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Učebnica s integrovanou cvičebnicou a audio CD 
sa sústredí na slovnú zásobu často používaných 
výrazov a slovných spojení potrebných v cestov-
nom ruchu. Kniha je vhodná pre žiakov hotelových 
škôl a dospelých poslucháčov bez vstupných vedo-
mostí. Precvičuje komunikáciu v hoteli v rôznych 
situáciách. Dôraz je kladený na ústny prejav                  
a počúvanie s porozumením.
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Menschen im Beruf
TOURISMUS

i bližšie informácie 

Učebnica s integrovanou cvičebnicou a audio CD 
sprostredkuje a precvičuje slovnú zásobu často 
používaných výrazov a slovných spojení potrebných 
v cestovnom ruchu. Precvičuje z perspektívy 
zamestnanca komunikáciu v rôznych situáciách -      
v reštaurácii, na výletoch, pri odhlasovaní sa                
z hotela a pod. Dôraz je kladený na ústny prejav         
a počúvanie s porozumením.

i bližšie informácie 

A1

Menschen im Beruf
TOURISMUS

A2

Pracovný zošit určený pre mladých ako aj 
dospelých záujemcov o gastronómiu, ktorí sa chcú 
naučiť komunikovať po nemecky na vedomostnej 
úrovni A1. Kniha obsahuje slovnú zásobu na témy: 
pracovné oblečenie, kuchynské náčinie a prístroje, 
činnosti v kuchyni, hygiena, pokrmy a recepty.

Einstieg Beruf
KÜCHE

A1NOVÉ

i bližšie informácie 

Učebnica s integrovaným pracovným zošitom            
a vloženým audio CD je určená predovšetkým pre 
žiakov hotelových škôl, ktorí nemajú žiadne 
vstupné vedomosti. Zoznamuje žiakov s odborným 
jazykom z oblasti hoteliérstva od úplných začiatkov. 
V ponuke je k titulu aj metodická príručka.

Zimmer frei
aktuelle Ausgabe

A1

i bližšie informácie 

Ja, gerne!

Učebnica s integrovaným audio CD je určená 
predovšetkým pre žiakov hotelových škôl, ktorí 
nemajú žiadne vstupné vedomosti. Zoznamuje s 
jazykom od úplných začiatkov a orientuje sa na 
slovnú zásobu v hoteliérstve.
Ďalšie komponenty: metodická príručka a riešenia 
k učebnici (PDF-formát)

A1

i bližšie informácie 

Pracovný zošit určený pre mladých ako aj 
dospelých záujemcov o hoteliérstvo, ktorí chcú 
zvládnuť nemeckú komunikáciu na vedomostnej 
úrovni A1. Kniha obsahuje slovnú zásobu na témy: 
pracovné oblečenie, pracovné činnosti, hygiena, 
prístroje a čistiace prostriedky, plánovanie, 
bezpečnosť pri práci a pod.

Einstieg Beruf
REINIGUNG

A1

i bližšie informácie 
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Učebnica s integrovaným pracovným zošitom          
a audio CD je určená pre žiakov hotelových škôl        
a záujemcov, ktorí sa chcú naučiť komunikovať po 
nemecky na vedomostnej úrovni A2 v prostredí 
reštaurácií, pohostinstiev a hotelov.
Ďalšie komponenty: metodická príručka

2

Herzlich willkommen
aktuelle Ausgabe

i bližšie informácie 

Učebnica s integrovaným audio CD sa venuje 
potrebám zamestnancov v odbore pohostinstva        
a hoteliérstva. Precvičuje sa hlavne odborná slovná 
zásoba v ústnom prejave a písomnej komunikácii.

i bližšie informácie 

A2

Erfolgreich in Gastro-
nomie und Hotellerie

A2  - B1

Učebnica s integrovaným MP3-CD je vhodná pre 
študentov odborných škôl ako aj pre firemnú 
výučbu. V 20 dvojstranových lekciách sprostredku-
je odbornú nemčinu pre gastronómiu a hote-   
liérstvo.

DEUTSCH FÜR DEINEN JOB
Gastronomie

Učebnica v dvoch dieloch vhodná pre študentov 
hotelových akadémií a pracovníkov v oblasti 
pohostinstva a hoteliérstva. Prvý diel Gespräche 
führen sa venuje komunikácii so zákazníkom, druhý 
diel Korrespondenz kladie dôraz na písomný prejav. 
Kniha obsahuje navyše projekty, rolové hry a prak-
ticky orientované cvičenia.
Ďalšie komponenty: audio CD, metodická príručka

DEUTSCH IM HOTEL - Gespräche führen
DEUTSCH IM HOTEL - Korrespondenz

B1

https://shop.hueber.de/de/reihen-und-lehrwerke/deutsch-im-hotel.html 
https://shop.hueber.de/de/reihen-und-lehrwerke/deutsch-im-hotel.html i bližšie informácie 

Učebnica s integrovaných audio-CD určená žiakom 
SOŠ a pracovníkom v oblasti cestovného ruchu. Jej 
obsahom je odborná komunikácia v základných 
oblastiach cestovného ruchu - v hoteliérstve, vere-
jnom stravovaní, cestovných kanceláriách. Odráža 
reálne situácie, do ktorých sa dostávajú recepčné, 
hoteloví manažéri, čašníci či sprievodcovia.

Deutsch
im Tourismus

Im Beruf Neu
FACHWORTSCHATZTRAINER
Küche und Restaurant

Doplnkový materiál radu Im Beruf neu je ideálna 
kombinácia odborného slovníčka s cvičebnicou.

NOVÉ

Deutsch in der Gastro-
nomie und Hotellerie

A2  - C1 i bližšie informácie 

i bližšie informácie 


