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Vážení priatelia,

v tomto roku potešíme novou učebnicou Jana und Dino našich najmenších žiakov, ktorí 
začínajú s nemčinou už v 1. alebo 2. ročníku na základných školách. Príbeh dievčatka, ktorej 
sa vyliahne v detskej izbe z vajíčka malý dinosaurík, deti iste zaujme.

Nadviazať môžu učebnicou s príbehom skupinky detí Paul, Lisa & Co, ktorej posledný diel 
A1.2 vyjde už tento rok na jar.

K obľúbenej učebnici pre starších žiakov Beste Freunde vychádzajú nové doplnkové 
komponenty – tohtoročnú ponuku spestrí Grammatikheft a aplikácia pre mobily a tablety.

Už ukončený učebnicový rad pre stredné školy Super! obohatíme o atraktívne doplnkové 
materiály na spestrenie výučby: digitalizovanú učebnicu k 3. dielu, ktorá je alternatívou 
k interaktívnej učebnici  a naviac umožňuje prácu vo virtuálnej skupine. Vyučujúcim, ktorí 
pracujú s heterogénnymi skupinami vzniknutými prechodom zo základných škôl na stredné 
školy, uľahčia prácu kopírovateľné predlohy na diferencovanú výučbu. Školy pracujúce 
s učebnicou Super! navyše dostanú zadarmo prístup k najlepším videoklipom z produkcie 
vydavateľstva vrátane pracovných listov vhodných pre stredné školy.

K dokončenému učebnicovému radu Schritte international Neu pokračujeme vo 
vydávaní rozšírených slovníčkov XXL a ďalších doplnkových materiálov (Spielesammlung, 
Intensivtrainer, Testtrainer atď.)

Pre pokročilých mladých študentov vychádza ďalší diel učebnice Mit uns C1, ktorá je určená 
v prvom rade pre gymnáziá so skúškou DSD.

Kontinuálne sa rozširuje aj ponuka profesijne orientovaných materiálov, napr. rad Im Beruf 
Neu sa rozrastie o diely A2 a C1.

Vzhľadom k obmedzenému priestoru môže byť tento katalóg iba výberom titulov, 
kompletnú ponuku vrátane doplnkových materiálov nájdete v nemeckom katalógu a na 
webových stránkach sk.hueber.de. 

Aktuálne informácie prináša okrem webových stránok aj náš elektronický newsletter. 

Prajem Vám veľa úspechov a zábavy s učebnicemi vydavateľstva Hueber!

PhDr. Veronika Hutarová
reprezentantka vydavateľstva Hueber Verlag 
pre Českú republiku a Slovenskú republiku

Hueber Verlag GmbH & Co. KG     
Vilímovská 19
160 00 Praha 6- Dejvice
Česká republika 
Tel: +420 235 363 203 
mobil: +420 603 52 39 51
e-mail: hueber@hueber.cz

Informácie a poradenstvo pre 
Slovenskú republiku:

Mgr. Miriam Rajnohová
mobil: +421 917 611 497
e-mail: rajnohova@hueber.cz  
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Prehľad učebníc a ich využitie    3 – 4  

Učebnice pre základné školy – I. stupeň   5 – 6  

Učebnice pre základné školy a osemročné gymnáziá               7 – 8  

Učebnice pre stredné školy  - začiatočníci                                 9 - 10   

Učebnice pre stredné školy - pokročilí   11        

Učebnice pre  dospelých - začiatočníci                                     12 – 14 
 
Učebnice pre dospelých - pokročilí                                           15         

Príprava na skúšky                                                                  16         

Učebnice pre profesijne orientovanú výučbu   17 – 18  

Gramatiky                                                                                       19 – 20   

Materiály na precvičovanie                                                        21 – 22   

Doplnkové materiály                                                                   23 – 24   
  

rad odporúčaný MŠVVaŠ SR

tematické plány

nemecko-slovenský slovníček 

ďalšie materiály na stiahnutie

digitalizovaná učebnica     

interaktívne hry a cvičenia

slovenská verzia učebnice a prac. zošita     

novinka

aplikácia na stiahnutie do mobilu/tabletu

moodle platforma

DVD

slovenská verzia pracovného zošita
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Základná škola
ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

prima
7.

sekunda
8. 

tercia
9.

kvarta

vek: 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nepovinné 
vyučovanie                                                 ZŠ - nemčina ako 1. cudzí jazyk

Jana und Dino Paul, Lisa & Co 
Starter, A1 Beste Freunde A2,  B1

Kikus Planetino A1 Planet A2, B1

Tamtam Pingpong neu A2, B1

Spielerisch 
Deutsch 
lernen

ZŠ - nemčina ako 2. cudzí jazyk 

Beste Freunde A1

Planet plus A1

Planet A1

Pingpong neu A1

8-ročné gymnázium

Beste Freunde A1, A2

Planet A1, A2

Planet plus A1, A2

Pingpong A1, A2
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Stredná škola
1.

kvinta
2. 

sexta
3. 

septima
4. 

oktáva

15 16 17 18

SŠ - nemčina ako 1. cudzí jazyk   
(maturita B2)

Mit uns B2

Ausblick B2

Sicher B2

em neu Hauptkurs B2

Ziel B2

SŠ - nemčina ako 2. cudzí jazyk 
(maturita B1)

Super! A1, A2, B1

Ideen A1, A2, B1

deutsch.com A1, A2, B1

Schritte international (neu) A1, A2, B1

Themen aktuell A1, A2, B1

Tangram aktuell A1, A2, B1

Delfin A1, A2, B1

8-ročné gymnázium
(maturita B1)

Beste Freunde A2, B1

Planet A2, B1

Pingpong A2, B1

8-ročné gymnázium
(maturita B2)

Mit uns B1, B2

Ausblick B1, B2

Sicher B1, B2

em neu Brückenkurs, Hauptkurs B1, B2

Ziel B1, B2
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Jana und Dino
www.hueber.de/jana-und-dino

Hľadáme: nových priateľov. Našli sme: Janu a Dina! Veselí malí 
hrdinovia novej učebnice pre deti 1. a 2. ročníka ZŠ prezentujú 
nemecký jazyk z úplne inej strany. Deti spolu s Janou a Dinom 
objavujú cez pohyb, hry, pesničky a rýmy nemecký svet farieb, 
čísiel, zvierat...

• učenie na základe imitácie – zameranie na počúvanie a rozprávanie
• videá s animovanými príbehmi Jany a Dina 
• farebne spracovaný pracovný zošit
• rytmizované učenie s veselými hádankami a úlohami na maľovanie či 

strihanie, ktoré podnecujú k rozprávaniu

Spielerisch Deutsch lernen
Farebne ilustrované pracovné knižky pre deti predškolského 
veku a 1. stupňa ZŠ rozdelené podľa náročnosti (úroveň 0 – 3) 
sprostredkujú deťom základné jazykové znalosti z nemeckého 
jazyka - slovnej zásoby ako aj gramatiky.

