
Super!

Ideen

Komponenty: 

↬ Kursbuch 

↬ Audio-CDs zum Kursbuch

↬ Arbeitsbuch

↬ Lehrerhandbuch

↬ DVD - A1  (s prac. listami)

Na internetovej stránke: 

pre učiteľov  - ďalšie kopírovateľné predlohy a hry, plagáty, slovníček k 3. dielu

pre žiakov     - interaktívne cvičenia

Pre učiteľov sú k dispozícii vypracované tematické plány.

Trojdielny rad učebníc pre SŠ, zvlášť gymnáziá, vhodný taktiež na hodiny konverzácie. Pracovný zošit A1 a A2 je v 

ponuke v medzinárodnej alebo slovenskej verzii. 

                odporúčacia doložka MŠ SRIdeen

Super!
Nový trojdielny učebnicový rad s miernou progresiou určený študentom stredných škôl. Učebnica s integrovaným 

prac. zošitom (a vloženým audio CD) sa sústredí na potreby slovenských žiakov a ich špecifiká (kontrastívna práca s 

gramatikou, slovnou zásobou, reáliami a projektmi) a zohľadňuje požiadavky maturitnej skúšky. 

Komponenty: 

↬ Kursbuch mit integriertem Arbeitsbuch + Audio-CD

↬ Audio-CDs zum Kursbuch 

↬ interaktives Kursbuch (CZ)

↬ Lehrerhandbuch (zadarmo v pdf-formáte)

Na internetovej stránke: 

pre učiteľov  - ďalšie kopírovateľné predlohy a hry, metodické pokyny k jednotlivým lekciám, transkripcia 

                          textov, riešenia úloh, tematické plány

pre žiakov     - opakovacie testy, interaktívne cvičenia, audio nahrávky a kľúč k C-stranám v učebnici

                odporúčacia doložka MŠ SR

Nemčina - stredné školy

učebnice - začiatočníci (A1 - B1)

Niečo navyše!

https://sk.hueber.de/seite/pg_index_sk_spe
https://hueber.de/ideen
https://sk.hueber.de/seite/pg_svp_allg_sk?tab=8


Pre učiteľov sú k dispozícii vypracované tematické plány (A1).

Passt schon!
Nová štvordielna učebnica nemčiny s integrovaným pracovným zošitom je určená pre SŠ. Systematicky pripravuje 

na maturitnú skúšku. Ponúka moderné, atraktívne témy a vedie študentov ku komunikácii v každodenných 

situáciách.

Komponenty: 

↬ Kursbuch mit integ. Arbeitsbuch + Audio-CD 

↬ Lehrerhandbuch + CD (CZ)

↬ interaktives Kursbuch

Na internetovej stránke: 

pre učiteľov  - testy k lekciám (na vyžiadanie od vydavateľa)

Schritte international Neu

Komponenty: 

↬ Kursbuch mit integ. Arbeitsbuch + Audio-CD 

↬ Medienpaket (Audio-CDs + DVD)

↬ Lehrerhandbuch

↬ Posterset                                                     

↬ Intensivtrainer mit Audio-CD

↬ Testtrainer mit Audio-CD                 

↬ Spielesammlung                                     

↬ Übungsgrammatik

↬ digitales Unterrichtspaket

↬ Glossar NE-SK (zatiaľ A1)

Na internetovej stránke: 

pre učiteľov  - ďalšie kopírovateľné predlohy a hry, audio nahrávky k učebnici, metodické pokyny k lekciám

pre žiakov     - audio nahrávky k pracovnému zošitu, interaktívne cvičenia

Komponenty: 

↬ Kursbuch

↬ Arbeitsbuch mit Audio-CD

↬ Audio-CDs zum Kursbuch

↬ Lehrerhandbuch

↬ DVD - A1 (s prac. listami)

Trojdielny rad učebníc pre SŠ využíva kontext viacjazyčnosti. Pracovný zošit A1 a A2 je v ponuke v medzinárodnej 

alebo slovenskej verzii  (slovenský pracovný zošit obsahuje vložené audio CD). 

