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Super! 1 – 3
Schritte international neu 1 - 6

Vážení přátelé,
nabídka letošních novinek je velice pestrá především z hlediska jejich
uživatelů.
Naše nejmladší žáky jistě potěší učebnice s příběhem dětské party Paul,
Lisa & Co. Na loňský Starter letos navazuje díl A1.1.
K oblíbené učebnici pro starší žáky Beste Freunde vycházejí každým
rokem nové doplňkové komponenty – letošní nabídku zpestří nová četba
a Testtrainer pro úroveň B1.
Již ukončenou učebnicovou řadu pro střední školy Super! obohatíme atraktivním
doplňkovým materiálem pro zpestření výuky: kopírovacími předlohami ke hrám a materiály
pro profesně orientovanou výuku vhodnými pro střední školy a učiliště, které je možno získat
k objednávkám jako bonus zdarma.
Vyučující, kteří pracují s učebnicí Planet a v horizontu dalších let nebudou chtít tuto učebnici
měnit, mohou přejít na novou edici Planet Plus.
Učebnicová řada Schritte international Neu letos bude ukončena úrovní B1 a zároveň
pokračujeme ve vydávání rozšířených slovníčků XXL, které budou stejně jako u staršího
vydání v prodeji za výhodnou cenu v tzv. paketu.
Pro pokročilé studenty z řad mládeže vychází další díl učebnice Mit uns, která je určena
v první řadě gymnáziím se zkouškou DSD.
Stále více studentů se učí německy s cílem uplatnit své jazykové znalosti v praxi. Nabídka
profesně orientovaných materiálů se proto kontinuálně rozšiřuje, ať už formou učebnic
(Im Beruf Neu) nebo doplňkových komponent (Schritte international Neu im Beruf).
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.cz.
Aktuální
informace
přináší
vedle webových stránek také náš
elektronický newsletter.
Přeji Vám mnoho úspěchů
i zábavy s učebnicemi
nakladatelství Hueber!

Hueber
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Učebnice pro základní školy

Novinka: Četba Geheimnis im Hotel

Beste Freunde

• Učebnicová řada je určena žákům, kteří začínají s němčinou na
2. stupni ZŠ nebo víceletých gymnázií.
• Má schvalovací doložku ministerstva školství.
• Je koncipována podle Společného evropského referenčního rámce
pro jazyky.
• Její české vydání byla vytvořeno s ohledem na speciální potřeby
našich žáků.
• Motivuje žáky k učení příběhem party kamarádů.

Protagonisté příběhů prožívají spolu příběhy všedního dne a tím,
jak se dostávají do živých, často i emocionálně zabarvených situací,
usnadňují žákům zapamatování nových slov i gramatických struktur.
Anna jako dítě ze smíšené česko-německé rodiny se přitom ujímá role zprostředkovatelky a pomáhá
radou nebo vysvětlující poznámkou.
Učebnice
• Každý díl probírá půl úrovně SERR (A1.1, A1.2 atd.) a obsahuje 3 moduly.
• Každý modul se věnuje jedné postavě (ta se prezentuje na úvodní straně modulu svým profilem).
• Na závěr modulu nabízí texty a cvičení k reáliím, projektovou práci s důrazem na domácí prostředí, přehled gramatiky a cvičení k opakování.
Pracovní sešit obsahuje:
• cvičení ke gramatice, slovní zásobě a komunikačním prostředkům
• cvičení, ve kterých si žáci odvodí gramatická pravidla sami
• systematické procvičování písemného projevu
• rozsáhlý trénink výslovnosti s kontrastivními tipy
• přehledný slovníček s ilustracemi, barevným označením podstatných jmen podle rodů a příkladovými větami
• na závěr modulu procvičování dovedností a úkoly pro sebehodnocení
• pracovní listy k úkolům pro práci ve dvojicích
• CD s nahrávkami k tréninku dovedností (poslech) a fonetickým cvičením
Poznámka: interaktivní cvičení ke gramatice, slovní zásobě a komunikačním prostředkům najdete
nově na www.hueber.cz/beste-freunde.
Interaktivní učebnice obsahuje digitalizovanou učebnici, interaktivně upravená cvičení
s řešeními, induktivní gramatická cvičení z pracovního sešitu, integrované audio-nahrávky,
obrázky a řešení a příslušenství pro interaktivní tabuli.
Český pracovní sešit k 4. dílu (A2.2.) obsahuje dvojjazyčný slovníček, tipy k učení a výklad
gramatiky i gramatickou terminologii v češtině.
Digitalizovaná učebnice je online-verzí interaktivní učebnice, která umožňuje její používání na
kterémkoli koncovém zařízení (např. na tabletu). Bližší informace o těchto produktech najdete na
www.hueber.de/digitale-lehrwerke.
DVD nabízí šest příběhů, ve kterých němečtí teenageři nechávají nahlédnout žáky do svého všedního
dne. Základní konverzační témata úrovně A1 a A2 jsou doplněna reáliemi ve formě diashow.
Metodická příručka k prvním třem dílům (české vydání) je zdarma k objednávkám v pdfformátu, můžete si ji objednat na hueber@hueber.cz. Obsahuje též testy a kopírovací předlohy.
Některé části metodické příručky najdete na www.hueber.cz/beste-freunde v oddíle Lehren.

3

Hueber

Učebnice pro základní školy

Ferienheft – opakování a procvičování hravou formou, doplňkový materiál.
Novinka: Leseheft - Geheimnis im Hotel. Napínavý příběh s protagonisty Simonem a Laurou
se odehrává o letních prázdninách v recepci hotelu. Četba je bohatě ilustrovaná a obsahuje
četné úkoly pro samostatnou práci.
České vydání učebnice má samostatnou online-podporu na www.hueber.cz/beste-freunde. Zde
najdete také pracovní listy pro posílení mezipředmětových vztahů (CLIL).
české vydání
učebnice
pracovní sešit
audio-CD k učebnici
interaktivní učebnice
metodická příručka
Testtrainer s audio-CD
DVD
Ferienheft
Leseheft

Beste Freunde 1
Beste Freunde 2
Beste Freunde 3
101058-4
301058-2
501058-0
161058-6
361058-4
561058-2
131058-5
331058-3
531058-1
221058-7
421058-5
621058-3
v elektronické podobě – objednávky na hueber@hueber.cz
071051-9
071052-2
251051-9
251052-6
381051-9
581051-7
081051-2

Beste Freunde 4
české vydání
učebnice
501052-8
pracovní sešit s vloženým 661058-1
CD-ROMem
audio-CD k učebnici
531052-9
interaktivní učebnice
631052-8
metodická příručka
621052-1
Testtrainer
DVD
251052-6

Beste Freunde B1.1.
mezinárodní vydání
301053-7
361053-9

Beste Freunde B1.2.
mezinárodní vydání
501053-5
531053-6

331053-8
431053-7
421053-0
071053-9

531053-6
631053-5
621053-8

Planet Plus

Nové, přepracované vydání učebnice Planet se vyznačuje svěží grafickou
úpravou. Přináší nové texty a témata, ale koncepce a gramatická progrese
zůstávají zachovány. Lekce jsou kratší, učebnicová řada se dělí na šest dílů
(jeden díl – půl úrovně SERR). Novinkou je magazín na konci učebnice,
který obsahuje hry a materiály k reáliím. Planet Plus je zatím k dispozici
v mezinárodním (jednojazyčném) vydání. Bližší informace a ISBN najdete
v německém katalogu na str. 118 – 122.

