
 
Ako uľahčiť svojim žiakom vstup do nemčiny? Ako mať pestré 

a rozmanité hodiny, avšak zároveň nepreťažovať žiakov priveľa 

učivom naraz hneď od začiatku? Učte so Super! 
 
 

Učebnica Super! uvedie Vašich žiakov zľahka a pomalými krokmi do nemčiny, vysvetlí gramatiku 
v malých, ľahko „stráviteľných“ porciách a svojou premyslenou podporou s materinským jazykom 
a nadväzovaním na už získané vedomosti a znalosti z iných predmetov a jazykov Vašim žiakom 
uľahčí učenie. Super!: 

 
ROZHOVORÍ   hneď na vstupnej strane modulu sa žiaci učia popisovať obrázky    
        a rozprávať o nich 
    témy a texty zo sveta tínedžerov podnecujú ku konverzácii a 
                                     dávajú impulzy na zaujímavé diskusie 
     pracovné listy (kopírovacie predlohy) v metodickej príručke na hry 
                                     vo dvojiciach zaručia, že sú všetci žiaci na hodine aktívni 

  komunikatívne cvičenia v pracovnom zošite sú vhodné aj na nácvik   
      dialógov  

            „Sprechübungen“ slúžia ako „trenažér“ na rozhovorenie,  
                     podporujú automatizáciu prejavu 

   
VEDIE K   špeciálne C-strany v učebnici umožňujú samostatné opakovanie 
SAMOSTAT-          učiva žiakov (s možnosťou kontroly cvičení na stránkach Super)                                      
NOSTI    projekty na konci každého modulu podnecujú k samostatnej  

      kreatívnej práci a prezentovania dosiahnutých znalostí a jazykových 
      zručností 

 
UJASNÍ     gramatika podávaná z rôznych uhľov pohľadu (vysvetlenie  
GRAMATIKU          gramatických javov,  ich samostatné objavovanie, gramatické  

       prehľady) 
 
PODNECUJE    kontrastívna krajinoveda na rôzne témy porovnávajúca nemecky 
K CHÁPANIU         hovoriace krajiny s osobnou skúsenosťou a realitou žiakov na  
INAKOSTI                Slovensku z rôznych uhľov pohľadu 
 
MYSLÍ    kontrastívna fonetika zameraná na cielené precvičovanie  
NA DETAILY         výslovnosti tých javov, ktoré sa v slovenčine nevyskytujú    

 
 
 
 

v príprave 

https://hueber.de/seite/pg_info_ikb_bfr


Využite našu ponuku a začnite učiť s učebnicou Super! aj Vy už v šk. roku 2017/18**: 
 

 
 
 

 

Pri nákupe učebníc Super! A1 (min. 15 sád) Vašu školu komplet vybavíme – učiteľ od nás dostane  
kompletný štartovací balíček = všetky komponenty k titulu, aby ste mohli začať učiť kvalitne  
s minimálnou prípravou: 
 
 
Kúpite: 

 15 učebníc (A1) 
 
Od nás dostanete*: 

 učebnicu (A1) 
 audio CD k učebnici (A1) 
 metodickú príručku (A1) 
 tematické plány (A1)  
 interaktívnu učebnicu CZ (A1) 
 DVD deutsch.com alebo Ideen (A1) 

 
 

 

 

 

* Interaktívnu učebnicu a DVD posielame na školu po 1 ks, ostatné komponenty podľa počtu učiteľov na škole = na jedného  
    učiteľa (za min. 15 sád) učebnicu, audio CD a metodickú príručku v pdf-formáte. 

 

 
SUPER! - CENOVÁ PONUKA PRE ŠKOLY 2017 

Základné komponenty   

 

Doplnkové komponenty  

 

 
 
 

______________________________________________________________________________________ 
** Ponuka platí do 31. októbra 2017. Je určená iba pre školy, ktoré zatiaľ s učebnicou Super! na  škole nevyučujú a 

vzťahuje sa k prvej objednávke na Super! (pri ďalších objednávkach si školy môžu požiadať už iba o bežné bonusy, 

ktoré vydavateľstvo  k titulu ponúka).  

978-3-19-201063-7 učebnica s pracovným zošitom a vloženým audio CD  12,75 € 

978-3-19-241063-5 audio CD k učebnici 15,05 € 

  metodická príručka (pdf-formát) zadarmo 

 978-3-19-101063-8 interaktívna učebnica Super! (CZ) 22,10 € 

978-3-19-071658-6 DVD deutsch.com 17,63 € 

978-3-19-071823-8 DVD Ideen 18,06 € 

NAŠA PONUKA   