• Wortschatz-Trainer - nahrávky všetkých slovíčok zadarmo na stiahnutie
• Lieder und Reime - pesničky s notami a obrázkami na vymaľovanie
• Lernkrimis – čítanky pre deti, audio nahrávky príbehov zadarmo na stiahnutie 

1
učebnica 101061-4
pracovný zošit 111061-1
mediálny balíček (CD + DVD) 121061-8
interaktívna učebnica 141061-2

Erste Wörter und Sätze 009470-7
Erste Wörter und Sätze  - neue Geschichten 189470-2
Wortschatz und Grammatik 1 019470-4
Wortschatz und Grammatik 1 - neue Geschichten 159470-1
Wortschatzerweiterung und Grammatik 2 029470-1
Wortschatzerweiterung und Grammatik 2 - neue Geschichten 129470-0
Wortschatzvertiefung und Grammatik 3 039470-8
Wortschatzvertiefung und Grammatik 3 - neue Geschichten 199470-9
Wortschatz-Trainer – Grundwortschatz – neue Geschichten 309470-4
Wortschatz-Trainer – Aufbauwortschatz – neue Geschichten 319470-1
Grundwortschatz-Rätsel für das 1. Schuljahr 109470-6
Grundwortschatz-Rätsel für das 2. Schuljahr 119470-3
Lieder und Reime 059470-2
Spaß mit ersten Wörtern 089470-3
DaZ-Arbeitsheft Zeit 299470-8
Lernkrimi – Das Monster im SchulkellerI 229470-9
Lernkrimi – Das geheimnisvolle Zeichen 249470-3
Lernkrimi – Die Spur zum Kellerfenster 269470-7
Lernkrimi – Jagd nach dem Reifendieb 209470-5
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Paul, Lisa & Co 
www.hueber.de/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 
• intuitívne vyučovanie, mierna progresia
• cvičenia, v ktorých si žiaci odvodia gramatické pravidlá sami 
• farebne spracovaný pracovný zošit
• Paul, Lisa & Co Starter umožňuje hravo a bez gramatiky pomalý vstup do 

nemeckého jazyka
• metodická príručka zadarmo na stiahnutie
• testy ku každej lekcii na stiahnutie

Starter A1.1 A1.2

učebnica 001559-7 301559-4 601559-1

pracovný zošit 011559-4 311559-1 611559-8

audio-CD k učebnici 021559-1 321559-8 621559-5

interaktívna učebnica 041559-5 341559-2 v príprave

Planetino
www.hueber.de/planetino

Každé dieťa sa dokáže naučiť cudzí jazyk – ak učebnica hovorí 
jazykom detí. Preto Planetino, určený pre 1. stupeň ZŠ, umožňuje  
spoznávať nemčinu hravo a pomocou všetkých zmyslov. Hry, 
rýmy a piesne striedané so skupinovými hrami a cvičeniami so 
strihaním či lepením podporujú koncentráciu a záujem. 

• pracovné zošity k Planetino 1 a 2  - aj v slovenskej verzii 
• Planetino a Planet - ucelený rad pre výučbu nemčiny ako 1. cudzieho jazyka 

od 3. do 9.  ročníka s výstupnou úrovňou B1
• online interaktívne cvičenia pre žiakov

1 2 3
učebnica 301577-8 301578-5 301579-2
pracovný zošit 411577-4 (SK) 411578-1 (SK) 311579-9
audio-CD k učebnici 331577-9 331578-6 331579-3
metodická príručka 321577-2 321578-9 321579-6
čítanie Besuch aus Planetanien 541577-4 - -

A1

A1
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Beste Freunde
www.hueber.de/beste-freunde

Tínedžeri sa učia najradšej spolu a jeden od druhého.                
Beste Freunde sú preto postavené na príbehu skupinky priateľov, 
ktorí sprevádzajú žiakov cez svoje príbehy a prežívanie všedných 
dní, a tým im uľahčujú zapamätanie si nových slov a gramatických 
štruktúr.
Rad je určený žiakom základných škôl a osemročných 
gymnázií, ktorí začínajú s nemčinou ako s 2. cudzím jazykom.

• plne regionalizované slovenské vydanie učebnice a prac. zošita  A1.1 + A1.2  
a pracovného zošita A2.1

• mierna progresia a cvičenia, kde si žiaci odvodia gramatické pravidlá sami 
• pútavo spracovaný farebný pracovný zošit
• slovenské metodické príručky A1.1 a A1.2 s testami v PDF-formáte      

(žiadajte na: rajnohova@hueber.cz)
• online interaktívne cvičenia pre žiakov

Pingpong Neu
www.hueber.de/pingpong-neu

Známy trojdielny učebnicový rad s miernou progresiou určený 
žiakom, ktorí začínajú s nemčinou na 2. stupni ZŠ alebo 
viacročných gymnáziách.

• online interaktívne cvičenia pre žiakov
• Grammatik Und jetzt ihr! – 200 doplnkových úloh na precvičovanie gramatiky 
• CD-ROM Übungsblätter per Mausklick – program na generovanie rôznych 

cvičení
• vedie k skúške Zertifikat Deutsch

A1.1 A1.2 A2.1 A2.2 B1.1 B1.2
učebnica 101059-1 (SK) 301059-9 (SK) 301059-9 501052-8 301053-7 501053-5
pracovný zošit s CD 161059-3 (SK) 361059-1 (SK) (SK) 561052-0 361053-9 561053-7
audio-CD k učebnici 131059-2 331059-0 331052-0 531052-9 331053-8 531053-6
interaktívna učebnica 431051-3 631051-1 431052-0 631052-8 431053-7 631053-5
metodická príručka 421051-6 621051-4 421052-3 621052-1 421053-0 621053-8
Ferienheft 381051-9 v príprave
Mein Grammatikheft 391051-6 591051-4 v príprave
DVD 251051-9 251052-6
Testtrainer + CD 071051-5 071052-2 071053-9
Leseheft 081051-2 081052-9
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Planet plus 
www.hueber.de/planet-plus

Nové šesťdielne prepracované vydanie učebnice Planet je určené 
žiakom ZŠ a osemročných gymnázií, ktorí začínajú s nemeckým 
jazykom ako s 1. cudzím jazykom. 
Planetino a Planet (plus) - ucelený rad pre výučbu nemčiny ako
1. cudzieho jazyka od 3. do 9.  ročníka s výstupnou úrovňou B1.

