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Vážení přátelé,

v letošním roce potěšíme naší novou učebnicí Jana und Dino 
naše nejmenší žáky, kteří se učí němčinu již v první a druhé 
třídě. Příběh holčičky, které se vyklube v dětském pokoji 
z vajíčka malý dinosaurek, děti jistě zaujme.  

Pokračovat pak mohou učebnicí  s  příběhem dětské party 
Paul, Lisa & Co., jejíž poslední díl A1.2. vyjde již letos na jaře.  

K oblíbené učebnici pro starší žáky Beste Freunde vycházejí každým rokem nové doplň-
kové komponenty – letošní nabídku zpestří Grammatikheft a aplikace pro tablety a 
chytré telefony.   

Již ukončenou učebnicovou řadu pro střední školy Super!  obohatíme atraktivním doplň-
kovým materiálem pro zpestření výuky: digitalizovanou učebnicí ke 3. dílu, která je al-
ternativou k interaktivní učebnici a umožňuje navíc práci ve virtuální skupině. Vyučujícím, 
kteří se potýkají s heterogenními skupinami vzniklými přechodem ze základní školy na 
střední, usnadní práci kopírovací předlohy pro diferencovanou výuku. Uživatelé učeb-
nice Super! navíc dostanou zdarma přístup k nejlepším videoklipům z produkce naklada-
telství včetně pracovních listů vhodných pro střední školy.

K dokončené učebnicové řada Schritte international Neu pokračujeme ve vydávání 
rozšířených slovníčků XXL (5. a 6. díl) a dalších doplňkových materiálů (Spiele Kopier-
vorlagen, Intensivtrainer, Testtrainer aj.)

Pro pokročilé studenty z řad mládeže vychází další díl učebnice Mit uns C1, která je urče-
na v první řadě gymnáziím se zkouškou DSD.

Kontinuálně se rozšiřuje také nabídka profesně orientovaných materiálů, řada Im Beruf 
Neu se např.  rozroste o díly A2 a C1.  

Vzhledem k omezenému prostoru může být tento katalog pouze výběrem titulů, úplnou 
nabídku včetně doplňkových materiálů najdete v německém katalogu a na webových 
stránkách www.hueber.de. 

Aktuální informace přináší vedle webových stránek také náš elektronický newsletter.  

Přeji Vám mnoho úspěchů i zábavy s učebnicemi nakladatelství 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
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Základní škola
třída: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

věk: 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nepovinná 
výuka                                                 Němčina jako 1. cizí jazyk

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

Kikus Planetino A1 Planet A2, B1

Tamtam Pingpong neu A2, B1

Němčina jako 2. cizí jazyk

Beste Freunde A1

Planet plus A1

Planet A1

Pingpong neu A1

Němčina na víceletém gymnáziu

Beste Freunde A1, A2

Planet A1, A2

Planet plus A1, A2

Pingpong A1, A2
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Střední škola
1. 2. 3. 4. 

15 16 17 18

Němčina jako 1. cizí jazyk
(maturita B2)

Mit uns B2

Ausblick B2

Sicher B2

Němčina jako 2. cizí 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

Němčina na víceletém gymnáziu
(maturita B1)

Beste Freunde A2, B1

Planet A2, B1

Pingpong A2, B1

Němčina na víceletém gymnáziu
(maturita B2)

Mit uns B1, B2

Ausblick B1, B2

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

Kdo jsou Jana a Dino? Podnikavá holčička a zvědavý brontosaurek. 
Veselí malí hrdinové nové učebnice pro žáky 1. a 2. třídy uvedou 
děti do světa němčiny tak, jak je jim to blízké: hrou, písničkami, 
příběhy a pohybem. 

• učení se na základě napodobování, v 1. díle pouze poslech a mluvení
• 4 videoklipy s animovanými příběhy Jany a Dina
• barevný pracovní sešit

Spielerisch Deutsch lernen
S barevně ilustrovanými pracovními sešity pro děti předškolního 
věku a 1. stupně ZŠ, které jsou rozdělené podle obtížnosti (úroveň 
0 – 3), se naučí děti hravým způsobem základům německé 
gramatiky a slovní zásoby.

• Wortschatz-Trainer - nahrávky všech slovíček zdarma ke stažení
• Lieder und Reime - písničky s notami a obrázky na vymalování
• Lernkrimis – četby pro děti, audio nahrávky příběhů zdarma ke stažení

1
učebnice 101061-4
pracovní sešit 111061-1
mediální paket (CD + DVD) 121061-8
interaktivní učebnice 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 Schulkeller 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

Nová učebnice pro 1. stupeň naučí žáky hravou a zábavnou 
formou základy komunikace v němčině a dovede je ve dvou nebo 
třech dílech na úroveň A1. 

• osvědčený koncept příběhů party kamarádů 
• pestrá paleta typologie cvičení, zážitkové učení
• pomalejší start a mírnější progresi umožňuje přípravný díl starter (lze 

vynechat)
• vhodné i pro kroužky  

Starter A1.1 A1.2 
NEU

učebnice 001559-7 301559-4 601559-1

pracovní sešit 011559-4 311559-1 611559-8

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

interaktivní učebnice 041559-5 341559-2 připravujeme

Planetino
www.hueber.de/planetino

Osvědčená učebnicová řada pro žáky 1. stupně ZŠ s postavičkou 
Planetina naučí děti základy němčiny hravě a všemi smysly a 
klade důraz na činnosti, při kterých se děti naučí jazyk jakoby 
„mimochodem“.  