deutsch.com

deutsch.com                 odporúčacia doložka MŠ SR

Schritte international Neu

Na internetovej stránke: 

pre učiteľov  - ďalšie kopírovateľné predlohy a hry, tematické plány k 1. dielu

pre žiakov     - interaktívne cvičenia, nem.-sl. slovníček k 3. dielu

Troj- alebo šesťdielny učebnicový rad Schritte international  v aktualizovanej verzii, vhodný pre študentov SŠ a 

dospelých. Aktualizované vydanie prichádza s novými príbehmi obohatenými o krátke videoklipy a ďalšie 

doplnkové materiály. K učebnici je možné si stiahnuť zadarmo aplikáciu so všetkými audio nahrávkami a videami. 

https://sk.hueber.de/seite/pg_svp_allg_sk?tab=2
https://hueber.de/schritte-international-neu
https://www.hueber.de/deutsch.com/


Na internetovej stránke: 

pre učiteľov  - vstupné testy, ďalšie kopírovateľné predlohy a hry, tematické plány, materiály na skúšky Start 

                          Deutsch 1 a 2

pre žiakov     - interaktívne cvičenia

Komponenty: 

↬ Kursbuch mit integ. Arbeitsbuch + Audio-CD 

↬ Audio-CDs zum Kursbuch

↬ Lehrerhandbuch

↬ Glossar NE-SK

↬ digitales Unterrichtspaket

↬ Posterset

↬ DVD (A1)                                                                                                                         

↬ Intensivtrainer mit Audio-CD               

↬ Spielesammlung                                   

↬ Lesemagazin

↬ Übungsgrammatik

↬ Diktate

↬ Lektüre zur Foto-Hörgeschichte (A2)

↬ Prüfungstraining Zertifikat B1

tematické plány (v nemčine).

Obľúbený šesťdielny rad učebníc vedie v poldieloch na úroveň B1. Učebnice s integrovanými praconými zošitmi sú 

vhodná pre študentov SŠ a dospelých. Svojou širokou ponukou doplnkových materiálov umožňuje učiteľom tvoriť 

zaujímavé a rôznorodé hodiny. 

Schritte international                 odporúčacia doložka MŠ SR

Pre učiteľov sú k dispozícii vypracované

Schritte international

Themen aktuell

Na internetovej stránke: 

pre učiteľov  - vstupné testy, ďalšie kopírovateľné predlohy a hry, audio nahrávky k učebnici a prac. zošitu, 

                        metodické pokyny k jednotlivým lekciám, tematické plány, linky na ďalšie zaujímavé stránky

pre žiakov     - interaktívne cvičenia, Moodle platforma

Trojdielny rad určený pre SŠ a dospelých s dobre spracovanou slovnou zásobou, kvalitnými cvičeniami na jej 

upevnenie a výkladom gramatiky. Pracovný zošit A1 a A2 je v ponuke v medzinárodnej alebo slovenskej verzii.

CD-ROM Übungsblätter per Mausklick  – obsahuje texty a dialógy zo všetkých dielov učebnicovej rady. Pomocou 

nich si môže učiteľ v priebehu pár sekúnd vytvoriť test alebo pracovný list na precvičenie gramatických javov, 

slovnej zásoby, čítania s porozumením a i.

Themen aktuell

Komponenty:

↬ Kursbuch mit CD-ROM         

↬ Arbeitsbuch (SK)              

↬ Lehrerhandbuch 

↬ Audio-CDs zum Kursbuch

↬ CD-ROM Übungsblätter per Mausklick

↬ Phonetik aktuell mit Audio-CDs (k 1. dielu)

https://sk.hueber.de/seite/pg_svp_allg_sk?tab=6
https://hueber.de/schritte-international/?id=pg_index_sit
https://www.hueber.de/themen-aktuell/


d.leicht

Komponenty: 

↬ Kursbuch

↬ Arbeitsbuch

↬ Lehrerhandbuch

↬ Medienpaket (5 Audio CDs)

↬ DVD (A1)

↬ v príprave:  Testheft mit MP3-Download 

↬ v príprave:  Intensivtrainer mit MP3-Download 

Nový trojdielny učebnicový rad pre tínedžerov a dospelých s miernym progresom. Intuitívne vystavané úlohy a 

ľahko zrozumiteľné pokyny k cvičeniam umožňujú prácu s knihou bez dlhých príprav. K učebnici je možné si 

stiahnuť zadarmo aplikáciu so všetkými audio nahrávkami k učebnici. Práve vyšiel diel A2!

