
Mitreden
Zbierka 60 kopírovateľných materiálov na témy k reáliám, kde sú študenti nútení opisovať, 

zdôvodňovať a argumentovať. Je rozdelená na 3 moduly - Ľudia (A2), Jedlo (B1), Mobilita (B2). 

Obsahuje aj didaktické pokyny pre učiteľov a prístup k ďalším online materiálom.

(Klett 2016, 136 strán, ISBN 978-3-12-675267-1)

Bližšie informácie a vzorové strany

Sprachrätsel Deutsch - Landeskunde
Knižka o nemeckých reáliách ponúka rôznorodé krátke hádanky a krížovky na spestrenie hodín. 

Takmer 50 ilustrovaných cvičení sprostredkuje reálie Nemecka hravou a zábavnou formou.

(Hueber 2011, 80 strán, ISBN 978-3-19-209581-8)

Bližšie informácie a vzorové strany

Bližšie informácie a vzorové strany

Kniha Basiswissen Deutschland  s integrovaným audio CD sa sústredí na základné vedomosti z 

oblasti politiky, histórie a kultúry Nemecka. Kniha Deutschland-Quiz obsahuje 200 kvízových 

otázok (kopírovateľné materiály). 
Ďalšie komponenty: metodická príručka.

(Bassiswissen: Hueber 2006, 88 strán, ISBN 978-3-19-001499-6)

(Quiz: Hueber 2006, 84 strán, ISBN 978-3-19-101499-5)

Landeskunde aktiv
Kniha reálií obsahuje texty, cvičenia a úlohy na 12 tém s dôrazom na komunikáciu a aktivitu. 

Učebnica má vlastnú stránku, na ktorej sú k dispozícii pracovné listy, audio nahrávky a 

doplnkové materiály. Ďalšie komponenty: CD, metodická príručka.

(Hueber 2014, 128 strán, ISBN 978-3-19-181741-1)

www.landeskundeaktiv.com 

Atraktívne kopírovateľné materiály, informatívne a zároveň aj zábavné texty na čítanie, básne, 

piesne, hry, cvičenia, úlohy - 45 textov použiteľných bez veľkých príprav, delených podľa tém a 

obtiažnosti. Kniha obsahuje metodicko-didaktické poznámky pre učiteľov.

(Hueber 2011, 104 strán, ISBN 978-3-19-301002-5)

Zur Orientierung - Basiswissen Deutschland

                             - Deutschland-Quiz

Zwischendurch mal ... Landeskunde

Bližšie informácie a vzorové strany

Krajinoveda
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od A2

A2 - B1

A2 - B2
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http://www.klett-sprachen.de/mitreden/t-1/9783126752671
https://shop.hueber.de/de/sprachraetsel-deutsch-landeskunde.html
https://shop.hueber.de/de/reihen-und-lehrwerke/zur-orientierung.html
http://www.landeskundeaktiv.com/
https://shop.hueber.de/de/zwischendurch-mal-landeskunde.html


To najdôležitejšie, čo potrebujete vedieť o Nemecku! Knižka je v hrebeňovom viazaní - na 

prednej strane vždy krátke informatívne texty, prehľady a testy, na zadnej strane riešenie.

(Hueber 2011, 64 strán, ISBN 978-3-93-825109-6)

Bližšie informácie a vzorové strany

(Klett 2013, 96 strán, ISBN 978-3-12-675228-2)

Bližšie informácie a vzorové strany

Willkommen bei uns
Kniha s integrovaným audio CD približuje najdôležitejšie aspekty života v nemecky hovoriacich 

krajinách. Pozostáva z tém, ktoré sú blízke mladým ľuďom - film, škola, životné prostredie, 

voľný čas... Nechýba však ani história, geografia, zvyky, či gastronómia. 

(Infoa 2012, 144 strán, ISBN 978-80-7240-684-5)

Wissen Landeskunde Deutschland

30 Stunden Deutschland
Aktualizované vydanie knihy sprostredkuje základné vedomosti o Nemecku a jeho politickom 

systéme, histórii a kultúre. Ponúka projektovo zamerané úlohy a doplnkové užitočné linky na 

internetové stránky.

(Klett 2005, 64 strán, ISBN 978-3-12-675245-9)

60 Stunden Deutschland
Kniha s pracovným zošitom a integrovaným audio CD sprostredkuje rozmanito a názorne v 

troch moduloch vedomosti o politike a demokracii, spoločnosti, histórii 

a kultúre. Podporuje aktívne zapájanie sa do diskusií. 

