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l Vážení přátelé,

věříme, že po turbulencích a výzvách uplynulých let 
přinese rok 2023 do jazykové výuky na školách stabilitu. 
Využití digitálních nástrojů nám výrazně rozšířilo repertoár 
metodických postupů, a navíc se v prezenční výuce můžeme 
těšit z činnostně orientovaných aktivit, které rozvíjejí sociální 
kompetence žáků a působí motivačně.  
Nová generace multimediálních učebnic našeho nakladatelství 

pro takovou kvalitní a pestrou výuku nabízí veškeré předpoklady. K učebnicím Momente 
nebo Vielfalt letos přibude nová edice našeho bestselleru Beste Freunde PLUS, která se 
liší od stávající především inovativním vybavením digitálními nástroji. Žáky potěší zejména 
videoklipy ke gramatice a slovní zásobě. 
Zajímavou novinkou jsou také učebnice pro teenagery Ein tolles Team a Gute Idee! 

Lákavou nabídkou na portále hueber.de/interaktiv nadále zůstává loňská technická 
novinka, a tou je funkce sledování domácích úkolů. Vyučující si mohou založit virtuální třídu 
a sledovat učební pokrok jak u jednotlivých žáků, tak v rámci skupiny. U učebnic Momente a 
Vielfalt nyní také nabízíme v rámci nové generace multimediálních produktů digitalizovanou 
metodickou příručku (Digitaler Unterrichtsplaner). 

Naše vzdělávací nabídka pro vyučující německého jazyka obsahuje pro tento rok jak 
prezenční akce, tak webináře. Zejména se můžete těšit na pokračování webinářů  
s oblíbenými lektory a lektorkami z německy mluvících zemí (např. Lukas Mayrhofer,  
prof. Marion Grein). Naši aktuální nabídku můžete sledovat na www.hueber.de/cz v sekci 
semináře. 

V segmentu profesně orientované výuky pokračujeme ve vydávání dalších dílů učebnice  
Im Berufssprachkurs. V katalogu najdete také celou řadu novinek u doplňkových materiálů, 
ať už se jedná o četby, hry nebo cvičebnice. 

Vzhledem k omezenému prostoru může být tento katalog pouze výběrem titulů, úplnou 
nabídku včetně doplňkových materiálů najdete www.hueber.de/shop. Informace o novinkách 
přinášíme pravidelně na www.hueber.de/cz. 

Aktuální informace přináší vedle webových stránek také náš elektronický newsletter.  

Přeji Vám mnoho úspěchů i zábavy s učebnicemi nakladatelství Hueber! 

PhDr. Veronika Hutarová
reprezentantka nakladatelství Hueber Verlag 
pro Českou republiku a Slovenskou 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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           čes. vydání učebnice/prac. sešitu     

německo-český slovníček 

slovníčky v aplikaci Quizlet

školní vzdělávací programy

tematické plány

rozřazovací testy 

další materiály ke stažení

Legenda

učebnice s kódem

i-učebnice (kód)   

aplikace ke stažení

moodle platforma

videoklipy offline/online

interaktivní hry a cvičení

bonusy
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Základní škola

třída: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
prima

7.
sekunda

8. 
tercie

9.
kvarta

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 (PLUS)
A2,  B1

Kikus Planetino A1 Dabei! A2, B1

Němčina jako 2. cizí jazyk

Beste Freunde (PLUS) 
A1

Dabei! A1

Němčina na víceletém gymnáziu

Beste Freunde (PLUS) A1, A2

Gute Idee! A1, A2

Dabei! A1, A2
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Střední škola

1.
kvinta

2. 
sexta

3. 
septima

4. 
oktáva

15 16 17 18

Němčina jako 1. cizí jazyk
(maturita B2)

Mit uns B1+, B2, (C1)

Vielfalt B1+, B2

Sicher! B2

Němčina jako 2. cizí jazyk 
(maturita B1)

Momente A1, A2, B1

Super! A1, A2, B1

Schritte international neu A1, A2, B1

Gute Idee! A1, A2, B1

Ein tolles Team A1, A2, B1

Němčina na víceletém gymnáziu
(maturita B1)

Gute Idee! A2, B1

Beste Freunde (PLUS) A2, B1

Dabei A2, B1

Super! A2, B1

Schritte international neu A2, B1

Němčina na víceletém gymnáziu
(maturita B2)

Vielfalt B1+, B2

Mit uns B1+, B2

Sicher! B1+, B2

str. 10

str. 15

str. 12
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Paul, Lisa & Co 
www.hueber.de/paul-lisa-co

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  
• metodická přiručka ke stažení na www.hueber.de/paul-lisa-co

Starter A1.1 A1.2
učebnice 001559-7 301559-4 601559-1
pracovní sešit 011559-4 311559-1 611559-8
i-učebnice (kód) 051559-2 351559-9 651559-6
i-pracovní sešit (kód) 061559-9 361559-6 661559-3
audio-CD k učebnici 021559-1 321559-8 621559-5
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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 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
• metodická příručka zdarma ke stažení

1 2
učebnice 101061-4 201061-3
pracovní sešit 111061-1 211061-0
i-učebnice (kód) 151061-9 251061-8
i-pracovní sešit (kód) 171061-3 181061-0
Medienpaket (CD + DVD) 121061-8 221061-7
digitales Videopaket 161061-6 261061-5
maňásek Dino 991061-9
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Beste Freunde
www.hueber.de/cz/beste-freunde

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.