• hry, rýmy, písničky a svěží dialogy
• v pracovním sešitě cvičení se stříháním, lepením
• extra příloha pro oslavu typických svátků včetně divadelních scének
• ucelená řada Planetino – Planet (plus) pro výuku 1. cizího jazyka od 3. do 9. 

ročníku

1 2 3
učebnice 301577-8 301578-5 301579-2
pracovní sešit 311577-5 311578-2 311579-9
audio-CD k učebnici 331577-9 331578-6 331579-3
metodická příručka 321577-2 321578-9 321579-6
četba Besuch aus Planetanien 541577-4 - -

A1

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

Oblíbená učebnicová řada postavená na příběhu party kamarádů 
je určena žákům, kteří začínají s němčinou na 2. stupni na ZŠ nebo 
nižším stupni víceletých gymnázií. Emocionální vazba na postavy a 
učení se v kontextu příběhu usnadňují zapamatování slovní zásoby 
i gramatických struktur.

• 4 díly českého vydání až do úrovně A2.2. (slovíčka, gramatika, překlad 
pokynů, tipy k učení, sebehodnocení, fonetika a reálie ve srovnání s českým 
prostředím)

• atraktivní barevný pracovní sešit s pracovními listy pro aktivity ve dvojicích 
• na konci učebnice přehled gramatiky a německo-český abecední slovníček
• v pracovním sešitě trénink dovedností a fonetika s nahrávkami
• nahrávky slovíček v online-podpoře
• metodická příručka (bez testů) je zdarma ke stažení, testy obdržíte na 

vyžádání s objednávkou na hueber@hueber.cz.
• novinka: aplikace do mobilu/tabletu  s nahrávkami slovíček a cvičení pro 

výslovnost i poslech

Pingpong Neu
www.hueber.de/pingpong-neu

Osvědčenou učebnici pro 2. stupeň  lze ji výhodně zakoupit v 
paketu s rozšířeným slovníčkem. Bližší informace najdete na  
www.hueber.de a na www.hueber.cz.

A1.1 A1.2 A2.1 A2.2 B1.1 B1.2
učebnice 101058-4 (CZ) 301058-2 (CZ) 501058-0 (CZ) 501052-8 301053-7 501053-5
pracovní sešit s CD 161058-6 (CZ) 361058-4 (CZ) 561058-2 (CZ) 561052-0 361053-9 561053-7
audio-CD k učebnici 131058-5 (CZ) 331058-3 (CZ) 531058-1 (CZ) 531052-9 331053-8 531053-6
interaktivní učebnice 221058-7 (CZ) 421058-5 (CZ) 621058-3 631052-8 431053-7 631053-5
metodická příručka www.hueber.cz/beste-freunde 621052-1 421053-0 621053-8
Ferienheft 381051-9 581051-7
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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A1 A2 B1
učebnice 001654-9 001655-6 001656-3
pracovní sešit 011654-6 011655-3 011656-0
audio-CD k učebnici 041654-7 041655-4 041656-1
paket (učebnice + prac. sešit + slovníček) 291654-0 291655-7 --
metodická příručka 021654-3 021655-0 021656-7
slovník N - Č 221654-2 221655-8 --
gramatika Und jetzt ihr! 007338-2
CD-ROM Übungsblätter per Mausklick 401654-5
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Planet plus 
www.hueber.de/planet-plus

Učebnice Planet plus vychází koncepčně z učebnice Planet. 
Vyznačuje se svěží grafi ckou úpravou a přináší nové texty a 
témata, Magazín na konci učebnice obsahuje hry a materiály 
k reáliím. Mezinárodní vydání bude doplněno slovníčkem ke 
stažení na www.hueber.cz.  

• rychlejší progrese
• barevný pracovní sešit
• svěží grafi cká úprava
• nový obsah a témata
• koncepce a gramatická témata zůstávají zachované

Planet
www.hueber.de/planet

Učebnicová řada pro ZŠ a víceletá gymnázia.

• s návazností na Planetino vhodná pro výuku 1. cizího jazyka na 1. stupni
• osvědčená pro 2. cizí jazyk na 2. stupni
• český pracovní sešit k učebnici Planet obsahuje mj. německo-český 

slovníček řazený podle lekcí, výklad gramatiky v češtině, překlad pokynů ke 
cvičením a průvodce strategiemi a technikami učení v češtině.

A1.1 A1.2 A2.1 A2.2
učebnice 001778-2 001779-9 001780-5 001781-2
pracovní sešit 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   NEU 051678-0

A1 A2 B1
učebnice 001678-5 001679-2 001680-8
pracovní sešit 291678-6 (CZ) 291679-3 (CZ) 011680-5
audio-CD k učebnici 041678-3 041679-0 041680-6
metodická příručka 021678-9 021679-6 021680-2
Testtrainer s audio-CD 661678-1 -- --
DVD 281678-9 --
CD-ROM Übungsblätter per 
Mausklick 371678-1
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www.hueber.cz/super

Mladí lidé jsou zvědaví, a tuto zvědavost je třeba v nich probudit. 
Pro vyučování to znamená: témata ze světa mladých a překvapující 
perspektivy. Koncepce učebnice se soustředí na žáka z českého 
prostředí. Vychází ze znalostí a zkušeností, které žáci získali ve 
vyučování angličtiny a mateřského jazyka.

