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SLOVAK VENTURES
Kariéra

Spoločnosť Slovak Ventures hľadá do svojho 
tímu externého spolupracovníka 

na realizáciu seminárov.
Externý lektor

Páčia sa Vám učebnice vydavateľstva 
Pearson? 

Máte skúsenosti s výučbou 
anglického jazyka?

Máte schopnosť prezentovať?
Skúsenosť s vytváraním prezentácií?

Schopnosť zhodnotiť učebnice?
V prípade Vášho záujmu  externe s nami 
spolupracovať a spestriť si tak doterajšiu 

prácu, napíšte nám. Radi s Vami 
preberieme konkrétne možnosti 

spolupráce. 
Kontaktuje nás na

 info@venturesbooks.com 

METODICKÉ KONZULTÁCIE  
A SEMINÁRE

K našim titulom organizujeme pre učiteľov 
metodické semináre a konzultácie. 

Pri minimálnom počte 5 učiteľov, ktorí by sa 
ich radi zúčastnili, nás neváhajte 

kontaktovať. Dohodnite  si termín a vhodný 
metodický seminár, ktorý Vám skúsený 

lektor príde prezentovať priamo na Vašu 
školu. Vyberte si z našej ponuky seminárov!

MyEnglishLab
Think all the grammar courses are the same..?

Catchy topics – foundation for a successful 
lesson 

a další...
Pokiaľ máte záujem o realizáciu niektorého 
nášho semináru, prosím kontaktuje nás na 

info@venturesbooks.com

ČLÁNKY A NOVINKY
Zažili sme spolu

10.4.2013 sa v hoteli Crowne Plaza v 
Bratislave konala ďalšia z úspešných 
konferencií organizovaných Slovak 

Ventures v spolupráci 
s vydavateľstvom PEARSON. 

Prítomní učitelia spoznali nové 
trendy v komunikácii so študentmi.

Viac o konferencii Blended learning 
sa dozviete na našej ďalšie stránke.

Where learning is an adventure!
Zažite so študentmi dobrodružstvo na tematických ostrovoch 
s učebnicou Our Discovery Island!
V priebehu mesiaca apríl môžete na špeciálnej podstránke nájsť 
množstvo zaujímavých materiálov k tomuto novému titulu 
pre 1. stupeň ZŠ.
www.venturesbooks.sk/sk/our-discovery-island-april

Čo znamená spojenie výnimočný kurz s Our Discovery Island?
Obsahuje rôzne výučbové štýly (audio, vizuálne, pohybové) 
a zodpovedá rôznym potrebám žiakov  (kognitívnym, emocionál-
nym, fyzickým, sociálnym). Zameriava sa na systematické 
opakovanie prostredníctvom  rôznych nástrojov  (hry, pesničky, 
riekanky). Vďaka množstvu rôznych cvičení a aktivít motivuje 
študentov k spolupráci. Zároveň využíva autentické materiály, 
ktoré pomáhajú študentom prepojiť znalosti angličtiny s reálnym 
životom.

www.venturesbooks.sk www.bookmall.sk

APRÍL s Our Discovery Island

Our Discovery Island
Nová učebnica, ktorá hravým spôsobom 
zoznamuje deti s angličtinou. Vstúpte do 

sveta, kde je učenie dobrodružstvom!

Choices+MyEnglishLab
Novinka na prípravu pre maturitu. Využí-
va BBC materiály a technologické kompo-

nenty - Active Teach a MyLab.

MyEnglishLab
Online manažment triedy 
+ výučba blended learning

K niektorým titulom spoločnosti 
Pearson si teraz môžete kúpiť SB spolu 
s kódom, ktorý nahradzuje klasické tla-
čené WB a umožňuje študentovi prístup 

do online prostredia. Tu sa môže 
študent precvičovať, robiť si testy 

a okamžite vidí svoje výsledky. Učiteľ 
má po založení triedy prehľad 
o aktivitách svojich študentov, 

ich znalostiach, častých chybách. 
Môže im  zadávať úlohy, testy. 

MyLab mu šetrí čas s prípravou 
materiálov a opravou úloh. 

Kurz je plne digitálne podporovaný - Active Teach, CD, DVD, ako 
jediný kurz má Online World - online hru.



Our Discovery Island
Zoznámte sa s unikátnym kurzom pre 

1.stupeň ZŠ, vhodným taktiež pre výučbu 
na jazykových školách. Objednajte si vzorku 

učebnice na 1 mesiac zdarma!
Kontaktujte nás na

info@venturesbooks.com 

Čím je tento kurz výnimočný a zaujímavý?
Jedinečné postavy a príbehy odohrávajúce sa 

na tematických ostrovoch vtiahnu vašich žiakov do deja 
knihy. Súčasťou kurzu je tiež  online hra. Deti si v nej 

vytvoria vlastnú postavičku a cestou prechádzajú rôznymi 
úlohami, prostredníctvom ktorých si precvičujú 

angličtinu. Motivujúca forma opakovania – pesničky, 
riekanky, úlohy, hry, komiksy, vyfarbovanie. 

Active Teach, eText (SB stiahnuteľný do tabletu alebo
počítača) a online world (online hra prístupná vďaka kódu 

v SB). Viac o knižke sa dozviete na 
www.venturesbooks.sk/sk/produkty/elt-pearson/pre-zakladne-skoly/

odi-sk

Blended Learning
Brick and Click

Pearson and New Trends in Education

Na začiatku apríla sa uskutočnila v Bratislave metodická konferencia k titulu Blended Learning. Materiály k 
Blended Learning a zaujímavé a užitočné materiály z konferencií a seminárov, ktoré sme organizovali, alebo 
ich pripravujeme. Materiály sú zväčša dodávané samotnými lektormi.
www.venturesbooks.sk/sk/konferencie/Materialy-konferencie

Pripravujeme Pearson and New Trends in Education (3.5.2013)
Vydavateľstvo PEARSON a Slovak Ventures organizuje konferenciu pre učiteľov a lektorov anglického jazyka. 
Registrácia ako i účasť na konferencii je BEZPLATNÁ! Každý účastník získa hodnotný konferenčný darček.
Srdečne Vás pozývame .
 Registrujte sa www.venturesbooks.sk/sk/konferencie/konferencie-seminare/pearson-and-new-trends-in-e-


