
Kartová hra na precvičenie základnej slovnej 

zásoby  na základe správnej kombinácie 

obrázkov a slov.

Hra precvičujúca určenie času - na 

jednej časti karty je čas vyobrazený, na 

druhej časti karty je napísaný.

Hra obsahuje: 2 x 60 kariet Hra obsahuje: 48 dominových kariet

Bis Deutsch Das Uhrzeit-Domino

Verben Bingo Die Insel der Präpositionen

Spoločenská hra precvičujúca slovesá 

základnej slovnej zásoby v nemčine.  

Hra určená na precvičovanie predložiek 

(vor, hinter, neben, zwischen, unter, 

auf, über, in).

Sprachmemo

Pexeso - obľúbená hra hlavne menších detí. V ponuke sú pexesá na rôzne témy: 

Každá hra obsahuje: 108 kariet

Lustige Sprachrätsel Wodoku 

Hra precvičujúca rôznymi spôsobmi slovnú 

zásobu z oblasti nakupovania a jedla.

Hra na spôsob binga precvičujúca 

číslovky do 100, pri ktorej vyhráva ten 

hráč, ktorý ako prvý pokryje svoj hrací 

plán so zadávanými číslami. 

Wir packen unseren Koffer Bilder-Bingo

Hra, pri ktorej si žiaci balia kufor vecami zo 

svojich zoznamov. Hra precvičuje správne 

používanie rečových prostriedkov a slovnej 

zásoby na tému obliekania.

Hra precvičujúca rôznymi spôsobmi 

základnú slovnú zásobu na rozličné 

témy.

Hra obsahuje: 66 kariet, 36 zoznamov

Lasst uns einkaufen! Das Zahlenspiel

Hra obsahuje: 66 kariet s obrázkami a pomenovaním, 36 hracích dosiek   s  

obrázkami a nákupným zoznamom
Hra obsahuje:  100 kariet, 32 hracích dosiek

Zu Hause

Schule, Arbeit, Freizeit

Zählen / Messen / Wiegen

Der Mensch

Farben / Formen / Strukturen

Werkzeuge und Haushalt

Einkaufen, Essen, Trinken

Durch das Jahr

Unterwegs

Natur und Tiere

Hra obsahuje: 100 kariet, 36 hracích dosiek

64 strán bohato ilustrovaných hádaniek. 

Podporuje jednoduché osvojovanie a 

opakovanie slovnej zásoby. Knižka obsahuje 

rôzne druhy úloh – obrázkové hádanky, 

labyrinty, krížovky, hádanky slabík.

Knižka obsahuje 100 sudoku mriežok na 

rôzne témy/gramatické javy. Aj takto si 

žiaci môžu hravou formou precvičiť 

slovnú zásobu alebo gramatiku, a 

zároveň precvičiť aj pravopis!

Vzorové strany Vzorové strany

Hra obsahuje: 58 kariet s ilustráciami a opisom, 8 kariet s predložkami
Hra obsahuje: 100 obrázkových kariet (s názvom danej aktivity na zadnej strane), 

32 hracích dosiek

Jazykové hry
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A1 

A1 

A1 A1 - A2 

https://shop.hueber.de/media/hueber_dateien/Internet_Muster/Red7/978-3-19-099581-3_Muster_1.pdf
https://shop.hueber.de/media/hueber_dateien/Internet_Muster/Red7/9783190096152_Muster_3.pdf


Pravidlá hry

Kartová hra naučí žiakov pomenovať 

a popísať 40 najbežnejších povolaní.

Kartová hra na učenie a opakovanie 

slovnej zásoby týkajúcej sa popisu osôb.

Schnitzeljagd Deutsch Super Bis Deutsch

Das Spiel der Berufe Wer ist das?

Hra obsahuje:  40 kariet s obrázkami, 40 kariet s názvami a 40 kariet s definíciami 

povolaní
Hra obsahuje:  2 x 33 kariet zobrazujúcich postavy so špeciálnymi rysmi

Lasst und feiern! Deutsch-Meisterschaft

Hra zameriavajúca sa na precvičenie slovnej 

zásoby spojenej s témou „oslava“. Žiaci 

prepájajú obrázky so slovesami.

Otázky z kultúry, reálií, geografie, 

histórie, prírodných vied, zdravého 

životného stýlu, športu atď. rozšíria 

vedomosti žiakov hravou formou.  

Kartová hra na precvičenie používania zámen 

a tvorby otázok. 

Hra precvičujúca časovanie 

pravidelných a nepravidelných slovies    

v rôznych časoch. 

Viete, čo je typické pre Nemecko, Rakúsko a 

Švajčiarsko? Objavte miesta, pamiatky, 

osobnosti a výrobky týchto nemecky 

hovoriacich krajín.