• integrovaný pracovní sešit
• vložené audio-CD s nahrávkami k pracovnímu sešitu (fonetika, poslech) 
• souhrnný přehled gramatiky v závěru učebnice
• mírná progrese, systematická příprava na maturitu
• úvodní kurz fonetiky a pravopisu ve vstupním modulu
• kontrastivní fonetika – soustředí se na jevy, které dělají českým mluvčím 

potíže
• v závěru každé lekce shrnující cvičení s klíčem ke gramatickým jevům a 

komunikačním prostředkům (klíč a kontrolní nahrávky na www.hueber.cz)
• na každé vstupní straně modulu popis obrázku, na závěr trénink dovedností
• ojedinělým způsobem zpracované reálie: zajímavosti a projekty zaměřené 

na české, německé a rakouské reálie na pozadí společného kulturního a 
historického kontextu

• nové prvky v mezipředmětových vztazích, např. propojení fonetických cvičení 
s geografi í německy mluvících zemí

Doplňkové materiály: 

• Materialien für berufsbildende Schulen A1, A2: vhodný doplněk pro 
profesně orientovanou výuku na SOŠ a učilištích (kopírovací předlohy)

• Pracovní listy k procvičování gramatiky hravou formou vhodně 
doplňují pestrou paletu opakovacích cvičení v učebnici 

• Metodická příručka včetně testů v pdf-formátu - žádejte na     
hueber@hueber.cz na základě objednávky učebnic

• Online-podpora pro vyučující: rozřazovací testy, ŠVP, tematické plány, 
kopírovací předlohy a další části metodické příručky (bez testů)

• Online-podpora pro žáky: online-cvičení, klíč a nahrávky ke kontrolním 
cvičením na C-stránkách, testy pro žáky

• Novinka: digitalizovaná učebnice (3. díl) je alternativou k interaktivní 
učebnici. Jedná se o online-produkt, se kterým lze pracovat na interaktivní 
tabuli nebo v počítačové učebně.  Bližší informace na hueber@hueber.cz. 

• Připravujeme: DVD s videoklipy A1 – B1 a pracovní listy pro práci 
s heterogenními skupinami k 1. dílu.

A1 - B1

A1 A2 B1
učebnice s prac. sešitem a audio-CD 201063-7 201064-4 201065-1
audio-CD k učebnici 241063-5 241064-2 041063-7
interaktivní učebnice 101063-8 101064-5 --
digitalizovaná učebnice -- -- 011065-0
DVD připravujeme
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Ideen
www.hueber.de/ideen

Být v opozici je pro teeagery typické. Hledání vlastní identity často 
znamená distancovat se od světa dospělých. Učebnice Ideen 
na to reaguje tím, že nabízí mladým neotřelá témata nezřídka 
z exotického prostředí, se kterým žáci nemají osobní zkušenost.

• extrémní situace, které přinášejí výzvy a příběhy, které nutí k zamyšlení – a to 
vše propojené s příběhy všedního dne 

• ideální učebnice pro gymnázia - pro zvídavé žáky a kreativní učitele. 
• vynikající CD-ROM se zábavnými cvičeními ke gramatice a slovní zásobě 

(vložený do pracovního sešitu)
• interaktivní učebnice na zdarma ke stažení na https://cz.hueber.de/hilfe/

downloads
• DVD: zábavný pětidílný příběh Marka a Lucie, kteří se seznámí na 

prázdninové brigádě. 

A1 A2 B1
učebnice 001823-9 001824-6 001825-3
audio-CD k učebnici 051823-4 051824-1 051825-8
pracovní sešit s audio-CD 011823-6 011824-3 011825-0
metodická příručka 021823-3 021824-0 021825-7
DVD 071823-8 -- --
pracovní sešit s audio-CD a 
CD-ROMem 101823-8 101824-5 --

A1 - B1

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

Osvědčená 3-dílná učebnicová řada tematicky vychází ze světa 
teenagerů a využívá zejména pozitivního transferu z výuky 
angličtiny a mateřského jazyka. 

• český pracovní sešit k 1. a 2. dílu: dvojjazyčný slovníček, gramatika a 
pokyny v češtině

• mírná progrese, systematická příprava na státní maturitní zkoušku 
• DVD Příběh dvou teenagerů, kteří se seznámí na chatu. Stoupající obtížnost 

pro úroveň A1 a sekvence k reáliím vhodně doplňují tematické okruhy 
učebnice a hodí se i k učebnici Super!

• interaktivní učebnice na zdarma ke stažení na https://cz.hueber.de/hilfe/
downloads

A1 A2 B1
učebnice 001658-7 001659-4 001660-0
audio-CD k učebnici 051658-2 051659-9 051660-5
pracovní sešit s audio-CD 231658-6 (CZ) 231659-3 (CZ) 011660-7
metodická příručka 041658-5 041659-2 041660-8
DVD 071658-6 -- --

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

Nové vydání učebnice Schritte international staví na osvědčené 
koncepci a přináší svěží příběhy s novými protagonisty.  
Poslechový fotoseriál je doplněn videoklipy z každodenního života 
i pracovního prostředí hlavních postav.