• rýchlejšia progresia
• farebný pracovný zošit
• svieža grafická úprava
• nový obsah a témy
• koncepcia a gramatická progresia zostávajú zachované

Planet
www.hueber.de/planet

Trojdielny rad je určený žiakom ZŠ a osemročných gymnázií, 
ktorí začínajú s nemčinou ako s 1. cudzím jazykom. Autentický 
jazyk používaný dnešnou mládežou približuje komunikačné 
situácie v škole, rodine a s priateľmi. 
• rýchlejšia progresia 
• pracovné zošity A1 a A2  - aj v slovenskej verzii 
• online interaktívne cvičenia pre žiakov

A1.1 A1.2 A2.1 A2.2
učebnica 001778-2 001779-9 001780-5 001781-2
pracovný zošit 011778-9 011779-6 011780-2 011781-9
audio-CD k učebnici 021778-6 021779-3 021780-9 021781-6
DVD 051778-7 051780-0
Testtrainer + audio-CD 051678-0

A1 A2 B1
učebnica 001678-5 001679-2 001680-8

pracovný zošit A1.1   431678-2 (SK)
A1.2   441678-9 (SK) 431679-9 (SK) 011680-5

audio-CD k učebnici 041678-3 041679-0 041680-6
paket (učebnica + prac. zošit) A1.1   461678-3 (SK) 461679-0 (SK) 461679-0
metodická príručka 021678-9 021679-6 021680-2
Testtrainer s audio-CD 661678-1 -- --
DVD 281678-9 --
CD-ROM Übungsblatter 371678-1
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www.hueber.sk/super

Mladí ľudia sú zvedaví a túto zvedavosť je potrebné v nich 
prebudiť. Pre vyučovanie to znamená: témy zo sveta mladých a 
prekvapujúce perspektívy. Učebnica navyše vychádza zo znalostí a 
skúseností, ktoré žiaci získali na vyučovaní prvého cudzieho jazyka 
a slovenčiny, čím podporuje a uľahčuje učenie ďalšieho cudzieho 
jazyka.

• učebnica vypracovaná špeciálne pre slovenské stredné školy - sústredí 
na študenta zo slovenského prostredia  (v ponímaní gramatiky, slovnej 
zásoby, fonetiky aj reálií. 

• mierna progresia, systematické príprava na maturitu
• atraktívne témy a texty pre mládež
• cvičenia, v ktorých si žiaci odvodia gramatické pravidlá sami 
• vložené audio CD k prac. zošitu:  sú nahrávky k fonetickým cvičeniam a na 

tréning zručností (počúvanie s porozumením)
• zaujímavosti a projekty zamerané na slovenské, nemecké a rakúske reálie 

na pozadí spoločného kultúrneho a historického kontextu
• audioorálne cvičenia, ktoré slúžia na automatizáciu prebratých 

komunikačných prostriedkov
• kopírovacie predlohy k hrám na spestrenie vyučovania
• testy po každej lekcii
• zaraďovacie testy
• metodická príručka s testami a kopírovatelnými materiálmi v PDF-formá-

te (žiadajte na: rajnohova@hueber.cz)
• online interaktívne cvičenia pre študentov
• bonusy pri zakúpení viac ako 15 učebníc

A1 A2 B1
učebnica s prac. zošitom a audio-CD 201063-7 201064-4 201065-1
audio-CD k učebnici 241063-5 241064-2 041065-1
interaktívna učebnica (CZ) 101063-8 101064-5 --

A1 - B1

Ideálny doplnok k učebnici pre stredné odborné školy:

Materialien für berufsbildende 
Schulen - Kopiervorlagen
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Ideen
www.hueber.de/ideen

Byť v opozícii je pre tínežerov typické. Hľadajú svoju identitu, často 
aj cez dočasné dištancovanie sa od sveta dospelých. Trojdielny 
rad učebníc pre stredné školy, zvlášť gymnáziá, preniká do 
sveta mládeže cez zaujímavé, často extrémne témy hľadajúce 
hranice možného, cez idoly, s ktorými sa mladí môžu dentifikovať.

• svižná progresia, obohatená slovná zásoba
• témy oslovujúce a aktivizujúce tínedžerov
• pracovné zošity A1 a A2  - aj v slovenskej verzii 
• online interaktívne cvičenia pre študentov
• interaktívna učebnica zadarmo na stiahnutie
• CD-ROM s interaktívnymi cvičeniami ku gramatike a slovnej zásobe zadarmo 

na stiahnutie

A1 A2 B1
učebnica 001823-9 001824-6 001825-3
audio-CD k učebnici 051823-4 051824-1 051825-8
pracovný zošit  s audio-CD 271823-6 (SK) 271824-3 (SK) 011825-0
metodická príručka 021823-3 021824-0 021825-7
DVD 071823-8 -- --

A1 - B1

deutsch.com
www.hueber.de/deutsch-com

Osvedčený trojdielny rad učebníc využíva získané znalosti 
študentov z iných jazykov – vedomosti z materinského jazyka 
ako aj ďalších osvojených jazykov aktívne zapája a transformuje   
do výučby nemeckého jazyka. 

• mierna progresia, systematické príprava na maturitu
• farebný moderný layout oslovujúci mládež
• pracovné zošity A1 a A2  - aj v slovenskej verzii 
• online interaktívne cvičenia pre študentov
• interaktívna učebnica zadarmo na stiahnutie

A1 A2 B1
učebnica 001658-7 001659-4 001660-0
audio-CD k učebnici 051658-2 051659-9 051660-5
pracovný zošit s audio-CD 271658-4 (SK) 271659-1 (SK) 011660-7
metodická príručka 041658-5 041659-2 041660-8
DVD 071658-6 -- --

A1 - B1
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Schritte International Neu
www.hueber.de/schritte-international-neu

Kompletne aktualizované vydanie spája nové obsahy a fotopríbehy 
so známou progresiou a osvědčenou koncepciou. Učebnica je 
obohatená o krátke videoklipy a ďalšie doplnkové materiály a 
cvičenia. 
• možnosť voľby medzi celými dielmi (učebnica a prac. zošit) alebo poldielmi 

(učebnica s integrovaným pracovným zošitom) 
• ponuka cvičení pre heterogénne skupiny
• zaraďovacie testy

A1 A2 B1
učebnica 101082-9 101084-3 101086-7
pracovný zošit s audio-CD 111082-6 111084-0 111086-4
mediálny balíček (audio-CD + DVD) 121082-3 121084-7 121086-1
digitálny balíček pre učiteľa 191082-2 191084-6 v príprave
Spielesammlung (zbierka hier) 341082-5 341084-9 341086-3
Intensivtrainer s audio-CD 331082-8 341084-9 331086-6
Testtrainer s audio-CD 351082-2 351084-6 351086-0
Posterset 151082-4 151084-8 151086-2
Trainingsbuch zu Schritte plus neu 657493-7 -- --
Deutsch für Ihren Beruf -- 021082-4
im Beruf -- 031082-1
Prüfungsheft Zertifikat B1 -- -- 051086-3
Schritte neu Grammatik 011081-0

