
Beste Freunde   A1 - B1 odporúčacia doložka MŠ SR  

6-dielny učebnicový rad pre žiakov, ktorí začínajú s nemčinou na 2. stupni ZŠ alebo viacročných gymnáziách. 

Pracovný zošit obsahuje vložené audio CD s fonetickými cvičeniami a cvičeniami na počúvanie.

Učebnica a pracovný zošit k úrovniam A1.1 a A1.2 sú v ponuke aj v regionalizovanej slovenskej verzii, slovenská 

verzia dielu A2.1 (prac. zošit) je v príprave.

Komponenty: 

↬ Kursbuch 

↬ Arbeitsbuch mit Audio-CD

↬ Audio-CDs

↬ Lehrerhandbuch (1. a 2. diel aj v SK v PDF-formáte)

↬ DVD - A1 /A2 (s vypracovanými prac. listami)

↬ interaktives Kursbuch   

↬ Testtrainer  A1 / A2 / B1

↬ Ferienheft A1.1

↬ NOVINKA: Leseheft A1 / A2

Pre učiteľov sú k dispozícii vypracované tematické plány.

Komponenty: 

↬ Kursbuch

↬ Arbeitsbuch 

↬ Lehrerhandbuch

↬ Audio-CDs

↬ DVD - A1 (s vypracovanými prac. listami)

↬ Testtrainer mit Audio-CD   A1

↬ CD-ROM Übungsblätter per Mausklick

Na internetovej stránke: 

pre učiteľov  - kopírovateľné pracovné listy, tipy na vyučovanie, tematické plány, vypracované pracovné listy 

                          k DVD

pre žiakov    - interaktívne cvičenia

Planet

Pre učiteľov sú k dispozícii vypracované tematické plány.

Na internetovej stránke: 

pre učiteľov  - ďalšie kopírovateľné materiály, všetky audio nahrávky k učebniciam a prac. zošitom, kartičky, 

                       metodické pokyny k jednotlivým lekciám, tematické plány, vypracované prac. listy k DVD; 

                       pracovné listy CLIL; Leseheft : audio nahrávky textov, pracovné listy a riešenia

pre žiakov    - nahrávky slovíčok ku každej lekcii, interaktívne cvičenia; Ferienheft:  audio nahrávky, riešenia

Beste Freunde

Planet  A1 - B1 odporúčacia doložka MŠ SR

Trojdielny rad pre žiakov 2. stupňa ZŠ a osemročných gymnázií. Spolu s učebnicou Planetino  tvoria ucelený rad 

pre výučbu nemčiny ako 1. cudzieho jazyka od 3. - 9. ročník.

Pracovné zošity k úrovniam A1 a A2 sú v ponuke aj v regionalizovanej slovenskej verzii.

Nemčina - 2. stupeň ZŠ a osemročné gymnáziá 

učebnice

https://sk.hueber.de/seite/pg_svp_allg_sk?tab=7
https://hueber.de/seite/pg_mediathek_pla
https://sk.hueber.de/seite/pg_svp_allg_sk?tab=4
https://hueber.de/beste-freunde


Wir

Pre učiteľov sú k dispozícii vypracované tematické plány.

Aktualizovaná verzia radu Planet  pre žiakov 2. stupňa ZŠ a osemročných gymnázií. Kratšie lekcie, transparentná 

výstavba učebnice a moderná grafická úprava! Práve vyšiel diel A2.2.

Komponenty: 

↬ Kursbuch

↬ Arbeitsbuch

↬ Audio-CDs

↬ DVD - A1 / A2 (s vypracovanými prac. listami)

Pre učiteľov sú k dispozícii vypracované tematické plány.