Planet Plus
učebnice
pracovní sešit
2 audio-CD
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A1.1
001778-2
011778-9
021778-6

A1.2.
001779-9
011779-6
021779-3

A2.1.
001780-5
011780-2
021780-9

A2.2.
001781-2
011781-9
021781-6
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Novinka: 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 navodí při učení příjemnou
atmosféru a autenticky zprostředkuje němčinu v situacích všedního dne.
Pestrá paleta typologie cvičení podporuje celostní a zážitkové učení.
Díky úvodnímu dílu „Starter“ se může vyučující podle úrovně skupiny
rozhodnout pro mírnější progresi (3 díly) nebo dosáhnout cílové úrovně A1
rychleji (3 díly).
Učebnice je vhodná jak pro regulérní výuku němčiny jako 1. cizího jazyka,
tak pro kroužky.
Více informací a ISBN najdete v německém katalogu na str. 104 - 107.
Paul, Lisa & Co. Starter
učebnice
pracovní sešit
2 audio-CD
interaktivní učebnice

Starter
001559-7
011559-1
021559-1
041559-5

A1.1.
301559-4
311559-1
321559-8

Planetino a Planet

Učebnice Planetino a Planet tvoří ucelenou řadu pro výuku němčiny jako 1. cizího jazyka od 3. do 9.
třídy s výstupní úrovní B1. Planet 1 s možností pokračování do 2. dílu je určen pro výuku 2. cizího
jazyka. Obě učebnice mají schvalovací doložku ministerstva školství.
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.
učebnice
pracovní sešit
3 CD
metodická příručka
četba „Besuch aus Planetanien“

Planetino 1
301577-8
311577-5
331577-9
321577-2
541577-4

Planetino 2
301578-5
311578-2
331578-6
321578-9

Planetino 3
301579-2
311579-9
331579-3
321579-6

Slovníček ke všem dílům ke stažení na www.hueber.cz
učebnice
pracovní sešit
metodická příručka
CD k učebnici
sbírka testů
CD-ROM Übungsblätter per Mausklick
DVD

Planet 1 (A1)
001678-5
291678-6
021678-9
041678-3
371678-1
281678-9

Planet 2 (A2)
001679-2
291679-3
021679-6
041679-0
371678-1
371678-1

Planet 3 (B1)
001680-8
011680-5
021680-2
041680-6
371678-1
slovníček k 3. dílu ke
stažení na www.hueber.cz

Pingpong neu

Osvědčená učebnice pro 2. stupeň ZŠ má schvalovací doložku ministerstva školství a lze
ji výhodně zakoupit v paketu s rozšířeným slovníčkem. Bližší informace a ISBN najdete na
www.hueber.de a na www.hueber.cz.
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Učebnice pro střední školy – začátečníci

Hueber

Novinka: materiály pro odborné školy

Super!
Učebnicová řada Super! je určena studentům středních škol
a žákům víceletých gymnázií a vede ve třech dílech na úroveň
B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
• Má schvalovací doložku ministerstva školství.
Koncepce učebnice se soustředí na žáka z českého prostředí (v pojetí gramatiky, slovní zásoby, fonetiky i reálií).
Učebnice vychází ze znalostí a zkušeností, které žáci získali
ve vyučování prvního cizího jazyka a češtiny.
Učebnice má integrovaný pracovní sešit.
Na vloženém CD jsou nahrávky k fonetickým cvičením
a k tréninku dovedností (poslech).
Každý díl obsahuje 15 lekcí rozdělených do 5 modulů.
3. díl obsahuje systematickou přípravu na státní maturitní zkoušku.
Super! nabízí:
• atraktivní témata a texty pro mládež
• přehlednou gramatiku s českými komentáři, která je systematicky vystavěná ve třech stupních:
-> gramatická okénka nově probíraných jevů v průběhu lekce
-> gramatické shrnutí učiva na konci lekce
-> souhrnný přehled gramatiky v závěru učebnice
• na začátku každého modulu vstupní stranu s obrazovým materiálem a cvičeními k rozmluvení
(od začátku průběžná příprava na ústní zkoušky – popis obrázku)
• v prvním modulu úvod do výslovnosti a pravopisu německého jazyka, v němž se žáci postupně
seznamují s novými hláskami a odlišným psaním hlásek, které již znají z češtiny
• pestrou nabídku fonetických cvičení s důrazem na kontrastivní přístup, nahrávky na vloženém
CD
• v závěru každé lekce shrnující cvičení s klíčem ke gramatickým jevům a komunikačním
prostředkům (klíč a kontrolní nahrávky na www.hueber.cz)
• trénink řečových dovedností a systematickou přípravu na novou maturitu
• na konci modulu 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 geografií
německy mluvících zemí
• Novinka: Materialien für berufsbildende Schulen A1, A2 - vhodný doplněk pro profesně
orientovanou výuku na SOŠ a učilištích (kopírovací předlohy)
• Kopírovací předlohy ke hrám vhodně doplňují pestrou paletu opakovacích cvičení v učebnici
a jsou určeny ke zpestření vyučování.
učebnice s pracovním sešitem a vloženým audio-CD
audio-CD pro učitele
interaktivní učebnice
metodická příručka
testy
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Super! 1
Super! 2
001063-9
001064-6
041063-7
041064-4
101063-8
101064-5
www.hueber.cz/super
objednávky na hueber@hueber.cz

Super! 3
001065-3
001065-3
připravujeme

Hueber

Učebnice pro střední školy – začátečníci

Ideen

• 3- dílná učebnice je koncipovaná podle požadavků Společného
evropského referenčního rámce, cílem je dovést studenty
na úroveň B1.
• Má schvalovací doložku ministerstva školství.
• Vhodná pro žáky SŠ, zvláště gymnázia.
• Vzhledem k pestré paletě témat a druhů textů (např. krátké texty
z časopisů pro mládež a novin, vyprávění, písničky, básničky
a komiksy) ji doporučujeme také pro hodiny konverzace.
• DVD: zábavný pětidílný příběh Marka a Lucie, kteří se seznámí
na prázdninové brigádě.
• Digitalizovaná učebnice je použitelná na kterémkoli koncovém
zařízení (např. na tabletu). Bližší informace o těchto produktech
najdete na www.hueber.de/digitale-lehrwerke.

učebnice
pracovní sešit s vloženým audio-CD
pracovní sešit s vloženým CD a CD-ROMem
CD
metodická příručka
DVD

Ideen 1
001823-9
011823-6
101823-8
051823-4
021823-3
071823-8

Ideen 2
001824-6
011824-3
101824-5
051824-1
021824-0

Ideen 3
001825-3
011825-0
051825-8
021825-7

slovníček k 1. a 2. dílu ke stažení na www.hueber.cz

deutsch.com
• 3-dílná učebnice je koncipovaná podle požadavků Společného
evropského referenčního rámce vede na úroveň B1.
• Má schvalovací doložku ministerstva školství.
• Český pracovní sešit k 1. a 2. dílu obsahuje dvojjazyčný slovníček řazený chronologicky podle lekcí, výklad gramatiky
v češtině, překlad pokynů v učebnici i pracovním sešitě a systematickou přípravu na státní maturitní zkoušku.
• DVD obsahuje šest zábavných videoklipů se stoupající obtížností pro úroveň A1 a sekvence k reáliím.

učebnice
pracovní sešit s vloženým audio-CD
metodická příručka
CD k učebnici
DVD

deutsch.com 1
001658-7
231658-6 (CZ)
041658-5
051658-2
071658-6

deutsch.com 2
001659-4
231659-3 (CZ)
041659-2
051659-1

deutsch.com 3
001660-0
011660-7
041660-8
051660-5

slovníček k 3. dílu ke stažení na www.hueber.cz
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Schritte international neu

6- dílná učebnice vede na úroveň B1 (42 lekcí)
Má schvalovací doložku ministerstva školství.
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. Nové vydání rozšiřuje
možnosti užívání mediálních komponent a v neposlední řadě se
vyznačuje svěží grafickou úpravou. Stejně jako u Menschen a Sicher! nabízí komponenta nazvaná Medienpaket praktické balení
všech nosičů (obsahuje nahrávky k poslechovým textům a DVD).
Gramatická progrese zůstává zachována. K učebnici budou postupně vycházet rozšířené slovníčky ve stejném rozsahu jako
u staršího vydání, které budou s učebnicí a integrovaným
pracovním sešitem opět součástí paketu.
Digitální paket pro výuku je určen jak pro přípravu učitele, tak pro výuku s interaktivní tabulí.
Jeho součástí je interaktivní učebnice, mediální archiv a interaktivní metodická příručka.
Intensivtrainer – cvičebnice s klíčem a testy
Novinka: Schritte interantional Neu – Deutsch für Ihren Beruf: kopírovací předlohy obsahující cvičení k 20 různým druhům povolání
Novinka: Schritte interantional Neu – im Beruf: materiály k procvičování dovedností v pracovním prostředí
Vedle oblíbeného vydání učebnice s integrovaným pracovním sešitem obsahujícím učivo vždy pro
půl úrovně SERR je nově v nabídce i celodílné vydání (pracovní sešit zvlášť).
Bližší informace najdete v německém katalogu na str. 44 - 51.
Schritte international neu