• Medienpaket – praktické balení všech nosičů (audio + DVD) 
• zdarma aplikace ke stažení – všechny nahrávky a videoklipy 
• Fokus Beruf – v každé lekci jedna stránka v pracovním sešitě
• rozšířený slovníček XXL ve stejném rozsahu jako ke staršímu vydání

A1 A2 B1  NEU
učebnice 101082-9 101084-3 101086-7
pracovní sešit s audio-CD 111082-6 111084-0 111086-4
Medienpaket (audio-CD + DVD) 121082-3 121084-7 121086-1
digitální sada 191082-2 191084-6 v príprave
Spielesammlung (sbírka her) 341082-5 341084-9 341086-3
Intensivtrainer s audio-CD 331082-8 331084-2 331086-6
Testtrainer s audio-CD     NEU 351082-2 351084-6 351086-0
Posterset 151082-4 151084-8 151086-2
Deutsch für Ihren Beruf -- 021082-4
im Beruf     NEU -- 031082-1
Prüfungsheft Zertifi kat B1   NEU -- -- 051086-3
Schritte neu Grammatik 011081-0

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

metodická příručka 311082-4 611082-1 311084-8 611084-5 311086-2 611086-9
paket (učebnice + prac. sešit + slov.) 421082-0 721082-7 421084-4 721084-1 -- --
XXL nemecko-český slovník 401082-6 801082-2 401084-0 801084-6 -- --
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Schritte international
www.hueber.de/schritte-international

A1.1 A1.2 A2.1 A2.2 B1.1 B1.2
učebnice s integrovaným prac. 
sešitem a CD k prac. sešitu 001851-2 001852-9 001853-6 001854-3 001855-0 701856-0

metodická příručka 021851-6 021852-3 021853-0 021854-7 021855-4 771856-9
paket (učeb. + prac. sešit + slovníček) 391851-2 391852-0 391853-9 391854-3 391855-0 391856-7
audio CD k učebnici 041851-0 041852-7 041853-4 041854-1 041855-8 741856-8
Posterset 740321-2 820321-7 210344-5 290344-1 -- --
XXL německo-český slovníček 371851-8 371852-5 371853-2 371854-9 371855-6 371856-3
Spielesammlung 741851-3 741853-7 741855-1
Intensivtrainer s audio-CD 011851-9 011853-3 011855-7
Schritte Übungsgrammatik 301911-0
Prüfungstraining Zertifi kat B1 591856-5

A1 - B1

Nadále v prodeji:

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

Nové vydání učebnice Schritte international staví na osvědčené koncepci 
a přináší svěží příběhy s novými protagonisty.  Poslechový fotoseriál je 
doplněn videoklipy z každodenního života i pracovního prostředí hlavních 
postav.

• Medienpaket – praktické balení všech nosičů (audio + DVD) 
• zdarma aplikace ke stažení – všechny nahrávky a videoklipy též pro domácí 

procvičování
• Fokus Beruf – v každé lekci jedna stránka v pracovním sešitě k využití jazyka 

v profesi
• rozšířený slovníček XXL ve stejném rozsahu jako ke staršímu vydání za 

zvýhodněnou cenu v paketu 
• nově v nabídce i celodílné vydání s odděleným pracovním sešitem
• bohatý výběr doplňkových komponent: Intensivtrainer, Testtrainer, Spiele 

– Kopiervorlagen, Digitales Unterrichtspaket, Schritte international Neu – 
Deutsch für Ihren Beruf aj.
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Menschen
www.hueber.de/menschen

Koncepce oblíbené učebnice je postavena na aktuálních 
poznatcích v oblasti výzkumů psychologie učení.

• v každé lekci minipříběh
• obrázkový lexikon všech slovíček
• důraz na efektivitu učení
• online-cvičení na základě výsledků testů "na míru"
• rozšiřující interaktivní cvičení nově na webu na zdarma ke stažení na https://

cz.hueber.de/hilfe/downloads
• Aktionsseiten - pracovní listy pro zábavné aktivity a cvičení ve dvojicích 
• Digitales Unterrichtspaket – interaktivní učebnice + metodická příručka 

na jednom nosiči
• Berufstrainer – doplňkový materiál pro němčinu v profesním uplatnění lze 

používat ve fi remních kurzech i samostatně

A1 A2 B1
učebnice 101901-3 101902-0 101903-7
pracovní sešit s audio-CD 111901-0 111902-7 111903-4
Medienpaket (audio-CD + DVD) 201901-2 201902-9 201903-6
digitální sada pro učitele 241901-0 241902-7 241903-4
kapesní slovníček 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
metodická priručka 121901-7 121902-4 121903-1

A1.1 A1.2 A2.1 A2.2 B1.1 B1.2
učebnice 301901-1 501901-9 301902-8 501902-6 301903-5 501903-3
pracovní sešit s audio-CD 311901-8 511901-6 311902-5 511902-3 311903-2 511903-0
metodická příručka 471901-9 671901-7 471902-6 671902-4 471903-3 671903-1
digitální balíček pro učitele 251901-7 261901-4 251902-4 261902-1 251903-1 261903-8
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Nadále v prodeji:

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

Nová učebnice pro začátečníky je určena zejména mladým 
dospělým, kteří se učí v jazykových kurzech nebo na vysokých 
školách.