Planet plus  A1 - B1

Na internetovej stránke: 

pre učiteľov  - audio nahrávky k učebnici, metodické pokyny k jednotlivým lekciám, tematické plány (A1.1), 

                         transkripcie textov, riešenia, vypracované pracovné listy k DVD

pre žiakov     - nem-sl. slovníčky, interaktívne cvičenia

Planet plus

Pingpong neu  A1 - B1 odporúčacia doložka MŠ SR

Trojdielny rad pre žiakov 2. stupňa ZŠ a osemročných gymnázií. Učebnice a pracovné zošity sú v ponuke v 

regionalizovanej slovenskej verzii.

Pre učiteľov sú k dispozícii vypracované tematické plány.

Komponenty: 

↬ Kursbuch 

↬ Arbeitsbuch

↬ Lehrerhandbuch CZ (CD-ROM)

↬ Wir plus mit Audio CD (Trainingsheft A1 - B1)

↬ DVD  A1-B1  (s vypracovanými prac. listami)

Na internetovej stránke: 

pre učiteľov  - audio nahrávky k učebnici, doplnkové pracovné listy, tematické plány

pre žiakov     -  interaktívne cvičenia

Trojdielny rad pre žiakov 2. stupňa ZŠ a osemročných gymnázií. Pracovné zošity a slovníčky k úrovniam A1 a A2 

sú v ponuke aj v regionalizovanej slovenskej verzii. K 1. a 2. dielu je možné zakúpiť cenovo výhodný paket (KB + 

AB + slovník). 

Komponenty: 

↬ Kursbuch

↬ Arbeitsbuch 

↬ Lehrerhandbuch

↬ Glossar

↬ Audio-CDs

↬ Grammatik Und jetzt ihr!

↬ CD-ROM Übungsblätter per Mausklick

Na internetovej stránke: 

pre učiteľov  - doplnkové kopírovateľné materiály, tematické plány

pre žiakov     -  interaktívne cvičenia

Pingpong neu

Wir     A1 - B1 odporúčacia doložka MŠ SR

http://vydavatelstvoklett.sk/index.php?language=german&csop=24&termek=1
https://sk.hueber.de/seite/pg_svp_allg_sk?tab=3
https://sk.hueber.de/seite/pg_svp_allg_sk?tab=4
https://sk.hueber.de/planet-plus
https://www.hueber.de/pingpong-neu/


Bližšie informácie Vzorové strany a nahrávky

Vzorové strany Vzorové strany

Die Grammatik-Plakate Deutsch für Besserwisser 
6 farebných gramatických plagátov 

prezentujúcich rôzne gramatické javy.

V balíku spolu s pracovným zošitom. 

Kniha prezentuje a precvičuje typické 

problémové javy a chyby robené v 

nemeckej gramatike. S vloženým mp3 CD. V 

ponuke aj úrovne A2, B1, B2

Klett Maximal interaktiv   A1 - A2

Und jetzt ihr! Schritt für Schritt ins Grammatikland

Cvičebnica gramatiky pre žiakov so 

základnou úrovňou nemčiny s ľahkým a 

zrozumiteľným vysvetlením gramatických 

javov.

Cvičebnice gramatiky 1 a 2 pre deti a 

mládež od 8 rokov. Môže sa používať 

doplnkovo k ľubovoľnej učebnici pre mládež. 

V ponuke A1-A2, A2-B1.

Das neue Deutschmobil

Komponenty: 

↬ Kursbuch mit audio CD

↬ Arbeitsbuch 

↬ Lehrerhandbuch 

↬ digitales Unterrichtspaket (DVD-ROM) 

↬ Wörterheft

↬ Tests

6-dielny rad pre žiakov 2. stupňa ZŠ. Učebnice a pracovné zošity budú v ponuke v regionalizovanej slovenskej 

verzii. V ponuke zatiaľ úroveň A1, ďalšie úrovne sú v príprave.

Komponenty: 

↬ Kursbuch 

↬ Arbeitsbuch

↬ interaktives Kursbuch

↬ Lehrerhandbuch + DVD

Das neue Deutschmobil   A1 - B1

Klett Maximal interaktiv

Na internetovej stránke: 

pre učiteľov  - školské vzdelávacie plány

Trojdielny rad pre žiakov 2. stupňa ZŠ a osemročných gymnázií. Učebnice a pracovné zošity sú v ponuke v iba v 

nemeckej verzii.

