00–18.00, so 9.00–12.00
www.ucebnice.fraus.cz

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 
mobil: +420 777 198 997, tel.: +420 241 440 969 
e ‑mail: prague@cambridge.org

www.cambridge.org/cs/cambridgeenglish
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  seZnam knihkupectví, rejstřík  

Tituly z portfolia Nakladatelství Fraus můžete  
zakoupit v těchto doporučených knihkupectvích: 

Barvič a Novotný, spol. s. r. o.
Česká 13, 602 00 Brno 
www.barvic-novotny.cz

Děčínské knihkupectví 
Tržní 32, 405 02 Děčín
www.dc-knihy.cz

Dobrovský s. r. o. – řetězec prodejen
www.knihydobrovsky.cz

KNIHCENTRUM.CZ s. r. o. – řetězec prodejen
www.knihcentrum.cz

Knihkupectví Emílie
Nerudova 7, 350 02 Cheb
knihkupectvi.emilie@seznam.cz

NEOLUXOR, s. r. o. – řetězec prodejen
www.neoluxor.cz

Podještědské knihkupectví
Moskevská 28, 460 01 Liberec
www.podjestedskeknihkupectvi.cz

Knihkupectví FRAUS
Goethova 8, 301 00 Plzeň
www.ucebnice.fraus.cz

Ke stažení na www.fraus.cz/edicni-plany, nebo nás kontaktujte e-mailem 
na adrese marketing@fraus.cz a my vám ediční plány rádi pošleme poštou.

Kompletní nabídku 
pro všeobecné předměty a další cizí jazyky 
naleznete v našich edičních plánech

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ a VG
3. stupeň SŠ
cizí jazyky

active Grammar 25, 41
Angličtina se zvířátky 7
Angličtina učitele angličtiny 47
business English for Beginners 33
Cambridge Advanced Learner’s Dictionary 42
Cambridge Business English Dictionary 42
Cambridge Copy Collection Grammar 

and Vocabulary 31
Cambridge Discovery EducationTM  

Interactive Readers 45
Cambridge English Empower 30
Cambridge English Prepare! 20
Cambridge English Readers 45
Cambridge Essential English Dictionary 42
Cambridge Experience Readers 45
Cambridge Grammar and Vocabulary  

for Exams 38
Cambridge Learner’s Dictionary  

+ CD‑ROM 42
Common Mistakes with Testbank 38
Compact 36
Complete 36
English Collocations in Use 40
English for… 33
English Idioms in Use 40
English in Mind 31
English Phrasal Verbs in Use 40
English Pronunciation in Use 40
English Vocabulary in Use 40
eurolingua English 32
Eyes Open 22
face2face 28
FRAUS 1 500 základních anglických slov 43
FRAUS Cvičebnice anglické gramatiky 41
FRAUS Ilustrovaný studijní slovník 43
FRAUS Ilustrovaný školní slovník 43
FRAUS Ilustrovaný tematický slovník 44

FRAUS Kapesní slovník 43
FRAUS Kompaktní slovník 43
FRAUS Můj první školní slovník 14, 43
FRAUS Praktický ekonomický slovník 43
FRAUS Praktický slovník 43
FRAUS Praktický technický slovník 43
FRAUS Přehledná anglická gramatika 41
FRAUS Reálie Spojených států amerických 41
FRAUS Reálie Velké Británie  

a Severního Irska 41
Fun for… 12
grammar in Use 40
Job Matters 33
kid’s box 8
Language Chapters 44
Let’s Talk Anew 32
maturita in Mind 31
Messages 24
More! 23
nebojte se angličtiny 14
objective 36
Practice Tests 37
Primary Cambridge Copy Collection 15
Primary i‑Box 15
Primary i‑Dictionary 15
Secondary Cambridge Copy Collection 25
Start with Click NEW 14
Step by Step 32
Storyfun for… 13
Super Minds 10
Super Safari 6
technical English for Beginners 33
trainers 38
Way to Win 24
Write It Right! 33
your Space 18
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