• sledování domácích úkolů na hueber.de/interaktiv
• učební sady slovíček na hravé procvičování quizlet.com/Hueber_cz
• nahrávky slovíček v online-podpoře
• metodickou příručku s testy žádejte s objednávkou na hueber@hueber.cz
• aplikace do mobilu/tabletu se všemi nahrávkami

A1 - B1

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 kódem 171058-2 
(CZ)

371058-0 
(CZ)

571058-8 
(CZ)

671058-7 
(CZ) 258601-8 298601-6

audio-CD k učebnici 131058-5 
(CZ)

331058-3 
(CZ)

531058-1 
(CZ) 531052-9 331053-8 531053-6

i-učebnice (kód) 798601-2 818601-5 208601-4 228601-8 248601-2 288601-0
metodická příručka www.hueber.de/cz/beste-freunde 621052-1 421053-0 621053-8
Ferienheft 381051-9 581051-7
Mein Grammatikheft 391051-6 591051-4 391052-3 591052-1
DVD 251051-9 251052-6
Dig. Videopaket (kód) 271051-3 271052-0 –
Intensivtrainer 101684-5 – – – – -
Testtrainer + CD 071051-5 071052-2 071053-9
Leseheft 081051-2 081052-9 081053-6
Mein Prüfungsheft 411051-9
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aBeste Freunde PLUS
www.hueber.de/beste-freunde-plus

Aktualizované vydání oblíbené učebnice Beste Freunde přináší:

• kromě pracovního sešitu nově i učebnici s kódem
• rozšířený obsah (integrované filmy a videoklipy ke gramatice a slovní zásobě)
• nové materiály k reáliím a projektům  a hádanky

Nové vydání bude vycházet postupně a je v české verzi kompatibilní se starším.

A1.1 A1.2 A2.1 A2.2

učebnice s kódem (CZ) 
711058-5 031051-7 551052-3 připravujeme

pracovní sešit s kódem (CZ) 
721058-2 041051-4 581052-4 připravujeme

i-učebnice (kód) (CZ) 
811058-4 141051-3 681052-3 připravujeme

i-pracovní sešit (kód) (CZ) 
821058-1 151051-0 691052-0 připravujeme

Medienpaket  (CD + DVD) 051051-1 061051-8 661052-9 připravujeme

A1 - B1
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Dabei!
www.hueber.de/dabei

Učebnice Dabei! vychází koncepčně z učebnice Planet. Vyznačuje 
se svěží grafickou úpravou a přináší nové texty a témata. Magazín 
na konci učebnice obsahuje hry a materiály k reáliím. Mezinárodní 
vydání je doplněno slovníčkem ke stažení na na www.hueber.de/cz.  

• rychlejší progrese
• barevný pracovní sešit
• svěží grafická 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 2. 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 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 –
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A1 - B1

A1.1 A1.2 A2.1 A2.2 B1.1 B1.2
učebnice 501778-7 501779-4 501780-0 501781-7 001782-9 001783-6
pracovní sešit 511778-4 511779-1 511780-7 511781-4 011782-6 011783-3
i-učebnice (kód)    701778-5 701779-2 701780-8 701781-5 101782-8 101783-5
i-pracovní sešit (kód)    711778-2 711779-9 711780-5 711781-2 111782-5 111783-2
Medienpaket 
(audio-CD + DVD) 531778-8 531779-5 531780-1 531781-8  – –

Testtrainer + audio-CD 051678-0 601780-9 – –
audio-CD k učebnici – – 021782-3 021783-0
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Super!
www.hueber.de/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. 

• Novinka: nové rozšířené testy (A1 + A2). Žádejte spolu s metodickou 
příručkou při objednávce na hueber@hueber.cz

• součástí učebnice s pracovním sešitem je kód k interaktivní verzi
• souhrnný přehled gramatiky v závěru učebnice
• kontrastivní fonetika – soustředí se na jevy, které dělají českým mluvčím 

potíže
• Digitales Videopaket s integrovanými pracovními listy obsahuje výběr 

nejlepších videoklipů z učebnic Menschen a Schritte international neu 
vhodných pro žáky středních škol. Produkt je přístupný pomocí kódu, DVD 
funguje online i offline.

• pracovní listy pro diferencovanou výuku k 1. dílu ke stažení na         
www.hueber.de/cz/super

A1 - B1

A1 A2 B1
učebnice s prac. sešitem a kódem 201063-7 201064-4 201065-1
audio-CD k učebnici 241063-5 241064-2 041063-7
digitales Videopaket (kód) 111065-9
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Ein tolles Team
www.hueber.de/ein-tolles-team

Nová učebnice pro střední školy staví do popředí komunikaci 
a interakci ve třídě. Zaměřuje se na svět teenagerů ve věku 
středoškoláků, jejich zážitky všedního dne. Témata a situace 
odpovídají jejich zkušenostem.