A1.1 A1.2 A2.1 A2.2 B1.1 B1.2
učebnica s integrovaným prac. 
zošitom a audio-CD k prac. zošitu 301082-7 601082-4 301084-1 601084-8 301086-5 601086-2

metodická príručka 311082-4 611082-1 311084-8 611084-5 311086-2 611086-9
paket (učebnica + prac. zošit + 
slovník) 451082-1 471082-5 v príprave v príprave -- --

XXL nemecko-slovenský slovník 441082-4 461082-8 841084-4 v príprave -- --
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Schritte International
www.hueber.de/schritte-international

A1.1 A1.2 A2.1 A2.2 B1.1 B1.2
učebnica s integrovaným prac. 
zošitom a CD k prac. zošitu 001851-2 001852-9 001853-6 001854-3 001855-0 701856-0

metodická príručka 021851-6 021852-3 021853-0 021854-7 021855-4 771856-9
paket (učeb + prac. zošit + slovník) 431851-9 431852-6 431853-3 431854-0 4318557 4318564
audio CD k učebnici 041851-0 041852-7 041853-4 041854-1 041855-8 741856-8
plagáty k príbehu 740321-2 820321-7 210344-5 290344-1 -- --
XXL nemecko-slovenský slovník 421851-2 421852-9 421853-6 421854-3 421855-0 421856-7
Spielesammlung 741851-3 741853-7 741855-1
Intensivtrainer s audio-CD 011851-9 011853-3 011855-7
Schritte Übungsgrammatik 301911-0
Prüfungstraining Zertifikat B1 591856-5
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Menschen
www.hueber.de/menschen

Ľudia si väčšinou pamätajú to, čo sa ich osobne dotýka. A najviac 
sa nás dotýka práve to, čo sa týka ľudí samotných! Preto sa 
v Menschen točí všetko okolo ľudí. Ich príbehy vzbudzujú záujem 
a zapájajú pri učení aj emocionálnu stránu osobnosti. 

• možnosť voľby medzi celými dielmi (učebnica a prac. zošit) alebo poldielmi 
(učebnica s integrovaným pracovným zošitom)

• autonómia učenia – aktivity a široký výber materiálov na samoštúdium
• videá, audiotréning, online cvičenia pre poslucháčov
• zaraďovacie testy
• digitálny balíček pre učiteľa: kompletná príprava učiteľa na vyučovanie, 

obsahuje interaktívnu učebnicu, mediálny archív s materiálmi z učebnice 
(obrázky, texty, audionahrávky) a interaktívnu metodickú príručku 

A1 A2 B1
učebnica 101901-3 101902-0 101903-7
pracovný zošit s audio-CD 111901-0 111902-7 111903-4
mediálny balíček (audio-CD + DVD) 201901-2 201902-9 201903-6
digitálny balíček pre učiteľa 241901-0 241902-7 241903-4
vreckový nemecký slovník 731901-8 731902-5 731903-2
Intensivtrainer s audio-CD 041901-2 041902-9 141903-5
Testtrainer s audio-CD 031901-5 031902-2 131903-8
Berufstrainer s audio-CD 961901-7 961902-4 961903-1

A1.1 A1.2 A2.1 A2.2 B1.1 B1.2
učebnica 301901-1 501901-9 301902-8 501902-6 301903-5 501903-3
pracovný zošit a audio-CD 311901-8 511901-6 311902-5 511902-3 311903-2 511903-0
metodická príručka 471901-9 671901-7 471902-6 671902-4 471903-3 671903-1
digitálny balíček pre učiteľa 251901-7 261901-4 251902-4 261902-1 251903-1 261903-8
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Aj naďalej v našej ponuke:

www.hueber.de/themen-aktuell www.hueber.de/delfin www.hueber.de/tangram-aktuell
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Starten wir
www.hueber.de/starten-wir

Zapojiť sa do rozprávania – pridať sa k učeniu! Nový rad Starten 
wir privedie poslucháčov úplne jednoducho a plynulo z nuly na 
„To už viem…“. Ústrednou témou učebnice je pritom životný 
štýl mladých ľudí žijúcich vo svete počítačov, tabletov a 
smartfónov.

• ideálna pre mladých poslucháčov v jazykových kurzoch alebo vysoké školy
• práca s učebnicou bez dlhých príprav: intuitívne vystavané úlohy a cvičenia
• vysoká motivácia: od cvičení vždy k praktickým úlohám
• metodická príručka: zadarmo na stiahnutie
• v príprave: Intensivtrainer, Testheft

Motive
www.hueber.de/motive

Kto sa sústredene venuje jednej veci, príde skôr do cieľa! Motive 
je preto postavený na jasných štruktúrach, ktoré umožnia rýchle 
objavenie nového a prepojenie s už naučeným.

• ideálna pre tých, ktorí sa chcú učiť rýchlo, ako aj pre falošných 
začiatočníkov

• vhodná pre kurzy s nižším počtom hodín
• možnosť voľby medzi jednodielnym (A1 – B1) alebo trojdielnym (A1, A2, B1) 

vydaním 
• metodická príručka: zadarmo na stiahnutie
• zaraďovacie testy

A1 A2 B1 A1 – B1 
učebnica 001880-2 001881-9 001882-6 001878-9
audio-CD k učebnici 061880-4 061881-1 061882-8 061878-1
pracovný zošit  s MP3-audio-CD 031880-3 031881-0 031882-7 031878-0

A1 A2 B1
učebnica 016000-6 046000-7 v príprave
pracovný zošit 026000-3 096000-2 v príprave
mediálny balíček (CD + DVD) 226000-1 236000-8 v príprave
metodická príručka 036000-0 056000-4 v príprave
DVD 596000-7 606000-3 v prípraveU
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A1 - B1
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AusBlick
www.hueber.de/ausblick

Nemčina pre pokročilých – a všetci pozerajú zdesene? Určite 
ale nie s učebnicou Ausblick, ktorá študentov povzbudzuje 
k samostatnému rozmýšľaniu a vyjadreniu vlastného názoru 
na témy prezentované textami z internetu, z mládežníckych 
časopisov a literatúry pre mladých.
  
• systematická príprava na vyššiu maturitu B2 a skúšky Goethe-Zertifikat B2, 

C1, DSD I a DSD II
• online interaktívne cvičenia pre študentov

B1 B2 C1
učebnica 001860-4 001861-1 001862-8
audio-CD k učebnici 031860-5 031861-2 031862-9
pracovný zošit  s audio-CD 011860-1 011861-8 011862-5
metodická príručka 021860-8 021861-5 021862-2

B1 - C1

Mit uns
www.hueber.de/mit-uns

S Mit uns bude učenie nemčiny hračkou! Témy nového učebni- 
cového radu pre pokročilých sú prezentované sympatickými 
tínedžermi, texty podnecujú k zaujatiu osobného stanoviska   
a nových perspektív.