Macht mit!   A1 - A2

Trojdielny rad pre žiakov 2. stupňa ZŠ a osemročných gymnázií. Učebnice a pracovné zošity sú v ponuke v 

slovenskej verzii.

Komponenty: 

↬ Kursbuch

↬ Arbeitsbuch 

↬ Lehrerhandbuch 

↬ CD zum Kursbuch 

↬ interaktives Kursbuch

Na internetovej stránke: 

pre učiteľov  - kopírovateľné materiály, plagáty

Gramatiky

A1 - B1 A1 - B1 

A1 - A2 A1

A1

https://shop.hueber.de/de/dv-grammatik-plakate-m-uebungsheft.html
https://shop.hueber.de/de/dt-ueben-dt-fuer-besserwisser-a1-pak.html#musterseiten
https://shop.hueber.de/de/und-jetzt-ihr-lb.html#musterseiten
https://shop.hueber.de/media/hueber_dateien/Internet_Muster/Red1/978-3-19-007396-2_Muster_1.pdf
http://www.vydavatelstvoklett.sk/index.php?language=german&csop=18&termek=1
http://www.vydavatelstvoklett.sk/index.php?language=german&csop=644&termek=1


Vzorové strany Vzorové strany

Alles klar?
Knižka úloh a testov precvičujúca základnú 

slovnú zásobu hravou formou. 

Lustige Sprachrätsel Lesehefte
64 strán bohato ilustrovaných hádaniek. 

Podporuje jednoduché osvojovanie a 

opakovanie slovnej zásoby. Knižka obsahuje 

rôzne druhy úloh – hádanky, labyrinty, 

krížovky...

Ľahké čítanie pre mládež. Na stiahnutie: 

audio nahrávky textov, metod. pokyny, 

kopírovateľné materiály pre žiakov.

↬ Geheimnis im Hotel (A1)

↬ Der blauer Mond (A2)

Knižka pre deti od 10 rokov na nácvik 

zručnosti počúvania s porozumením. 

Ďalšie komponenty: audio CD, pracovný 

zošit, príručka pre učiteľa.

Leichte Tests

Vzorové strany

Wheels Deutsch Kolieska:

Gramatické kolieska (priemer 19 cm) precvičujúce 

zábavnou formou rôzne gramatické javy a slovnú zásobu.

Nepravidelné slovesá  a Deutsch - der, die das sú v ponuke 

aj ako koliesko s pracovným zošitom!

Praktické vreckové knižky v hrebeňovom viazaní s 

farebnými obrázkami. Na prednej strane otázky formou 

krátkych testov, na zadnej strane riešenia, vysvetlenia a 

bodové ohodnotenie.

P Ich bin, du bist ... Sind Sie?

P Am liebsten den Superlativ?

P Ein-, um- oder aussteigen?

P 1000 Verben im Kopf

Bližšie informácie a vzorové strany

Vzorové strany Vzorové strany

Schnelltrainer Deutsch Trainer:

P Unregelmäßige Verben

P Akkusativ oder Dativ?

P Präpositionen

P Deutsch - der, die, das

P Modalverben

P AdjektiveBližšie informácie

Bildgrammatik Deutsch Kleine Bildgrammatik Deutsch

Kniha prezentuje hravo pomocou obrázkov 

gramatické súvislosti. 

Na stiahnutie pokyny pre učiteľov na prácu s 

knihou.

Rôznorodé cvičenia ku všetkým relevantným 

gramatickým javom.

Vzorové strany Vzorové strany

Übungsbuch Deutsch Grammatik Einfach Grammatik

Gramatika precvičovaná cez rôzne situácie 

bežného života, s cvičeniami označenými 

podľa náročnosti.

Cvičebnica s humornými kresbami, 

comiksami a dialógmi. Cvičenia sú označené 

podľa náročnosti.

