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Vážení učitelia nemeckého jazyka,

distribúcia jazykovej literatúry OXICO pre Vás pripravila ponuku        
učebníc nemeckého jazyka pre 3. - 9. ročník ZŠ a pre gymnáziá, na 
zakúpenie ktorých môžu školy využiť finančné prostriedky poskytnuté 
MŠVVaŠ.

Vybrané učebnice cudzieho jazyka sú uvedené v zozname 
odporúčaných učebníc MŠVVaŠ SR zverejnenom na webovej stránke 
ministerstva:
https://www.minedu.sk/prispevok-na-ucebnice

Ak máte záujem o zapožičanie vzoriek učebníc, kontaktujte                  
pracovníkov OXICA prostredníctvom emailovej adresy:
oxico@oxico.sk

V prípade záujmu o bližšie informácie k jednotlivým �tulom,                 
kontaktujte, prosím, našu metodickú konzultantku pre nemecký jazyk:

Mgr. Miriam Rajnohová
mobil: 0917 611 497
email: miriam.rajnohova@oxico.sk

http://www.oxico.sk/MP/MSVVaS_zoznam_ucebnic_CJ_27.8.2020.pdf



TEMATICKÉ
PLÁNY pre

učiteľov

Prirodzene, imita�vne a hravo - nová generácia učebníc pre 1. stupeň ZŠ, 
ktorá primerane deťom aplikuje najnovšie poznatky z didak�ky. V dvoch 
či troch dieloch pomocou príbehov malých kamarátov sprostredkuje 
zábavným spôsobom základy nemčiny.

Paul, Lisa & Co audio nahrávky
na s�ahnu�e

FAREBNÝ
pracovný

zošit

Komponenty:
učebnica / digitálna interak�v-

na verzia učebnice
pracovný zošit / digitálna 

interak�vna vezia pracovného 
zošita

audio CD k učebnici
interak�vna učebnica              

(na tabuľu)

● osvedčený koncept príbehov skupinky kamarátov
● intui�vne vyučovanie, mierna progresia
● cvičenia, v ktorých si žiaci odvodia grama�cké pravidlá sami
● farebne spracovaný pracovný zošit
● Paul, Lisa & Co Starter umožňuje hravo a bez grama�ky pomalý vstup         
do nemeckého jazyka

metodická
 príručka

na s�ahnu�e

6,97€
školská cena

s DPH

učebnica

3 diely

Starter
A1.1
A1.2

Bonusový
systém:

pri kúpe min. 15 AB
máte nárok na: AB

pri kúpe min. 15 sád (KB + AB)
máte nárok na: KB + AB + CD

pri kúpe min. 30 sád
máte nárok na: iKB

ONLINE PODPORA: http://hueber.de/paul-lisa-co

Ministerský
príspevok

sa vzťahuje na diely:



3 diely

A1

Ministerský
príspevok

sa vzťahuje na diely:

1, 2, 3

11,82€
školská cena

s DPH

Každé dieťa sa dokáže naučiť cudzí jazyk - ak učebnica hovorí jazykom 
de�. Preto Planetino, určený pre 1. stupeň ZŠ, umožňuje spoznávať 
nemčinu hravo a pomocou všetkých zmyslov. Hry, rýmy a piesne strie-
dané so skupinovými hrami a cvičeniami so strihaním či lepením pod-
porujú koncentráciu a záujem. Bonusový

systém:
pri kúpe min. 15 AB

máte nárok na: AB + LHB
pri kúpe min. 15 sád

máte nárok na: 
KB + AB + LHB + CD

alebo
Lesehe�

Plane�no
SLOVENSKÉ

pracovné zošity
k 1. a 2. dielu

Komponenty:
učebnica / digitálna interak�v-

na verzia učebnice
pracovný zošit / digitálna 

interak�vna vezia pracovného 
zošita

audio CD k učebnici
metodická príručka

čítanka            

interak�vna
 učebnica

na s�ahnu�e

ONLINE PODPORA: http://hueber.de/planetino

učebnica



6,89€
školská cena

s DPH

učebnica

Tínedžeri sa učia najradšej spolu a jeden od druhého. Beste Freunde sú 
preto postavené na príbehu skupinky priateľov, ktorí sprevádzajú žiakov 
cez svoje príbehy a prežívanie všetkých dní, a tým im uľahčujú zapamäta-
nie si nových slov a grama�ckých štruktúr.