• systematické príprava na vyššiu maturitu B2
• komunikatívne založená učebnica – v popredí sú zručnosti rozprávanie 

a písanie
• cvičenia, v ktorých si žiaci odvodia gramatické pravidlá sami
• online interaktívne cvičenia pre študentov
• metodická príručka – zadarmo na stiahnutie
• testy ku každej lekcii na stiahnutie

B1 B2 C1
učebnica 001060-8 301060-5 v príprave
audio-CD k učebnici a prac. zošitu 021060-2 321060-9 v príprave
pracovný zošit 011060-5 311060-2 v príprave
DVD 081060-4 --

B1 - C1
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Sicher
www.hueber.de/sicher

Bežný deň, práca, štúdium a vzdelanie – na týchto okruhoch je 
postavená učebnica stavebnicového systému, ktorý má jednotlivé 
lekcie vnútorne vystavavé a rozčlenené podľa zručností 
– čítanie, písanie, počúvanie, rozprávanie, doplnené o ďalšie 
stavebnicové diely: počúvanie s vizualizáciou, slovnú zásobu a 
gramatika.

• ideálna pre mladých poslucháčov v jazykových kurzoch alebo vysoké školy
• vyše 500 interaktívnych online cvičení pre poslucháčov
• možnosť voľby medzi celými dielmi (učebnica a prac. zošit) alebo poldielmi 

(učebnica s integrovaným pracovným zošitom)
• doplnkové materiály pre profesijne orientované kurzy (PDF-formát)
• zaraďovacie testy
• doplnkové texty s úlohami na stiahnutie
• B2 aktuell - aktualizované vydanie so zameraním na nový formát skúšky 

Goethe Zertifikat B2

B1+ B2 B2 aktuell C1
učebnica 001206-0 001207-7 301207-4 001208-4
pracovný zošit s audio-CD 011206-7 011207-4 311207-1 011208-1
mediálny balíček (CD + DVD) 101206-9 101207-6 331207-5 101208-3
metodická príručka 051206-5 051207-2 321207-8 051208-9
digitálny balíček pre učiteľa 151206-4 151207-1 -- 151208-8
Berufsmaterialien (PDF-formát) 231206-9 231207-6 -- 231208-3
Übungsgrammatik 301206-7

B2.1 B2.1 
aktuell B2.2 B2.2 

aktuell C1.1 C1.2

učebnica s integrovaným prac. 
zošitom a audio-CD k prac. zošitu 501207-2 601207-1 701207-0 621207-5 501208-9 701208-7

metodická príručka 571207-1 611207-8 771207-9 631207-2 571208-8 771208-6

Aj naďalej v našej ponuke:

www.hueber.de/ziel www.hueber.de/em-neu
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Menschen im Beruf
www.hueber.de/menschen-in-beruf

Kto musí používať na pracovisku nemecký jazyk, potrebuje 
špeciálny cielený tréning, ktorý sprostredkuje znalosti z daného 
odboru! Rad Menschen im Beruf sprostreduje odborné jazykové 
znalosti pre rôzne pracovné oblasti, ako napr. turizmus, 
ošetrovateľstvo či lekárstvo.

• v centre pozornosti – komunikatívne zručnosti, množstvo praktických úloh 
a cvičení

• systematický nácvik odbornej slovnej zásoby a často používaných fráz cez 
autentické texty 

• texty na počúvanie na vloženom audio-CD alebo na stiahnutie v MP3-
formáte

• ideálna pre mladých poslucháčov v jazykových kurzoch alebo vysoké školy

úroveň
A1 Tourismus  A1 101424-7
A2 Tourismus A2 141424-5
A2 Pflege A2 401190-8
B1 Pflege B1 501190-7
B2/C1 Medizin 701190-5
B1/B2 Telefontraining 151587-4
B1/B2 Bewerbungstraining 121587-3
B1/B2 Schreibtraining 141587-7
B1/B2 Training Besprechen und Präsentieren 131587-0

A1 - C1

Alltag, Beruf & Co.
www.hueber.de/alltag-beruf

Učebnica, ktorá spája nemčinu bežného života s prácou. 
V šiestich dieloch vedie na úroveň B1 a pripravuje na skúšky      
Start Deutsch 1 a 2, ako aj Zertifikat Deutsch.

• vhodná do firemných kurzov jazykových škôl alebo pre vysoké školy
• vzhľadom k pomerne rýchlej progresii a profesijne orientovanej časti je 

vhodné pri prechode z učebnice všeobecného jazyka o jednu úroveň 
„podsadiť“

A1 - B1

A1.1 A1.2 A2.1 A2.2 B1.1 B1.2
uč. s integrovaným prac. zošitom 
a CD k prac. zošitu 101590-9 201590-8 301590-7 401590-6 501590-5 601590-4

nemecký slovník 151590-4 251590-3 351590-2 451590-1 551590-0 651590-9

metodická príručka 181590-5
(PDF) 241590-6 391590-0

(PDF) 441590-4 541590-3 641590-2

audio CD k učebnici 131590-0 231590-9 331590-8 431590-7 531590-6 631590-5
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Im Beruf Neu
www.hueber.de/im-beruf-neu

Žiadosť o prácu, prvý deň v práci, kontakt so zákazníkmi 
a kolegami: Im Beruf Neu je plne zameraný na život v práci. 
Orientuje sa na učiacich, ktorí potrebujú získať zodpovedajúce 
jazykové zručnosti s možnosťou profesijného uplatnenia.

• metodické pokyny ku každej lekcii na stiahnutie
• aplikácia do mobilu so všetkými audio nahrávkami
• testy po každej lekcii

Im Beruf Neu - Fachwortschatztrainer
www.hueber.de/im-beruf-neu

Knižky vhodné pre žiakov odborných škôl a pracovne 
orientované jazykové kurzy, ktorí potrebujú získať slovnú 
zásobu a komunikačné zručnosti z daných oblastí, vhodné aj na 
samoštúdium.

A2+/B1 B1+/B2 B2+/C1
učebnica 231190-1 201190-0 v príprave
pracovný zošit 241190-8 211190-7 v príprave
audio-CD k učebnici 251190-5 221190-4 v príprave

úroveň
B1 Pflege 321190-3
B1 Erziehung 361190-1
B1 Reinigung 371190-8
B1 Küche und Restaurant 351190-4
B1 Technik v príprave

A2 - C1
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Aj naďalej v našej ponuke:

Im Beruf 
www.hueber.de/im-beruf

Komunikácia v akcii. Vzorové situácie na pracovisku v rôznych 
povolaniach, ktoré vás pripravia na novú prácu! Od žiadosti o prácu, 
až po kontakt s kolegami a zákazníkmi.