1

učebnice s integrovaným PS a vloženým CD k PS 301082-7

8

2

3

4

601082-4

301084-1

601084-8

digitalizovaná učebnice

321082-1

621082-8

321084-5

621084-2

metodická příručka

311082-4

611082-1

311084-8

611084-5

rozšířený slovníček n-č

401082-6

801082-2

401084-0

801084-6

sada (uč., PS, slovníček)

421082-0

721082-7

421084-4

721084-1

Medienpaket (5 audio CD + DVD)

121082-3

121084-7

sada plakátů

151082-4

151084-8

Spielesammlung

341082-5

341084-9

Testtrainer

351082-2

351084-6

Digitales Unterrichtspaket

191082-2

191084-6

Schritte international neu

5

6

učebnice s integrovaným PS a audio k PS

301086-5

601086-2

digitalizovaná učebnice
metodická příručka

321086-9
311086-2

621086-6
připravujeme

Hueber

Učebnice pro střední a jazykové školy - začátečníci

Schritte international

•
•
		
•
		
•
•
		
		
		

Má schvalovací doložku ministerstva školství.
Virtuální učebna Moodle nabízí zdarma materiály pro distanční
fázi výuky ve skupině (www.hueber.de/moodle).
Příprava na zkoušky: Prüfungstraining Zertifikat B1- ISBN
591856-5
Bližší informace a ISBN viz doplňkové materiály str. 54 - 55
Doplňkové materiály pro profesně orientovanou výuku a firemní
kurzy: Aktuelle Lesetexte aus Wirtschaft und Beruf, Deutsch...
für Ihren Beruf, Kommunikation am Arbeitsplatz a Deutsch in der
Kaffeepause jsou nadále v prodeji.

Schritte international

1

2

3

4

učebnice s integrovaným PS
a vloženým CD k PS

001851-2

001852-9

001853-6

001854-3

rozšířený slovníček n-č

371851-8

371852-5

371853-2

371854-9

sada (uč., PS, slovníček)

391851-2

391852-0

391853-9

391854-3

CD (2 ks) k uč.

041851-0

041852-7

041853-4

041854-1

metodická příručka

021851-6

021852-3

021853-0

021854-7

digitální paket pro výuku

711851-2

711852-9

711853-6

Intensivtrainer s vloženým audio-CD

011851-9

Schritte international
rozšířený slovníček n-č

5
001855-0
371855-6

6
001856-7
371856-3

sada (uč., PS, slovníček)

391855-0

391856-7

CD (2 ks) k uč.

041855-8

041856-5

metodická příručka

021855-4

021856-1

učebnice s integrovaným PS a vloženým CD k PS

Intensivtrainer s vloženým audio-CD

711854-3
011853-3

011855-7

I nadále jsou v prodeji učebnice Delfin, Tangram aktuell a Themen aktuell. Jejich ISBN k jednotlivým dílům a komponentám najdete v ceníku ILC.
Učebnice Delfin má schvalovací doložku MŠMT.
Čtyřdílný český pracovní sešit vychází vstříc potřebám českých uživatelů.
Učebnice je vhodná jak pro střední, tak pro jazykové školy.
Tangram aktuell je vhodná zvláště pro jazykové školy. Je založena na komunikativním přístupu
a nabízí mnoho materiálů pro kreativní a pestré hodiny němčiny. Rozšířený slovníček k 1. - 3. dílu
obsahuje také výklad gramatiky v češtině, tipy, jak se učit a komunikační prostředky.
Themen aktuell je klasická, osvědčená učebnice založená na komunikativním přístupu s českým
pracovním sešitem. Používá se jak na středních školách, tak ve výuce dospělých.
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Hueber

Menschen
Novinka: Intensivtrainer
Koncepce nové učebnice Menschen vychází z aktuálních
poznatků v oblasti výzkumů psychologie učení a neurodidaktiky.
Jak si efektivně zapamatovat, co jsme se naučili:
Člověk si lépe pamatuje to, co se ho osobně dotýká, a to jsou
zejména příběhy konkrétních lidí, které vzbuzují zájem
a zapojují při učení též emocionální stráku osobnosti. Proto
v každé lekci najdete minipříběhy. Naše paměť kromě toho
pracuje z velké části vizuálně – pro snadnější zapamatování
slovíček má student k dispozici barevný obrázkový lexikon.
A v neposlední řadě je důležité opakování a automatizace
učiva, které se věnuje v učebnici značná pozornost.
Čím více smyslů zapojíme, tím lépe si pamatujeme, co jsme se naučili.
Autoři dávají studentům možnost zapojit vedle kognitivního učení i další smyslové kanály
a nabízejí jim např. písničky, filmy na DVD a pohybové hry.
Důležitou roli hraje v učebnici také autonomie učení a motivace studentů. Ta je podporována
zajímavými aktivitami pro samostudium a možností výběru materiálů podle zájmů nebo stupně
obtížnosti.
Studenty a učitele jistě upoutají i dvě novinky k Menschen z oblasti multimédií. Je to jednak
učebnice v digitalizované podobě (vhodné pro všechna koncová zařízení včetně tabletu)
a virtuální učebna (vzdělávací prostředí) Moodle.
Komponenty:
Učebnice s vloženým DVD-ROMem pro studenty je k dispozici ve dvou variantách – jednu
úroveň Společného evropského referenčního rámce lze probrat v jednom dílu nebo ve dvou
polodílech. Pracovní sešit je oddělený, s vloženým audio-CD.
Krátké lekce a přehledný modulový systém usnadňují orientaci v učebnici. Na konci každého
modulu o 3 lekcích najdete v části Modul plus materiály k opakování a osvěžení výuky:
Lesemagazin, Filmstationen (úkoly k videoklipům), projekt k reáliím a písničky.
Integrovaný DVD-ROM nabízí materiál k samostudiu – cvičení rozšiřující, prohlubující
a automatizační.
Pracovní sešit s vloženým audio-CD obsahuje vedle cvičení ke slovní zásobě, gramatice,
výslovnosti a všem dovednostem též testy, sebeevaluaci, seznamy aktivní slovní zásoby
a „literární bonbónek“ se zajímavým příběhem na pokračování.
Mediální paket pro učitele obsahuje audio-CD k učebnici a DVD s 24 filmovými sekvencemi
k reáliím Německa, Rakouska a Švýcarska, k nimž najdete úkoly v učebnici v části „FilmStationen“.
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V metodické přiručce pro učitele najdete jako obvykle popis
koncepce učebnice, metodické pokyny, kopírovací předlohy pro další
aktivity v hodinách, transkripce poslechových textů a klíč ke cvičením
v učebnici i pracovním sešitě.
Interaktivní učebnice je využitelná jak na interaktivní tabuli,
tak na dataprojektoru. Obsahuje učebnici v digitalizované podobě,
integrované zvukové nahrávky a běžné aplikace pro interaktivní
tabuli. U interaktivních cvičení je k dispozici klíč.
Digitální paket pro výuku je určen jak pro přípravu učitele, tak pro
výuku s interaktivní tabulí. Jeho součástí je interaktivní učebnice,
mediální archiv s materiály z učebnice (obrázky, texty, zvukové
nahrávky) a interaktivní metodická příručka. V případě zájmu je
možné poskytnout i licenci pro instituce.
Virtuální učebna Moodle: K učebnici jsou v nabídce materiály online-fáze výuky na bázi vzdělávacího
prostředí Moodle. Více informací najdete na www.hueber.de/moodle.
Intensivtrainer je doplňkový materiál, který obsahuje další cvičení k samostatnému procvičování
a opakování gramatiky, slovní zásoby i všech dovedností. Obsahuje zajímavé texty mj.
s informacemi k reáliím a poslechy.
Digitalizovaná učebnice je online-verzí interaktivní učebnice, která umožňuje její používání na
kterémkoli koncovém zařízení (např. na tabletu). Bližší informace o těchto produktech najdete na
www.hueber.de/digitale-lehrwerke.
Berufstrainer rozšiřuje látku probíranou v učebnici o témata a texty z pracovního prostředí. Materiál
je široce využitelný pro všechny profesní skupiny, témata jsou průřezová. Integrované audio-CD
obsahuje všechny poslechové texty. Využití této cvičebnice v kurzu je velmi flexibilní.
Testtrainer nabízí ke každé lekci testovací úlohy ke gramatice, slovní zásobě a všem dovednostem.
třídílné vydání
Učebnice s DVD-ROMem
pracovní sešit s vloženým CD
mediální paket
digitální paket pro výuku
Berufstrainer
Testtrainer
Intensivtrainer