• přehledná struktura lekcí, jednoduché a srozumitelné pokyny ke cvičení.
• hodí se i pro kurzy s nižší hodinovou dotací
• každá lekce obsahuje 4 dvojstrany se stejnou strukturou
• na závěr lekce přehled gramatiky, kontrolní cvičení a zajímavý text z oblasti 

reálií
• vhodné i pro individuální výuku nebo dvojice 

Motive
www.hueber.de/motive

Učebnice renomované autorské dvojice (Puchta, Krenn) je určena 
těm, kteří se chtějí učit rychle a efektivně.

• Hodí se zvláště dobře pro kurzy s nižším počtem hodin, intenzivní nebo 

přípravné. Dále ji lze doporučit pro falešné začátečníky.  

• V nabídce je jednodílné nebo třídílné vydání – obojí vede na cílovou úroveň 

B1. 

• Učebnice obsahuje kompaktní přehled gramatiky a komunikačních 

prostředků. 

• V pracovním sešitě slovníček (Lernwortschatz), procvičování psaného 

projevu (Schreibtraining) a výslovnosti (Aussprachetraining).

• Další cvičení pro samostudium v online-podpoře: interaktivní cvičení pro 

studenty, audiotrénink, testy a mnohé další. 

• Metodická podpoře zdarma ke stažení na www.hueber.de/motive.

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

A1 A2
NEU B1

učebnice 016000-6 046000-7 připravujeme
pracovní sešit 026000-3 096000-2 připravujeme
mediální balíček (CD + DVD) 226000-1 236000-8 připravujeme
metodická příručka 036000-0 056000-4 připravujeme
DVD 596000-7 606000-3 připravujeme
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A1 - B1
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AusBlick
www.hueber.de/ausblick

• Učebnice němčiny pro mládež (návaznost na ZŠ viz tabulka na    
str. 1)

• Připravuje na zkoušky: Goethe-Zertifi kat B2, C1, DSD I a DSD II a 
maturitu vyšší úrovně

B1 B2 C1
učebnice 001860-4 001861-1 001862-8
audio-CD k učebnici 031860-5 031861-2 031862-9
pracovní sešit s audio-CD 011860-1 011861-8 011862-5
metodická příručka 021860-8 021861-5 021862-2

B1 - C1

Mit uns
www.hueber.de/mit-uns

Nová učebnice pro pokročilé je určena mladým, především 
studentům gymnázií. Výběrem zajímavých témat a textů nabízí 
nové perspektivy a podněcuje studenty k samostatnému 
vyjadřování názorů. 

• autentické texty ke čtení i poslechu, intenzivní trénink dovedností 
• příprava na zkoušky různých formátů, zvláště pak na DSD II a Goethe-

Zertifi kat B1, B2 a C1
• metodická příručka zdarma ke stažení na www.hueber.de/mit-uns

B1 B2 C1
NEU

učebnice 001060-8 301060-5 601060-2
audio-CD k učebnici a prac. sešitu 021060-2 321060-9 621060-6
pracovní sešit 011060-5 311060-2 611060-9
DVD     NEU 081060-4 --          --

B1 - C1
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Sicher
www.hueber.de/sicher

Koncepce nové učebnice pro pokročilé vychází z osvědčeného 
stavebnicového systému. Je určena všem dospělým, kteří zvládli 
základy komunikace a chtějí se dále zdokonalovat v jazyce, ať už je 
to pro osobní potřebu, studium nebo zaměstnání.

• Lekce se člení podle dovedností. K základním čtyřem nově přistupuje 
kombinovaná dovednost poslech s vizualizací (práce s fi lmem). 

• Ideální pro mladé studenty a výuku na vysokých školách. 
• Díl B1+ opakuje a rozšiřuje učivo osvojené na úrovni.
• Možnost volby mezi celými díly nebo polodíly. 
• Pracovní listy pro profesně orientovanou výuku ke stažení za 

výhodnou cenu na www.hueber.de/downloads
• Mediální paket pro učitele obsahuje audio-CD k učebnici a DVD s 24 

fi lmovými sekvencemi k stavebnicovému prvku „Sehen und Hören“. 
• Digitales Unterrichtspaket – na jednom CD-ROMu interaktivní učebnice i 

interaktivní metodická příručka
• Cvičebnice gramatiky s integrovaným klíčem Sicher! Übungsgrammatik 

obsahuje různorodá cvičení rozdělená do tří úrovní náročnosti.

B1+ B2 B2 aktuell
NEU C1

učebnice 001206-0 001207-7 301207-4 001208-4
pracovní sešit s audio-CD 011206-7 011207-4 311207-1 011208-1
Medienpaket (CD + DVD) 101206-9 101207-6 331207-5 101208-3
metodická příručka 051206-5 051207-2 321207-8 051208-9
digitální sada pro učitele 151206-4 151207-1 -- 151208-8
Berufsmaterialien (PDF-formát) 231206-9 231207-6 -- 231208-3
Übungsgrammatik 301206-7

B2.1
B2.1 

aktuell
NEU

B2.2
B2.2 

aktuell
NEU

C1.1 C1.2

učebnice s integrovaným prac. 
sešitem a audio-CD k prac. sešitu 501207-2 601207-1 701207-0 621207-5 501208-9 701208-7

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

Nadále v prodeji:

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

Řada Menschen im Beruf je určena těm, kteří potřebují speciální 
jazykovou přípravu ve svém oboru – např. v turistickém ruchu 
nebo ve zdravotnictví.

