
Greta nenávidí letný tábor, do ktorého ju prihlásila mama. Nemá rada šport ani 

stanovanie. Naopak Max si aktivity v tábore užíva. Všetko sa pre Grétu však zmení, keď 

musí spolu s Maxom zdolať jednu prekážku počas parkúru. 

Audio nahrávka zadarmo v MP3-formáte na stiahnutie.

Vzorové strany

Mische sa páči Daniel. V snahe na neho zapôsobiť, požičia si napriek zákazu mamine 

drahé okuliare. A zrazu sa okuliare ocitnú kdesi na dne jazera. Tam sa vraj však 

nachádza aj jeden mŕtvy muž...

Vzorové strany

Lea? Nein danke!   (A2)

Julia nemôže Leu ani len vystáť! Je jednoducho príšerná! Je najhoršia bifľoška v triede, 

hrozne sa oblieka a nikto ju nemá rád. Raz však s ňou musí stráviť celý deň. A ten deň 

zmení jej život...

Vzorové strany

Maria tajne dúfa, že jej partnerom na verečnom bále bude Chris, ktorý sa jej páči. Tak 

prečo potom súhlasila, že pôjde na bál s Lennartom, ktorý nie je vôbec jej typ? Ale čo sa 

raz sľúbilo, musí sa dodržať... 

Vzorové strany

17-ročný Timo je po prvý raz v horách a chce zdolať hneď Zugspitz, najvyšší vrch 

Nemecka. Navyše za neistého počasia a v nevhodnom oblečení. Nedá ani na rady 

skúseného horolezca Andreasa. A z jeho ego-výletu za razom stanú preteky so smrťou...

Vzorové strany

V starom dome nájdu priatelia Max a Yanick malú bielu sochu. Nezaujímavé, avšak len 

pokým neuvidia na plagáte o ochrane zvierat podobné sochy z cenných sloních klov, na 

ktorých sa nekalým spôsobom zarába. Patrí aj táto socha medzi ne? Dobrodružstvo 

začína...
Vzorové strany

Jungs sind keine Regenschirme    (A2)    

Timo darf nicht sterben!    (A2)

Das Geheimnis der Statue     (A2)  

                                                 Der Tote im See     (A2)

Ein Feriencamp voller Überraschungen     (A1)

Čítanky pre tínedžerov  A1 -A2

https://shop.hueber.de/de/sprache-unterrichten/deutsch-als-fremdsprache-daf-daz/lekture/ein-feriencamp-voller-ueberraschungen.html
https://shop.hueber.de/de/catalog/product/view/id/18763/s/der-tote-im-see-leseheft-cd/category/18954/
https://shop.hueber.de/de/catalog/product/view/id/18475/s/lea-nein-danke-leseheft-cd/category/18954/
https://shop.hueber.de/de/jungs-sind-keine-regenschirme-leseheft.html
https://shop.hueber.de/de/catalog/product/view/id/19597/s/timo-darf-nicht-sterben-leseheft-cd/category/18954/
https://shop.hueber.de/de/catalog/product/view/id/22328/s/das-geheimnis-der-statue-leseheft-cd/category/18954/


Letné prázdniny sa končia a Tessa sa už nudí. Ale to iba kým jej matka prinesie Tessino 

obľúbené čítanie - detektívne romány. V jednej z kníh Tessa objaví mysterióznu správu. 

Kto a čo stojí za tou správou? Stopa ju zavedie k mladíkovi s krásnymi očami - a prípad 

je odrazu oveľa zaujímavejší, ako očakávala.

Vzorové strany

Čoskoro sa má uskutočniť dôležitý zápas v džude. Ibaže Robin v džude podáva stále 

nedostatočné výkony. V čom však Robin dobrý je, sú origami. Keď to ale vyjde najavo, 

všetci sa z neho smejú. A tak sa Robin rozhodne zápas vyhrať za každú cenu...

Vzorové strany

Rosalie má večer vystúpenie v divadle, a napriek tomu, že je jej snom stať sa herečkou, 

má z vystúpenia príliš veľký strach a rozhodne sa zostať v ten deň "chorá" doma. Ibaže 

zrazu sa objaví na scéne ďalšia Rosalie. A tá nemá strach 

pred ničím...
Vzorové strany

v ponuke ako čítanky / čítanky s audio CD

Príbeh na motívy prvej časti Piesne o Nibelungoch . Láska, závisť, žiarlivosť, sklamanie, 

intrigy, nenávisť a smútok. Typické pre stredovek? Neznáme pre súčasnosť? Určite nie.

