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OXICO
jazykové knihy

Informácie k objednávkam:

Pri objednávaní prosíme vždy uviesť:        
• presný a úplný názov učebnice, úroveň, počet
• presnú adresu odberateľa a kontaktnú osobu s telefónnym číslom (balíky doruču-
jeme kuriérskou službou)

Telefonické objednávky vybavujeme len formou dobierky (platba v hotovos� pri 
preberaní balíka) alebo osobného odberu u nás v distribúcii OXICO na Panónskej 
ceste 6 v Bra�slave v pracovné dni od 8:00 do 16:00 hod.

Poštovné je zadarmo pri objednávke nad 166€, pre školy pri objednávke nad 100€. 
Inak účtujeme poštovné 3,14€.
Tovar, ktorý je na sklade, vybavujeme do 2 - 5 pracovných dní. Ak nie je tovar 
skladom, doba dodania je cca 3 - 6 týždňov (podľa vydavateľstva a dostupnosti 
titulu).

Bezplatné zapožičanie kníh na 1 mesiac (ako vzorku neposkytujeme CD, DVD, IWB              
a kopírovateľné materiály).

2021

Ponuka

NEMČINA

BONUSY PRI NÁKUPE http://oxico.sk/lg/nj/?p=bonusy
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Pre učiteľov budú k dispozícii tema�cké plány a nemecko-slovenské slovníčky.
Pripravili sme pre Vás aj učebné sety na učenie slovíčok online v aplikácii Quizlet!

Trojdielny učebnicový rad pre SŠ s miernou progresiou, vhodný pre NJ ako 2. cudzí jazyk. Učebnica je s 
integrovaným prac. zošitom (a vloženým audio-CD k prac. zošitu).
Učebnice majú odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR.

Pre učiteľov sú k dispozícii vypracované

Online podpora:
pre učiteľov  - ďalšie kopírovateľné predlohy a hry, metodická príručka, transkripcie textov, riešenia 
                         úloh, tema�cké plány, materiály pre diferencovanú výučbu
pre žiakov     - opakovacie testy, interak�vne cvičenia, audio nahrávky a kľúč k C-stranám v učebnici

Nový šesťdielny učebnicový rad pre SŠ a dospelých. Komunika�vne založená učebnica s integrovaným kódom k 
interak�vnej verzii spája svet prezenčnej a online formy učenia. Učebnicu obohacujú aj integrované klipy ku 
grama�ke a dôležitým jazykovým prostriedkom. 

Komponenty: 
↬ Kursbuch plus interak�ve Version
↬ Kursbuch - interak�ve Version
↬ Arbeitsbuch plus interak�ve Version
↬ Arbeitsbuch - interak�ve Version
↬ Medienpaket (CDs + DVD)
↬ interaktiver Unterrichtsplaner
↬ v príprave: Lehrerhandbuch 

v prípave:

Online podpora:
pre učiteľov  - audio nahrávky k učebnici, transkripcie textov, riešenia úloh

Komponenty: 
↬ Kursbuch mit integriertem Arbeitsbuch + Audio-CD (SK)
↬ Kursbuch mit integriertem Arbeitsbuch - interak�ve Version
↬ Audio-CDs zum Kursbuch 
↬=interak�ves Kursbuch (CZ) na tabuľu
↬ Lehrerhandbuch (zadarmo v pdf-formáte)

  
 

Pre stredné školy1

UČEBNICE - začiatočníci (A1 - B1)

info

MOMENTE

online 
UKÁŽKY A1.1 A1.2

tema�cké plány

ODPORÚČACIA DOLOŽKA MŠVVaŠSUPER!

online 
UKÁŽKY A1 A2 B1

info
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Online podpora:
pre učiteľov  - ďalšie kopírovateľné predlohy a hry, plagáty, slovníček k 3. dielu
pre žiakov     - interak�vne cvičenia

Komponenty: 
↬ Kursbuch
↬ Kursbuch - interak�ve Version 
↬ Audio-CDs zum Kursbuch (DE)
↬ Arbeitsbuch (SK / DE)
↬ Arbeitssbuch (DE) - interak�ve Version
↬ Lehrerhandbuch
↬ DVD - A1  (s prac. listami)

Troj- alebo šesťdielny učebnicový rad Schritte international  v aktualizovanej verzii, vhodný pre študentov SŠ a 
dospelých. Nové príbehy obohatené o krátke videoklipy a ďalšie doplnkové materiály. K učebnici je možné si 
s�ahnuť zadarmo aplikáciu so všetkými audio nahrávkami a videami. 
Učebnice majú odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR.
Pripravili sme pre Vás aj učebné sety na učenie slovíčok online v aplikácii Quizlet!