Starten wir!

Direkt neu

Na internetovej stránke: 

pre učiteľov  - ďalšie kopírovateľné pracovné listy, audio nahrávky k učebnici, metodické pokyny k lekciám, 

                          transkripcie textov, riešenia úloh

pre žiakov     - aplikácia na stiahnutie s audio nahrávkami k učebnici 

Starten wir!

d.leicht

                odporúčacia doložka MŠ SR

Aktualizovaný trojdielny rad učebníc pre študentov SŠ s dôrazom na komunikáciu. Nové vydanie učebnice s 

integrovaným pracovným zošitom a audio CD obsahuje moderné témy a layout, rozvoj všetkých jazykových 

schopností a prípravu na maturitnú skúšku.

Komponenty: 

↬ Kursbuch mit integ. Arbeitsbuch + Audio-CD 

↬ Lehrerhandbuch (CD)

↬ Intensivtrainer

Na internetovej stránke: 

pre učiteľov  - testy k lekciám, tematické plány, krížovky, cvičenia

Direkt neu

Prvý diel novej učebnice nemčiny pre SŠ s miernou progresiou. Učebnica s integrovaným pracovným zošit a audio 

CD bola inšpirovaná učebnicou Direkt neu  (komunikatívny prístup, systematická gramatika, vysvetlenie v 

slovenčine). Práve vyšiel diel A1.

Komponenty: 

↬ Kursbuch mit integ. Arbeitsbuch + Audio-CD 

↬ Lehrerhandbuch (CD)

Na internetovej stránke: 

pre učiteľov  - testy k lekciám, slovníček, komunikatívne aktivity, gramatické cvičenia

B1S

2019

A2S
v príprave

https://www.hueber.de/starten-wir
http://www.vydavatelstvoklett.sk/index.php?language=german&csop=622&termek=1
http://www.vydavatelstvoklett.sk/index.php?language=german&csop=539&termek=1


Berliner Platz neu

Mit uns

                odporúčacia doložka MŠ SRAusBlick

Rad určený pre SŠ a dospelých, poskytuje prístup k nemeckému jazyku s vizuálnou koncepciou a kladie osobitý 

dôraz na vzdelávanie prostredníctvom sluchového vnímania a čítania. Pripravuje na skúšky Start Deutsch 1 a 2.

Komponenty: 

↬ Kursbuch mit integ. Arbeitsbuch + Audio-CD 

↬ Lehrerhandbuch 

↬ Audio CD

↬ digitales Unterrichtspaket

↬ DVD

↬ Intensivtrainer

↬ interaktives Kursbuch

↬ Testheft 

Na internetovej stránke: 

pre učiteľov  - kopírovateľné materiály, riešenia

pre žiakov    - nemecký slovníček

Mit uns

Trojdielna učebnica určená pre SŠ s pokročilými znalosťami nemeckého jazyka pripravuje na maturitu vyššej 

úrovne. Témy a texty sú vhodné aj na hodiny konverzácie. Pripravuje na skúšky: DSD I, Goethe Zertifikat B2/C1, 

DSD II. 

Komponenty: 

↬ Kursbuch

↬ Arbeitsbuch mit Audio-CD 

↬ Audio-CDs

↬ Lehrerhandbuch

Na internetovej stránke: 

pre učiteľov  - ďalšie kopírovateľné predlohy a hry, slovníček (k 1. a 2. dielu) 

pre žiakov     - interaktívne cvičenia

Pre učiteľov sú k dispozícii vypracované tematické plány.