Vzorové strany Vzorové strany

Wortschatz & Grammatik Fit in Grammatik

Rôznorodé cvičenia precvičujúce slovnú 

zásobu a gramatiku. V ponuke aj pre úrovne 

A2, B1. 

Rôznorodé cvičenia ku všetkým relevantným 

gramatickým javom.

A1 A1 - A2 

A1 A1 - B1 

Doplnkové materiály

A1  

A1
A1/A2 

A1-A2 A1

A1-A2 A1 - B1 

https://shop.hueber.de/media/hueber_dateien/Internet_Muster/Red7/978-3-19-099581-3_Muster_1.pdf
https://shop.hueber.de/media/livebook/9783190810512/index.html
https://shop.hueber.de/media/hueber_dateien/Internet_Muster/Red7/978-3-19-001664-8_Muster_1.pdf
https://shop.hueber.de/de/reihen-und-lehrwerke/schnelltrainer-deutsch.html
https://shop.hueber.de/media/hueber_dateien/Internet_Muster/Red7/978-3-19-407493-4_Muster_1.pdf
https://shop.hueber.de/media/hueber_dateien/Internet_Muster/Red7/978-3-19-357493-0_Muster_1.pdf
https://shop.hueber.de/de/reihen-und-lehrwerke/wheels-deutsch.html
https://shop.hueber.de/media/hueber_dateien/Internet_Muster/Red7/9783190097425_Muster.pdf
https://shop.hueber.de/media/hueber_dateien/Internet_Muster/Red7/9783194010031_Muster.pdf
https://shop.hueber.de/media/hueber_dateien/Internet_Muster/Red7/9783190917211_Muster.pdf
https://www.klett-sprachen.de/einfach-grammatik/t-1/9783126063685


Vzorové strany

Zwischendurch mal … 
Knižky s atraktívnymi doplnkovými kopírovateľnými 

materiálmi svojou širokou ponukou obohatia a spestria 

hodiny nemčiny.Všetky úlohy obsahujú metodicko-

didaktické pokyny  pre učiteľov.

44 Aussprachespiele

↬ Spiele (A1 - B1)

↬ Lieder (A1 - B1)

↬ Gedichte (A1 - C1)

↬ kurze Geschichten (A2 - B2)

↬ Projekte (A1 - B1)

↬ Wortschatz (A1 - A2)

↬ Hören (A1 - A2)

↬ Sprechen (A1 - A2)

↬ Landeskunde  (A2 - B1)

↬ v príprave: Grammatik   (A1 - A2)

OXICO PONUKY - NJ

Hören & Sprechen Lesen & Schreiben
Cielený tréning zručností počúvanie s 

porozumením a ústny prejav. S vloženým 

audio CD. V ponuke aj úrovne A2, B1. 

55 hier s kopírovateľnými predlohami. 

Pomocou scenárov sa precvičujú autentické 

rečové prostriedky na rôzne témy.

44 nových komunikačne orientovaných hier. 

Precvičované sú gramatické štruktúry s 

dôrazom na ich komunikačnú funkciu.

Hľadáte iné doplnkové materiály na hodiny nemčiny - jazykové hry pre deti, prípravu na skúšky pre 

deti ...?  Pozrite si aj naše ďalšie ponuky:

Cielený tréning zručností čítanie s 

porozumením a písomný prejav. 

V ponuke aj úrovne A2, B1. 

44 Sprechspiele für DaF
6 farebných plagátov na rôzne bežné témy. 

Spolu s pracovným zošitom s 

kopírovateľnými predlohami a tipmi na 

učenie.

Zbierka hier pre žiakov so základnou slov-

nou zásobou. Knižka s kopírovateľnými 

predlohami obsahuje kartové hry, dialógové 

hry, hry s kockami...
Bližšie informácie a vzorové strany Vzorové strany

Wortschatz-Plakate

Vzorové stranyVzorové strany

55 kommunikative Spiele

Wechselspiel Junior

Vzorové strany Vzorové strany

Cvičenia určené na precvičovanie nemeckej 

výslovnosti. Kniha je vhodná pre všetky 

úrovne.