Trojdielny rad učebníc pre SŠ, zvlášť gymnáziá, vhodný tak�ež na hodiny konverzácie. Pracovný zošit A1 a A2 je v 
ponuke v medzinárodnej alebo slovenskej verzii. 
Učebnice majú odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR.

Komponenty: 
↬ Kursbuch mit integ. Arbeitsbuch + Audio-CD 
↬ Kursbuch mit integ. Arbeitsbuch - interakt. Version
↬ Paket (Kursbuch + Arbeitsbuch + CD + slovník) k A1-A2
↬ Medienpaket (Audio-CDs + DVD)
↬ Lehrerhandbuch
↬ Posterset                                                     
↬ Intensivtrainer mit Audio-CD
↬ Tes�rainer mit Audio-CD                 
↬ Spielesammlung                                     
↬ Schri�e neu Gramma�k
↬ digitales Unterrichtspaket
↬ Glossar NE-SK (A1, A2)

↬ Prüfungshe�z Zer�fikat B1
↬ Berufsmaterialien

Online podpora:
pre učiteľov  - vstupné testy, kopírovateľné predlohy, audio nahrávky k učebnici, metodické pokyny 
                           k lekciám
pre žiakov     - audio nahrávky k pracovnému zošitu, interak�vne cvičenia
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APP

IDEEN

SCHRITTE INTERNATIONAL NEU

ODPORÚČACIA DOLOŽKA MŠVVaŠ

ODPORÚČACIA DOLOŽKA MŠVVaŠ

info
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Trojdielny rad učebníc pre SŠ využíva kontext viacjazyčnos�. Pracovný zošit A1 a A2 je v ponuke v medzinárodnej 
alebo slovenskej verzii  (slovenský pracovný zošit obsahuje vložené audio CD). 
Učebnice majú odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR.

Pre učiteľov sú k dispozícii vypracované

Komponenty: 
↬ Kursbuch
↬ Arbeitsbuch mit Audio-CD
↬ Paket (Kursbuch + Arbeitsbuch SK + CD) k 1-2 dielu
↬ Audio-CDs zum Kursbuch
↬ Lehrerhandbuch
↬ DVD - A1 (s prac. listami)

Online podpora:
pre učiteľov  - ďalšie kopírovateľné predlohy a hry, tema�cké plány k 1. dielu
pre žiakov     - interak�vne cvičenia, nem.-sl. slovníček k 3. dielu

Obľúbený šesťdielny rad učebníc vedie v poldieloch na úroveň B1. Učebnice s integrovanými pracovnými zošitmi 
sú vhodné pre študentov SŠ a dospelých. Svojou širokou ponukou doplnkových materiálov umožňujú učiteľom 
tvoriť zaujímavé a rôznorodé hodiny. 

Pre učiteľov sú k dispozícii vypracované

Komponenty: 
↬ Kursbuch mit integ. Arbeitsbuch + Audio-CD 
↬ Paket (Kursbuch + Arbeitsbuch + CD + slovník) k A1 - B1
↬ Audio-CDs zum Kursbuch
↬ Lehrerhandbuch
↬ Glossar NE-SK
↬ digitales Unterrichtspaket
↬ Posterset
↬ DVD (A1)                                                                                                                         
↬ Intensivtrainer mit Audio-CD               
↬ Spielesammlung                                   
↬ Lesemagazin
↬ Übungsgramma�k
↬ Diktate
↬ Lektüre zur Foto-Hörgeschichte (A2)
↬ Prüfungstraining Zer�fikat B1
Online podpora:
pre učiteľov  - vstupné testy, kopírovateľné predlohy a hry, audio nahrávky k učebnici a prac. zošitu, 
                          metodické pokyny k jednotlivým lekciám, tema�cké plány, odkazy na ďalšie stránky
pre žiakov     - interak�vne cvičenia, Moodle pla�orma
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SCHRITTE INTERNATIONAL

tema�cké plány

tema�cké plány

ODPORÚČACIA DOLOŽKA MŠVVaŠDEUTSCH.COM
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UKÁŽKY 1 2 3 4 5 6
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UKÁŽKY A1 A2 B1

info

info
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Online podpora:
pre učiteľov  - ďalšie kopírovateľné pracovné listy, audio nahrávky k učebnici, metodické pokyny k 
                          lekciám, transkripcie textov, riešenia úloh
pre žiakov     - aplikácia na s�ahnu�e s audio nahrávkami k učebnici 

Štvordielna učebnica nemčiny s integrovaným pracovným zošitom je určená pre SŠ. Systema�cky pripravuje na 
maturitnú skúšku. Ponúka moderné, atrak�vne témy a vedie študentov ku komunikácii v každodenných situáciách.

