
Najlepší kamaráti Beste Freunde s vami pôjdu všade! 

V škole, doma či pri vode – učebnice Beste Freunde si môžete vziať kamkoľvek so sebou 
v elektronickej podobe a pracovať s nimi môžete na všetkých koncových zariadeniach - na počítači, 
tablete či mobile.  

Nové online-verzie učebníc prišli práve včas – v dobe zatvorenia škôl. Mnohí z Vás si ich však 
vďaka bezplatnej verzii už úspešne vyskúšali v online výučbe. 

Digitalizovaná učebnica s integrovanými audio nahrávkami a interaktívnymi cvičeniami je ideálna nielen 
pre dištančnú a online výučbu. Ako digitalizované materiály využijete? 

• pracovný zošit  –>  na domácu prípravu žiakov ako aj počas vyučovania na kontrolu   
                                   samostatnej práce 

• učebnicu  –>  na prácu s interaktívnou tabuľou (ako alternatívu k CD-ROMu  
                                   interaktívnej učebnice) 

 

 

 
 
 
NOVINKA! 
Od nového školského roka si môžu žiaci vybrať z dvoch typov pracovného zošita: 
 
            pracovný zošit 
 

pracovný zošit s kódom (pomocou kódu si žiak aktivuje trojročnú licenciu k digitálnej verzii    
pracovného zošita s integrovanými audio nahrávkami, rôznymi funkciami na písanie 
a interaktívnymi verziami jednotlivých cvičení) 

 

 

interaktívna verzia cvičenia (s kontrolou) 

audio nahrávka 



Ceny pre školy 2020 

Základné komponenty 

Beste Freunde A1.1 (slovenské vydanie – poldiel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste Freunde A1.2 (slovenské vydanie – poldiel) 
 

 
 

 

 

 

Beste Freunde A2.1 (nemecko-slovenské vydanie – poldiel) 
 

 
 

 

 

 

* špeciálna cena platí pre školy, ktoré už s titulom pracujú a chcú už k zakúpeným učebniciam/prac. zošitom    
dokúpiť iba kódy (je potrebné doložiť doklad o predchádzajúcom nákupe učebníc/prac. zošitov) 

 

 

 

 

 

 

 

9783191010591 učebnica 6,89 € 

9783197986012 digitálna učebnica (DE) – kód 3,00 € * 

9783191610593 prac. zošit s vloženým audio CD 6,89 € 

9783191710590 digitálny pracovný zošit – kód 3,00 € * 

978319161059a 
prac. zošit s vloženým audio CD a kódom k 
digitálnemu pracovnému zošitu 

7,89 € 

9783191310592 audio CD k učebnici 11,82 € 

 metodická príručka (PDF-formát) zadarmo 

9783193010599 učebnica  6,89 € 

9783198186015 digitálna učebnica (DE) – kód 3,00 € * 

9783193610591 prac. zošit s vloženým CD-ROMom 6,89 € 

9783193710598 digitálny pracovný zošit – kód 3,00 € * 

978319361059b 
prac. zošit s vloženým audio CD a kódom k 
digitálnemu prac. zošitu 

7,89 € 

9783193310590 audio CD k učebnici 11,82 € 

 metodická príručka (PDF-formát) zadarmo 

9783194310520 učebnica (DE) 7,99 € 

9783192086014 digitálna učebnica (DE) – kód 3,00 € * 

9783194610590 prac. zošit s vloženým CD-ROMom 6,89 € 

9783194710597 digitálny pracovný zošit – kód 3,00 € * 

978319461059c 
prac. zošit s vloženým audio CD a kódom k 
digitálnemu prac. zošitu 

7,89 € 

9783193310521 audio CD k učebnici 11,82 € 

 metodická príručka (PDF-formát) zadarmo 



Doplnkové komponenty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonusy za nákup: 
15 sád učebnica + pracovný zošit + CD + metodika (PDF-formát)   

15 sád Ferienheft  (na výber A1.1 / A1.2)   

15 sád Leseheft  (na výber A1 / A2 / B1)   

15 sád Mein Grammatikheft (na výber A1.1 / A1.2 / A2.1 / A2.2)   

15 sád Einstiegskurs DaZ   

30 sád DVD (na výber A1 / A2)   

30 sád interaktívna učebnica  (na výber A1 / A2)   

30 sád Intensivtrainer + CD (A1.1)  

30 sád Testtrainer + CD (na výber A1 / A2 / B1)   

 

9783194310513 interaktívna učebnica A1.1 (DE) 15,39 € 

9783196310511 interaktívna učebnica A1.2 (DE) 15,39 € 

9783194310520 interaktívna učebnica A2.1 (DE) 15,39 € 

9783192510519 DVD A1 18,28 € 

9783192510526 DVD A2 18,28 € 

9783193910516 Mein Grammatikheft A1.1    5,10 € 

9783195910514 Mein Grammatikheft A1.2    5,10 € 

9783193910523 Mein Grammatikheft A2.1    5,10 € 

9783191016845 Intensivtrainer s audio CD   A1.1 11,05 € 

9783193810519 Ferienheft A1.1    4,68 € 

9783195810517 Ferienheft A1.2    4,68 € 

9783190710515 Testtrainer s audio CD   A1 12,07 € 

9783190710522 Testtrainer s audio CD   A2 12,07 € 

9783190810512 Leseheft Geheimnis im Hotel    4,68 € 

9783190810529 Leseheft Blauer Mond    4,68 € 