Menschen A1
101901-3
111901-0
201901-2
241901-0
961901-7
031901-5
041901-2

Menschen A2
101902-2
111902-7
201902-9
241902-7
961902-4
031902-2
041902-9

Menschen B1
101903-7
111903-4
201903-6
241903-4
961903-1
131903-8
141903-5

ilustrovaný rozšířený slovníček k 1. dílu ke stažení na www.hueber.de/downloads
standardní slovníček ke 2. a 3. dílu na www.hueber.cz/slovníčky
šestidílné vydání
učebnice s DVD-ROMem
pracovní sešit s vloženým CD
digitální paket pro výuku
metodická příručka

A1/1
301901-1
311901-1
251901-7
471901-9

A1/2
501901-9
511901-6
261901-4
671901-7

A2/1
301902-8
311902-5
251902-4
471902-6

A2/2
501902-6
511902-3
261902-1
671902-4

B1/1
301903-5
311903-2
251903-1
471903-3

B1/2
501903-3
511903-0
261903-8
671903-1
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Starten wir!

Nová učebnice pro začátečníky je určena zejména mladým dospělým, kteří
se učí v jazykových kurzech nebo na vysokých školách.
• Díky přehledné struktuře lekcí a jednoduchým a srozumitelným pokynům ke cvičení nevyžaduje náročnou přípravu pro vyučující a pro učící
se je látka snadno pochopitelná.
• Hodí se i pro kurzy s nižší hodinovou dotací (každý díl je rozdělen do 12
lekcí a dá se probrat již za 80 hodin).
• Každá lekce obsahuje 4 dvojstrany se stejnou strukturou (úvod, procvičování dovedností v kombinaci s novými gramatickými strukturami
a slovíčky a aplikace nových poznatků a dovedností v praxi).
• Na závěr lekce najde učící se přehled
gramatiky, kontrolní cvičení a zajímavý text z oblasti reálií.

Motive

Starten wir!
A1
učebnice
016000-6
pracovní sešit
026000-3
Medienpaket
226000-1
metodická příručka
036000-0
Intensivtrainer
116000-5
Testheft
106000-8
digitalizovaná učebnice
166000-0
digitalizovaný pracovní sešit
176000-7
3. díl učebnice (B1) vyjde v roce 2019.

A2

046000-7
096000-2
236000-8
056000-4
připravujeme
připravujeme
186000-4

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:
Každá lekce obsahuje vstupní stranu k aktivizaci předchozích znalostí, tři
dvojstránky s novým učivem a kompaktním přehledem gramatiky a komunikačních prostředků.
Pracovní sešit:
Cvičení ke gramatice, slovní zásobě a komunikačním prostředkům jsou
v návaznosti na učebnici rozděleny na tři dvojstránky (A, B a C). Na ně navazuje slovníček (Lernwortschatz), procvičování psaného projevu (Schreibtraining) a výslovnosti (Aussprachetraining).
Motive A1 – B1 Online- podpora (Lehrwerkservice):
jednodílné vydání
Na www.hueber.de/motive najdete obsah s ukázučebnice
001878-9
kovými stránkami, učební plány, transkripce
digitalizovaná učebnice
101878-8
poslechových textů a řešení ke cvičením, interpracovní sešit s audio-CD (mp3) 031878-0
aktivní cvičení pro studenty, audiotrénink, testy
a mnohé další.
digitalizovaný pracovní sešit
131878-9
audio-CD k učebnici
061878-1
Digitalizovaná učebnice je online-verzí interaktivní učebnice,
Motive A1 Motive A2 Motive B1
třídílné vydání
která umožňuje její používání na
učebnice
001880-2
001881-9 001882-6 kterémkoli koncovém zařízení
digitalizovaná učebnice
101880-1
101881-8 101882-5 (např. na tabletu). Bližší informapracovní sešit s audio-CD
ce o těchto produktech najdete na
031880-3
031881-0 031882-7
(mp3)
www.hueber.de/digitale-lehrwerke
digitalizovaný pracovní sešit 131880-2
audio-CD k učebnici
061880-4
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Sicher!
Koncepce nové učebnice pro pokročilé vychází z osvědčeného
stavebnicového systému, který jako metodickou inovaci přinesla
oblíbená učebnice em. 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 jsou tematicky zaměřené a vnitřně se člení podle
dovedností. Kromě těch základních (poslech, čtení, mluvení,
psaní) se procvičuje nově také kombinovaná dovednost poslech
s vizualizací (učitel má k dispozici DVD) a samozřejmě také
gramatika a slovní zásoba.
Na konci každé kapitoly si může student pomocí sebeevaluace
ověřit, jakých pokroků dosáhl.
Důležitou roli hrají reálie, věnuje se jim samostatný oddíl „Wussten Sie schon?“.
Nové komponenty pro multimediální výuku vzbudí zájem studentů a přispějí k oživení výuky
i efektivní přípravě učitele.
Mediální paket pro učitele obsahuje audio-CD k učebnici a DVD s 24 filmovými sekvencemi
k stavebnicovému prvku „Sehen und Hören“.
Pracovní listy pro profesně orientovanou výuku jsou ke stažení za poplatek na www.hueber.
de/downloads.
Dvě paralelní vydání od úrovně B2 (úplné díly s odděleným pracovním sešitem nebo polodíly
s integrovaným pracovním sešitem) zvyšují flexibilitu kurzu dle místních podmínek.
Digitalizovaná učebnice je online-verzí interaktivní učebnice, která umožňuje její používání na
kterémkoli koncovém zařízení (např. na tabletu). Bližší informace o těchto produktech najdete na
www.hueber.de/digitale-lehrwerke.
Novinka: Cvičebnice gramatiky s integrovaným klíčem Sicher! Übungsgrammatik obsahuje
různorodá cvičení rozdělená do tří úrovní náročnosti. ISBN 301206-7.

učebnice
digitalizovaná učebnice
pracovní sešit s audio-CD
digitalizovaný pracovní sešit
mediální paket 3 audio-CD + DVD k učebnici
metodická příručka
digitální paket pro výuku
Berufsmaterialien (pdf-download)

učebnice s integrovaným
pracovním sešitem
metodická příručka

Sicher B1+
001206-0
068602-5
011206-7
078602-2
101206-9
051206-5
151206-4
231206-9

Sicher! B2
001207-7
088602-9
011207-4
098602-6
101207-6
051207-2
151207-1
231207-6

Sicher C1
001208-4
228602-5
011208-1
238602-2
101208-3
051208-9
151208-8
231208-3

