
 

Chcete nielen naučiť, ale aj zaujať a nadchnúť žiakov pre nemčinu?  

Učte s Beste Freunde! 
 
 

S učebnicou Beste Freunde sa Vaše hodiny stanú komunikatívnejšie, ušetríte celé hodiny, 
ktoré trávite prípravami a vymýšľaním materiálov. Učenie Vám pôjde ako po masle a bez 
zbytočnej námahy navyše, pretože: 
 
 

ZAUJME    regionalizovaná učebnica plná príbehov skupinky kamarátov, ktoré žiaci                                            
                             prežívajú s nimi, obohatená o texty a cvičenia k reáliám a  projekty                                       
 

UČÍ      regionalizovaný farebný pracovný zošit úzko prepojený s učebnicou, kde   

MYSLIEŤ             žiaci majú možnosť objavovať gramatické pravidlá sami, s nemecko- 
                              slovenským slovníčkom po každej lekcii a vloženým CD-ROMom na   
                              precvičenie gramatiky, slovnej zásoby a výslovnosti  
 

ŠETRÍ     metodická príručka v slovenčine doplnená o pracovné listy a testy   

VÁŠ ČAS         vypracované tematické plány 
 Testtrainer s audio CD na precvičovanie všetkých zručností 
 v príprave: Ferienheft 

  veľa ďalšieho doplnkového materiálu na obohatenie vyučovanie na    
      internetovej stránke Beste Freunde 
 

SPESTRÍ    interaktívna učebnica 

HODINY    DVD s vypracovanými pracovnými listami a pokynmi na prácu s videami 
  CD-ROM v pracovnom zošite využiteľný nielen na precvičovanie doma,                                 

      ale aj na interaktívnej tabuli počas vyučovania    
 

MYSLÍ NA  online interaktívne cvičenia pre žiakov 

DETAILY   všetky audio nahrávky k učebnici a prac. zošitu na stiahnutie v mp3-           

           formáte na internetovej stránke Beste Freunde 

 nahrávky slovíčok každej lekcie  

 ľahšia aktovka pre žiakov  – doma stačí žiakom iba pracovný zošit,  
     keďže v ňom majú vysvetlenie preberanej gramatiky, slovnú zásobu 
     aj cvičenia   

 
 

https://hueber.de/seite/pg_info_kursbuch_sk_bfr
https://hueber.de/seite/pg_info_arbeitsbuch_sk_bfr
https://sk.hueber.de/seite/pg_svp_allg_sk?tab=10
https://shop.hueber.de/de/beste-freunde-a1-testtrainer-kv-cd.html
https://hueber.de/beste-freunde
https://hueber.de/seite/pg_info_ikb_bfr
https://hueber.de/seite/pg_info_dvd_sk_bfr
https://hueber.de/seite/pg_info_arbeitsbuch_bfr
https://hueber.de/seite/pg_onlineuebung_sk_bfr
https://hueber.de/seite/pg_lehren_handreichungen1_sk_bfr
https://hueber.de/seite/pg_lernen_lernwortschatz_sk_bfr


Vyberte si jednu z našich ponúk a začnite učiť s Beste Freunde aj Vy už v šk. roku 2017/18**: 
 

 
 

 

Pri nákupe učebníc a pracovných zošitov Beste Freunde (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 (A1.1) 
 15 pracovných zošitov (A1.1)  

 
Od nás dostanete*: 

 učebnicu (A1.1) 
 pracovný zošit (A1.1)  
 audio CD k učebnici (A1.1) 
 metodickú príručku (A1.1) 
 tematické plány (A1.1)  
 interaktívnu učebnicu (A1.1) 
 Testtrainer (A1.1) 
 DVD (A1) 
 mäkkú loptičku (do vypredania zásob) 

 

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

 

 
 

 
 

Nákup 2 + 1! Za nákup každých dvoch pracovných zošitov Beste Freunde (min. 16 prac. zošitov) dostanete od 
nás jednu učebnicu zadarmo. Učiteľ navyše 
dostane základný štartovací balíček – učebnicu, 
pracovný zošit, audio CD k učebnici, metodickú 
príručku a tematické plány. 
 
Kúpite: 

 16 pracovných zošitov (A1.1)  
 
Od nás dostanete*: 

 8 učebníc do triedy  (A1.1) 
 učebnicu pre učiteľa (A1.1) 
 pracovný zošit (A1.1)  
 audio CD k učebnici (A1.1) 
 metodickú príručku (A1.1) 
 tematické plány (A1.1)  
 mäkkú loptičku  (do vypredania zásob) 

 

* Mäkkú loptičku posielame na školu po 1 ks, základný štartovací balíček podľa počtu učiteľov na škole = na jedného učiteľa  
(za min. 16 prac. zošitov) učebnicu, pracovný zošit, audio CD a metodickú príručku v pdf-formáte.  

______________________________________________________________________________________ 
** Ponuka platí do 31. októbra 2017. Je určená iba pre základné školy a osemročné gymnáziá, ktoré zatiaľ   

s učebnicou Beste Freunde na  škole nevyučujú a vzťahuje sa k prvej objednávke na Beste Freunde (pri 

ďalších objednávkach si školy môžu požiadať už iba o bežné bonusy, ktoré vydavateľstvo k titulu ponúka).  

NAŠA PONUKA ❶  

NAŠA PONUKA ❷  


