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NEMČINA JE SUPER – A V POHODE!
Vyučujúci, ktorí už pracujú s učebnicou, sa zhodujú: 
Nemčina so Super! získala na atraktivite a žiaci 
dosahujú lepšie výsledky! 

Učebnica Super! 
s    motivuje žiakov k učeniu 

tým, že dôsledne nadväzuje 
na predchádzajúce znalosti 
a schopnosti žiakov a podporuje 
ich samostatnosť v učení 
sa jazyka, ktorý sa zvyčajne 
považuje za ťažký

s   prináša zaujímavé texty a témy, 
ktoré sú im dôverne známe 
z vlastných skúseností a sú pre 
ich vekovú kategóriu relevantné

s   dáva priestor činnostiam, pri 
ktorých sa žiaci učia efektívne 
a aktívne (prirodzené dialógy 
s možnosťami dramatizácie, hry, 
prepojenie fonetických cvičení 

s pohybom, kvízy a hádanky 
k reáliám, projekty) 

s   dáva príležitosť overovať 
si v každej lekcii úspechy 
a pokroky, ktoré už dosiahli 
(kontrolné cvičenia s kľúčom  
na záver lekcie) 

Super! je praktická 
učebnica, pretože 
s   obsahuje všetko v jednom  

– učebnicu, pracovný zošit 
a vložené audio-CD k 
fonetickým cvičeniam a tréningu 
zručností

s   slovíčka v lekcii sú rozdelené na 
aktívnu (produktívnu) a pasívnu 

(receptívnu) slovnú zásobu, 
takže žiaci na prvý pohľad vidia, 
ktoré slovíčka sa musia naučiť 
a ktoré slúžia ako pomôcka 
k porozumeniu textov

s   gramatika, ktorá je tradične 
„strašiakom“ všetkých žiakov, 
je vysvetlená jednoducho, 
zrozumiteľne a obsahuje 
veľa praktických tipov 
a „vychytávok“, na čo si treba 
dať pozor

s   má prehľadnú štruktúru, v ktorej 
sa žiaci aj učitelia dokážu ľahko 
orientovať

Na ďalších stranách Vás 
prevedieme 3. dielom.

SUPER!  
s  učebnica a pracovný zošit  

s  audio-CD k učebnici  

s  metodická príručka  

s  interaktívna učebnica

nOVinka!
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Učebnica

Názov modulu 
a fotografie na úvodnej 
strane napovedia, akému 
tematickému okruhu sa 
žiaci budú nasledujúce 
tri lekcie venovať.

Popis obrázkov je v 3. diele 
rozšírený o tréning súvislého 
ústneho prejavu na určitú 
tému, čo je možné využiť aj 
ako prípravu na maturitu. 
Žiaci sa učia vyjadrovať svoje 
postoje a priania.

Výučbové ciele modulu zodpovedajú
požiadavkám štátnych vzdelávacích
programov pre ďalší cudzí jazyk.



Učebnica

Texty a témy 3. dielu korešpondujú 
so životnou situáciou žiakov, ktorí 
na prahu dospelosti stoja pred 
voľbou povolania, spojeného 
prípadne s ďalším štúdiom. 

Motivačná úloha v úvode lekcie sa 
na rozdiel od predchádzajúceho 
dielu už rieši v nemčine.

Kľúčovým prvkom k motivácii žiaka 
je dať mu príležitosť, aby sa vyjadril 

k svojej osobe. Pri témach ako  
„Partys – Eintritt nur bis 18“  

to iste nie je ťažké.



Čo povedať v ktorej situácii? Posledné cvičenie 
na tejto strane je drilové a slúži k automatizácii 
fráz v ústnom prejave. Nahrávky v MP3 formáte 
na sk.hueber.de/super.

Všetko pekne prehľadne:  
vľavo gramatická tabuľka,  
vpravo kontrolné cvičenia.

kl'úC ku kOntrOlnýM 
CViCeniaM S nahráVkaMi  

VO fOrMáte Mp3 nájdete na 
Sk.hueber.de/Super

^

^



Co máme společného  
v oblasti kultury, tradic  
a zvyků, v čem se 
lišíme? Na této stránce 
žáci získají zajímavé 
poznatky z oblasti 
architektury v německy 
mluvících zemích  
a v projektu prezentují 
významnou českou 
památku. 

Stránka k reáliím přináší 
inspirativní obrazový 
materiál, zajímavé 
informace, kvízy, hádanky.

V projektové části se mohou žáci 
podělit o své vlastní zkušenosti 
a zážitky a rozvíjet tvůrčí 
schopnosti.

Čo máme spoločné 
v oblasti kultúry, tradícií 
a zvykov, a v čom sa líšime? 
Na tejto strane získajú 
žiaci zaujímavé poznatky 
z oblasti architektúry 
v nemecky hovoriacich 
krajinách a vo svojom 
projekte prezentujú niektorú 
významnú slovenskú 
pamiatku.

Stránka k reáliám prináša 
inšpiratívny obrazový 
materiál, zaujímavé 
informácie, kvízy, hádanky.

V projektovej časti sa 
môžu žiaci podeliť o svoje 
vlastné skúsenosti a zážitky 
a rozvíjať kreativitu.



Pracovný zošit

Precvičovanie výslovnosti sa 
sústredí na javy, ktoré sú pre 
slovenských žiakov ťažké. 
Nahrávky sú na vloženom 
audio CD.

Wörter und Sätze aus der
Lektion – tu sa precvičujú 
vo vetách slovíčka z lekcie, 
ktoré sú náročné na 
výslovnosť.

Prehľad zahŕňa
gramatické učivo 1. a 2. dielu
prepojené s novým učivom
(tu napr. deklináciu
slabých podstatných mien,
na ďalších stranách
perfektum a préteritum
modálnych slovies).

Štruktúra prehľadu zodpovedá 
systému, ktorý si žiaci 

prinášajú zo slovenského 
jazyka: Zavedené poradie 

slovných druhov začína 
podstatnými menami a končí 

časticami, potom nasleduje 
syntax.

Vysvetlenie gramatiky je 
v najvyššej možnej miere 

jednoduché a pragmaticky 
zamerané. Žiakom má slúžiť 

ako praktická pomôcka.

auSSpraChe

Prehľad gramatiky poskytuje
žiakovi pohľad „z vtáčej 
perspektívy“. Obsahuje úplné
gramatické tabuľky (napr.
skloňovanie podstatných mien
vo všetkých pádoch, kompletnú 
tabuľku časovania modálnych
slovies) a vysvetľuje širšie
súvislosti.



Online  
-podpora

sk.hueber.de/super 

Sk.hueber.de/Super 

Hueber Verlag GmbH & Co. KG
PhDr. Veronika Hutarová
Vilímovská 19
160 00 Praha 6

Tel.: 420 235 36 32 03
Mobil: 603 52 39 51
E-Mail: hueber@hueber.cz

Poradenstvo pre klientov na 
Slovensku:
Mgr. Miriam Rajnohová
Oxico, jazyková literatúra
Panónska cesta 6
851 04 Bratislava
Tel.: 02/5441 0992-3
mobil: 0903 828 543
E-mail:  miriam.rajnohova@oxico.sk  

rajnohova@hueber.cz
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V online-podpore nájdete: 
s    v časti Info ďalšie informácie  

o učebnici a jej komponentoch

s    v časti Lehren ďalšie materiály pre učiteľov, 
ktorými môžete spestriť svoje hodiny

s    v časti Lernen kľúč ku kontrolným cvičeniam  
na záver lekcie vrátane nahrávok v MP3 
formáte a ďalšie interaktívne cvičenia 