Komponenty: 
↬ Kursbuch mit integ. Arbeitsbuch + Audio-CD 
↬ Lehrerhandbuch + CD (CZ)
↬ interak�ves Kursbuch

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

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 
s�ahnuť zadarmo aplikáciu so všetkými audio nahrávkami k učebnici. 

Trojdielny rad určený pre SŠ a dospelých s dobre spracovanou slovnou zásobou, kvalitnými cvičeniami na jej 
upevnenie a výkladom grama�ky. Pracovný zošit A1 a A2 je v ponuke v slovenskej verzii.

Komponenty:
↬ Kursbuch mit CD-ROM  (DE)
↬ Arbeitsbuch (SK / DE)              
↬ Lehrerhandbuch 
↬ Audio-CDs zum Kursbuch
↬ CD-ROM Übungsblä�er per Mausklick
↬ Phone�k aktuell mit Audio-CDs (k 1. dielu)

Online podpora:
pre učiteľov  - vstupné testy, ďalšie kopírovateľné predlohy a hry, tema�cké plány, materiály na 
                          skúšky Start Deutsch 1 a 2
pre žiakov     - interak�vne cvičenia

Komponenty: 
↬ Kursbuch / Kursbuch - interak�tve Version
↬ Arbeitsbuch / Arbeitsbuch - interak�tve Version
↬ Lehrerhandbuch
↬ Medienpaket (5 Audio CDs)
↬ DVD (A1)
↬ v príprave:  Testhe� mit MP3-Download 
↬ v príprave:  Intensivtrainer mit MP3-Download 
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PASST SCHON!

THEMEN AKTUELL

STARTEN WIR!
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Nový trojdielny rad učebníc pre študentov SŠ vychádzajúci z učebnice Direkt neu v tlačenej a interak�vnej 
podobe. Učebnice s integrovaným pracovným zošitom sú v regionalizovanej slovenskej verzii. Za�aľ v ponuke diel 
A1-A2. 
Učebnica má odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR.

Komponenty: 
↬ Kursbuch mit integ. Arbeitsbuch + interak�ve Version
↬ Lehrerhandbuch (CD)

Online podpora:
pre učiteľov  - tema�cké plány, kopírovateľné predlohy

Online podpora:
pre učiteľov  - testy k lekciám, tema�cké plány, krížovky, cvičenia

Trojdielny rad učebníc pre študentov SŠ s dôrazom na komunikáciu. Učebnice s integrovaným pracovným zošitom 
a audio CD je v slovenskej verzii a obsahuje moderné témy a layout, rozvoj všetkých jazykových schopnos� a 
prípravu na maturitnú skúšku.
Učebnice majú odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR.

Komponenty: 
↬ Kursbuch mit integ. Arbeitsbuch + Audio-CD 
↬ Lehrerhandbuch (CD)

Online podpora:
pre učiteľov  - testy k lekciám, slovníček, komunika�vne ak�vity, grama�cké cvičenia

Nová učebnica nemčiny pre SŠ s miernou progresiou, rad tvoria 4 diely, ktoré vedú na úroveň B1.1. Učebnica s 
integrovaným pracovným zošit a audio CD bola inšpirovaná učebnicou Direkt neu  (komunika�vny prístup, 
systema�cká grama�ka, vysvetlenie v slovenčine). 

Komponenty: 
↬ Kursbuch mit integ. Arbeitsbuch + Audio-CD 
↬ Lehrerhandbuch (CD)
↬ Intensivtrainer
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DIREKT INTERAKTIV ODPORÚČACIA DOLOŽKA MŠVVaŠ

info

DIREKT NEU

D.LEICHT

ODPORÚČACIA DOLOŽKA MŠVVaŠ
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http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/ausblick_2.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/ausblick_1.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/ausblick_1.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/ausblick_1.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/studio_d_3.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/studio_d_3.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/studio_d_3.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/studio_d_2.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/studio_d_2.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/studio_d_2.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/studio_d_1.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/studio_d_1.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/studio_d_1.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/berliner_platz_neu_4.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/berliner_platz_neu_4.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/berliner_platz_neu_4.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/berliner_platz_neu_3.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/berliner_platz_neu_3.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/berliner_platz_neu_3.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/berliner_platz_neu_2.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/berliner_platz_neu_2.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/berliner_platz_neu_2.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/berliner_platz_neu_1.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/berliner_platz_neu_1.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/berliner_platz_neu_1.pdf

Rad určený pre SŠ a dospelých, kladie osobitý dôraz na vzdelávanie prostredníctvom sluchového vnímania a 
čítania. Pripravuje na skúšky Start Deutsch 1 a 2.