• integrované filmy
• metodická příručka zadarmo ke stažení
• zajímavé texty k reáliím německy mluvících zemí 

A1.1 A1.2
učebnice s kódem 001810-9 připravujeme
pracovní sešit s kódem 011810-6 připravujeme
i-učebnice 021810-3 připravujeme
i-pracovní sešit 031810-0 připravujeme

A1 - B1
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www.hueber.de/gute-idee

Nová učebnicová řada vycházející z učebnice Ideen nabízí žákům 
napínavé a hlavně nevšední příběhy z celého světa, zavede je  
do pestrého světa mladých v jiných zemích a kulturách.  Témata 
a texty jsou velmi inspirující a podnětné pro konverzaci. Rozšiřují 
mladým obzor a provokují je k vyjádření názoru i sebereflexi. 

• učebnice dává prostor i žákům, kteří mají silné stránky v jiných než jazykových 
předmětech, a to tím, že propojuje němčinu i s ostatními předměty (historie, 
geografie, matematika, biologie)

• interaktivní verze obsahuje integrované filmy (prázdninový příběh Marka a 
Lucie)

• pracovní listy pro mezipředmětovou výuku (CLIL) na www.hueber.de/gute-idee 
• demoverze k i-učebnici: hueber.de/gute-idee/probe

A1 - B1

Ideen
www.hueber.de/ideen

Být v opozici je pro teenagery 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.

• 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 – –
i-učebnice (kód) 738601-0 748601-7 758601-1
i-pracovní sešit (kód) 768601-1 778601-8 788601-5

A1 - B1

A1.1 A1.2 A2.1 A2.2
učebnice s kódem 711823-9 761823-4 501824-1 651824-5
pracovní sešit s kódem 721823-6 771823-1 511824-8 661824-2
Medienpaket 601823-3 621823-7 601824-0 661824-2
i-učebnice 521823-8 541823-2 521824-5 541824-9
i-pracovní sešit 531823-5 551823-9 531824-2 551824-6



11

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.

• interaktivní učebnice a pracovní sešit s integrovanými nahrávkami, videoklipy 
a interaktivními cvičeními (kód)

• Fokus Beruf – v každé lekci jedna stránka v pracovním sešitě
• rozšířený slovníček XXL ve stejném rozsahu jako ke staršímu vydání

A1 A2 B1
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
Spielesammlung (sbírka her) 341082-5 341084-9 341086-3
Intensivtrainer s audio-CD 331082-8 331084-2 331086-6
i-Intensivtrainer 531082-6 531084-0 531086-4
Testtrainer s audio-CD     351082-2 351084-6 351086-0
i-Testtrainer 551082-0 551084-4 551086-8
Posterset 151082-4 151084-8 151086-2
Deutsch für Ihren Beruf – 021082-4
Deutsch im Beruf     – 031082-1
Prüfungsheft Zertifikat B1   – – 051086-3
i-Prüfungsheft Zertifikat Deutsch – – 061086-0
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. sešitu 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 německo-český slovníček 401082-6 801082-2 401084-0 801084-6 ke stažení na
www.hueber.de/cz

i-učebnice s pracovním sešitem (kód) 321082-1 621082-8 321084-5 621084-2 321086-9 621086-6

A1 - B1

Schritte international
www.hueber.de/schritte-international

A1 - B1

Nadále v prodeji:
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www.hueber.de/momente

Nová učebnice pro začátečníky osloví studenty jak svými aktuálními  
tématy, tak pestrou nabídkou podnětů, které usnadňují studentům 
učení. Stejně jako u oblíbené učebnice Menschen je základem lekce 
zajímavý obrázek, „momentka“, který uvozuje minipříběh nebo 
epizodu. Díky tomu je práce s učebnicí poutavá a zábavná. Koncepce 
učebnice jako jedna z prvních  vychází z aktualizovaného Společného 
evropského referenčního rámce (obsahuje např. úlohy k mediaci).

• Novinka: videoklipy ke gramatice
• Novinka: interaktivní metodická příručka (kód) 
• učebnice s kódem k interaktivní verzi (integrované nahrávky a filmy, 

interaktivní cvičení a gramatické animace)
• Bildlexikon – v každé lekci jsou nová slovíčka zobrazena na liště
• na závěr lekce test s možností navázat interaktivními cvičeními, která jsou 

studentům podle výsledku testu ušitá na míru
• navíc materiály k profesně orientované němčině (Fokus Beruf), testy, 

příprava na zkoušky a cvičení k diferencované výuce – každý si vybere podle 
svých zájmů a schopností

• Magazin - pestrá nabídka zajímavých textů i obrazových materiálů k reáliím
• Aktionsseiten - oblíbené pracovní listy pro práci ve dvojicích v příloze 

učebnice
• slovníček ke stažení na www.hueber.de/cz/slovnicky
• Připravujeme: český pracovní sešit

A1.1 A1.2 A2.1 A2.2
učebnice s kódem 001791-1 201791-9 001792-8 201792-6
pracovní sešit s kódem 011791-8 211791-6 011792-5 211792-3
i-učebnice (kód) 621791-9 641791-3 621792-6 641792-0
i-pracovní sešit (kód) 631791-6 651791-0 631792-3 651792-7
Medienpaket  (CD + DVD) 521791-0 521792-7
i-metodická příručka 671791-4 681791-1 671792-1 připravujeme

