
Vážení vyu�ující,  
 
nová �ada u�ebnic angli�tiny Discover English nakladatelství Pearson Longman p�ichází na trh ve chvíli, kdy se 
mnozí u�itelé zamýšlí nad koncepcí výuky angli�tiny na svých školách, tentokrát z pohledu p�ipravovaného 
celoplošného testování žák� 5. a 9. ro�ník� a odpovídajících ro�ník� víceletých gymnázií. Již na první pohled je 
z�ejmé, že nová u�ebnice je zajímavá, její obsah je vhodn� za�azen do kontextu témat odpovídajících v�ku žák� a 
p�edevším pokrývá požadavky na receptivní i produktivní dovednosti. 
 
Struktura u�ebnice odpovídá b�žnému standardu, na který jsou mnozí u�itelé a jejich žáci zvyklí – je rozd�lena do 
8 lekcí dopln�ných úvodní lekcí Starter, která by m�la žáky do u�ebnice uvést. Lekce obsahují vše, co od moderní 
u�ebnice o�ekáváme – úvodní texty, které jsou dopln�ny kvalitní cd nahrávkou, p�ehlednou gramatiku a p�edevším 
dostatek r�znorodých cvi�ení procvi�ujících všechny 4 jazykové dovednosti – reading, listening, writing i 
speaking. Gramatika je velmi p�ehledná, každý prezentovaný gramatický jev je procvi�en v následných cvi�eních. 
Slovní zásoba b�žných tématických okruh� je úm�rn� k v�ku žák� zda�ile prezentována i pomocí jednoduchých 
obrázk�, což žák�m p�i u�ení poskytuje i vizuální oporu. 
 
U�itelé jist� ocení nejenom grafickou úpravu u�ebnice a r�znorodá cvi�ení (nejen v u�ebnici, ale i v pracovním 
sešit�), ale také sekci Let´s Revise na konci každé lekce. Nejedná se pouze o nudné opakování, je velice užite�né, že i 
v této sekci jsou za�azena cvi�ení na procvi�ení výslovnosti, poslechu, ale také na rozvoj �e�ových dovedností.  Tuto 
�ást lze využít nejen ke shrnutí a opakování u�iva dané lekce, ale i ke stále více požadovanému sebehodnocení žák�. 
 
Vítané zpest�ení výuky nabízí i stránky Discover Culture na konci každé sudé lekce, které žák�m umožní malý výlet 
do anglického prost�edí a životního stylu. Tato �ást poskytuje i nápady a tipy na projekty, které již staly 
neodmyslitelnou sou�ástí výuky angli�tiny. 
 
U�ebnice je hodn� barevná a žák�m se bude jist� líbit i kombinace tzv. reálných postav, které je budou u�ebnicí 
provázet, a stále populárních komiks�, které najdou na konci každé lekce.     
 
Nedílnou sou�ástí u�ebnice je pracovní sešit, který reaguje na �asté požadavky rodi�� – zadání cvi�ení jsou zde 
v �eštin�, což umožní žák�m pracovat i doma, bez p�ítomnosti u�itele. Jeho struktura odpovídá u�ebnici, i zde jsou 
cvi�ení r�znorodá v�etn� shrnující sekce Let´s revise. U�itelé, žáci i jejich rodi�e pak ur�it� p�ivítají i na konci 
pracovního sešitu za�azený p�ehled mluvnice s �eským vysv�tlením, a p�edevším pak anglicko – �eský slovní�ek 
zpracovaný po lekcích a v nich obsažených tematických celcích. Je t�eba zd�raznit, že ve slovní�ku je uveden 
fonetický p�epis výslovnosti. 
   
U�itele jist� pot�ší i všechny dopl�kové komponenty, které nakladatelství Pearson Longman k této nové u�ebnici 
nabízí a které jim jejich práci ve t�íd� usnadní. V první �ad� je to praktická Teacher´s book, která v sob� obsahuje i 
u�ebnici, kvalitní audio cd, které nabízí dostatek poslechových cvi�ení, Active teach – digitální software pro 
interaktivní tabule, obsahující kompletní u�ebnici v interaktivní podob� a DVD, Multi-ROM a Test Master  
CD-ROM s p�ipravenými testy.  
 
 
U�ebnici Discover English 1 bych doporu�ila všem žák�m 6. ro�ník�. Pokud však škola za�adila angli�tinu do 
svého ŠVP d�íve než standardn� ve 3. ro�níku, p�ípadn� posílila její hodinovou dotaci nebo s ní cht�jí již za�ít, pak 
tuto u�ebnici mohou p�ivítat i u�itelé 5. ro�ník�. 
 
V��ím, že s Vaším dobrým vedením a s pomocí této u�ebnice se z Vašich žák� stanou nadšení objevitelé angli�tiny � 
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