● rad je určený pre 2. stupeň ZŠ a nižšie ročníky osemročných gymnázií, 
ktorí začínajú s nemčinou ako s 2. cudzím jazykom
● pracovný zošit je úzko prepojený s učebnicou a kladie dôraz hlavne na 
precvičovanie grama�ky a písomného prejavu

Beste Freunde audio nahrávky
na s�ahnu�e

metodická
 príručka

na s�ahnu�e
TEMATICKÉ
PLÁNY pre

učiteľov

Bonusový
systém:

pri kúpe min. 15 sád 
máte nárok na: 

KB + AB + LHB + CD
alebo

Ferienhe�
alebo

Lesehe�
alebo

Mein Gramma�khe�
alebo

Eins�egskurs DaZ

pri kúpe min. 30 sád 
máte nárok na: 

DVD
alebo

iKB
alebo

Tes�rainer + CD

Komponenty:
učebnica / digitálna interak�v-

na verzia učebnice
pracovný zošit / pracovný zošit 

s digitálnou interak�vnou 
verziou / digitálna interak�vna 

vezia pracovného zošita
audio CD k učebnici

interak�vna učebnica              
(na tabuľu)

metodická príručka                  
Ferienhe�

Mein Gramma�khe�
DVD

Tes�rainer
Lesehe�

Intensivtrainer

ONLINE PODPORA: http://hueber.de/beste-freunde

6 dielov

A1 - B1



13,94€
školská cena

s DPH

učebnica

Trojdielny rad s rýchlejšou progresiou je určený hlavne žiakom ZŠ                  
a osemročných gymnázií, ktorí začínajú s nemčinou ako s 1. cudzím jazy-
kom. Auten�cký jazyk používaný dnešnou mládežou približujú komu-
nikačné situácie v škole, rodine a s priateľmi.

Planet
slovenské

pracovné zošity
pre A1 a A2

TEMATICKÉ
PLÁNY pre

učiteľov

ONLINE PODPORA: http://hueber.de/planet

3 diely

A1 - B1

Komponenty:
učebnica 

pracovný zošit 
audio CD k učebnici
metodická príručka 

DVD (s vypracovanými            
pracovnými listami)

Tes�rainer s audio CD
CD-ROM Übungsblä�er          

per Mausklick           

Bonusový
systém:

pri kúpe min. 15 sád (KB + AB)
máte nárok na: KB + AB + CD 

+ metodická príručka
pri kúpe min. 30 sád
máte nárok na: DVD

alebo Tes�rainer



13,86€
školská cena

s DPH

učebnica
+ prac. zošit +CD

Mladí ľudia sú zvedaví a túto zvedavosť je potrebné prebudiť. Pre vyučo-
vanie to znamená: témy zo sveta mladých a prekvapujúce perspek�vy. 
Učebnica navyše vychádza zo znalos� a skúsenos�, ktoré žiaci získali na 
vyučovaní prvého cudzieho jazyka a slovenčiny, čím podporuje a uľahčuje 
učenie ďalšieho cudzieho jazyka.

● učebnica s integrovaným pracovným zošitom je vypracovaná špeciálne 
pre slovenské stredné školy
● mierna progresia, systema�cká príprava na maturitu
● kopírovacie predlohy k hrám na spestrenie vyučovania a na diferenco-

Super!
kopírovateľné
materiály pre
diferencovanú

výučbu

digitálna
interak�vna

učebnica
(kód)TEMATICKÉ

PLÁNY pre
učiteľov

STIAHNUTEĽNÉ MATERIÁLY: http://hueber.sk/super

3 diely

A1 - B1

Beste Freunde 1

Bonusový
systém:

pri kúpe min. 15 KB
máte nárok na: KB + audio CD              

k učebnici + metodická príručka

pri kúpe min. 30 KB
máte nárok na: iKB 

alebo DVD 
alebo Materialen für                          

berufsbildende Schulen

Komponenty:
učebnica s pracovným zošitom

učebnica s pracovným zošitom 
s digitálnou verziou

metodická príručka

interak�vna učebnica na 
tabuľu

DVD

Beste Freunde 1

Ministerský
príspevok

sa vzťahuje na diely:

1, 2, 3



12,41€
školská cena

s DPH

učebnica

Učebnicový rad deutsch.com je určený študentom stredných škôl                
a žiakom viacročných gymnázií, vedie v troch dieloch na uroveň B1. 
Učebnica vychádza a ak�vuje znalos� a skúsenos�, ktoré žiaci získali na 
vyučovaní prvého cudzieho jazyka a slovenčiny. Pracovný zošit                        
k 1. a 2. dielu je v ponuke v regionalizovanej slovenskej verzii s dvojja-
zyčným slovníčkom a slovenským výkladom grama�ky.