A1 A2
učebnice s kódem 501791-6 501792-3
pracovní sešit s kódem 511791-3 511792-0
i-učebnice (kód) 601791-5 601792-2
i-pracovní sešit (kód) 611791-2 611792-9
Intensivtrainer s audio online 231791-0 231792-7
i-metodická příručka 661791-7 připravujeme

A1 - B1
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A1 - B1Menschen
www.hueber.de/menschen

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

A1 A2 B1
učebnice 211901-9 211902-6 211903-3
pracovní sešit s audio-CD 111901-0 111902-7 111903-4
i-učebnice 161901-5 258602-6 161903-9
i-pracovní sešit 181901-9 268602-3 181903-3
Intensivtrainer s audio-CD 041901-2 041902-9 141903-5
i-Intensivtrainer 151901-8 151902-5 151903-2
Testtrainer s audio-CD 031901-5 031902-2 131903-8
i-Testtrainer 461901-2 461902-9 461903-6
Berufstrainer s audio-CD 961901-7 961902-4 961903-1
i-Berufstrainer 951901-0 951902-7 951903-4
kapesní slovníček 731901-8 731902-5 731903-2
metodická příručka 121901-7 121902-4 121903-1

A1.1 A1.2 A2.1 A2.2 B1.1 B1.2
učebnice 361901-3 561901-1 361902-0 561902-8 361903-7 561903-5
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
i-učebnice 958601-2 978601-6 018602-0 038602-4 901903-9 911903-6
i-pracovní sešit 968601-9 988601-3 028602-7 048602-1 921903-3 931903-0

Motive
www.hueber.de/motive

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

• pro kurzy s nižším počtem hodin, intenzivní nebo přípravné 
• pro falešné začátečníky

A1 - B1

A1 A2 B1 A1 – B1 
učebnice 001880-2 001881-9 001882-6 001878-9
i-učebnice 101880-1 101881-8 101882-5 101878-8
i-pracovní sešit 131880-2 131881-9 131882-6 131878-9
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
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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-

Zertifikat B1, B2 a C1
• metodická příručka zdarma ke stažení na www.hueber.de/mit-uns
• Digitales Videopaket obsahuje 6 krátkých filmů z oblasti reálií, které jsou 

dostupné online (streaming) i offline (download) přes 
www.hueber.de/interaktiv. Filmy jsou doplněny pracovními listy.

B1 - C1

A1 - B2Akademie Deutsch 
www.hueber.de/akademie-deutsch

Učebnicová řada je určena především studentům a těm, kteří  si 
chtějí znovu projít od začátku základy němčiny a posunout se 
rychle dál. Efektivní učení vede k rychlému pokroku a dává velký 
prostor samostudiu.

A1+ A2+ B1+ B2
učebnice s audio online 101650-0 121650-4 141650-8 161650-2
pracovní sešit s audio 
online 111650-7 131650-1 151650-5 171650-9

i-učebnice 301650-8 321650-2 341650-6 361650-0
i-pracovní sešit 311650-5 331650-9 351650-3 371650-7

B1+ B2 C1
učebnice 001060-8 301060-5 601060-2
audio-CD k učebnici i prac. sešitu 021060-2 321060-9 621060-6
pracovní sešit 011060-5 311060-2 611060-9
digitales Videopaket 091060-1 191060-0          –
i-učebnice 051060-3 351060-0 651060-7
i-pracovní sešit 061060-0 361060-7 661060-4
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Sicher!
www.hueber.de/sicher

• učebnice pro pokročilé studenty
• díl B2 aktuell připravuje na všechny nové mezinárodní zkoušky B2

B1 - C1

Vielfalt
www.hueber.de/vielfalt

Ať žije různorodost – i ve vyučování!  Učit se nový jazyk 
znamená v tomto případě také změnu perspektivy. Nová učebnice 
Vielfalt nabízí různorodý výběr témat i pestrou paletu lidí, kteří se 
za těmito tématy skrývají. Pocházejí z různých kultur i prostředí a 
umožňují učícím se nahlédnout do různých světů. Tím také tato 
učebnice reaguje na nový rozšířený Společný evropský referenční 
rámec, který mj. klade důraz na plurikulturní komponentu. 

• učebnice s kódem pro interaktivní verzi (s integrovanými nahrávkami, 
videoklipy, interaktivními cvičeními) 

• Extra-Beruf – materiál pro profesně orientovanou výuku 
• videoklipy  ke gramatice – k samostatnému učení i do výuky
• Methodenglossar – široká paleta tipů pro interaktivní a kooperativní 

vyučování 

B1 - C1

B1+ B2.1 B2.2 C1
učebnice s pracovním sešitem a kódem 001036-3 201037-8 351037-2 připravujeme
i-učebnice s pracovním sešitem (kód) 021036-7 211037-5 361037-9 připravujeme
i-metodická příručka připravujeme 081037-6 091037-3 připravujeme
Medienpaket 041036-1 221037-2 připravujeme

B1+ B2 B2 
aktuell C1

učebnice 001206-0 001207-7 301207-4 001208-4
pracovní sešit s audio-CD 011206-7 011207-4 311207-1 011208-1
i-učebnice (kód) 068602-5 088602-9 341207-2 228602-5
i-pracovní sešit (kód) 078602-2 098602-6 351207-9 238602-2
Medienpaket (CD + DVD) 101206-9 101207-6 331207-5 101208-3
metodická příručka 051206-5 051207-2 321207-8 051208-9
Digitales Unterrichtspaket 151206-4 151207-1 – 151208-8
Berufsmaterialien 
(PDF-formát) 231206-9 231207-6 – 231208-3