Trojdielny rad určený pre SŠ a dospelých. Ťažiskom učebnice sú komunika�vne kompetencie, zakotvené na 
pevných grama�ckých základoch a rozvíjané v rade rozmanitých ak�vít. Učebnica zároveň pripravuje na cer�fikát z 
nemčiny. 

Komponenty: 
↬ Kursbuch mit integ. Arbeitsbuch + Audio-CD 
↬ Unterrichtsvorbereitung
↬ Unterrichtsvorbereitung interak�v (CD-ROM)
↬ Audio-CD
↬ Sprachtraining

Online podpora:
pre učiteľov  - kopírovateľné materiály, vstupné testy
pre žiakov    - cvičenia

Online podpora:
pre učiteľov  - ďalšie kopírovateľné predlohy a hry, slovníček (k 1. a 2. dielu) 
pre žiakov     - interak�vne cvičenia

Komponenty: 
↬ Kursbuch mit integ. Arbeitsbuch + CD 
↬ Lehrerhandbuch 
↬ digitales Unterrichtspaket
↬ interak�ves Kursbuch

↬ Audio CD
↬ DVD
↬ Intensivtrainer
↬ Testhe� 

Online podpora:
pre učiteľov  - kopírovateľné materiály, riešenia
pre žiakov    - nemecký slovníček

Trojdielna učebnica určená pre SŠ s pokročilými znalosťami nemeckého jazyka pripravuje na maturitu vyššej 
úrovne. Učebnica je vhodná nielen na bežnú výučbu, ale aj na hodiny konverzácie. Pripravuje na skúšky: DSD I, 
Goethe Zer�fikat B2/C1, DSD II. 
Učebnica B2 má odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR.

Komponenty: 
↬ Kursbuch / 
↬ Arbeitsbuch mit Audio-CD 
↬ Audio-CDs
↬ Lehrerhandbuch
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BERLINER PLATZ NEU

online 
UKÁŽKY 1 2 3 4

STUDIO D

online 
UKÁŽKY 1 2 3

UČEBNICE - pokročilí (B1 - C1)

ODPORÚČACIA DOLOŽKA MŠVVaŠAUSBLICK

online 
UKÁŽKY 1 2 3

info



http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/sicher_3.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/sicher_3.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/sicher_3.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/sicher_2.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/sicher_2.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/sicher_2.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/sicher_1.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/sicher_1.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/sicher_1.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/aspekte_junior_3.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/aspekte_junior_3.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/aspekte_junior_3.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/aspekte_junior_2.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/aspekte_junior_2.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/aspekte_junior_2.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/aspekte_junior_1.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/aspekte_junior_1.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/aspekte_junior_1.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/mit_uns_3.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/mit_uns_3.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/mit_uns_3.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/mit_uns_2.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/mit_uns_2.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/mit_uns_2.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/mit_uns_1.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/mit_uns_1.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/mit_uns_1.pdf

https://www.hueber.de/sicher
https://www.hueber.de/sicher
https://www.hueber.de/sicher

https://www.hueber.de/mit-uns
https://www.hueber.de/mit-uns
https://www.hueber.de/mit-uns

Komponenty: 
↬ Kursbuch / Kursbuch - interak�tve Version
↬ Arbeitsbuch mit Audio-CD / Arbeitsbuch - interak�tve Version
↬ Medienpaket (Audio-CDs + DVD)
↬ Lehrerhandbuch
↬ digitales Unterrichtspaket 

Komunikatívne založená učebnica určená SŠ a dospelým. Lekcie sa vnútorne členia podľa zručnos�. Flexibilita 
podľa potrieb kurzu: Od úrovne B2 vyššie možnosť voľby medzi celými dielmi (učebnica a prac. zošit) alebo 
poldielmi (učebnica s integrovaným pracovným zošitom). 

Online podpora:
pre učiteľov  - vstupné testy, audio nahrávky k učebnici a prac. zošitu, kopírovateľné predlohy a hry 
pre žiakov     - interak�vne cvičenia, Moodle pla�orma

Pre učiteľov sú k dispozícii vypracované
Komponenty:
↬ Kursbuch / Kursbuch - interak�tve Version
↬ Arbeitsbuch / Arbeitsbuch - interak�tve Version               
↬ Audio CDs zum Kursbuch
↬ Lehrerhandbuch (pdf-formát)
↬ Videopaket

Online podpora:
pre učiteľov  - audio nahrávky k učebnici a prac. zošitu, testy, metodická príručka, kopírovateľné  
                          predlohy
pre žiakov     - interak�vne cvičenia, nemecko-slovenské slovníčky na s�ahnu�e

Nový rad je určený pre stredné školy a osemročné gymnáziá. Pripravuje na maturitu vyššej úrovne, ako aj na 
medzinárodné skúšky. Učebnicový rad má odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR

Učebnica určená SŠ, upevňuje a rozširuje jazyk, trénuje všetky zručnos� a stratégie učenia. Audio nahrávky k 
učebnici a pracovnému zošitu sú zadarmo na s�ahnu�e. 