• Důraz na komunikativní dovednosti 
• Poslechová cvičení a texty na čtení vycházejí z konkrétních situací                 

na pracovišti. 
• Navazující cvičení obsahují odbornou slovní zásobu a běžně užívané fráze.
• Vložené audio-CD a alternativně nahrávky v MP3-formátu zdarma ke stažení 

na www.hueber.de/menschen-im-beruf.
•  integrovaný klíč

A1 - C1
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Alltag, Beruf & Co.
www.hueber.de/alltag-beruf

Učebnice pro profesně orientovanou výuku se hodí pro výuku ve 
fi remních kurzech jazykových škol nebo pro vyšší odborné školy.

• Rychlý postup díky poměrně příkré progresi.
• V každé lekci téma probírané ze dvou perspektiv – opakování v obecném 

jazyce a rozšíření komunikačních prostředků přenosem do pracovního 
prostředí.

A1 - B1

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

německý slovníček 151590-4 251590-3 351590-2 451590-1 551590-0 651590-9

metodická příručka 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

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



18

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

Učebnice vychází z potřeb studujících, kteří zvládli základy němčiny 
a chtějí dále rozvíjet své komunikační schopnosti s možností 
profesního uplatnění.

• Důraz na komunikační strategie 
• Dialogy s autentickým kontextem, rolové hry
• Zdarma ke stažení aplikace se všemi nahrávkami a interaktivními testy
• Metodická příručka na www.hueber.de/im-beruf-neu.

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

Cvičebnice odborné slovní zásoby a komunikačních dovedností 
v daném oboru, vhodné i pro samostudium.

A2+/B1
NEU B1+/B2 B2+/C1

učebnice 231190-1 201190-0 připravujeme
pracovní sešit 241190-8 211190-7 připravujeme
audio-CD k učebnici 251190-5 221190-4 připravujeme

úroveň
B1 Pfl ege 321190-3
B1 Erziehung     NEU 361190-1
B1 Reinigung NEU 371190-8
B1 Küche und Restaurant     NEU 351190-4
B1 Technik     NEU připravujeme

B1 - C1

U
če

bn
ic

e 
pr

o 
pr

of
es

ne
 o

ri
en

to
va

no
u 

vý
uk

u

Nadále v prodeji:

Im Beruf 
www.hueber.de/im-beruf
S touto učebnicí mají studující možnost si procvičit své 
komunikativní dovednosti v pracovním prostředí - od 
žádosti o pracovní místo až po kontakt s kolegy a zákazníky.

B1+/B2
učebnice 101190-1
pracovní sešit 131190-2
audio-CD k učebnici 161190-3

B1 / B2
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Schritt für Schritt ins Grammatikland
• jednoduchá a snadno srozumitelná gramatika pro děti od 8 let
• klíč ke stažení
• v nabídce úrovně A1 - A2 nebo A2 - B1

Bildgrammatik Deutsch
• gramatika na bázi ilustrací
• manuál ke stažení zdarma

Kleine Bildgrammatik
• Obrázková gramatika v menším formátu 
• jednoduché konverzační situace pro začátečníky, ideální 

pomůcka na cesty! 

Grammatik leicht
• gramatika pro začátečníky vhodná pro samostudium 
• mírná progrese, krátké kapitoly
• uživatelský jazyk – angličtina

D
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pro děti a mládež

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

pro mládež a dospělé

Grammatik Und jetzt ihr!
• základní gramatika pro mládež
• více než 200 cvičení
• jednoduché formulace

A1 - B1

A1 - B1

A1

A1 - A2

A1 - A2
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Kurzgrammatik Deutsch 
• Stručná gramatika se omezuje ve výběru látky na 

skutečně důležité gramatické struktury a jednoduchá 
vysvětlení. 

• Testy, klíč a seznam nepravidelných sloves.

Grundstufen-Grammatik für 
Deutsch als Fremdsprache
• Oblíbená gramatika v aktualizovaném vydaní zohledňuje 

požadavky Společného evropského referenčního rámce a 
je doplněná o klíč ke cvičením a CD-ROM.

Übungsgrammatik für Anfänger 
• Progresivní výstavba – od jednodušších jevů ke 

složitějším (úroveň A, B, C)
• Nová koncepce s integrovaným klíčem se hodí zvláště 

pro samouky
• Audionahrávky ke cvičením jsou ke stažení za poplatek 

na www.hueber.de.

Übungsgrammatik für die 
Grundstufe 
• kompaktní gramatika pro začátečníky
• nabízí pestrou paletu různých typů cvičení s ilustracemi
• obsahuje klíč ke cvičením a přehled nepravidelných 

sloves

Grammatik – ganz klar!
• osvědčený princip dvojstran - výklad nalevo, cvičení 

napravo
• CD-ROM s nahrávkami  a interaktivními cvičeními

A1 - B1

Schritte neu - Grammatik 
• Gramatika s integrovaným klíčem
• Samostatně nebo jako doplňkový materiál
• Cvičení jsou označena stupněm náročnosti (A1, A2, B1).
• Přehledná grafika (levá strana výklad, pravá strana cvičení)

A1 - B1

A1 - B1

A1 - B1

A1 - B1

A1 - B1

Deutsch Übungsbuch Grammatik
• Každý díl cvičebnice gramatiky obsahuje ca. 500 cvičení 

v kontextu běžných konverzačních témat 
• Rychlá orientace, zábavné ilustrace
• Vysvětlivky a komentáře na okraji stránky

A2 - B2
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Sicher! – Übungsgrammatik
• Gramatika s integrovaným klíčem je vhodná pro 

samostudium i jako doplňkový materiál.
• Gramatické struktury a cvičení jsou označené stupněm 

náročnosti podle úrovní EJP.