Übungsgrammatik 301206-7
i-Übungsgrammatik (kód) 311206-4
Übungsgrammatik s kódem 401206-6

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

aktuell 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
i-učebnice s integrovaným prac.
sešitem (kód) – 801207-9 – 821207-3 801208-6 821208-0
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www.hueber.de/im-berufssprachkurs

• učebnice pro firemní kurzy 
• učebnice s integrovaným pracovním sešitem  
• trénink kompetencí potřebných pro pracovní uplatnění 
• průřezová témata – využitelné ve všech odvětvích
• příprava na zkoušky Deutsch-Test für den Beruf

A2 - C1

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

A2 - C1

A2+/B1 B1+/B2 B2+/C1
učebnice 231190-1 201190-0 261190-2
pracovní sešit 241190-8 211190-7 271190-9
i-učebnice 831190-5 801190-4 861190-6
i-pracovní sešit 841190-2 811190-1 871190-3
audio-CD k učebnici 251190-5 221190-4 281190-6

Visuelles Fachwörterbuch
Barevné obrázkové slovníky s ilustracemi, fotografiemi a 
vysvětlivkami obsahují všechny odborné termíny daných profesí  
(s audio nahrávkami slovíček ke stažení).

B1

úroveň
B1 Friseurhandwerk 047480-6
B1 Kfz-Mechatronik 027480-2
B1 Einzelhandel 037480-9
B1 Koch/Köchin 057480-3
B1 Hotelfach 067480-0

A2 B1 B1/B2 B2 C1
učebnice s pracovním sešitem a kódem připravujeme 431190-9 531190-8 441190-6 připravujeme
učebnice s pracovním sešitem 
– interaktivní verze (kód) připravujeme 451190-3 551190-2 461190-0 připravujeme



17

Menschen im Beruf
www.hueber.de/menschen-im-beruf

Řada Menschen im Beruf je určena těm, kteří potřebují speciální 
jazykovou přípravu ve svém oboru – např. v turistickém ruchu 
nebo ve zdravotnictví - nebo si chtějí procvičovat kompetence 
specifické pro pracovní prostředí. 

• 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

úroveň učebnice i-učebnice 
(kód)

A1 Tourismus 101424-7 201424-6
A2 Tourismus 141424-5 241424-4
A2 Pflege 301190-9 411190-5
B1 Pflege 501190-7 511190-4
B1/B2 Pflege 601190-6 611190-3
B2/C1 Medizin 701190-5 711190-2
B1/B2 Telefontraining 151587-4 –
A2/B1 Bewerbungstraining 121587-3 –
B1/B2 Schreibtraining 141587-7 –
B1/B2 Training Besprechen und Präsentieren 131587-0 –

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

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

úroveň
B1 Pflege 321190-3
B1 i-cvičebnice Pflege 421190-2
B1 Erziehung 361190-1
B1 Reinigung 371190-8
B1 Küche und Restaurant 351190-4
B1 Technik 311190-6
B1 Einzelhandel 381190-5
B1 Transport und Lager 341190-7
B1 Bau 331190-0
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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 nebo němčina
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A1

A1 - B1

A1 - A2

Kurzgrammatik Deutsch 
• stručná gramatika se omezuje ve výběru látky na 

skutečně důležité gramatické struktury a jednoduchá 
vysvětlení.

• testy, klíč a seznam nepravidelných sloves

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

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

sloves A1 - B1
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Grammatik – ganz klar!
• osvědčený princip dvojstran - výklad nalevo, cvičení 

napravo
• audio nahrávky online ke stažení

A1 - B1

Lehr- und Übungsbuch der 
deutschen Grammatik aktuell
• světově proslulá a osvědčená standardní gramatika 
• řešení v klíči
• online-cvičení na www.hueber.de/die-gelbe
• testy ke stažení na www.hueber.de/shop A2 - C1

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

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

Übungsgrammatik für die 
Oberstufe - aktuell
• přepracované vydání gramatiky pro pokročilé
• obsahuje podrobné vysvětlivky s příklady
• online klíč a online testy

B2 - C2

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.

A1 - B1
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Sicher! – Übungsgrammatik

• Novinka: gramatika s kódem
• díky integrovanému klíči 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

B1 - C1

B1 - C1

A1 - B2

Das Aktuelle Grammatikstudio
• inovativní, lehce srozumitelné animace německé gramatiky
• vizualizace všech důležitých gramatických jevů