Komponenty: 
↬ Kursbuch
↬ Arbeitsbuch
↬ Medienpaket (Audio-CDs + DVD)
↬ Lehrerhandbuch

Online podpora:
pre učiteľov  - vstupné testy, audio nahrávky k učebnici a prac. zošitu, transkripcie
pre žiakov     - interak�vne cvičenia

info

tema�cké plány

Pre stredné školy7

MIT UNS

SICHER!

ASPEKTE JUNIOR

online 
UKÁŽKY B1+ B2 C1

online 
UKÁŽKY B1+ B2 C1

online 
UKÁŽKY B1+ B2 C1

info



http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/mittelpunkt_neu_3.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/mittelpunkt_neu_3.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/mittelpunkt_neu_3.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/mittelpunkt_neu_2.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/mittelpunkt_neu_2.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/mittelpunkt_neu_2.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/mittelpunkt_neu_1.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/mittelpunkt_neu_1.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/mittelpunkt_neu_1.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/ziel_3B.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/ziel_3B.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/ziel_3B.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/ziel_3A.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/ziel_3A.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/ziel_3A.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/ziel_2B.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/ziel_2B.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/ziel_2B.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/ziel_2A.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/ziel_2A.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/ziel_2A.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/ziel_1.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/ziel_1.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/ziel_1.pdf

https://www.hueber.de/ziel
https://www.hueber.de/ziel

https://www.hueber.de/ziel

Komponenty: 
↬ Kursbuch
↬ Arbeitsbuch mit Lerner-CD-ROM 
↬ Audio-CDs zum Kursbuch
↬ Lehrerhandbuch
↬ digitales Unterrichtspaket
↬ DVD (B2)

Online podpora:
pre učiteľov - kontrolné testy, kopírovateľné materiály k projektom, pracovné listy k DVD, pracovné
                          listy k vybraným filmom
pre žiakov    - interak�vne cvičenia

Komponenty: 
↬ Kursbuch mit integ. Arbeitsbuch + Audio-CD
↬ Audio-CDs zum Kursbuch
↬ Lehrerhandbuch
↬ Intensivtrainer
↬ digitales Unterrichtspaket

Online podpora:
pre učiteľov -  vstupné testy, kopírovateľné materiály
pre žiakov     - interak�vne cvičenia, nemecký slovníček na s�ahnu�e

Prepracovaná verzia kurzu Mittelpunkt, ponúka aktuálne témy článkov, rozšírenú slovnú zásobu, grama�ku s 
mnohými cvičeniami a zdokonaľovanie všetkých zručnos�.

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. 
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ZIEL

MITTELPUNKT NEU

info

C1/2online 
UKÁŽKY B1+ B2/1 B2/2 C1/1

online 
UKÁŽKY B1+ B2 C1



Príprava na maturitu9

JA!
MATURITA NEMČINA základná úroveň B1

Príprava na maturitu z nemčiny jazykovej úrovne B1 - precvičovanie slovnej zásoby               
k jednotlivým maturitným témam, počúvania a čítania s porozumením, grama�ky, písom-
ného a ústneho prejavu. Kniha obsahuje rozpracované maturitné témy s vyznačenou 
základnou slovnou zásobou. Súčasťou knihy sú dve integrované audio CD. 

JA!
MATURITA NEMČINA vyššia úroveň B2

Príprava na maturitu z nemčiny jazykovej úrovne B2 - precvičovanie slovnej zásoby                
k jednotlivým maturitným témam, počúvania a čítania s porozumením, grama�ky, písom-
ného a ústneho prejavu.
Kniha obsahuje úlohy vo forme testov, vytvorené z auten�ckých textov. Súčasťou knihy je 
integrované audio CD.

NOVÁ MATURITA Z NEMČINY

Príručka, ktorá pomôže učiteľom a študentom pri príprave na externú ako aj na internú 
časť maturitnej skúšky z nemeckého jazyka. V príručke je spracovaných 25 tema�ckých 
okruhov s textami, úlohami s rôznym stupňom náročnos� a slovnou zásobou.  