Sicher! B2/1
501207-2

Sicher! B2/2
701207-0

Sicher C1/1
501208-9

Sicher C1/2
701208-7

571207-1

771207-9

571208-8

771208-6
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Ziel

•
•
•
•
•
•
•
•

Učebnice Ziel zohledňuje individuální cíle studujících, jejich
dosavadní zkušenosti a znalosti, umožňuje flexibilitu v tempu
studia a podporuje autonomní učení na bázi Evropského
jazykového portfolia.
• Koncepce: Učebnice je členěna v každé úrovni EJP do
dvou dílů po 8 lekcích. Charakteristickým rysem je bohatá
škála nabídky cvičení v pracovním sešitě a doplňkových
komponentách s ohledem na diferenciaci podle potřeb
uživatelů.
• Učebnice: Každá lekce obsahuje 7 stran základního učiva,
3 stránky přehledu (cíle, gramatika, komunikační prostředky)
a dvojstránku s fotografiemi pro projektovou práci.
Každá lekce se věnuje jednomu obecnému tématu a jednomu komunikačnímu cíli
definovanému v SERR.
Lekce jsou uspořádány podle mírně stoupající obtížnosti, ale v případě potřeby je lze probírat
i na přeskáčku.
Pracovní sešit obsahuje cvičení ke slovní zásobě, gramatice, psaní (tvorba textů, diktáty),
čtení, fonetice, aktivní slovní zásobu a seznamuje se zkouškovými úlohami.
Integrovaný kombinovaný nosič CD/CD-ROM obsahuje vedle poslechových textů
k pracovnímu sešitu a fonetických cvičení také materiály pro samostudium – slovníček,
přehled gramatiky, portfolio a poznámky k reáliím a testy k lekcím.
Interaktivní metodická příručka obsahuje metodické pokyny, texty učebnice a pracovního
sešitu v elektronické podobě, audionahrávky, klíč ke cvičením, testy, databázi slovíček,
plánovač hodin a program na tvorbu pracovních listů
Doplňkový CD-ROM nabízí rozšiřující materiály, texty, úkoly a cvičení k samostatnému
studiu.
DVD s pracovními listy obsahuje doprovodný filmový materiál ke každé lekci.
Bezplatná online-podpora na adrese www.hueber.de/ziel.

učebnice
pracovní sešit s CD/CD-ROMem
metodická příručka
2 CD k učebnici
paket uč. + PS
interaktivní učebnice
DVD

Ziel B1+
001676-1
011676-8
131676-1
031676-2
211676-6

Ziel B2/1
Ziel B2/2
001674-7
501674-2
011674-4
511674-9
131674-7
631674-2
031674-8
531674-3
211674-2
711674-7
301674-4
801674-9
251674-0

Ziel C1/1
001675-4
011675-1
131675-4
031675-5
211675-9

Ziel C1/2
501675-9
511675-6
631675-9
531675-0
711675-4

em neu
Oblíbená učebnice em neu je nadále v prodeji. Bližší informace najdete v německém katalogu na
str. 93–94.
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Mit uns

•
•
•
•

Nová učebnice pro středně pokročilé studenty (Mittelstufe) je určena
především pro gymnázia a vede na úroveň C1. Výběrem zajímavých
témat a textů nabízí nové perspektivy a podněcuje studenty k samostatnému vyjadřování názorů.
• Učebnice nabízí celou řadu autentických textů ke čtení i poslechu, na
nichž si studenti mohou procvičovat strategie receptivních dovedností.
• Úlohy k tréninku produktivních dovedností jsou jasně formulované
a transparentní. Autentické impulsy pro psaní textů a projekty rozvíjejí
schopnost se dobře vyjadřovat ústně i písemně.
• Gramatika se probírá v učebnici formou prezentace, v pracovní sešitě
naproti tomu žák studuje samostatně induktivní metodou.
Učebnicová řada připravuje na zkoušky různých formátů, zvláště pak na DSD II a Goethe-Zertifikat
B1, B2 a C1.
Metodická příručka je zdarma ke stažení na www.hueber.de/mit-uns.
Díl C1 připravujeme pro rok 2019.
Bližší informace najdete v německém katalogu na str. 131 - 133.

Mit uns
učebnice
digitalizovaná učebnice
pracovní sešit s audio-CD
digitalizovaný pracovní sešit
3 audio-CD

B1+
001060-8
051060-3
011060-5
061060-0
021060-2

B2
301060-5
351060-0
311060-2
361060-7
321060-9

AusBlick

• Učebnice němčiny pro mládež (návaznost na ZŠ viz tabulka na str. 1)
• Připravuje na zkoušky: Goethe-Zertifikat B2, C1, DSD I a DSD II a maturitu vyšší úrovně.
učebnice
pracovní sešit
metodická příručka
2 CD
Fit für das DSD I/II

AusBlick 1
Brückenkurs B1+
001860-4
011860-1
021860-8
031860-5
201860-2

AusBlick 2
B2
001861-1
011861-8
021861-5
031861-2

AusBlick 3
C1
001862-8
011862-5
021862-2
031862-9
201862-6

Campus Deutsch

Učebnicová řada je určena studentům vysokých škol, kteří se připravují
na oborové studium v německy mluvících zemích. Jednotlivé díly
(Lesen, Schreiben, Hören und Mitschreiben, Präsentieren und
Diskutieren) jsou zaměřené na dovednosti přizpůsobené specifickým
potřebám vysokoškoláků.
Díky podrobnému klíči ke cvičením, který je k dispozici na
www.hueber.de/campus-deutsch, je materiál vhodný i pro samostudium.
V online-podpoře dále najdete materiály pro učitele (metodické
příručky a videomateriály k dílu Präsentieren und Diskutieren).
Lesen
Hören und Mitschreiben (s vloženým audio-CD)
Schreiben
Präsentieren und Diskutieren

051003-0
151003-9
101003-4
2010003-3
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Hueber

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. Přitom nezáleží na tom, zda učící se používá němčinu ve
styku s cizinci v domácím prostředí nebo zda se připravuje na pracovní
pobyt v německy mluvících zemích – zahrnuty jsou obě cílové skupiny.
V centru pozornosti přitom stojí komunikativní dovednosti, které
jsou v příslušném oboru zapotřebí. Poslechová cvičení a texty na
čtení vycházejí z konkrétních situací. Navazující cvičení jsou velmi
praktická, obsahují odbornou slovní zásobu a běžně užívané fráze, vše
zasazené do kontextu každodenní praxe. V učebnici je vloženo audioCD k procvičování mluveného projevu.
Tourismus A1 –A2
Tato řada je určena uživatelům, kteří pracují v cestovním ruchu. V dílech A1 a A2 se procvičuje
komunikace v typických situacích v hotelu a gastronomických zařízeních.
Pflege A2 – B1
Učebnice prezentuje a procvičuje slovní zásobu typickou pro pečovatelské obory. Nahrávky v MP3formátu jsou zdarma ke stažení na www.hueber.de/menschen-im-beruf.
Medizin B2 – C1
Tato řada se zaměřuje na profesní skupinu lékařů. Zahrnuje všechny potřebné tematické okruhy
(komunikace s kolegy, personálem zdravotnických zařízení, pacienty i rodinnými příslušníky). Začíná
na úrovni B1+ a dá se používat paralelně s díly učebnic obecného jazyka B2 a C1.
Telefontraining B1 – B2
Cvičebnice s vloženým CD systematicky trénuje poslech a mluvení při telefonování na pracovišti.
Prezentuje typické situace a komunikační prostředky a ke každé lekci nabízí prakticky orientované
rozhovory. Díky integrovanému klíči je možné ji použít i pro samostudium.
Bewerbungstraining B1 – B2
Cvičebnice s vloženým CD systematicky trénuje komunikaci v situacích, které přináší proces hledání
pracovního místa – od rešerší inzerátů až po přijímací pohovor.
Schreibtraining B1 – B2
Cvičebnice prezentuje druhy textů typické pro pracovní prostředí (e-mail, protokol, dopis). Dále
obsahuje cvičení ke gramatice a psaní textů. Je vhodná jako doplňkový materiál k učebnici a díky klíči
využitelná i k samostatné přípravě.
Novinka: Training Besprechen und Präsentieren
Tento díl systematicky procvičuje jazykové dovednosti potřebné pro obchodní jednání a prezentace
v profesním prostředí. Díky klíči je vhodný i pro samouky.
Více informací o řadě Menschen im Beruf najdete v německém katalogu na str. 136 - 139.
Menschen im Beruf
Tourismus A1 (s vloženým audio CD)
Tourismus A2 (s vloženým audio CD)
Pflege A2 (s vloženým audio CD)
Pflege B1
Medizin B2/C1 (s vloženým mp3 CD)
Besprechen und Präsentieren
Telefontraining B1/B2 (s vloženým audio CD)
Bewerbungstraining B1/B2
Schreibtraining B1/B2
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101424-7
141424-5
401190-8
501190-7
701190-5
131587-0
151587-4
121587-3
141587-7