B1+/B2
učebnica 101190-1
pracovný zošit 131190-2
audio-CD k učebnici 161190-3
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Schritt für Schritt ins Grammatikland
• jednoducho a zrozumiteľne znázornená gramatika pre deti a mládež 

od 8 rokov 
• kľúč v PDF-formáte na stiahnutie
• v ponuke úrovne  A1 – A2 alebo A2 – B1

Bildgrammatik Deutsch 
• gramatika prezentovaná hravo prostredníctvom 

obrázkov a slov
• príručka na prácu s knihou zadarmo na stiahnutie

Kleine Bildgrammatik
• obrázková gramatika v menšom formáte
• jednoduché konverzačné situácie pre začiatočníkov, 

ideálna pomôcka na cesty

Grammatik leicht
• gramatika nemčiny vysvetľovaná v AJ    
• princíp dvojstrán: ľavá strana – výklad,  pravá strana – 

cvičenia
• v ponuke  úrovne A1 a A2
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pre deti a mládež

úroveň
A1 – A2 Schritt für Schritt ins Grammatikland 1 007396-2
A2 – B1 Schritt für Schritt ins Grammatikland 2 017396-9
B1 Grammatik Und jetzt ihr! 007338-2
B1 Grammatik Und jetzt ihr! - kľúč k úlohám 017338-9

pre mládež a dospelých

Grammatik Und jetzt ihr!
• základná gramatika pre mládež
• viac ako 200 cvičení
• jednoduchá formulácia

A1 - B1

A1 - B1

A1

A1 - A2

A1 - A2
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Kurzgrammatik Deutsch 
• stručná gramatika obmedzená na skutočne dôležité 

gramatické štruktúry a jednoduché vysvetlenia 
• obsahuje kľúč a testy

Schritte neu - Grammatik 
• cvičenia sú označené podľa náročnosti
• princíp dvojstrán: ľavá strana – výklad,  pravá strana – 

cvičenia
• kľúč je súčasťou gramatiky

Grundstufen-Grammatik für 
Deutsch als Fremdsprache
• gramatika v aktualizovanom vydaní 
• doplnená o kľúč a CD-ROM

Übungsgrammatik für Anfänger 
• progresívna výstavba – od jednoduchších javov k 

zložitejším    
• obsahuje kľúč 
• audionahrávky k cvičeniam na stiahnutie (za poplatok)

Übungsgrammatik für die 
Grundstufe 
• kompaktná gramatika pre začiatočníkov
• pestrá paleta rôznych cvičení s ilustráciami 
• obsahuje kľúč a prehľad neprav. slovie

Grammatik – ganz klar!
• princíp dvojstrán: ľavá strana – výklad, pravá strana – 

cvičenia
• s CD-ROMom k úlohám na počúvanie a s interaktívnymi 

cvičeniami
A1 - B1

A1 - B1

A1 - B1

A1 - B1

A1 - B1

A1 - B1

Deutsch Übungsbuch Grammatik
• cielený tréning gramatických javov s farebnými 

humornými ilustráciami
• cvičenia označené podľa stupňa náročnosti 
• kľúč je súčasťou gramatiky

A2 - B2



21

D
op

ln
ko

vé
 m

at
er

iá
ly

 - 
G

ra
m

at
ik

y

Sicher! – Übungsgrammatik
• gramatické štruktúry a cvičenia označené podľa 

náročnosti
• obsahuje kľúč

Übungsgrammatik für die 
Mittelstufe
• princíp dvojstrán: ľavá strana – výklad, pravá strana – 

cvičenia
• cvičenia označené podľa náročnosti
• zvlášť kľúč, testy, sebahodnotenie

úroveň
A1 Kleine Bildgrammatik Deutsch 401003-1
A1 Grammatik leicht A1 011721-5
A2 Grammatik leicht A2 021721-2
A1 – A2 Bildgrammatik Deutsch 009742-5
A1 – A2 Deutsch Übungsbuch Grammatik A1 - A2 091721-1
A1 – B1 Grammatik – ganz klar! 051555-4
A1 – B1 Übungsgrammatik für die Grundstufe 107448-7
A1 – B1 Grundstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache 161575-8
A1 – B1 Kurzgrammatik Deutsch 009569-8
A1 – B1 Übungsgrammatik für Anfänger 007447-1
A1 – B1 Schritte neu - Grammatik 011081-0
A2 – B2 Deutsch Übungsbuch Grammatik A2-B2 131721-8
A2 – C1 Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik – aktuell 307255-9
A2 – C1 Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik – aktuell – kľúč k úlohám 407255-8
B1 – C1 Sicher! Übungsgrammatik 301206-7
B1 – C1 Übungsgrammatik für die Mittelstufe aktuell (s online testami) 111657-6
B2 – C2 Übungsgrammatik für Fortgeschrittene 007448-8
B2 – C2 Übungsgrammatik für die Oberstufe 207448-6

Übungsgrammatik für die 
Oberstufe
• prepracované vydanie gramatiky pre pokročilých
• obsahuje kľúčgramatika prezentovaná hravo 

prostredníctvom obrázkov a slov
• príručka na prácu s knihou zadarmo na stiahnutie

B1 - C1

B2 - C2

B1 - C1

Lehr- und Übungsbuch der 
deutschen Grammatik aktuell
• svetovo známa a osvedčená štandardná učebnica 

gramatiky s cvičebnicou 
• zvlášť kľúč

A2 - C1
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deutsch üben
• množstvo rôznorodých cvičení pre všetky úrovne
• Wortschatz & Grammatik: cvičenia na slovnú zásovy a gramatiku ku všetkým 

úrovniam A1 až C1 (s integrovanými riešeniami)
• Hören & Sprechen a Lesen & Schreiben: tréning všetkých zručností k tým 

najdôležitejším témam a príležitostiam na rozhovory v bežnom živote

Taschentrainer
• vreckový formát ideálny na cesty (s integrovanými riešeniami)

A1 A2 B1
Deutsch für Besserwisser 007499-0 017499-7 027499-4

A1 A2 B1 B2 C1
Wortschatz & Grammatik 397493-8 857493-5 487493-0 427493-8 727493-5
Hören & Sprechen (s MP3-CD/MP3-download) 907493-9 677493-1 717493-8 637493-3 v príprave
Lesen & Schreiben 467493-6 517493-0 577493-2 597493-6 697493-5