ZMATURUJ!
Z NEMECKÉHO JAZYKA 1

Sprievodca grama�kou nemeckého jazyka - publikácia ponúka ucelený súhrn 
stredoškolského učiva grama�ky nemeckého jazyka. Všetky dôležité grama�cké javy sú 
vysvetlené v slovenskom jazyku a doplnené konkrétnymi príkladmi a prehľadnými 
tabuľkami. 

ZMATURUJ!
Z NEMECKÉHO JAZYKA 2

Kniha s integrovaným audio CD pripravuje v dvanás�ch kapitolách na maturitu                     
z nemeckého jazyka - precvičuje v rámci tema�ckých okruhov čítanie a počúvanie s poro-
zumením, konverzáciu a grama�ku. Každá kapitola obsahuje bohatú slovnú zásobu               
a užitočné frázy. 

DIREKT
K MATURITE BEZ OBÁV

Cvičebnica nemeckého jazyka s integrovaným audio CD obsahuje slovnú zásobu zo 14                         
tema�ckých okruhov. Je určená študentom, ktorí sa pripravujú na maturitu, ako aj tým, 
ktorí si chcú precvičovať jednotlivé rečové schopnos� a ich znalos� dosahujú úroveň A2 - 
B1. 
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SPRACHE IM ALLTAG
Ein Konversa�onbuch für Fortgeschri�ene

Pomocou publikácie si môžete v 19 tema�cky rôznorodých kapitolách s textami                 
a komunika�vne orientovanými úlohami precvičiť na situáciách z každodenného života 
správne používanie výrazov, grama�ckých tvarov a vetných skladov. 

NOVÁ MATURITA nemecký jazyk
Monitor - Testy

Publikácia má pomôcť študentom pri príprave na maturitnú skúšku z nemeckého jazyka 
- ponúka 3 modelové testy pre základnú a 3 testy pre vyššiu úroveň. Súčasťou knihy je 
aj podrobný opis cieľových požiadaviek, organizácia testovania, charakteris�ka testov      
a hodnotenie. 

NĚMČINA Otázky a odpovědi ... nejen k maturitě

Publikácia je vhodná ako doplnok k štúdiu nemeckého jazyka na strednej škole, obsahu-
je 32 podrobne spracovaných tém, 800 otázok a odpovedí, tema�cky zameranú slovnú 
zásobu a nemecké reálie. Pre ľahšie štúdium je spracovanie knihy dvojjazyčné (zrkad-
lový nemecko - český text). 

NĚMČINA Maturitní příprava

Publikácia s maturitnými témami - každá zo 14 tém obsahuje texty na čítanie, 
počúvanie, konverzačné úlohy, lexikálne cvičenia, úlohy na precvičovanie písomného 
prejavu. Kniha obsahuje integrované audio CD.

DEUTSCHE LITERATUR fürs Abitur

Publikácia pre študentov, ktorí sa pripravujú na maturitu z nemeckého jazyka. Zachytáva 
vývoj nemeckej literatúry od najstarších čias až po súčasnosť a obsahuje stručné hod-
notenie diela a autorov. Teore�cká časť je doplnená súborom jazykovo adaptovaných 
textov a súborom testových otázok.

NĚMČINA Maturitní slovní zásoba

Kniha obsahuje v 15 základných maturitných témach potrebnú slovnú zásobu k matu- 
rite z nemeckého jazyka. Súčasťou knihy sú aj zábavné lexikálne cvičenia alebo “Sprech-
karten” na rolové hry.

do vypredania zásob

WIR WIEDERHOLEN FÜRS ABITUR

Príručka je prípravou na ústnu maturitnú skúšku z nemeckého jazyka. Východiskové 
texty zahŕňajú slovnú zásobu, ktorú by študen� mali k danej téme ovládať. 

do vypredania zásob
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http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/zur_orientierung_kursbuch.pdf
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Nemecké reálie11

Zwischendurch mal...
LANDESKUNDE

Atrak�vne kopírovateľné materiály, informa�vne a zároveň aj zábavné texty na čítanie, 
básne, piesne, hry, cvičenia, úlohy - 45 textov použiteľných bez veľkých príprav, delených 
podľa tém a ob�ažnos�. Kniha obsahuje metodicko-didak�cké poznámky pre učiteľov.

