
Titul Slov. komponent Obsahuje Dostupnosť

Tamburin 
Slovníček Nem.-sl. Slovníček

na stiahnutie zadarmo na 
www.sk.hueber.de

Planetino 1, 2 Pracovný zošit Samostatné vydanie pre slovenský trh
na stiahnutie zadarmo na 
www.sk.hueber.de

Beste Freunde 1

Učebnica
Pracovný zošit
Audio-CD
Metodická príručka

Samostatné vydanie pre slovenský trh

v predaji

MP zadarmo - objednávky na 
miriam.rajnohova@oxico.sk

Beste Freunde 2

Učebnica
Pracovný zošit
Audio-CD
Metodická príručka

Samostatné vydanie pre slovenský trh
v predaji

MP v príprave (2016)

Planet 1 (A1.1, A1.2)
Planet 2 (A2)

Pracovný zošit Samostatné vydanie pre slovenský trh v predaji

Planet 3 Slovníček nem.-sl. Slovíčka chronologicky podľa lekcií
na stiahnutie zadarmo na 
www.sk.hueber.de

Pingpong neu 1, 2 Rozšírený slovníček
Slovíčka chronologicky podľa lekcií, 
výklad gramatiky, preklad pokynov                                 
k cvičeniam, abecedne zoradený slovníček

v predaji

Pingpong neu 3 Slovníček nem.-sl. Slovíčka chronologicky podľa lekcií
na stiahnutie zadarmo na 
www.sk.hueber.de

Super 1
Učebnica 
Pracovný zošit

Samostatné vydanie pre slovenský trh v predaji

Super 2
Učebnica 
Pracovný zošit

Samostatné vydanie pre slovenský trh v predaji

Ideen 1, 2 Pracovný zošit Samostatné vydanie pre slovenský trh v predaji

Ideen 3 Slovníček nem.-sl.
na stiahnutie zadarmo na 
www.sk.hueber.de

Deutsch.com 1, 2 Pracovný zošit Samostatné vydanie pre slovenský trh v predaji

Deutsch.com 3 Slovníček nem.-sl.
na stiahnutie zadarmo na 
www.sk.hueber.de

Tangram aktuell 1 
Rozšírený slovníček
(Glossar XXL)

Nem.-sl. slovníček, tipy ako sa učiť, 
výklad gramatiky, preklad pokynov                    
k cvičeniam

v predaji

Delfin 1, 2 Pracovný zošit
nem.-sl. slovníček, tipy, ako sa učiť, 
projekty, reálie, príprava na maturitu

Themen aktuell 
1, 2, Zertifikatsband

Pracovný zošit
nem.-sl. slovníček, výklad gramatiky, 
pokyny ku cvičeniam v slovenčine

AusBlick 1, 2 Slovníček nem.-sl.
na stiahnutie zadarmo na 
www.sk.hueber.de

Schritte International 
1, 2, 3, 4, 5, 6

Rozšírený slovníček
(Glossar XXL)

Nem.-sl. slovníček, tipy ako sa učiť, 
výklad gramatiky, projekty, preklad 
pokynov k cvičeniam

v predaji

Menschen A2, B1 Slovníček nem.-sl.
na stiahnutie zadarmo na 
www.sk.hueber.de

Motive A1 Slovníček nem.-sl.
na stiahnutie zadarmo na 
www.sk.hueber.de


