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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.

Zwischendurch mal...
LANDESKUNDE

online 
UKÁŽKA

A2 - B1
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Kniha reálií obsahuje texty, cvičenia a úlohy na 12 tém s dôrazom na komu-
nikáciu a ak�vitu. Učebnica má vlastnú stránku, na ktorej sú k dispozícii 
pracovné listy, audio nahrávky a doplnkové materiály. Ďalšie komponenty: CD, 
metodická príručka.

LANDESKUNDE AKTIV
od A2

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

ZUR ORIENTIERUNG
Basiswissen Deutschland / Deutschland-Quiz

A2 - B1

online 
UKÁŽKA

online 
UKÁŽKA
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Knižka o nemeckých reáliách ponúka rôznorodé krátke hádanky a krížovky na 
spestrenie hodín. Takmer 50 ilustrovaných cvičení sprostredkuje reálie Nemec-
ka hravou a zábavnou formou. 

SPRACHRÄTSEL LANDESKUNDE

A2 - B2

online 
UKÁŽKA
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Zbierka 60 kopírovateľných materiálov na témy k reáliám, kde sú študen� 
nútení opisovať, 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.

MITREDEN

A2 - B2

online 
UKÁŽKA
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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 MP3-formáte a transkripcie 
textov. K učebnici je na s�ahnu�e zadarmo aplikácia so všetkými nahrávkami       
k učebnici.

MEIN LEBEN IN DEUTSCHLAND
od A2

online 
UKÁŽKA
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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.

ENTDECKUNGSREISE D-A-CH

A2 - B1

online 
UKÁŽKA
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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.

DREIMAL DEUTSCH

A2 - B1

online 
UKÁŽKA

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.

30 STUNDEN DEUTSCHLAND

A2 - B1
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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.

60 STUNDEN DEUTSCHLAND

A2 - B1

online 
UKÁŽKA

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.

WILLKOMMEN BEI UNS

A2 - B1
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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.

WISSEN LANDESKUNDE DEUTSCHLAND

A2 - B1

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.

REÁLIE NĚMECKA

B2

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

REÁLIE NEMECKY HOVORIACICH KRAJÍN

B2

do vypredania zásob

Aktualizované vydanie (2020/21) 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.

LANDESKUNDE DEUTSCHLAND

B2 - C2
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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 atmo- 
sférou, architektúrou či stretnu�ami vpísali do sŕdc ľudí a stali sa “ich miesta-
mi”. 

MEIN ORT IN DEUTSCHLAND

online 
UKÁŽKA
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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.

POLITIK IN DEUTSCHLAND

B2 - C2

do vypredania zásob

online 
UKÁŽKA

Nemecké reálie - DVD

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

BILDERBOGEN D-A-CH

A1 - A2

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

LAND & LEUTE D-A-CH

A2 - B1
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DVD s 10 reportážami a portrétmi mladých ľudí v nemecky hovoriacich 
krajinách. DVD obsahuje pracovné listy s úlohami.

LANDESKUNDE FÜR JUGENDLICHE

A2 - B1

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

DER FALL DER MAUER

B2

Hry

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

DEUTSCHLAND Entdecken A2 - B1

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

KÖNNTEN SIE DEUTSCHE(R) WERDEN?
od B2

Jazykové hry