Hueber

Učebnice a doplňkové materiály pro profesně orientovanou výuku

Alltag, Beruf & Co.
Učebnice pro profesně orientovanou výuku je určená pro všechny, kteří využijí své jazykové
znalosti při výkonu své profese nebo se na ni připravují na některé z odborných škol. Výborně se
hodí pro výuku ve firemních kurzech jazykových škol nebo pro vyšší odborné školy.
Vzhledem k poměrně příkré progresi a profesně orientované komponentě, kterou musí studující
zvládnout navíc k obecné němčině, doporučujeme při přechodu z učebnice obecného jazyka
minimálně o jednu úroveň „podsadit“, čímž se dosáhne úspěšného opakování příslušné úrovně
u obecného jazyka (tj. např. po dosažení úrovně A2 přestup do 3. dílu).
Alltag,
Beruf &
Co. 1
uč. a PS s vloženým
audio-CD
slovníček
metodická příručka
2 CD

Alltag,
Beruf &
Co. 2

Alltag,
Beruf &
Co. 3

Alltag,
Beruf &
Co. 4

Alltag,
Beruf &
Co. 5

Alltag,
Beruf &
Co. 6

101590-9

201590-8

301590-7

401590-6

501590-5

601590-4

151590-4
141590-7
131590-0

251590-3
241590-6
231590-9

351590-2
341590-5
331590-8

451590-1
441590-4
431590-7

551590-0
541590-3
531590-6

651590-9
641590-2
631590-5

Im Beruf NEU
Učebnice vychází z potřeb studujících, kteří zvládli základní
úroveň B1 a chtějí dále rozvíjet své komunikační schopnosti
s možností profesního uplatnění. Důraz se klade na komunikační
strategie (progrese na úrovni B2 spočívá mj. v rozšíření
stylistického rejstříku studenta a rozeznání jazykových nuancí,
které mohou hrát v obchodních jednáních důležitou roli).
Učebnice vychází z typických situací a scénářů a nabízí řadu
rolových her, v nichž si studenti mohou vyzkoušet jazykové
prostředky v autentickém kontextu.
Učebnice obsahuje 15 krátkých lekcí. Ukázkové stránky a obsah
najdete na www.hueber.de/im-beruf.
Novinka: Im Beruf neu B1+/B2 je rozšířené aktualizované
vydání učebnice Im Beruf přizpůsobené novým osnovám pro
profesní integraci učících se v Německu. K učebnici je možné si stáhnout zdarma aplikaci se všemi
nahrávkami. Bližší informace najdete na stránce www.hueber.de/im-beruf-neu
		
Im Beruf neu
učebnice
pracovní sešit
audio-CD k učebnici

201190-0
211190-7
221190-4

Im Beruf
učebnice
pracovní sešit
audio-CD k učebnici

101190-1
131190-2
161190-3

Doplňkové materiály pro profesně orientovanou výuku najdete v německém katalogu
na str. 140 - 147 a u titulu Schritte international Neu (str. 50).
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Gramatiky

Sabine Dinsel/Lukas Mayrhofer

Übungsbuch
Deutsch –
Grammatik
A1/A2
Novinka!

• Gramatika s cvičebnicí k nejdůležitějším gramatickým jevům je vhodná pro široký okruh
uživatelů.
• Gramatické struktury jsou vysvětlené jednoduchou němčinou, cvičení označená stupněm
náročnosti.
gramatika a cvičebnice

• Gramatika s integrovaným klíčem je vhodná
pro samostudium i jako doplňkový materiál.
• Gramatické struktury a cvičení jsou označené
stupněm náročnosti podle úrovní EJP (A1, A2,
B1).
• Přehledná grafika (levá strana výklad, pravá
strana cvičení) ulehčuje orientaci.
• Gramatiku je možné používat nezávisle na
učebnici.

Grammatik einfach und
klar A1 +

• vychází v řadě Erste Hilfe Deutsch
• gramatika sloužící k rychlé orientaci a studiu v
krátkých časových úsecích
• přehledná struktura, grafické znázornění struktur a pravidel místo složitých opisů
• minimální používání gramatické terminologie
• typické příkladové věty z komunikace všedního dne
381003-8

Bildgrammatik A2
Publikace prezentuje gramatické struktury pomocí ilustrací názorně a hravým způsobem.
Tematicky staví na situacích všedního dne –
např. jídlo a pití, nákupy, bydlení).
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Obrázková gramatika v menším formátu se
omezuje na gramatické struktury úrovně A1
a jednoduché konverzační situace typické pro
výuku začátečníků. Ideální pomůcka na cesty!
Bildgrammatik
Kleine Bildgrammatik

009741-8
401003-1

Grammatik
leicht A1
Novinka!

091721-1

Schritte neu
- Übungsgrammatik
A1 – B1

cvičebnice

Kleine
Bildgrammatik
A1
Novinka!

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

011721-5

Monika Reimann:

Kurzgrammatik
Deutsch A1 – B1
• Stručná gramatika se omezuje ve výběru látky na skutečně důležité gramatické struktury
a jednoduchá vysvětlení.
• Obsahuje testy, klíč a seznam nepravidelných
sloves.
učebnice a cvičebnice s klíčem

009569-8

Anneli Billina, Monika Reimann:

Übungsgrammatik für
die Grundstufe A1 – B1
• kompaktní gramatika pro začátečníky
• nabízí pestrou paletu různých typů cvičení
• obsahuje klíč ke cvičením a přehled nepravidelných sloves
• je doplněna ilustracemi
učebnice a cvičebnice s klíčem

107448-7

Hueber

Gramatiky

Monika Reimann:

Hilke Dreyer/Richard Schmitt:

• Oblíbená gramatika v aktualizovaném vydaní
zohledňuje požadavky Společného evropského referenčního rámce a je doplněná o klíč ke
cvičením a CD-ROM.

• Univerzální využití pro začátečníky i pokročilé, do vyučování i pro samouky
• Řešení v klíči i na nahrávkách

Grundstufen-Grammatik Lehr- und Übungsbuch
der deutschen Grammatik
für Deutsch als
aktuell A2 - C1
Fremdsprache A1 – B1
• Nové zpracování světově proslulé a osvědčeaktualizované vydání
né standardní gramatiky

učebnice s klíčem a CD-ROMem

161575-8

Renate Luscher:

Übungsgrammatik für
Anfänger A1 - B1
• Pro začátečníky, kteří se chtějí postupně dostat až na úroveň zkoušky Zertifikat Deutsch
nebo o něco výše
• 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.
učebnice a cvičebnice s klíčem

007447-1

Michaela Perlmann-Balme/Susanne
Schwalb/Magdalena Matussek

Sicher! – Übungsgrammatik
B1 – C1
Novinka!
• Gramatika s integrovaným
klíčem je vhodná pro samostudium i jako doplňkový
materiál.
• Gramatické struktury a cvičení jsou označené stupněm náročnosti podle
úrovní EJP.
• Přehledná grafika (levá strana výklad, pravá
strana cvičení) ulehčuje orientaci.
• Gramatiku je možné používat nezávisle na
učebnici.
učebnice a cvičebnice

301206-7

učebnice a cvičebnice
klíč

307255-9
407255-8

Axel Hering/Magdalena Matussek/Michaela Perlmann-Balme:

Übungsgrammatik für
die Mittelstufe B1 – C1

• přehledné a praktické dvojstránky: na levé
straně vysvětlení gramatického jevu, na pravé příslušná cvičení
• obtížnost cvičení ve 3 stupních
• soustředí se na frekventované gramatické
jevy a typické chyby
• Obsahuje testy, sebeevaluaci a klíč
učebnice a cvičebnice s klíčem

011657-7

Übungsgrammatik für
die Oberstufe

• nové, přepracované vydání gramatiky pro
pokročilé
• cvičebnice gramatiky pro úroveň B2 – C1
• moderní grafická úprava, integrovaný klíč
učebnice a cvičebnice s klíčem

207448-6

Sabine Dinsel/Susanne Geiger:

Großes Übungsbuch
Deutsch – Grammatik

• cvičebnice gramatiky pro samouky i do kurzu
• členění podle gramatických struktur usnadňuje rychlou orientaci
• dvoubarevné, s ilustracemi a fotografiemi
• autentické příklady vycházejí z témat všedního dne
učebnice a cvičebnice s klíčem

101721-7

Další tituly k procvičování gramatiky a slovní zásoby najdete v německém katalogu na
str. 148 – 163.
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Doplňkové materiály

1.