úroveň
A1 - C1 Präpositionen 007493-3
A1 - B1 Unregelmäßige Verben 157493-2
A1 - C1 Artikel 207493-6
A1 - B1 Wortschatz Grundstufe 057493-3
A1 - A2 Fit in Grammatik 357493-0
B1 Fit in Grammatik 607493-2
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Deutsch für Besserwisser
• zábavná cvičebnica s kľúčom zameraná na problémové javy
• induktívne vysvetlenie gramatiky s tipmi na učenie
• doplnkové fonetické cvičenia
• obsahuje integrované MP3-CD

Precvičovanie gramatiky

Schnelltrainer Deutsch
• knižky s obrázkami a fotkami vreckového formátu v hrebeňovej väzbe
• otázky na prednej strane – kvízové otázky k nemeckej gramatike či 

reáliám, na zadnej strane – riešenia, vysvetlenie a hodnotenie

A1 Ich bin, du bist ... sind Sie? 051741-1
A2 Am liebsten den Superlativ 061741-8
A1 – B1 ein-, um- oder aussteigen? 071741-5
A2 – B1 Wissen Landeskunde Deutschland 081741-2
A1 – B1 1000 Verben im Kopf 211741-1
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yPríprava na skúšky
www.hueber.de/pruefungen

Každá kniha približuje obsah a formát danej skúšky, vysvětluje, na čo je potrebné sa 
pri skúške sústrediť a ponúka autentický materiál na precvičovanie všetkých zručností 
potrebných k zloženiu skúšok: počúvanie, čítanie, písanie, ústny prejav.

• s modelovými testami a tipmi k jednotlivým úlohám
• texty na počúvanie na audio-CD alebo na stiahnutie v MP3-formáte
• súčasť kníh: riešenia a transkripcie textov

úroveň
A1 – A2 Fit für Fit in Deutsch 1 und 2 001870-3
A2 Fit fürs Goethe-Zertifikat A2 / Fit in Deutsch 011873-1
B1 Fit fürs Zertifikat B1 241651-4
A2 – B1 Fit für das DSD I 201860-2
B1 Fit für das DSD I PRO 211860-9
B2 Fit fürs Goethe-Zertifikat B2 031873-5
B2 – C1 Fit für das DSD II 201862-6

úroveň
A1 Fit fürs Goethe-Zertifikat A1 001872-7
A2 Fit fürs Österreichische Sprachdiplom A2 001876-5
A2 Fit fürs Goethe-Zertifikat A2 021873-8
B1 Fit fürs Zertifikat B1 201651-6
B1 Zertifikat B1 neu  041868-8
B2 Fit fürs Goethe-Zertifikat B2 041873-2
B2 Fit fürs Österreichische Sprachdiplom B2 001877-2
C1 Fit für die DSH 001712-6
C1 Fit fürs Goethe-Zertifikat C1 001875-8
C2 Fit fürs Goethe-Zertifikat C2 041868-8

Príprava na skúšky pre mládež:

Príprava na skúšky pre dospelých:

Materiály pre lektorov:
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úroveň
A1 Der Salto und andere Geschichten 158580-8
A1 Ein neues Zuhause 098580-7
A2 Ein Kuss für Theseus 038580-5
A2 Ein Feriencamp voller Überraschungen 008580-4

Leseclub
Rad rozprávok pre deti mladšieho školského veku.

Lektüre für Jugendliche
Obľúbený rad textov s ilustráciami čerpá námety pre poviedky zo 
života mládeže, písaná živým, dobre zrozumiteľným jazykom.  

úroveň
A1+ Du findest mich nicht! 205580-2
A1+ Schatten über der Vergangenheit   128580-7
A1+ Überfall in Mannheim    168580-5
A2 Rätsel um die chinesische Vase     068580-6

Aj naďalej v našej ponuke:

Lese-Novelas
Jednoduché a zábavné texty prinášajú pôžitok z čítania už na najnižšej jazykovej 
úrovni. Nahrávky textov sú k dispozícii na stiahnutie (za poplatok).

Spannender Lernkrimi
Nový rad ponúka napínavé krimi príbehy, stiahnuteľné aj ako 
audio knihy. Vložené úlohy k textom pre žiakov umožňujú 
ďalšiu prácu s textami a slovnou zásobou.

úroveň knižka knižka s CD
A1 Der Salto und andere Geschichten*    158580-8
A1 Ein neues Zuhause* 098580-7
A2 Ein Kuss für Theseus* 038580-5
A2 Ein Feriencamp voller Überraschungen* 008580-4
A2 Träume beißen nicht 911672-1 901672-4
A2 Der Tote im See 111672-9 101672-2
A2 Lea? Nein Danke! 211672-8 201672-1
A2 Jungs sind keine Regenschirme 311672-7 301672-0
A2 Timo darf nicht sterben! 411672-6 401672-9
A2 Das Geheimnis der Statue 511672-5 501672-8
A2 Ein Fall für Tessa 711672-3 701672-3
A2 Papierhelden 811672-2 801672-5

* audio nahrávky príbehov zadarmo na stiahnutie

Čítanky
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Leichte Literatur
Rad prináša klasické diela nemeckej literatúry vo forme 
zjednodušeného čítania. Zábavne a na dostupnej jazykovej 
úrovni motivuje k čítaniu.

Lesehefte Deutsch als 
Fremdsprache 
Krimis mit Carsten Tsara – súkromný detektív na stope zločinu ! 
Príbehy v rozsahu 40 – 70 strán podľa stupňa náročnosti.

Erzählungen
Pôvabné príbehy z dielne Leonharda Thoma a ďalších autorov 
prinášajú rozptýlenie i zamyslenie. Nenechajte si ujsť zážitok 
z čítania!
• zadarmo na stiahnutie: podrobné didaktizované pracovné listy na prácu 

s textom (ku knižkám Das Idealpaar, Der Hundetraum, Eine Frau, ein Mann, 
Berlin, Meyerbeer 26)

úroveň knižka knižka s CD
A2 Siegfrieds Tod 011673-7 001673-7
A2 Faust 111673-6 101673-9
A2 Fräulein Else 211673-5 201673-8
A2 Rumpelstilzchen 311673-4 301673-7
A2 Bergkristall 511673-2 501673-5
A2 Der zerbrochene Krug 411673-3 401673-6
A2 Die Räuber  611673-1 601673-4
A2 Werther 711673-0 701673-3
A2 Die Bremer Stadtmusikanten 811673-9 801673-2

úroveň
A2 Sicher ist nur eins 001669-3
B1 Schöne Augen 001666-2
B1 Der rote Hahn 001668-6
B1 Die Angst und der Tod 001671-6
B1 Die schöne Frau Bär 001667-9
B1 Die ganze Wahrheit 201669-1
B1 Besserwisser 301667-6
B1 Das Wunschhaus und andere Geschichten 001670-9
B1 Der Taubenfütterer und andere Geschichten 201670-7
B1 Der Passagier und andere Geschichten 201666-0
B1 Die Fantasien des Hern Röpke und andere Geschichten 301670-6
B2 Der Ruf der Tagesfische und andere Geschichten 101670-8

úroveň knižka knižka s CD
A1+ Novemberfotos 229597-3 --
A1 - A2 Das Idealpaar 001723-9 001723-2
A2 - B1 Der Hundetraum und andere Verwirrungen -- 011677-5
A2 - B1 Eine Frau, ein Mann -- 021677-2
B1 Berlin, Meyerbeer 26 -- 571735-9
B1 Murmeltiere 219597-6 --
B1+ Engels Federn 861735-9 --
B1 Die Blaumacherin -- 001722-5
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Wortverdreher Deutsch 
Zábavná hra na precvičovanie slovnej zásoby je postavená 
na princípe hádania slov, v ktorých sú poprehadzované 
písmená. Súčasťou hry sú kartičky s 500 slovíčkami.