AusBlick

Komponenty:

↬ Kursbuch

↬ Arbeitsbuch               

↬ Audio CDs zum Kursbuch

↬ Lehrerhandbuch (pdf-formát)

↬ v príprave: interaktives Kursbuch

↬ v príprave : DVD

Na internetovej stránke: 

pre učiteľov  - audio nahrávky k učebnici a prac. zošitu, metodická príručka, testy, kopírovateľné predlohy

pre žiakov     - interaktívne cvičenia

Nová trojdielna učebnica určená pre SŠ s pokročilými znalosťami nemeckého jazyka. Pripravuje na maturitu vyššej 

úrovne, ako aj na skúšky: DSD I a DSD II, Goethe Zertifikat B1, B2, C1 a skúšky ÖSD. Vyšiel diel B2!

Berliner Platz neu

učebnice - pokročilí (B1 - C1)

NOVINKA!

C1
v príprave

https://hueber.de/mit-uns
https://sk.hueber.de/seite/pg_svp_allg_sk?tab=9
https://www.hueber.de/ausblick
https://www.klett-sprachen.de/978-3-12-606026-4


Na internetovej stránke: 

pre učiteľov  - vstupné testy, audio nahrávky k učebnici a prac. zošitu, ďalšie kopírovateľné predlohy a hry, 

                          linky na ďalšie zaujímavé stránky k lekciám 

pre žiakov     - interaktívne cvičenia, Moodle platforma

Učebnica určená pre silnejšie skupiny pokročilých študentov SŠ a dospelých. Umožňuje flexibilitu v tempe štúdia a 

podporuje autonómne učenie sa. Učebnica je členená na každej úrovni do dvoch poldielov. 

Komunikatívne založená učebnica určená SŠ a dospelým, ktorí už zvládli základy komunikácie. Lekcie sa vnútorne 

členia podľa zručností. Flexibilita podľa potrieb kurzu: Od úrovne B2 vyššie možnosť voľby medzi celými dielmi 

(učebnica a prac. zošit) alebo poldielmi (učebnica s integrovaným pracovným zošitom). 

Prepracovaná verzia kurzu Mittelpunk, ponúka aktuálne témy článkov, rozšírenú slovnú zásobu, gramatiku s 

mnohými cvičeniami a zdokonaľovanie všetkých zručností.

Komponenty: 

↬ Kursbuch mit integ. Arbeitsbuch + Audio-CD

↬ Audio-CDs zum Kursbuch

↬ Lehrerhandbuch

↬ Intensivtrainer

↬ digitales Unterrichtspaket

Ziel

Na internetovej stránke: 

pre učiteľov  - vstupné testy, kopírovateľné materiály

pre žiakov     - interaktívne cvičenia, nemecký slovníček na stiahnutie

Mittelpunkt neu

Mittelpunkt neu

Komponenty: 

↬ Kursbuch

↬ Arbeitsbuch mit Audio-CD 

↬ Medienpaket (Audio-CDs + DVD)

↬ Lehrerhandbuch

↬ digitales Unterrichtspaket 

Sicher!

Ziel

Na internetovej stránke: 

pre učiteľov  - kontrolné testy, kopírovateľné materiály k projektom, 

                        pracovné listy k DVD, pracovné listy k vybraným filmom

pre žiakov     - interaktívne cvičenia

Sicher!

Komponenty: 

↬ Kursbuch

↬ Arbeitsbuch mit Lerner-CD-ROM 

↬ Audio-CDs zum Kursbuch

↬ Lehrerhandbuch

↬ digitales Unterrichtspaket

↬ DVD (B2)

https://www.klett-sprachen.de/mittelpunkt-neu/r-1/180#reiter=titel&niveau=B1Plus
https://hueber.de/sicher
https://www.hueber.de/ziel/


   Bonusy NJ - 2018

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

Mgr. Miriam Rajnohová

poradkyňa pre nemecký jazyk

miriam.rajnohova@oxico.sk

' 02/ 54 41 09 92 - 3  

' 0903 828  543

Hľadáte iné doplnkové materiály na hodiny nemčiny - reálie, jazykové hry, prípravu na maturitu / skúšky, 

materiály pre odborné školy ? Pozrite si aj naše ďalšie ponuky:

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.

OXICO PONUKY - NJ

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

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 

   3,15 €.  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 

Oxico ceny 2018:
Cenník NJ - 2018

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_ponuky.html
http://www.oxico.sk/jazyky/nj/nj_cenniky.html