A2 - B1

online
ukážka

LANDESKUNDE AKTIV

Kniha reálií obsahuje texty, cvičenia a úlohy na 12 tém s dôrazom na komunikáciu a ak�vi-
tu. Učebnica má vlastnú stránku, na ktorej sú k dispozícii pracovné listy, audio nahrávky      
a doplnkové materiály. Ďalšie komponenty: CD, metodická príručka.

od A2

online
ukážka

ZUR ORIENTIERUNG
Basiswissen Deutschland / Deutschland-Quiz

Kniha Basiswissen Deutschland s integrovaným audio CD sa sústredí na základné 
vedomos� z oblas� poli�ky, histórie a kultúry Nemecka. 
Kniha Deutschland-Quiz obsahuje 200 kvízových otázok (kopírovateľné 
materiály).                                 

online
ukážka

online
ukážka

A2 - B1

SPRACHRÄTSEL 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. 

online
ukážka

A2 - B2

MITREDEN

Zbierka 60 kopírovateľných materiálov na témy  k reáliám, kde sú študen� nútení opiso-
vať, zdôvodňovať a argumentovať. Je rozdelená na 3 moduly - Ľudia (A2), Jedlo (B1), 
Mobilita (B2). Obsahuje aj didak�cké pokyny pre učiteľov a prístup k ďalším online 
materiálom. online

ukážka

A2 - B2

MEIN LEBEN IN DEUTSCHLAND

Kniha sprostredkuje najdôležitejšie informácie z oblas� nemeckej poli�ky, histórie               
a spoločnos�. V ponuke ku knihe je CD s audio nahrávkami k učebnici. Na internetovej 
stránke nájdete na s�ahnu�e v MP-formáte a transkripcie textov. K učebnici je na 
s�ahnu�e zadarmo aplikácia so všetkými nahrávkami k učebnici.

od A2

online
ukážka
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http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/60_stunden_deutschland.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/dreimal_deutsch.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/dreimal_deutsch.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/dreimal_deutsch.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/entdeckungsreise.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/entdeckungsreise.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/entdeckungsreise.pdf
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ENTDECKUNGSREISE D-A-CH

Kniha má charakter časopisu. Svojimi textami sa snaží vzbudiť záujem o �eto krajiny, 
uvedomiť si rozdiely a podobnos� medzi nimi a vlastnou krajinou. Kniha ponúka široké 
spektrum tém - od informácií o mestách, prírode a spoločnos�, až po históriu, poli�ku, 
hospodárstvo a kultúru.

A2 - B1

online
ukážka

DREIMAL DEUTSCH

Kniha s integrovaným audio CD obsahuje krátke informa�vne texty na témy bežného 
života a kultúry v nemecky hovoriacich krajinách. Pracovný zošit (takisto s integrovaným 
CD) obsahuje rôznorodé cvičenia na počúvanie a čítanie s porozumením, ako aj nápady 
na projekty.

A2 - B1

online
ukážka

30 STUNDEN DEUTSCHLAND

Aktualizované vydanie knihy sprostredkuje základné vedomos� o Nemecku a jeho 
poli�ckom systéme, histórii a kultúre. Ponúka projektovo zamerané úlohy a doplnkové 
užitočné linky na internetové stránky.

A2 - B1

60 STUNDEN DEUTSCHLAND

Kniha s pracovným zošitom a integrovaným audio CD sprostredkuje rozmanito                      
a názorne v troch moduloch vedomos� o poli�ke a demokracii, spoločnos�, histórii           
a kultúre. Podporuje ak�vne zapájanie sa do diskusií.

A2 - B1

online
ukážka

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.

A2 - B1

WISSEN LANDESKUNDE DEUTSCHLAND

To najdôležitejšie, čo potrebujete vedieť o Nemecku! Knižka je v hrebeňovom viazaní - 
na prednej strane vždy krátke informa�vne texty, prehľady a testy a na zadnej strane 
riešenie.

A2 - B1



http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/politik_in_deutschland.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/politik_in_deutschland.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/politik_in_deutschland.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/mein_ort_in_deutschland.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/mein_ort_in_deutschland.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/mein_ort_in_deutschland.pdf
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REÁLIE NĚMECKA

Kniha ponúka základné geografické údaje, informácie o spolkových krajinách, poli�ckom 
systéme, ako aj 12 tema�cky zameraných kapitol o životnom štýle, kultúre, školstve, 
ekonomike a ďalších oblas�ach v Nemecku.

B2

REÁLIE NEMECKY HOVORIACICH KRAJÍN

Kniha určená predovšetkým študentom ponúka fakty a zaujímavé informácie o geografii 
a histórii Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Lichtenštajnska a Luxemburska.

B2do vypredania zásob

LANDESKUNDE DEUTSCHLAND

Aktualizované vydanie (2019) 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 šta�s�k.

