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Čítanky určené študentom angličtiny sú                    
upravené pre rôzne úrovne pokročilosti. 
Najnižšiu úroveň Starter môžu čítať už                    
začiatočníci so znalosťou 300 základných slov. 
Texty sú zjednodušené nielen vzhľadom k slovnej 
zásobe, ale aj rozsahom gramatických javov, 
dĺžkou viet a dĺžkou celej knihy. Väčšina kníh je 
balená spolu s audio nahrávkou textu knihy na 
CD. Niektoré knihy obsahujú tiež doplnkové 
cvičenia. Ponuka obsahuje nielen pôvodné texty, 
ale aj adaptácie diel známych autorov ako 
Charles Dickens, Stephen King, Daphne du              
Maurier, Jack London, atď. Niektoré tituly sú 
adaptácie populárnych filmov. Stiahnite si               
sprievodcu, ktorý Vám pomôže zakomponovať 
Macmillan Readers do vyučovania.                        

Viac informácií nájdete na stránke:
www.macmillanreaders.com.
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Macmillan English
Grammar in Context

        Destination
          Grammar &
      Vocabulary

Séria troch učebníc anglickej gramatiky je 
rozdelená podľa jednotlivých gramatických javov. 
Lekcie začínajú zrozumiteľným vysvetlením                 
gramatického javu, po ktorom nasleduje množst-
vo cvičení. Precvičovanie začína na izolovaných 
vetách, pokračuje používaním gramatického javu           
v kontexte článku alebo dialógu. Texty použité v 
cvičeniach obsahujú rôzne zaujímavé informácie 
z oblasti vedy, umenia a histórie a tak podporujú 
myšlienku CLIL. Obtiažne slová v textoch             
z učebnice sú zvýraznené žltým               
podfarbením a ich význam je bližšie 
vysvetlený na CD-ROM, ktorý je 
súčasťou učebnice a obsahuje aj 
ďalšie cvičenia. Verzie s kľúčom 
sú vhodné aj na                   
samoštúdium.

Séria učebníc, v ktorých sú striedavo zaradené 
lekcie na precvičenie gramatiky a lekcie na 
precvičenie slovnej zásoby. V každej knihe sú                       
opakovacie lekcie, dva postupové testy a 
doplnkové prílohy (prehľad nepravidelných 
slovies, predložkových väzieb, frázových slovies; 
rozdiely medzi britskou a americkou angličtinou 
a pod.). Cvičenia majú rovnaký formát ako 
testové úlohy príslušnej skúšky. 

A1 - C2
21,48€

B1 - C2

19,63€

Essential, Intermediate, Advanced

úrovne: B1, B2, C1/C2


