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Učebnica s integrovanou cvičebnicou a audio CD sa sústredí na slovnú zásobu často 

používaných výrazov a slovných spojení potrebných v cestovnom ruchu. Kniha je vhodná 

pre žiakov hotelových škôl a dospelých poslucháčov bez vstupných vedomostí. Precvičuje 

komunikáciu v hoteli v rôznych situáciách.    Dôraz je kladený na ústny prejav a počúvanie 

s porozumením. 

(Hueber 2015, 80 strán, ISBN 978-3-19-101424-7)

Menschen im Beruf - Tourismus

Zimmer frei - aktuelle Ausgabe

Učebnica s integrovaným pracovným zošitom  a vloženým audio CD je určená 

predovšetkým pre žiakov hotelových škôl, ktorí nemajú žiadne vstupné vedomosti. 

Zoznamuje žiakov s odborným jazykom z oblasti hoteliérstva od úplných začiatkov. V 

ponuke je k titulu aj metodická príručka.

Ja, gerne!

Učebnica s integrovaným pracovným zošitom a vloženými audio CD je určená 

predovšetkým pre žiakov hotelových škôl a záujemcov, ktorí sa chcú naučiť komunikovať 

po nemecky na vedomostnej úrovni A2 v prostredí reštaurácií, pohostinstiev a hotelov. 

Ďalšie komponenty: metodická príručka.

Herzlich willkommen - aktuelle Ausgabe

Učebnica s integrovaným audio CD je určená predovšetkým pre žiakov hotelových škôl, 

ktorí nemajú žiadne vstupné vedomosti. Zoznamuje s jazykom od úplných začiatkov a 

orientuje sa na slovnú zásobu v hoteliérstve.
Ďalšie komponenty: metodická príručka a riešenia k učebnici (v pdf-formáte).
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(Klett 2012, 200 strán, ISBN 978-3-12-606182-7)

Vzorové strany

Učebnica s integrovanou cvičebnicou a audio CD sa sústredí na slovnú zásobu často 

používaných výrazov a slovných spojení potrebných v cestovnom ruchu. Precvičuje 

komunikáciu v hoteli v rôznych situáciách - diel A2 precvičuje z prespektívy zamestnanca 

komunikáciu v rôznych situáciách - v reštaurácii, na výletoch, pri odhlasovaní sa z hotela a 

pod. Dôraz je kladený na ústny prejav a počúvanie s porozumením. 

Obsah a vzorové strany

Menschen im Beruf - Tourismus

(Klett 2013, 168 strán, ISBN 978-3-12-606177-3)

(Cornelsen 2014, 240 strán, ISBN 978-3-06-020732-9)

(Hueber 2015, 72 strán, ISBN 978-3-19-141424-5)

Vzorové strany
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https://shop.hueber.de/media/hueber_dateien/Internet_Inhaltsverz/Red1/978-3-19-101424-7_Inhalt.pdf
http://shop-cz.hueber.de/media/hueber_dateien/Internet_Inhaltsverz/Red1/978-3-19-141424-5_Inhalt.pdf
http://www.klett-sprachen.de/zimmer-frei/t-1/9783126061773
http://www.klett-sprachen.de/herzlich-willkommen/t-1/9783126061827
https://shop.hueber.de/media/hueber_dateien/Internet_Muster/Red1/978-3-19-101424-7_Muster_1.pdf
http://www.cornelsen.de/lehrkraefte/reihe/r-7686/ra/titel/9783060207329/back_link/search
http://shop-cz.hueber.de/media/hueber_dateien/Internet_Muster/Red1/978-3-19-141424-5_Muster_1.pdf


(Fraus 2010, 48 strán, ISBN 978-80-7238-919-3)

Deutsch für deinen Job - Gastronomie
Učebnica s integrovaným audio CD precvičuje odbornú nemčinu a slovnú zásobu   so 

zameraním na odbor gastronómie a hoteliérstva. Lekcie nemajú gramatickú progresiu a 

učiteľ si môže prispôsobiť ich poradie podľa potrieb skupiny. Obsahuje nemecko-český 

abecedný slovníček.

(Korrespondenz: Hueber 2001, 150 strán, ISBN 978-3-19-001647-1)

Kommunikation im Tourismus
Učebnica s integrovaným CD-ROMom z radu Kommunikation im Beruf  je vhodná pre 

pracovníkov v oblasti pohostinstva a hoteliérstva.  Precvičuje komunikáciu využiteľnú či už 

na recepcii, v kuchyni a reštaurácii, v cestovnej kancelárii, či veľtrhoch. Vložený CD-ROM 

obsahuje kompletnú slovnú zásobu.

(Cornelsen 2005, 152 strán, ISBN 978-3-464-21233-2)

Obsah a vzorové strany

Učebnica v dvoch dieloch vhodná pre študentov hotelových akedémií a pracovníkov v 

oblasti pohostinstva a hoteliérstva. Prvý diel  Gespräche führen  sa venuje komunikácii so 

zákazníkom, druhý diel Korrespondenz  kladie dôraz na písomný prejav. Kniha obsahuje 

navyše projekty, rolové hry a prakticky orientované cvičenia. 
Ďalšie komponenty: audio CD, metodická príručka.

Vzorové strany - Gespräche führen Vzorové strany - Korrespondenz

Erfolgreich in Gastronomie und Hotellerie
Učebnica s integrovaným audio CD sa venuje potrebám zamestancov v odbore 

pohostinstva a hoteliérstva. Precvičuje sa hlavne odborná slovná zásoba v ústnom prejave 

a písomnej komunikácii.

Deusch im Hotel - Gespräche führen
Deutsch im Hotel - Korrespondenz

Návod na hru

Ein Wochenende in Berlin
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 978-3-19-659586-4)

Návod na hru

Deutschland entdecken
Cesta od jedného mesta k 

druhému kvízová hra spoz-

návajúca bližšie 135 miest 

Nemecka, ich históriu a 

jazyk.

(Hueber 2016, 300 kariet, ISBN 978-3-19-859586-2)

(Cornelsen 2011, 88 strán, ISBN 978-3-06-020378-9)

(Gespräche führen: Hueber 2001, 144 strán, ISBN 978-3-19-001646-4)
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http://www.cornelsen.de/cbb/reihe/r-6441/ra/titel/9783060203789
https://shop.hueber.de/media/hueber_dateien/Internet_Muster/Elka2/3-19-001646-1.Muster_1.pdf
https://shop.hueber.de/media/hueber_dateien/Internet_Muster/Elka2/3-19-001647-X.Muster_1.pdf
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_Muster/Red6/9783196595864_anleitung_d.pdf
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Výhody 2017:

Pri objednávaní prosíme vždy čitateľne uviesť: 

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

* 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.

* 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 

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. 