B2 - C2

MEIN ORT IN DEUTSCHLAND

Čo robí niektoré miesta zvláštnymi v našich životoch? Kniha pre všetkých, ktorí chcú 
spoznať Nemecko z iného uhla pohľadu - zbierka 80 najkrajších príspevkov z celého sveta 
o väčších či menších miestach v Nemecku, ktoré sa svojou atmosférou, architektúrou či 
stretnu�ami vpísali do sŕdc ľudí a stali sa “ich miestami”. 

online
ukážka

POLITIK IN DEUTSCHLAND

Poli�ka podaná v názornej a zrozumiteľnej forme. Obsahuje témy ako Demokracia               
v bežnom živote, Voľby, Opozícia, Spolková vláda, Cudzinci a ich práva a pod.

B2 - C2do vypredania zásob

online
ukážka

DVD

BILDERBOGEN D-A-CH

DVD s 12 témami - auten�cké portréty o mestách a krajinách, rôzne interview                           
a historické zvláštnos�. DVD obsahuje aj pracovné listy s úlohami.

A1 - A2
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LAND & LEUTE D-A-CH

DVD s 12 auten�ckými reportážami o nemecky hovoriacich krajinách, ich mestách, 
kultúre a histórii. DVD obsahuje aj pracovné listy s úlohami. 

A2 - B1

LANDESKUNDE FÜR JUGENDLICHE

DVD s 10 reportážami a portrétmi mladých ľudí v nemecky hovoriacich krajinách. DVD 
obsahuje pracovné listy s úlohami.

A2 - B1

DER FALL DER MAUER

8 filmov zaoberajúcich sa históriou Berlínskeho múru - od jeho vzniku až po zjednotenie 
Nemecka. DVD obsahuje aj pracovné listy s úlohami.  

B2

Hry

DEUTSCHLAND Entdecken

Hráči s figúrkami cestujú krížom-krážom po Nemecku, karty s mestami im udávajú 
ciele. Cestou odpovedajú na rôzne otázky z nemeckej histórie i súčasnos�. Hra 
obsahuje: mapu mesta (herný plán), figúrky, 135 kar�čiek (mestá), 169 kar�čiek 
(cesty), 6 kar�čiek (Joker), pravidlá hier so slovníkom

A2 - B1

KÖNNTEN SIE DEUTSCHE(R) WERDEN?

Otestujte sa hravo z oblas� nemeckej histórie, poli�ky a spoločnos�. Hra obsahuje 
všetky originálne otázky, ktoré sa používajú pri skúškach prija�a občana                        
v Nemecku. Hra obsahuje: hrací plán, 300 kvízových otázok, kocku, figúrky, 
brožúry

od B2

Jazykové hry
DIE RUNDREISE
DEUTSCH-MEISTERSCHAFT
SCHNITZELJAGD DEUTSCH



http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/idiomatische_redewendungen_von_a_z.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/idiomatische_redewendungen_von_a_z.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/idiomatische_redewendungen_von_a_z.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/das_a_und_o.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/das_a_und_o.pdf

http://oxico.sk/lg/nj/assets/ukazky/das_a_und_o.pdf
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DAS A UND O - Deutsche Redewendungen

500 typických slovných spojení a hovorových výrazov tema�cky rozdelených do devia�ch 
kapitol. Kniha má vždy na ľavej strane slovné spojenia  s vysvetlením a vzorovými vetami, 
na pravej strane sú k daným spojeniam cvičenia (s riešeniami).

A2 - B1

online
ukážka

IDIOMATISCHE REDEWENDUNGEN VON A - Z

Zbierka 600 bežne používaných idioma�ckých spojení a hovorových výrazov spojených        
s vysvetlením a vzorovými vetami. Druhá časť knihy ponúka doplnkové cvičenia s rôznou 
náročnosťou (s riešeniami).

A2 - B1

online
ukážka

DUDEN - REDEWENDUNGEN

Kniha obsahuje viac ako 10 000 ustálených slovných spojení, výrazov, prísloví                             
a porekadiel. Jasné, ľahko zrozumiteľné vysvetlenia sú obohatené o vzorové vety, citáty          
a pohľad do kultúrnej a jazykovej histórie slovných spojení.

DUDEN - ZITATE UND AUSSPRÜCHE

Kniha obsahuje približne 7 500 známych citátov od klasicej an�ky (Carpe diem!) až po 
moderný jazyk používaný v reklame (Alles Müller oder was?). Ku každému citátu je vy- 
svetlený aj jeho pôvod a použi�e.

NĚMECKÉ IDIOMY V PRAXI

Kniha obsahuje idiómy a hovorové výrazy k vybraným 22 témam, o ktorých sa ľudia často          
a radi bavia. Kniha okrem vysvetlení významu a pôvodu idiómov obsahuje aj texty                 
a prekladové či doplňovacie cvičenia. Vďaka tejto knihe zvládnete každý small talk!