Übungsgrammatik für die 
Mittelstufe - aktuell
• princip dvojstran: levá strana - výklad, pravá strana - 

cvičení
• cvičení označené podle náročnosti
• integrovaný klíč, online testy

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     NEU 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)     NEU 111657-6
B1 – C1 Übungsgrammatik für die Mittelstufe 011657-7
B2 – C2 Übungsgrammatik für Fortgeschrittene 007448-8
B2 – C2 Übungsgrammatik für die Oberstufe 207448-6

Übungsgrammatik für die 
Oberstufe
• přepracované vydání gramatiky pro pokročilé
• obsahuje podrobné vysvětlivky s příklady
• integrovaný klíč

B1 - C1

B2 - C2

B1 - C1

Lehr- und Übungsbuch der 
deutschen Grammatik aktuell
• světově proslulá a osvědčená standardní gramatika 
• řešení v klíči i na nahrávkách

A2 - C1
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deutsch üben
Základní řada deutsch üben je rozdělena do tří publikací pro všechny úrovně od 
A1 do C1. Texty vycházejí ze situací všedního dne a jsou široce využitelné. Díky 
názorným ilustracím a klíči je možné pracovat s cvičebnicemi zcela samostatně.

Taschentrainer
Taschentrainer se díky malému formátu výborně hodí i na cesty nebo učení 
po malých časových úsecích. 

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 připravujeme
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 cvičebnice s klíčem zaměřená na jevy, které dělají potíže začátečníkům 
• procvičuje gramatiku, fonetiku, slovní zásobu
• obsahuje nahrávky k poslechu ve formátu mp3 včetně transkripcí

Materiály pro procvičování

Schnelltrainer Deutsch
• ilustrovaná publikace s fotkami kapesního formátu
• přední strana - kvizové otázky k německé gramatice nebo reáliím, zadní 

strana - řešení

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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yPříprava na zkoušky
www.hueber.de/pruefungen

Každá publikace přibližuje obsah a formát dané zkoušky. Vysvětluje, na co je potřeba
se zaměřit, a nabízí autentický materiál na procvičování všech dovedností.

• Modelové testy a tipy k jednotlivým úkolům
• Poslechové texty na audio-CD nebo ke stažení v mp3-formátu
• Řešení a transkripce textů

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

úroveň
A1 Fit fürs Goethe-Zertifi kat A1 001872-7
A2 Fit fürs Österreichische Sprachdiplom A2 001876-5
A2 Fit fürs Goethe-Zertifi kat A2 021873-8
B1 Fit fürs Zertifi kat B1 201651-6
B1 Zertifi kat B1 neu  041868-8
B2 Fit fürs Goethe-Zertifi kat B2     NEU 041873-2
B2 Fit fürs Österreichische Sprachdiplom B2 001877-2
C1 Fit für die DSH 001712-6
C1 Fit fürs Goethe-Zertifi kat C1 001875-8
C2 Fit fürs Goethe-Zertifi kat C2 201875-6

Příprava na zkoušky pro mládež:

Příprava na zkoušky pro dospělé:

Materiály pro lektory:
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Leseclub
• řada pohádek pro děti mladšího školního věku.

Lektüre für Jugendliche
Oblíbená řada četby čerpá náměty pro povídky ze života mládeže 
(láska, přátelství, dobrodružství, koníčky), je psaná živým a přitom 
dobře srozumitelným jazykem a doplněna o barevné ilustrace .

úroveň
A1 Du fi ndest mich nicht! 208580-2
A1 Schatten über der Vergangenheit     NEU 128580-7
A1 Überfall in Mannheim     NEU 168580-5
A2 Rätsel um die chinesische Vase     NEU 068580-6

Nadále v prodeji:

Lese-Novelas
Jednoduché a zábavné texty přinášejí požitek z četby již na nejnižší jazykové 
úrovni. Příběhy čerpají náměty ze života současné mládeže. Nahrávky textů jsou 
k dispozici ke stažení (placený download) na www.hueber.de/downloads. 

Spannender Lernkrimi
Nová řada nabízí detektivní příběhy ke čtení i jako audioknihy. 
Čtení s porozuměním ulehčují ilustrace a vysvětlivky ke slovní 
zásobě. Didaktizace ve formě úkolů umožňují další práci 
s textem a slovní zásobou. 

úroveň knížka knížka s CD
A1 Der Salto und andere Geschichten*  NEU  158580-8
A1 Ein neues Zuhause*     NEU 098580-7
A2 Ein Kuss für Theseus*     NEU 038580-5
A1 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 701672-6
A2 Papierhelden 811672-2 801672-5

* nahrávky příběhů zdarma ke stažení

Četba
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úroveň
A1 Die Bremer Stadtmusikanten 011871-7
A1 Der Hase und der Igel 001871-0
A1 Sindbad der Seefahrer 031871-1
A1 Aladdin und die Wunderlampe 021871-4
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Leichte Literatur
Tato řada přináší klasická díla německé literatury ve formě 
zjednodušené četby. Zábavně a na dostupné jazykové úrovni 
motivuje ke čtení.