(Klett 2013, 144 strán, ISBN 978-3-12-606380-7)

Bližšie informácie a vzorové strany

Dreimal Deutsch
Kniha s integrovaným audio CD obsahuje krátke informatívne texty na témy bežného života a 

kultúry v nemecky hovoriacich krajinách. Pracovný zošit (takisto s integrovaným audio CD) 

obsahuje rôznorodé cvičenia na počúvanie a čítanie s porozumením, ako aj nápady na projekty. 

(Klett 2009, 112 strán, ISBN 978-3-12-675237-4)

Bližšie informácie a vzorové strany

Entdeckungsreise D-A-CH
Kniha  má charakter časopisu. Svojimi textami sa snaží vzbudiť záujem  o tieto krajiny, 

uvedomiť si rozdiely a podobnosti medzi nimi a vlastnou krajinou. Kniha ponúka široké 

spektrum tém - od informácií o mestách, prírode a spoločnosti, až po históriu, politiku, 

hospodárstvo a kultúru.

Mein Leben in Deutschland
Kniha sprostredkuje najdôležitejšie informácie z oblasti nemeckej politiky, histórie a 

spoločnosti. V ponuke ku knihe je CD s audio nahrávkami k učebnici. 

Na internetovej stránke nájdete na stiahnutie okrem metodickej príručky aj kopírovateľné 

materiály, audio nahrávky v MP3-formáte a transkripcie textov. K učebnici je na stiahnutie 

zadarmo aplikácia so všetkými audio nahrávkami k učebnici.

(Hueber 2018, 123 strán, ISBN 978-3-19-011499-3, audio CD: ISBN  978-3-19-071499-5)

Bližšie informácie a vzorové strany
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https://shop.hueber.de/de/catalog/product/view/id/24596/s/dv-wissen-landeskunde-deutschland/category/15512/
https://www.klett-sprachen.de/60-stunden-deutschland/t-1/9783126752282
https://www.klett-sprachen.de/entdeckungsreise-d-a-ch/t-1/9783126063807
https://www.klett-sprachen.de/dreimal-deutsch/t-1/9783126752374
https://shop.hueber.de/de/catalog/product/view/id/27192/s/mein-leben-i-d-orientierung-kb/category/20352/


Obsah a vzorové strany

Bilderbogen D-A-CH Land & Leute D-A-CH
DVD s 12 témami - autentické portréty 

o mestách a krajinách, rôzne interview 

a historické zvláštnosti. DVD obsahuje 

aj pracovné listy s úlohami. 

DVD s 12 autentickými reportážami  o 

nemecky hovoriacich krajinách, ich 

mestách, kultúre a histórii. DVD 

obsahuje aj pracovné listy s úlohami. 

(Klett 2007, 50 min., ISBN 9783126063784) (Klett 2013, 40 min., 9783126063791)

(Hueber 2016, 168 strán, ISBN 978-3-19-017891-9)

Politik in Deutschland
Politika podaná v názornej a zrozumiteľnej forme. Obsahuje témy ako Demokracia v bežnom 

živote, Voľby, Opozícia, Spolková vláda, Cudzinci a ich práva a pod. 

(Klett 2007, 64 strán, ISBN 978-3-12-554616-5 - do vypredania zásob)

Landeskunde Deutschland
Aktualizované vydanie (2017) o súčasnom Nemecku s ťažiskom informácií o vývoji na východe 

a západe Nemecka. Knihu s textami a informáciami o reáliách Nemecka dopĺňa množstvo 

fotografií, tabuliek a štatistík.

(Hueber 2016, 176 strán, ISBN 978-3-19-001741-6)

Obsah a vzorové strany

Mein Ort in Deutschland
Čo robí niektoré miesta zvláštnymi v našich životoch? Kniha pre všetkých, ktorí chcú spoznať 

Nemecko z iného uhľa pohľadu - zbierka 80 najkrajších príspevkov z celého sveta o väčších či 

menších miestach v Nemecku, ktoré sa svojou atmosférou, architektúrou či stretnutiami vpísali 

do sŕdc ľudí a stali sa "ich miestami".

Bližšie informácie a vzorové strany

Kniha ponúka základné geografické údaje, informácie o spolkových krajinách, politickom 

systéme, ako aj 12 tematicky zameraných kapitol o životnom štýle, kultúre, školstve, 

ekonomike a ďalších oblastiach v Nemecku.