úroveň kniha i-kniha
A1 – A2 Schritt für Schritt ins Grammatikland 1 037396-3 –
A2 – B1 Schritt für Schritt ins Grammatikland 2 017396-9 –
B1 Grammatik Und jetzt ihr! 007338-2 –
B1 Grammatik Und jetzt ihr! - klíč k úlohám 017338-9 –
A1 Kleine Bildgrammatik Deutsch 401003-1 –
A1 Grammatik leicht A1 (DE) 051721-3 –
A1 Grammatik leicht A1 (DE - EN) 011721-5 –
A2 Grammatik leicht A2 (DE) 061721-0 –
A2 Grammatik leicht A2 (DE - EN) 021721-2 –
A1 – A2 Bildgrammatik Deutsch 009742-5 –
A1 – A2 Deutsch Übungsbuch Grammatik A1 - A2 091721-1 –
A1 – B1 Grammatik – ganz klar! 051555-4 041555-7
A1 – B1 Übungsgrammatik für die Grundstufe aktuell (s online testy) 117448-4 –
A1 – B1 Grundstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache 181575-2 –
A1 – B1 Kurzgrammatik Deutsch 009569-8 –
A1 – B1 Übungsgrammatik für Anfänger 007447-1 –
A1 – B1 Schritte neu - Grammatik 011081-0 451081-4
B1 Grammatik leicht B1 (DE) 031721-9 –
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 – klíč 407255-8 –

A2 – C1 Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik aktuell – Testheft 
(download) 947255-1 –

B1 – C1 Sicher! Übungsgrammatik
301206-7 311206-4

401206-6
B1 – C1 Übungsgrammatik für die Mittelstufe aktuell (s online testy) 111657-6 –
B2 – C2 Übungsgrammatik für Fortgeschrittene 007448-8 –
B2 – C2 Übungsgrammatik für die Oberstufe aktuell (s online testy) 217448-3 –
A1 Das Aktuelle Gramatikstudio A1 – 401684-9
A2 Das Aktuelle Gramatikstudio A2 – 411684-9
B1 Das Aktuelle Gramatikstudio B1 – 421684-6
B2 Das Aktuelle Gramatikstudio B2 – 431684-3
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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.

• poslechové texty na audio-CD nebo ke stažení v mp3-formátu

Příprava na zkoušky pro mládež:

Příprava na zkoušky pro dospělé:

úroveň kniha i-kniha
A1 Topfit A1 141684-3 –
A1 – A2 Fit für Fit in Deutsch 1 und 2 001870-3 011870-0   
A2 Topfit A2 161684-7 –
A2 Fit fürs Goethe-Zertifikat A2 / Fit in Deutsch 011873-1 061873-6
B1 Topfit B1 181684-1 –
B1 Fit fürs Zertifikat B1 241651-4 061651-0
A2 – B1 Fit für das DSD I 201860-2 221860-6
B1 Fit für das DSD I PRO 211860-9 241860-0
B2 Fit fürs Goethe-Zertifikat B2 031873-5 081873-0
B2 – C1 Fit für das DSD II 201862-6 211862-3

úroveň kniha i-kniha
A1 Fit fürs Goethe-Zertifikat A1 001872-7 011872-4
A2 Fit fürs Österreichische Sprachdiplom A2 001876-5 051873-9   
A2 Fit fürs Goethe-Zertifikat A2 021873-8 051873-9

B1 Prüfung Express – Deutsch-Test für den Beruf 
B1 661651-4 671651-1

B1 Prüfung Express – DSD I Pro 761651-3 771651-0
B1 Fit fürs Zertifikat B1 201651-6 091651-1
B1 Zertifikat B1 neu  041868-8 –
B1 Lesetraining - Zertifikat B1 051684-1 –
B1 Sprechtraining - Zertifikat B1 041684-4 –
B1 Prüfung Express – Zertifikat B1 531651-4 631651-3
B1 Prüfung Express -  telc Deutsch B1 541651-1 611651-9
B2 Prüfung Express – telc Deutsch B2 551651-8 621651-6

B2 Prüfung Express – Deutsch-Test für den Beruf 
B2 681651-8 691651-5

B2 Prüfung Express - ÖSD Zertifikat B1 581651-9 641651-0   
B2 Fit fürs Goethe-Zertifikat B2 041873-2 071873-3
B2 Lesetraining neu für das Goethe-Zertifikat B2 111684-2 –
B2 Fit fürs Österreichische Sprachdiplom B2 001877-2 –
B2 Prüfung Express – Goethe-Zertifikat B2 521651-7 571651-2
B2 Projekt B2 neu (Lehrerbuch mit MP3-CD) 031684-7 –
B2 Projekt B2 neu (Übungsbuch) 021684-0 –
B2 Projekt ÖSD B2 (Lehrerbuch mit MP3-CD) 131684-6 –
B2 Projekt ÖSD B2 (Testbuch) 121684-9 –

B2 Prüfung Express – Österreichisches 
Sprachdiplom B2 581651-9 641651-0

C1 Fit für die DSH 001712-6 –
C1 Fit fürs Goethe-Zertifikat C1 001875-8 –

C1 Prüfung Express – Deutsch-Test für den Beruf 
C1 721651-5 731651-2

C2 Prüfung Express – Goethe-Zertifikat C2 741651-9 751651-6
C2 Fit fürs Goethe-Zertifikat C2 201875-6 –
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A1 A2 B1
Deutsch für Besserwisser 007499-0 017499-7 027499-4

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

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

• Redewendungen - 400 nejpoužívanějších rčení a frází, doplněných veselými 
ilustracemi