Kartová hra precvičuje správnu tvorbu 

otázok na rôzne témy z bežného života, 

ako aj tvorenie kladných a záporných 

odpovedí. 

Hra obsahuje:  66 kariet s fotkami a indíciami

Fragen und Antworten Das große Spiel der Verben

Hra obsahuje: 2 x 60 kariet

Hra obsahuje: 66 kariet zobrazujúcich predmety z plagátu
Hra obsahuje:  100 ilustrovaných kariet, 3 kocky (s opytovacími 

zámenami/slovesnými časmi/osobnými zámenami)

Hra, v ktorej sa zadávajú otázky a hľadajú v čo 

najkratšom čase odpovede.

Hra precvičuje používanie rôznych 

časov na slovnej zásobe z bežného 

života.

Hra obsahuje:  2 x 66 kariet (pre dve rôzne úrovne).
Hra obsahuje:  66 kariet, 3 kocky (s číslami/osobnými zámenami/ druhmi 

viet.

Hra obsahuje: 66 kariet

Hra obsahuje: 48 dominových kariet Hra obsahuje: 2 x 66 kariet so 660 otázkami (pre dve rôzne úrovne)

Kettenfragen Bau den Satz

Mysli, rýchlo reaguj, šikovne kombinuj! Ten, 

kto ako prvý rozpozná obrázok na kartičke a 

stlačí zvonček, vyhráva kolo. Výhodou hry je 

variabilita pri voľbe náročnosti - hra je 

vhodná ako pre začiatočníkov, tak pre 

pokročilých.

Ukážte svoju obratnosť  pri

tvorbe a správnom kladení otázok, 

precíznom porozumení a vytváraní 

záverov, ktoré vám pomôžu

objasniť kriminálny prípad a usvedčiť  

páchateľa! 

Quick Buzz Interpol ermittelt

Hra obsahuje: 250 kariet s obrázkami a pomenovaniami

Pravidlá hry

Das Tagesablauf-Domino Die Rundreise

Hra precvičujúca pomocou časovania slovies 

vo všetkých časoch rôzne aktivity počas dňa.

Hra s otázkami a hádankami  

z nemeckej histórie, geografie, kultúry 

a gramatiky, ktorá pomôže žiakom 

rozšíriť ich znalosti o nemecky 

hovoriacich krajinách.

Hra obsahuje: 120 dominových kariet

Hra obsahuje: 150 kariet

A2 

A2 A2 

A2

A2 - B1 A2 - B1

A2 - B1 A2 - B1

A2 - B1 A2 - B1

A2 - B1 A2 - B1

A1 - B1 A2 - B1

https://www.hueber.de/media/36/Quick_Buzz_Anleitung_Vokabelheft_Deutsch.pdf
https://shop.hueber.de/media/hueber_dateien/Internet_Muster/Red6/978-3-19-739586-9_Anleitung.pdf


Deutschland entdecken Ein Wochenende in Berlin

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

Pravidlá hry Pravidlá hry

Hra obsahuje: 300 kvízových otázok

* 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.elionline.com

Výhody 2017:

Sme Vám k dispozícii!

Hra obsahuje: 250 kvízových kariet

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

Pri objednávaní prosíme vždy čitateľne uviesť: 

Pravidlá hry Pravidlá hry

Könnten Sie Deutsche(r) werden? Wanderwörter

Spoločenská hra pre tínedžerov a dospelých, 

ktorí sa chcú dozvedieť viac o Nemecku, jeho 

histórii a politike.

Ako sa zmenili nemecké slová pri ich 

prevzatí inými jazykmi? Odkiaľ 

pochádzajú mnohé slová v nemčine? 

Ako sa pritom zmenil ich význam? 

S touto kvízovou hrou zistíte mnoho o 

slovách, ktoré radi "cestujú".

Cesta od jedného mesta k druhému - kvízová 

hra s 800 otázkami spoznávajúca bližšie 135 

miest Nemecka, ich históriu a jazyk.

Spoznajte Berlín! S hrou navštívite 

miesta ako Brandenburská brána, 

Checkpoint Charlie alebo zámok 

Charlottenburg a zistíte viac o tomto 

krásnom meste. 

Hra obsahuje: 300 kariet Hra obsahuje:  50 obrázkov a 300 kariet

A2 - B1 od B1

B1 - C1 B2

https://shop.hueber.de/media/hueber_dateien/Internet_Inhaltsverz/Red6/978-3-19-549586-8_Spielanleitung.pdf
https://shop.hueber.de/media/hueber_dateien/Internet_Muster/Red6/978-3-19-519586-7_Spielanleitung.pdf
https://www.hueber.de/shared/elka/Internet_Muster/Red6/978-3-19-859586-2_Anleitung.pdf
https://www.hueber.de/media/36/978-3-19-659586-4_berlin_anleitung_D.pdf