Quick-Buzz Das Vokabelduell – Deutsch 
V tejto hre sa precvičuje okrem slovnej zásoby taktiež 
schopnosť rýchle reagovať a schopnosť kombinovať. 
Obsahuje 250 kartičiek, je vhodná pre začiatočníkov aj 
mierne pokročilých, hra je určená pre 2 – 5 hráčov.

Globetrotter 
Hráči na ceste okolo sveta objavujú svet! 
Hru vyhráva, kto pomocou šikovného 
plánovania, správneho zodpovedania otázok 
a trochy šťastia príde ako prvý do cieľa.

Ein Wochenende in Berlin
Stolová hra zábavným spôsobom precvičuje jazykové 
zručnosti hráčov a ich vedomosti z reálií. Obsahuje o i. 
hrací plán, obrázkové kartičky k pamätihodnostiam Berlína 
s otázkami (dve úrovne náročnosti), hracie figúrky, kocku, 
štartovacie karty.

Sprachmemo Deutsch 
• pexesá na rôzne tematické okruhy sú určené pre začiatočníkov
• jedna sada obsahuje 108 kartiček (54 párov)

úroveň
A1 Zu Hause 789586-4
A1 Unterwegs 799586-1
A1 Der Mensch 809586-7
A1 Einkaufen, Essen, Trinken 819586-4
A1 Schule, Arbeit, Freizeit 829586-1
A1 Durch das Jahr 839586-8
A1 Farben, Formen, Strukturen 879586-6
A1 Werkzeuge und Haushalt 899586-0
A1 Natur und Tiere 869586-9
A1 Zählen, Messen, Wiegen 889586-3
A1 Koffer mit 6 Themen (1. - 6.) 889586-3
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Interpol ermittelt
V tejto detektívnej hre pre 2 – 6 hráčov sa precvičuje 
zručnosť položiť tie správne otázky. Cieľom je samozrejme 
vylúštiť spletité záhady detektívnych príbehov a odhaliť 
páchateľa. Ten je jedným z hráčov a vyhrá, pokiaľ sa mu 
podarí utiecť.

Deutschland entdecken 
V tejto hre navštívia hráči atraktívne turistické ciele 
v Nemecku. Ich úspech závisí na tom, či dokážu správne 
odpovedať na otázky z oblasti geografie, histórie a 
súčasnosti Nemecka.

Gute Reise!
100 opisov rôznych zážitkov na cestách, kedy sa stanú 
nepredvídateľné a neplánované veci! Hra, kde sa hráči 
snažia pomocou správnych odpovedí čo najrýchlejšie zbaliť 
potrebné veci na cestu.
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Könnten Sie Deutsche(r) werden?
Otestujte sa hravo z oblasti nemeckej histórie, politiky a 
spoločnosti. Keďže test nie je ľahký, v priloženej brožúre 
nájdete „ťahák“ s cennými údajmi – číslami, dátumami a 
faktami o Nemecku. Hra obsahuje 500 kvízových otázok.

Wanderwörter
V hre majú hráči za úlohu zistiť, akou cestou prešli slová z 
Nemecka, kde sa udomácnili, a či a ako sa pritom ich
význam pozmenil - a samozrejme aj naopak: Pri spoznávaní 
slov zažijete veľa prekvapení!

úroveň
A1 - A2 Wortverdreher Deutsch 089586-1
A1+ Quick-Buzz Das Vokabelduell – Deutsch 699586-2
A2 Globetrotter 289586-9
A2 - C2 Ein Wochenende in Berlin 6595864
A2 - B1 Interpol ermittelt 739586-9
A2 - B1 Deutschland entdecken 859586-2
A2 - B2 Gute Reise! 039586-6
B2 Könnten Sie Deutsche(r) werden? 549586-8
B2 Wanderwörter 519586-7
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úroveň
A1 - A2 Zwischendurch mal... Sprechen 371002-4
A1 - A2 Zwischendurch mal... Hören 401002-4
A1 - A2 Zwischendurch mal... Wortschatz 421002-8
A2 - B1 Zwischendurch mal... Landeskunde 301002-5
A1 - B1 Zwischendurch mal ... Lieder 311002-2
A1 - B1 Zwischendurch mal... Spiele 341002-3
A1 - C1 Zwischendurch mal... Gedichte 351002-0
A2 - B2 Zwischendurch mal... kurze Geschichten 361002-7
A1 - B1 Zwischendurch mal... Projekte 391002-8

Zwischendurch mal ...  
• atraktívne doplnkové materiály v podobe kopírovateľných predlôh
• rýchla a flexibilná príprava, rôznorodé typy úloh 

Sprachrätsel Deutsch – Landeskunde
• zábavný materiál k reáliám formou kvízov a hádaniek
• vtipne ilustrované úlohy

Lustige Sprachrätsel Deutsch
• zbierka zábavných krížoviek, rébusov a hádaniek s kľúčom

Landeskunde aktiv
• reálie nemecky hovoriacich krajín - 12 tém bežného života ako Kontakty, 

Jedlo a pitie, Bývanie, Rodina, Priatelia, Láska, Zdravie či Krása 
• praktické úlohy a simulačné situácie
• zadarmo na stiahnutie: audio nahrávky, pracovné listy, texty na počúvanie

A2
učebnica 181741-1
audio-CD k učebnici 201741-4
metodická príručka 191741-8

extr@ auf Deutsch
Situačná komédia - príbehy Američana v Berlíne. Ideálne pre 
vekovú skupinu 14 – 20 rokov, so stúpajúcou náročnosťou 
od A2 do B2.

Ďalšie doplnkové materiály

A2 – B1 extr@ auf Deutsch 301001-8

A1 Lustige Sprachrätsel Deutsch 099581-3

A2 - B2 Sprachrätsel Deutsch – Landeskunde   209581-8
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