• Phonetik - zdarma ke stažení nahrávky a aplikace s demonstračními videoklipy

A1 A2 B1 B2 C1 C2
Wortschatz & Grammatik 397493-8 857493-5 487493-0 427493-8 727493-5 827493-4
Hören & Sprechen 907493-9 677493-1 717493-8 767493-3 747493-9 847493-8
Lesen & Schreiben 467493-6 517493-0 577493-2 597493-6 697493-5 797493-4
Phonetik 017493-5 027493-2 037493-9 – – –
Redewendungen – 047493-6 – – –

DaF Palette
• nová řada gramatických cvičebnic s širokým tematickým záběrem od mírně 

pokročilých po nejvyšší úroveň C2
• klíč v příloze

úroveň DaF-Palette
B1 1: Verb, Adjektiv, Nomen, Präposition 211684-1
B1 2: Verb + Präpositionalobjekt 221684-8
B1 3: Konjunktiv II 231684-5
C1 – C2 4: Präpositionen 241684-2
A2 – B1 5: Adjektivdeklination 251684-9
B1 6: Passiv 261684-6
C1 – C2 7: Umformungen 271684-3
A2 – B2 8: Präpositionen 281684-0
C1 – C2 9: Modalverben 291684-7
A2 – B1 10: Typische Fehler 301684-3
B2 11: Passiv 311684-0
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treffend! Wortschatztraining
Cvičebnice pro děti a mládež obsahuje v každém díle ca. 1800 slovíček a slovních 
spojení s vysvětlením významu. K cvičením je klíč ke stažení. 

Schnelltrainer Deutsch
• praktické kapesní knížky
• testy na přední straně listu
• vysvětlení a řešení na zadní straně

Die Grammatik - Plakate
• formáty A1
• Übungsheft - všechny plakáty jako kopírovací předlohy A4 s návrhy pro výuku
• Testheft – barevné testy použitelné také nezávisle na plakátech

A2+ B1 B2
treffend! 071684-5 091684-9 081684-2

úroveň
A1 – A2 Die Grammatik-Plakate (Übungsheft und 6 Plakate) 021741-0
A1 – A2 Die Grammatik-Plakate (Testheft und 6 Plakate) 031741-7
B1 Die Grammatik-Plakate (Übungsheft und 3 Plakate) 221741-8
A1 – B1 Die Grammatik-Plakate (Übungsheft und 10 Plakate) 311741-0

A2 – B1
Lingoposter: Deutsch lernen im Vorbeigehen
(10 Sprachposter + Trainingskarten + 
Übungsbuch + App)   

769601-0

úroveň
A1 Grammatik     Ich bin, du bist ... sind Sie? 051741-1
A2 Grammatik     Am liebsten den Superlativ 061741-8
A1 – B1 Grammatik     ein-, um- oder aussteigen? 071741-5
A1 – B1 Grammatik     1000 Verben im Kopf 211741-1
A2 – B1 Wissen Landeskunde Deutschland 081741-2

Hörtraining, Lesetraining und Sprechtraining

Řada k tréninku dovedností  pro mládež i dospělé je vhodná i na přípravu  
k maturitě a k mezinárodním zkouškám. 

úroveň
B1 Hörtraining 061684-8
B1 Lesetraining  051684-1
B1 Sprechtraining   041684-4
B2 Hörtraining neu Übungsbuch 321684-7
B2 Hörtraining neu Lehrerbuch 331684-4
B2 Lesetraining neu für das Goethe-Zertifikat B2 111684-2
B2 Schreibtraining für das Goethe-Zertifikat B2 201684-4
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úroveň
A1 Du findest mich nicht!* 208580-2
A1 Schatten über der Vergangenheit* 128580-7
A1 Überfall in Mannheim* 168580-5
A1 Gefährliche Spaziergänge* 178580-2
A2 Rätsel um die chinesische Vase* 068580-6
A2 Mord in der Popakademie* 268580-4
A2 Unter Fischen* 308580-1
B1 Tod einer Diva* 198580-6

Spannender Lernkrimi
Řada detektivních příběhů ke čtení i jako audioknihy. 

Lektüre für Jugendliche
Povídky ze života mládeže jsou psány živým a přitom dobře srozumitelným jazykem 
a doplněny o barevné ilustrace.

Lektüre für Erwachsene
Řada pro dospělé nabízí 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
A1 Der neue Mitbewohner und andere Geschichten* 248580-0
A2 Doros Date und andere Geschichten* 188580-9
A2 Eine Nacht in Berlin* 508580-9
B1 Große Brüder und andere Geschichten* 368580-3
A2 E-Mails aus dem Hühnerstall    NEU 538580-0

* nahrávky příběhů zdarma ke stažení na www.hueber.de/audioservice

knížka knížka s 
audio online 

knížka 
s CD

A1 Der Salto und andere Geschichten – 158580-8 –
A1 Ein neues Zuhause – 098580-7 –
A1 Wie Hund und Katze – 998580-8 –
A1 Ein Feriencamp voller Überraschungen – 008580-4 –
A2 Glück kommt nicht von allein     NEU – 448580-8 –
A2 Einsatz für die Honigbiene!     NEU – 468580-2 –
A2 Liebe und Diebe     NEU – 371684-2  –
A2 Ein Kuss für Theseus – 038580-5 –
A2 Durch den Wind – 988580-1 –
A2 Träume beißen nicht 911672-1 – 901672-4 
A2 Der Tote im See 111672-9 121672-6 101672-2 
A2 Lea? Nein Danke! 211672-8 221672-5 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 721672-0 701672-6 
A2 Papierhelden 811672-2 821672-9 801672-5 
A2 Gefährlicher Ausflug – 298580-5 – 
A2 Ein Rap für Maja – 288580-8 – 
A2 Stress mit Luna und andere Geschichten – 418580-7 – 
B1 Falscher Verdacht – 238580-3 –
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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 