Četba

2.

Testy a příprava na zkoušky

3.

Materiály pro procvičování

4.

Reálie, hry, písničky, hádanky aj.

5.

DVD

6.

CD-ROMy

1. Četba
Leseclub - A1

- řada pohádek pro děti mladšího školního
věku – viz německý katalog str. 168.

Lese-Novelas – A1

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.
Anna, Berlin
Tina, Hamburg
Julie, Köln
Franz, München
Lara, Frankfurt
Eva, Wien
Nora, Zürich
David, Dresden
Vera, Heidelberg
Claudia, Mallorca

101022-5
201022-4
301022-3
401022-2
501022-1
601022-0
701022-9
801022-8
101023-2
201023-1

Bližší informace k obsahu najdete v německém
katalogu na str. 174.

Lektüren für
Jugendliche – A2

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. Knížky jsou v nabídce samostatně nebo v kombinaci
s CD.

20

Ein Feriencamp voller
!
Novinka
Überraschungen
audio nahrávky v MP3-formáte A1
008580-4
Träume beißen nicht - Leseheft
911672-1
LH mit eingelegter CD
901672-4
Der Tote im See – Leseheft
111672-9
LH mit eingelegter CD
101672-2
Lea? Nein Danke! - Leseheft
211672-8
LH mit eingelegter CD
201672-1
Jungs sind keine Regenschirme 311672-7
Leseheft
LH mit eingelegter CD
301672-0
Timo darf nicht sterben! - Leseheft
411672-6
LH mit eingelegter CD
401672-9
Das Geheimnis der Statue – Leseheft 511672-5
LH mit eingelegter CD
501672-8
Ein Fall für Tessa – Leseheft
711672-3
LH mit eingelegter CD
701672-3
Papierhelden – Leseheft
811672-2
LH mit eingelegter CD
801672-5

Bližší informace k obsahu najdete v německém
katalogu na str. 170 - 171.

Leichte Literatur – A2

Tato řada přináší klasická díla německé literatury
ve formě zjednodušené četby. Zábavně a na dostupné jazykové úrovni motivuje ke čtení.
Siegfrieds Tod - Leseheft
LH mit eingelegter CD
Faust - Leseheft
LH mit eingelegter CD
Fräulein Else – Leseheft
LH mit eingelegter CD
Rumpelstilzchen – Leseheft
LH mit eingelegter CD
Bergkristall – Leseheft
LH mit eingelegter CD
Der zerbrochene Krug - Leseheft
LH mit eingelegter CD
Die Räuber - Leseheft
LH mit eingelegter CD
Werther - Leseheft
LH mit eingelegter CD
Die Bremer Stadtmusikanten – Leseheft
LH mit eingelegter CD

011673-7
001673-7
111673-6
101673-9
211673-5
201673-8
311673-4
301673-7
511673-2
501673-5
411673-3
401673-6
611673-1
601673-4
711673-0
701673-3
811673-9
801673-2

Bližší informace k obsahu najdete v německém
katalogu na str. 172 – 173.

Hueber

Doplňkové materiály

Spannender
Lernkrimi A1 – A2

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.
A1 Du findest mich nicht!

205580-2

Lesehefte Deutsch als Fremdsprache

Franz Specht – Krimis mit
Carsten Tsara

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.
A2 – Sicher ist nur eins
B1 – Schöne Augen
B1 – Der rote Hahn
B1 – Die Angst und der Tod
B1 – Die schöne Frau Bär
B1 – Die ganze Wahrheit
B1 – Besserwisser

001669-3
001666-2
001668-5
001671-6
001667-9
201669-1
301667-6

Bližší informace k obsahu najdete v německém
katalogu na str. 175 – 176.

Kurzgeschichten

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

B1 – Der Taubenfütterer
B1 – Der Passagier
B1 Engels Federn
!
Novinka
Buch mit audio-CD
B1 – B2 Die Blaumacherin
Buch mit eingelegter CD
B2 – Der Ruf der Tagesfische
B2 – Die Fantasien des Herrn Röpke

011723-9
001723-2
011677-5
021677-2
229597-3
219597-6
571735-9
021670-3

001722-5
101670-8
301670-6

Bližší informace k obsahu najdete v německém
katalogu na str. 176 - 177.

2 Testy a příprava na zkoušky
Řada Fit für…

(cvičebnice s integrovaným CD)
Všechny tituly této řady seznamují s obsahem
a formátem zkoušek a obsahují autentický materiál
na procvičování všech čtyř dovedností včetně
gramatiky a slovní zásoby. Materiál lze používat
vedle přípravy na zkoušky také pro průběžné testování na úrovních A1 a A2 a přípravu k maturitě.
Pracovní listy demonstrují strategie řešení, na ně
navazují modelové testy, transkripce a klíč
Příprava na testy pro mládež:
Fit für Fit in Deutsch 1 und 2
(A1 - A2)
Fit fürs Goethe-Zertifikat A2
/ Fit in Deutsch
Fit fürs Zertifikat B1
Fit für das DSD I (A2 - B1)
Fit für das DSD II B2 - C1
Fit für das DSD II B2 - C1

001870-3
241651-4
241651-4
201860-2
201862-6
201862-6

Příprava na testy pro dospělé:
Fit fürs Goethe-Zertifikat A1

A1 – A2 – Das Idealpaar
Buch mit eingelegter CD
A2 – B1 Der Hundetraum und andere
Verwirrungen, Buch mit eingelegter CD
A2 – B1 Eine Frau, ein Mann,
Buch mit eingelegter CD
A2-B1 Novemberfotos, Buch
B1 Murmeltiere, Buch mit eingelegter
CD
B1 Berlin, Mayerbeer 26, Buch mit
eingelegter CD,
B1 Das Wunschhaus 001670-9, HB

201670-7
201666-0
861735-9

Fit fürs Goethe-Zertifikat A2
(nové vydání)
Fit fürs Österreichische
Sprachdiplom A2
Fit fürs Zertifikat B1
Fit furs Zertifikat Deutsch
Fit fürs Goethe-Zertifikat B2
Fit fürs Österreichische
Sprachdiplom B2
Fit fürs Goethe-Zertifikat C1
Fit fürs Goethe-Zertifikat C2

001872-7
021873-8
001876-5
201651-6
051651-3
001874-1
001877-2
001875-8
201875-6
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Zertifikat B1 neu
15 modelových testů ke všem částem zkoušky
Cvičebnice + mp3-CD

041868-8

Leichte Tests – 001664-8
S klíčem, nenáročné, praktické, vhodné také
pro příležitostné procvičování.
Další materiály pro přípravu na zkoušky najdete
v německém katalogu na str. 182 – 184.

3. Materiály pro procvičování
Deutsch für
Besserwisser A1 – B1
• 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 für Besserwisser A1
Deutsch für Besserwisser A2
Deutsch für Besserwisser B1
Deutsch für Besserwisser B2 Novinka!

007499-0
017499-7
027499-4
037499-1

Deutsch üben
• Základní řada deutsch üben je rozdělena do tří
publikací pro čtyři úrovně od A1 do B2.
• Texty vycházejí ze situací všedního dne a jsou
široce využitelné. Díky názorným ilustracím
a klíči je možné pracovat s cvičebnicemi zcela
samostatně.
• Taschentrainer se díky malému formáty výborně hodí i na cesty nebo učení po malých časových úsecích.