Vzorové strany

Žiadna z vied nevie dostať starého učenca Fausta bližšie k podstate stvorenia. Sklamaný 

chce svoj život ukončiť. Mefistoteles mu však ponúkne mladosť a radosť zo života. 

Výmenou za toto všetko požaduje iba jeho dušu. 

Vzorové strany

Devätnásťročná Else je na prázdninách v Taliansku, keď jej list zničí idylku: Otec 

potrebuje urýchlene veľa peňazí. Nikto mu už však nepožičia. Požiadať o ne má teda  

starého pána von Dorsday!

Vzorové strany

Tri klasické rozprávky bratov Grimmovcov: Martinko Klingáč , O rybárovi a jeho žene  a 

Perinbaba. 

Vzorové strany

Ein Fall für Tessa   (A2)

Papierhelden   (A2)   

Träume beißen nicht    (A2)

Siegfrieds Tod  

                                                                       Faust         

Fräulein Else 

  Rumpelstilzchen    

Čítanky - klasické diela        A2

https://shop.hueber.de/de/catalog/product/view/id/23558/s/ein-fall-fuer-tessa-leseheft-cd/category/18954/
https://shop.hueber.de/de/papierhelden-leseheft-cd.html
https://shop.hueber.de/de/sprache-lernen/deutsch-als-fremdsprache-daf-daz/lekture/traeume-beissen-nicht-leseheft-cd.html
https://shop.hueber.de/de/catalog/product/view/id/19543/s/siegfrieds-tod-leseheft/category/16344/#musterseiten
https://shop.hueber.de/de/catalog/product/view/id/19279/s/faust-leseheft/category/16344/#musterseiten
https://shop.hueber.de/de/catalog/product/view/id/18353/s/fraeulein-else-leseheft/category/16344/#musterseiten
https://shop.hueber.de/de/catalog/product/view/id/18628/s/rumpelstilzchen-leseheft/category/16344/#musterseiten


Vianoce v zasnežených horách. Konrad so sestrou sa rozhodnú zájsť do susednej dediny 

navštíviť starých rodičov. Cestou späť však začne husto snežiť a oni zídu  z cesty. Tichá 

noc, svätá noc, ľadová noc...

Vzorové strany

Marthe žiada u richtára objasniť, kto v noci rozbil džbán v izbe jej dcéry. Snúbenec? Či 

niekto neznámy? Richtár však nemá v úmysle vyniesť pravdu na Božie svetlo, pretože on 

najlepšie pozná páchateľa...  

Vzorové strany

Veľká dráma o láske, nenávisti, smrti a slovode. Nemecko v 18. storočí: Karl von Moor sa 

pre klamstvá svojho brata nemôže po dlhom odlúčení vrátiť domov. A tak si zvolí cestu 

zbojníka. 

Vzorové strany

Tri rozprávky bratov Grimmovcov s dlhou tradíciou: Brémski muzikanti , Červená 

čiapočka  a Popoluška.

Vzorové strany

Werther stretne Lotte a okamžite vie: Toto je láska jeho života. Ibaže Lotte je už 

zasnúbená a bude sa vydávať. Má Wether u nej ešte šancu? Vo svojich listoch priateľovi 

opisuje svoju lásku, šťastie, smútok a čoraz väčšie zúfalstvo...

Vzorové strany

Bergkristall

 Der zerbrochene Krug   

Die Räuber   

Die Bremer Stadtmusikanten    

Werther  

Bergkristall  

https://shop.hueber.de/de/catalog/product/view/id/18845/s/bergkristall-leseheft/category/16344/#musterseiten
https://shop.hueber.de/de/catalog/product/view/id/20037/s/der-zerbrochene-krug-leseheft/category/16344/#musterseiten
https://shop.hueber.de/de/catalog/product/view/id/23368/s/die-raeuber-leseheft-cd/category/16344/#musterseiten
https://shop.hueber.de/de/catalog/product/view/id/25283/s/die-bremer-stadtmusikanten-leseheft/category/16344/#musterseiten
https://shop.hueber.de/de/catalog/product/view/id/23796/s/werther-leseheft-cd/category/16344/#musterseiten