Knižka hier. Pomocou obrázkov či 

interaktívnych pracovných listov precvičuje 

slovnú zásobu a gramatiku.

Vzorové strany

44 kommunikative Spiele

A1 A1  

A1 - B1 

A1

A1  - C1 

A1  - C1 A1  - C1 

A1  - C1 A2  - B1 

https://shop.hueber.de/de/reihen-und-lehrwerke/zwischendurch-mal.html
http://www.oxico.sk/jazyky/nj/nj_ponuky.html
https://shop.hueber.de/de/catalog/product/view/id/24599/s/dv-wortschatz-plakate-uebungsheft/category/15726/#musterseiten
https://shop.hueber.de/media/hueber_dateien/Internet_Muster/Red1/9783190015030_Muster.pdf
https://shop.hueber.de/media/hueber_dateien/Internet_Muster/Red7/978-3-19-457493-9_Muster_1.pdf
https://shop.hueber.de/media/hueber_dateien/Internet_Muster/Red7/978-3-19-507493-3_Muster_2.pdf
https://www.klett-sprachen.de/55-kommunikative-spiele/t-1/9783126751841
https://www.klett-sprachen.de/44-aussprachespiele/t-1/9783126751872
https://www.klett-sprachen.de/44-aussprachespiele/t-1/9783126751872


   Bonusy NJ - 2018

Pri objednávaní prosíme vždy čitateľne uviesť: 

Mgr. Miriam Rajnohová

poradkyňa pre nemecký jazyk

miriam.rajnohova@oxico.sk

' 02/ 54 41 09 92 - 3  

' 0917 611 497

Zaujali Vás niektoré z titulov a máte o ne záujem? Objednajte si ich u nás!

* presný a úplný názov učebnice vrátane úrovne

* počet objednaných kníh

* presnú adresu odberateľa a kontaktnú osobu s telefónnym číslom (balíky doručujeme kuriérskou 

   službou)

* telefonické objednávky vybavujeme len formou dobierky (platba v hotovosti pri preberaní balíka) alebo 

   osobného odberu u nás v distribúcii OXICO na Panónskej ceste 6 v Bratislave v pracovné dni od 8:00 

   do 16:30 hod.

Výhody 2018:
* poštovné ZADARMO pri objednávke nad 166 € (pre školy nad 100 €), inak účtujeme poštovné a balné 

   3,15 €.  Tovar, ktorý je skladom, vybavujeme do 2 - 5 pracovných dní, ak nie je skladom, doba dodania 

   je cca 3 – 6 týždňov (podľa vydavateľstva a dostupnosti titulu u vydavateľa).

* možnosť bezplatného zapožicania kníh na jeden mesiac (ako vzorku neposielame CD, DVD, CD-ROM IWB 

   a kopírovateľné materiály)

* na písomné objednávky bonus na výber kníh zadarmo v hodnote 5% zo sumy zakúpeného tovaru podľa  

   vlastného výberu 

Cenníky a katalógy v tlačenej verzii Vám radi na vyžiadanie zašleme mailom,  prípadne poštou. Bližšie informácie ku 

všetkým titulom na stránkach www.hueber.de, www.klett.de, www.cornelsen.de, www.fraus.cz, www.polyglot.cz.

V prípade akýchkoľvek otázok k výučbe a titulom z nemeckého jazyka sme Vám k dispozícii a radi Vám poradíme. 

Cenník NJ - 2018

Oxico ceny 2018:

Sme Vám k dispozícii!

http://www.oxico.sk/files/BONUSY_vydavatelstva-Hueber_2018.pdf
http://www.oxico.sk/files/BONUSY_vydavatelstva-Hueber_2018.pdf
http://www.oxico.sk/jazyky/nj/nj_cenniky.html