• detektivky a jiné příběhy
• audioknihy na www.hueber.de/shop

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 001673-0
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 Herrn Röpke und andere Geschichten 301670-6
B2 Der Ruf der Tagesfische und andere Geschichten 101670-8
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A1+ Novemberfotos 229597-3 –
A1 - A2 Das Idealpaar 011723-9 001723-2
A2 - B1 Der Hundetraum und andere Verwirrungen – 011677-5
A2 - B1 Eine Frau, ein Mann – 021677-2
A2 - B1 In der Fremde* 031735-6 –
B1 Berlin, Meyerbeer 26 871735-6 –
B1 Murmeltiere 219597-6 –
B1 Die Blaumacherin – 001722-5
B1+ Engels Federn 861735-9 –

* nahrávky příběhů zdarma ke stažení na www.hueber.de/audioservice
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Hry
www.hueber.de/sprachspiele
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Ab in die Tüte!
A jde se nakupovat! Ať už věci denní potřeby nebo luxusní zboží, vše jde do košíku. 
Ale pozor, během nákupu musíte plnit různé úkoly a zároveň dbát na to, abyste 
nezůstali bez peněz!

A1 - B1

Typisch Deutsch

Jazykový génius, chytrák, vtipálek, improvizátor – nebo přece jen notorický smolař? 
Pro každého z těchto hráčů má hra v zásobě odpovídající žetony.  Úkolem hráčů je 
získat co nejvíce těchto žetonů jako odměnu za správné odpovědi z oblasti zvyků a 
obyčejů i jazykových, kulturních a kulinářských zvláštností.

A2+

PuzzQuiz - Typisch Berlin

Kombinace puzzle a kvízu vás provede zábavným způsobem Berlínem. Hra obsahuje 
téměř 200 kvizových otázek a úkolů. Vyhrává hráč, který jako první dosadí do hracího 
plánu všechny své části skládačky. 

A2+

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.

A1 - A2

Gib mir ein A!
Znáte hru Země, město...? Hra Gib mir ein A! je založená na principu této hry. Hráči hledají 
slova na počáteční písmena na kartičkách nebo slovíčka podle slovních druhů či témat. 
Součástí hry je 108 hracích karet a tabulka na psaní.  

A1 NEU

Sprachmemo Deutsch
• pexesa k různým tematickým okruhům pro začátečníky
• jedna sada obsahuje 108 kartiček (54 párů)  

A1

Zu Hause 789586-4 Farben, Formen, Strukturen 879586-6
Unterwegs 799586-1 Werkzeuge und Haushalt 899586-0
Der Mensch 809586-7 Natur und Tiere 869586-9
Einkaufen, Essen, Trinken 819586-4 Zählen, Messen, Wiegen 889586-3
Schule, Arbeit, Freizeit 829586-1 Durch das Jahr 839586-8
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úroveň
A1 Gib mir ein A!     NEU 619587-3
A1 - A2 Wortverdreher Deutsch 089586-1
A2+ PuzzQuiz – Typisch Berlin 299586-6
A1 - B1 Ab in die Tüte! 449586-9
A1+ Quick buzz – Das Vokabelduell 699586-2
A2 Globetrotter 289586-9
A2 Typisch Deutsch 919586-3
B1 - C1 Ein Wochenende in Berlin 659586-4
A2 - B1 Interpol ermittelt 739586-9
A2 - B1 Deutschland entdecken 859586-2
A2 - B2 Gute Reise! 039586-6
A2 – B2 Quick buzz – das Sprachduell 939586-7

Quick buzz

S hrou Vokabelduell (A1+) si procvičíte slovní zásobu: Kdo jako první pozná slovíčko a 
zazvoní za zvonek, vyhrává kartu. V centru pozornosti Sprachduellu (A2 - B2) již není 
slovní zásoba, ale celé věty, ať už jde o přísloví, idiomy, citáty, výroky nebo metafory.

A1+ - B2

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.

A2 - B1

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.

A2

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.

A2 - B1

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.

A2 - C2



28

Další doplňkové materiály
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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 ...  
• kopírovatelné předlohy s metodicko-didaktickými pokyny pro učitele

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
metodická příručka 191741-8

Hör zu, Bakabu  
Řada publikací s originálními písničkami složenými pro děti ve věku 2 – 10 
let. Byly připraveny ve spolupráci odborníků z oblasti metodiky výuky 
cizích jazyků a pedagogiky. 

Každé album obsahuje knížku s písňovými texty, notovým zápisem 
a metodickými pokyny pro učitele. Nahrávky jsou na CD v plné i 
playbeckové verzi. 

album 1 - knížka s audio-CD 909601-6
album 2 - knížka s audio-CD 919601-3
album 3 - knížka s audio-CD 929601-0