Lesehefte Deutsch als 
Fremdsprache 
Soukromý detektiv na stopě zločinu (příběhy o rozsahu ca. 
40 – 70 stran podle stupně obtížnosti).  Knížky jsou v nabídce 
samostatně nebo v kombinaci s CD jako Hörbuch.

Erzählungen
Půvabné příběhy z dílny Leonharda Thomy a dalších autorů 
přinášejí rozptýlení i zamyšlení.  Nenechte si ujít čtenářský 
zážitek!

úroveň knížka knížka 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 knížka knížka 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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Quick-Buzz Das Vokabelduell – Deutsch 
Při této hře se procvičují kromě slovní zásoby také 
schopnost rychle reagovat a kombinační schopnosti. 
Obsahuje 250 kartiček, je vhodná pro začátečníky i mírně 
pokročilé, hrát může 2 – 5 hráčů.

Globetrotter
Hráči se vydávají na cestu kolem světa.  Cestou 
k cíli se snaží navštívit co nejvíce pamětihodností. 
Toho dosáhnou nejlépe, když mají dobrý plán, 
trochu štěstí ve hře a  správně odpovědí na 
otázky.

Ein Wochenende in Berlin
Desková hra zábavným způsobem procvičuje jazykové 
dovednosti hráčů  a jejich vědomosti z reálií. Obsahuje 
obrázkové kartičky k pamětihodnostem Berlína s otázkami 
pro dvě úrovně náročnosti.

Sprachmemo Deutsch 
• pexesa k různým tematickým okruhům pro začátečníky
• jedna sada obsahuje 108 kartiček (54 párů)  
• Koff er obsahuje: Zu Hause, Unterwegs Einkaufen, Essen, Trinken; Schule, 

Arbeit, Freizeit; Zählen, Messen, Wiegen; Natur und Tiere

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 Koff er mit 6 Themen 229586-7
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A2 - C2

Wortverdreher Deutsch 
Zábavná hra na procvičování slovní zásoby je 
postavená na principu hádání slov, ve kterých jsou 
zpřeházená písmena. Součástí hry jsou kartičky s 500 
slovíčky, přesýpací hodiny (hraje se na čas), hrací plán 
a další pomůcky.  A1 - A2
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Interpol ermittelt
V této detektivní hře pro 2 – 6 hráčů se procvičuje 
dovednost klást ty správné otázky. Cílem je samozřejmě 
vyluštit spletité záhady detektivních příběhů a odhalit 
pachatele. Ten je jedním z hráčů a vyhraje, pokud se mu 
podaří uprchnout.

Deutschland entdecken 
V této hře navštíví hráči atraktivní turistické cíle 
v Německu. Jejich úspěch závisí na tom, zda dokážou 
správně odpovědět na otázky z oblasti geografie, 
historie i současnosti Německa.

Gute Reise!
Základem této deskové hry je 100 příběhů, které se staly  na 
cestách a při kterých se stalo něco neočekávaného. Hráči 
se pomocí správných odpovědí snaží co nejrychleji řešit 
překvapivé situace, a tím se dostanou co nejrychleji k věcem 
potřebným na cestu. Zvítězí ten, kdo si nejrychleji sbalí kufr.
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Könnten Sie Deutsche(r) werden?
Otestujte se hravě z německé historie, politiky a 
společenských věd.  V přiložené brožurce najdete "tahák" 
s cennými údaji - čísla, data, fakta o Německu. Hra 
obsahuje 500 kvízových otázek.

Wanderwörter
Hráči mají za úkol zjistit původ německých slov, kde 
zdomácněla a jak se přitom změnil jejich význam. Při 
poznávání slov zažijete mnoho překvapení!

úroveň
A1 - A2 Wortverdreher Deutsch     NEU 089586-1
A1+ Quick-Buzz Das Vokabelduell – Deutsch 699586-2
A2 Globetrotter     NEU 289586-9
A2 - C2 Ein Wochenende in Berlin 659586-4
A2 - B1 Interpol ermittelt 739586-9
A2 - B1 Deutschland entdecken 859586-2
A2 - B2 Gute Reise! 039586-6
B1 - B2 Könnten Sie Deutsche(r) werden? 549586-8
B2 Wanderwörter 519586-7

A2 - B1

A2 - B1

A2 - B2

B2

B2
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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 ...  
• atraktivní doplňkové materiály ve formě kopírovacích předloh
• rychlá a fl exibilní příprava, pestrá paleta úkolů

Sprachrätsel Deutsch – Landeskunde
• materiál k reáliím zábavnou formou kvízů a hádanek
• vtipně ilustrované úkoly

Lustige Sprachrätsel Deutsch
• sbírka zábavných křížovek, rébusů a hádanek s klíčem

Landeskunde aktiv 
www.landeskundeaktiv.com
• reálie německy mluvících zemí - 12 témat každodenní konverzace jako 

kontakty, jídlo a pití, bydlení, rodina, přátelé, láska, zdraví či krása
• ke stažení: audio nahrávky, pracovní listy, poslechové texty

A2
učebnice 181741-1
audio-CD k učebnici 201741-4
metodická příručka 191741-8

extr@ auf Deutsch
Situační komedie - příběhy Američana v Berlíně. Ideální pro věkovou skupinu 14 - 20 
let, se stoupající náročností od A2 do B1.

Další doplňkové 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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