(Fraus 2012, 148 strán, ISBN 978-80-7238-447-1)

Reálie nemecky hovoriacich krajín
Kniha určená predovšetkým študentom ponúka fakty a zaujímavé informácie o geografii a 

histórii Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Lichtenštajnska a Luxemburska. 

(Fraus 2004, 116 strán, ISBN 978-80-7238-329-0)

Reálie Německa

Wortschatz Landeskunde
Kniha s informatívnymi ako aj historickými fotografiami je zbierkou pojmov k témam ako práva 

a povinnosti občanov, nemecká história, znovuzjednotenie Nemecka, európska integrácia, 

azylové právo, ochrana utečencov a pod.)

(Hueber 2018, 96 strán, ISBN  978-3-19-341741-1)

Bližšie informácie a vzorové strany

DVD
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http://www.klett-sprachen.de/politik-in-deutschland/t-1/9783125546165
https://www.hueber.de/seite/pg_vorgestellt_laku
https://shop.hueber.de/de/mein-ort-in-deutschland.html
http://www.deutsch-verlag.com/Landeskunde.html#new7


Otestujte si vedomosti z nemecky hovoriacich krajín a 

nemčiny! Hra obohatí vedomosti otázkami z oblasti 

kultúry a tradícií, 

geografie, idiómov, životného 

prostredia a voľného času.

Hra sa zameriava na základné informácie o 

osobnostiach, významných miestach a budovách, 

zvykoch či jedlách nemecky hovoriacich krajín.

(Eli, 2 x 66 kariet so 660 otázkami (úrovne A2, B1),

ISBN 978-88-5361-374-5)

(Eli, 64 obr. + 66 kariet, 

ISBN 978-88-5361-933-4)

(Hueber 2016, 300 kariet, 

ISBN 978-3-19-859586-2)

(Eli, 66 kariet - A2, 66 kariet - B1, 

ISBN 997-88-85360-467-5)
Návod na hru

Deutsch-Meisterschaft Schnitzeljagd Deutsch

Návod na hru Návod na hru

Deutschland entdecken Die Rundreise
Cesta od jedného mesta k druhému - kvízová hra 

spoznávajúca bližšie 135 miest Nemecka, ich históriu 

a jazyk.

Na cestách po nemecky hovoriach krajinách! Otázky 

zamerané na históriu, geografiu, kultúru, gramatiku, 

slovnú zásobu a idiómy.

Könnten Sie Deutsche(r) werden? Ein Wochenende in Berlin
Spoločenská hra pre tínedžerov a dospelých, ktorí sa 

chcú dozvedieť viac o Nemecku, jeho histórii a 

politike. Hra obsahuje 300 kvízových otázok.

Spoznajte Berlín! S hrou navštívite miesta ako 

Brandenburská brána, Checkpoint Charlie alebo 

zámok Charlottenburg a 

zistíte viac o tomto krásnom meste. 

(Hueber 2016, 300 kariet, 

ISBN 978-3-19-549586-8)

(Hueber 2016, 50 obr. + 300 kariet, 

ISBN 978-3-19-659586-4)

Landeskunde für Jugendliche Der Fall der Mauer
DVD - 10 filmov s reportážami a  

portrétmi mladých ľudí v nemecky 

hovoriacich krajinách. DVD obsahuje 

pracovné listy s úlohami. 

8 filmov zaoberajúcich sa históriou 

Berlínskeho múru - od jeho vzniku až 

po zjednotenie Nemecka. DVD 

obsahuje aj pracovné listy s úlohami. 

(Klett 2014, 30 min., 9783126051491) (Klett 2013, 35 min., 9783126053792)

hry

A1 - A2 A2 - B1

A2 - B1 B2

od B1 od B1

A2 - B1 A2 - B1
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https://shop.hueber.de/media/hueber_dateien/Internet_Muster/Red6/978-3-19-859586-2_Anleitung.pdf
https://shop.hueber.de/media/hueber_dateien/Internet_Inhaltsverz/Red6/978-3-19-549586-8_Spielanleitung.pdf
https://shop.hueber.de/media/hueber_dateien/Internet_Muster/Red6/9783196595864_anleitung_d.pdf


Mgr. Miriam Rajnohová

miriam.rajnohova@oxico.sk

' 02/ 54 41 09 92 - 3  

' 0917 611 497

Pri objednávaní prosíme vždy čitateľne uviesť: 

* 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 

   3,14 €.  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.

Sme Vám k dispozícii!

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

Interaktívne plagáty

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

Na záver: Krajinoveda interaktívne 

https://www.hueber.de/seite/pg_landeskunde_sk