deutsch.com
slovenský
pracovný

zošit 
s audio CD

digitálna
interak�vna

učebnica
(kód)TEMATICKÉ

PLÁNY
k A1

STIAHNUTEĽNÉ MATERIÁLY: https://hueber.de/deutsch.com

3 diely

A1 - B1

Beste Freunde 1

Bonusový
systém:

pri kúpe min. 15 sád (KB+AB)
máte nárok na: KB + AB + CD               

+ metodická príručka

pri kúpe min. 30 sád (KB+AB)
máte nárok na: DVD

Komponenty:
učebnica / digitálna učebnica 

pracovný zošit / digitálny
pracovný zošit

metodická príručka

interak�vna učebnica

DVD

Ministerský
príspevok

sa vzťahuje na diely:

1 a 3



12,41€
školská cena

s DPH

učebnica

Byť v opozícii je pre �nedžerov typické. Hľadajú svoju iden�tu, často aj 
cez dočasné dištancovanie sa od sveta dospelých. Trojdielny rad učebníc 
pre stredné školy, zvlášť gymnáziá, preniká do sveta mládeže cez 
zaujímavé, často extrémne témy hľadajúce hranice možného, cez idoly,      
s ktorými sa môžu mladí stotožniť.

● svižná progresia, obohatená slovná zásoba
● témy oslovujúce a ak�vizujúce �nedžerov

Ideen
slovenský
pracovný

zošit

digitálna
interak�vna

učebnica
(kód)TEMATICKÉ

PLÁNY

STIAHNUTEĽNÉ MATERIÁLY: https://hueber.de/ideen

3 diely

A1 - B1

Beste Freunde 1

Bonusový
systém:

pri kúpe min. 15 sád (KB+AB)
máte nárok na: KB + AB + CD               

+ metodická príručka

pri kúpe min. 30 sád (KB+AB)
máte nárok na: DVD

Komponenty:
učebnica / digitálna učebnica 

pracovný zošit / digitálny
pracovný zošit

metodická príručka

interak�vna učebnica               
na tabuľu 

(s�ahnu�e zadarmo)

DVD



12,41€
školská cena

s DPH

učebnica
+ prac. zošit +CD

Kompletne aktualizované vydanie spája nové obsahy a fotopríbehy            
so známou progresiou a osvedčenou koncepciou. Učebnica je obohatená 
o krátke videoklipy a ďalšie doplnkové materiály.

● možnosť voľby medzi celými dielmi (učebnica a pracovný zošit) alebo 
poldielmi (učebnica s integrovaným pracovným zošitom)
● ponuka cvičení pre heterogénne skupiny
● doplnkové �tuly pre profesijne orientované kurzy

Schri�e 
interna�onal neu

XXL
nem. - slov.
slovníček

digitálna
interak�vna

učebnica
(kód)TEMATICKÉ

PLÁNY

ONLINE INFO: https://hueber.de/schritte-international-neu

3 alebo 6 
dielov

A1 - B1

Beste Freunde 1

aplikácia
na

s�ahnu�e

Bonusový
systém:

pri kúpe min. 15 sád 
máte nárok na: 

KB + AB + metodická príručka 
alebo Prüfungstraining Zer�fikat B1

pri kúpe min. 30 sád 
máte nárok na: 
Medienpaket

alebo
Intensivtrainer

alebo
Tes�rainer

alebo
Spielensammlung

alebo
Deutsch für Ihren Beruf / Im Beruf

pri kúpe min. 40 sád 
máte nárok na: 

digitálny balíček pre učiteľa
alebo

Übungsgramma�k

Komponenty:

učebnica / učebnica s digitál-
nou interak�vnou verziou / 
digitálna interak�vna verzia 

učebnice
pracovný zošit / pracovný zošit 

s digitálnou interak�vnou 
verziou / digitálna interak�vna 

verzia pracovného zošita

zbierka hier
Medienpaket (audio CD + DVD)

Intensivtrainer s audio CD 
Tes�rainer s audio CD

Posterset k fotopríbehom
Deutsch für Ihren Beruf 

Im Beruf
Prüfungstraining Zer�fikat B1

Schri�e neu Gramma�k
metodická príručka


