
 
 

Chcete zaviesť výučbu nemeckého jazyka na Vašej škole na 1. stupni a hľadáte vhodnú učebnicu? 
Vyučujete už na 1. stupni nemecký jazyk, chcete však zmeniť učebnice?  

Začnite učiť s Paul, Lisa & Co, novou učebnicou pre 1. stupeň ZŠ, už od septembra 2019! 
 

 

Paul, Lisa & Co 
 

Prirodzene, imitatívne a hravo - nová generácia učebníc pre 1. stupeň ZŠ, ktorá primerane deťom aplikuje najnovšie poznatky z didaktiky.  

V dvoch/troch dieloch pomocou príbehov malých kamarátov sprostredkuje zábavným spôsobom základy z nemčiny. 

 

osvedčený koncept príbehov skupinky kamarátov, ktorí sprevádzajú žiakov celou učebnicou  

intuitívne zážitkové učenie, mierna progresia 

cvičenia, v ktorých si žiaci odvodia gramatické pravidlá sami 

pútavo spracovaný farebný pracovný zošit  

 

Paul, Lisa & Co Starter – určený pre deti bez znalostí nemčiny, umožňuje hravý a pomalý vstup 

do nemčiny bez gramatiky 

Paul, Lisa & Co A1.1 –  určený pre deti bez znalostí nemčiny, umožňuje vstup do nemčiny   

   s vysvetľovaním gramatiky primerane veku detí 

 

Výhody radu Paul, Lisa & Co: 

odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR 

vypracované tematicko-vzdelávacie plány 

nemecko-slovenské slovníčky na stiahnutie 

internetová podpora pre učiteľov (pracovné listy, testy, kartičky, plagáty) 

audio nahrávky k učebnici + metodická príručka na stiahnutie zadarmo 

̶ >  www.hueber.de/paul-lisa-co  

http://www.hueber.de/paul-lisa-co


 
 

Oxico cenová ponuka pre školy -  Paul, Lisa & Co 

 
Paul, Lisa & Co Starter          

 
   

 

 
Paul, Lisa & Co  A1.1  

 
Paul, Lisa & Co A1.2 

 

 

 

Ak máte záujem si knihy objednať, objednávkový formulár nájdete na stránke: www.oxico.sk (-> Aktuálne ponuky a akcie) 

 

978-3-19-001559-7 učebnica    6,97 € 

978-3-19-011559-4 pracovný zošit    6,97 € 

978-3-19-021559-1 2 audio CD k učebnici 18,28 € 

978-3-19-041559-5 interatívna učebnica 15,05 € 

 metodická príručka zadarmo na stiahnutie 

978-3-19-301559-4 učebnica    6,97 € 

978-3-19-311559-1 pracovný zošit    6,97 € 

978-3-19-321559-8 audio CD k učebnici 10,97 € 

978-3-19-341559-2 interatívna učebnica 15,05 € 

 metodická príručka zadarmo na stiahnutie 

978-3-19-601559-1 učebnica    6,97 € 

978-3-19-611559-8 pracovný zošit    6,97 € 

978-3-19-621559-5 audio CD k učebnici 10,97 € 

 interatívna učebnica v príprave 

 metodická príručka v príprave 

http://www.oxico.sk/


 
 
 

 
 

 

 
 

S pilotným projektom môžete zaviesť novú učebnicu Paul, Lisa & Co bez zakúpenia učebníc –           
tie Vám dodá zadarmo vydavateľstvo Hueber! 

 

 
 

Ako to funguje?  
 
= ponuka platí pre 1 skupinku detí (max 15 detí) na škole         
 
= vydavateľstvo Hueber dodá žiakom pilotnej skupiny zadarmo učebnice  
 

= vydavateľstvo Hueber poskytne učiteľovi nemčiny zadarmo učebnicu + pracovný zošit + audio CD + metodickú príručku (v pdf-formáte)  
 
= škola zakúpi na náklady žiakov iba pracovné zošity    
 
= doba trvania pilotného projektu je 1 – 3 roky (podľa dohody): 

 1 rok (platí pre diel Paul, Lisa & Co Starter) 
 2 - 3 roky (platí pre diel Paul, Lisa & Co Starter + následné pokračovanie s dielom Paul, Lisa & Co A1.1)   

 
 
 

 
 

Ak Vás naša ponuka pilotného projektu zaujala, oslovte nás! Radi Vám poskytneme všetky bližšie informácie či konzultáciu s našou poradkyňou pre nemecký jazyk: 
 

Mgr. Miriam Rajnohová 

rajnohova@hueber.cz 

0917 611 497 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Ponuka zavedenia pilotného projektu platí do 31. októbra 2019. Je určená iba pre základné školy, ktoré zatiaľ s učebnicou Paul, Lisa & Co na škole nevyučujú. 

NAŠA ZAVÁDZACIA PONUKA: 

Pilotný projekt s učebnicou Paul, Lisa & Co 

mailto:rajnohova@hueber.cz


 
 

Chcete vyučovať na 1. stupni nemecký jazyk so slovenským pracovným zošitom?  
Vyučujte s Planetinom, našou už osvedčenou učebnicou pre 1. stupeň ZŠ! 

 

 

Planetino 
Rad Planetino vedie v troch dieloch na úroveň A1. 

 

Výhody radu:  

slovenský pracovný zošit (diely 1 a 2) 

odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR 

vypracované tematicko-vzdelávacie plány 

internetová podpora pre učiteľov 

online interaktívne cvičenia pre žiakov 

 

 

Oxico cenová ponuka pre školy -  Planetino 1 / Planetino 2 / Planetino 3 

 
   

 

 

 

 

 

Ak máte záujem si knihy objednať, objednávkový formulár nájdete na stránke: www.oxico.sk  
(-> Aktuálne ponuky a akcie) 

učebnica 11,48 € 

slovenský pracovný zošit (diel 1 / diel 2) 9,86 € 

nemecký pracovný zošit (diel 3) 9,86 € 

3 audio CD k učebnici 21,17 € 

metodická príručka 12,41 € 

čítanka Besuch aus Planetarien 5,02 € 

interaktívna učebnica zadarmo na stiahnutie 

̶ >  www.hueber.de/planetino   

http://www.oxico.sk/
http://www.hueber.de/planetino