Řada přináší atraktivní doplňkové materiály v podobě kopírovacích předloh pro zpestření výuky.
• rychlá a flexibilní příprava
• rozdělení podle témat a stupně obtížnosti
• různorodé typy úkolů
Zwischendurch mal... Sprechen
!
Novinka
A1 – A2
• pracovní listy a kopírovací předlohy s komunikativními úkoly a hrami
• nabízí všestranné podněty na rozhovory a diskuse
kopírovací předlohy

371102-4

Zwischendurch mal... Wortschatz A1 – A2
• pracovní listy a kopírovací předlohy rozdělené podle
slovních polí
• pestrá paleta her a aktivit k
procvičování slovní zásoby
pro začátečníky
• kartičky pro domino a pexeso
kopírovací předlohy

421002-8

Zwischendurch mal… Landeskunde A2 – B1
• 45 textů z 15 tematických okruhů
• didaktizace a fotografie
• slovní zásoba z tematického katalogu zkoušky
Zertifikat Deutsch
kopírovací předlohy

301002-5

Zwischendurch mal… Lieder A1 – B1

• výběr nejhezčích písniček z učebnic nakladatelství
• úkoly k poslechu a podněty k vlastní produkci
textů
kopírovací předlohy s vloženým CD

311002-2

Deutsch üben
Hören & Sprechen
Lesen & Schreiben
Wortschatz & Grammatik

A1
A2
507493-3 567493-5
467493-6 517493-0
397493-8 557493-8

Zwischendurch mal… Spiele A1 – B1
• 50 kopírovacích předloh obsahuje hry ke gramatice, slovní zásobě aj.

Deutsch üben
Hören & Sprechen
Lesen & Schreiben
Wortschatz & Grammatik

B1
617493-9
577493-2
417493-1

Zwischendurch mal… Gedichte A1 – C1
• 21 básniček s úkoly ke čtení
• podněty k vlastní produkci textů a konverzaci

Taschentrainer (kapesní formát)
Wortschatz
Präpositionen 007493-3 Grundstufe
A1 bis B1
in
Unregelmäßige 157493-2 Fit
Grammatik
Verben
A1 / A2
Artikel
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4. Reálie, hry, písničky, hádanky aj.
Zwischendurch mal…

Fit in
207493-6 Grammatik
B1

B2
637493-3
597493-6
427493-8

057493-3
357493-0
607493-2

kopírovací předlohy

kopírovací předlohy

341002-3

351002-0

Zwischendurch mal…
kurze G
 eschichten A2 – B2
• 13 krátkých povídek s úkoly ke čtení s porozuměním
• podněty k vlastní produkci textů a konverzaci
• zdarma ke stažení metodický materiál pro práci
s literárními texty
kopírovací předlohy

361002-7

Zwischendurch mal… Projekte A1 – B1
• 15 projektů s podrobným postupem i fotografiemi

Hueber
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• podněty k vlastní produkci textů a konverzaci,
kreativní práce slovní zásobou a obrázky, dramatizace
kopírovací předlohy

391002-8

Zwischendurch mal... Hören A1 – B1
• 30 poslechových textů s nejrůznějšími cvičeními k poslechu s porozuměním
kopírovací předlohy

401002-4

Další tituly v tomto oddíle jsou seřazeny
podle stupně obtížnosti od začátečníků k pokročilým.
Sprachmemo Deutsch A1
Pexeso k nejrůznějším tematickým
okruhům je určeno začátečníkům.
Jedna sada obsahuje 108 kartiček (54 párů).
Sprachmemo Deutsch
Zu Hause
Unterwegs
Der Mensch
Einkaufen, Essen, Trinken
Schule, Arbeit, Freizeit
Durch das Jahr
Farben, Formen, Strukturen
Werkzeuge und Haushalt
Natur und Tiere
Zählen, messen, wiegen

789586-4
799586-1
809586-7
819586-4
829586-1
839586-8
879586-6
899586-0
869586-9
889586-3

Lustige Sprachrätsel Deutsch A1
Sbírka zábavných křížovek, rébusů a hádanek
pro samostudium s klíčem pro začátečníky.
Lustige Sprachrätsel Deutsch

099581-3

Quick-Buzz
Das Vokabelduell – Deutsch A1 – B1
• 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.
Quick-Buzz

699586-2

Ein Wochenende in Berlin
Stolní hra pro 2 – 5 hráčů zábavným způsobem
procvičuje jazykové dovednosti hráčů i jejich znalosti z reálií. Obsahuje mj. hrací plán, obrázkové
kartičky k pamětihodnostem Berlína s otázkami
(dvě obtížnostní úrovně), hrací figurky, kostku,
startovací karty. Vhodné pro hráče od 14 let.
Ein Wochenende in Berlin

659586-4

Interpol ermittelt A2 – B1
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.
Interpol ermittelt

739586-9

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.
! 859586-2
Deutschland entdecken
Novinka
Gute Reise! A2 – B2
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.
Gute Reise!

039586-6

Sprachrätsel Deutsch – Landeskunde A2
• materiál k reáliím zábavnou formou kvízů
a hádanek
• vtipně ilustrované úkoly
Sprachrätsel Deutsch - Landeskunde

209581-8

Informace k dalším doplňkovým materiálům
najdete v německém katalogu na str. 194 - 197.

5. DVD
extr@ auf Deutsch
Situační komedie o 13 dílech vypráví příběhy
Američana v Berlíně. Ideální pro věkovou skupinu 14 – 20 let, stoupající obtížnost od A2 do
B2. Součástí 2 DVD jsou úkoly přímo na nosiči, každá lekce obsahuje srhnutí. Vedle podtitulků lze nastavit funkci karaoke, při níž se
mohou žáci zapojit do příběhu a natočit.
extr@ auf deutsch

301001-8

Dále jsou v nabídce DVD k učebnicím Beste
Freunde, Planet plus, deutsch.com, Ideen
a Ziel.
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6. CD-ROMy
Vzhledem k technickým problémům, které vznikly koncem roku 2017 u starších
CD-ROMů v důsledku skončení životnosti
programu Adobe Air, doporučujeme tyto novější CD-ROMy a interaktivní učebnice:
• interaktivní učebnice nové generace, např.
Beste Freunde (mezinárodní vydání),
Super! (CZ), Paul, Lisa & Co.
• digitální balíčky (Menschen).
I nadále jsou v nabídce bez instalačních potíží Übungsblätter per Mausklick k učebnicím Themen aktuell, Tangram aktuell,
Planet a Pingpong neu.

Interaktivní učebnice je využitelná jako na
interaktivní tabuli, tak na dataprojektoru.
Obsahuje učebnici v digitalizované podobě,
integrované zvukové nahrávky a běžné aplikace pro interaktivní tabuli. U interaktivních
cvičení je k dispozici klíč.
U starších produktů existuje po přechodnou dobu možnost stažení programu na
www.hueber.de u příslušného titulu. Připravuje se nová generace produktů na USB-klíči, aktuální informace sledujte prosím na našich webových stránkách.

Přehled interaktivních učebnic
(iKB = interaktives Kursbuch, digUP = digitální paket)
Paul, Lisa & Co.
Beste Freunde 1 iKB CZ
Beste Freunde 2 iKB CZ
Beste Freunde A2.1 iKB
Beste Freunde A2.2 iKB
Beste Freunde B1.1 iKB
Beste Freunde B1.2 iKB
Super! 1 iKB
Super! 2 iKB
Menschen A1/1digUP
Menschen A1/2 digUP
Menschen A1 digUP
Menschen A2/1 digUP
Menschen A2/2 digUP
Menschen A2 digUP
Menschen B1/1digUP
Menschen B1/2 digUP
Schritte international 1 digUP
Schritte international 2 digUP
Schritte international 3 digUP
Schritte international 4 digUP
Sicher! B1+ digUP
Sicher! B2 digUP
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041559-5
221058-7
421058-5
431052-0
631052-8
431053-7
631053-5
101063-8
101064-5
251901-7
261901-4
241901-0
251902-4
261902-1
241902-7
251903-1
261903-8
711851-2
711852-9
711853-6
711854-3
151206-4
151207-1

