
[Zadajte text] 
 

 

 

 

 

 

 

 

CHECKLISTE 

HUEBER INTERAKTIV 

QUIZLETU 

HUEBER HIER 

Online stretnutia sú bezplatné, prihlásiť sa 

môžete zaslaním prihlášky na e-mailovú adresu 

miriam.rajnohova@oxico.sk. Po prijatí Vašej 

prihlášky Vám pošleme mail s odkazom, ktorý 

Vám umožní vstúpiť priamo do virtuálnej učebne.  

Prihlášku si môžete stiahnuť na: www.oxico.sk  

Online Stammtisch 

Vyučovanie trochu inak… 
Nové materiály vo výučbe nemeckého jazyka 

 

Téma:  Vitajte v novom školskom roku. CHECKLISTE na dobrý štart. 
Termín:      27. 8. 2020 

Čas:      18:00 – 18:40  

Miesto: online  

 

Online stretnutiami Vás budú sprevádzať:    

Mgr. Miriam Rajnohová a Mgr. Barbora Brožovičová 

Téma:  Vyučovanie trochu inak alebo Vitajte vo svete HUEBER INTERAKTIV 
Termín:      3. 9. 2020 

Čas:      18:00 – 18:40  

Miesto: online  

 

Téma:  Vyučovanie trochu inak alebo Vitajte vo svete QUIZLETU  
Termín:      9. 9. 2020 

Čas:      14:00 – 14:40  

Miesto: online  

 

Téma:  Vyučovanie trochu inak alebo Vitajte vo svete HUEBER HIER  
Termín:      10. 9. 2020 

Čas:      14:00 – 14:40  

Miesto: online  

 

mailto:miriam.rajnohova@oxico.sk
http://www.oxico.sk/


[Zadajte text] 
 

 

Vyučovanie trochu inak alebo Vitajte vo svete HUEBER INTERAKTIV 
 

Bolo, nebolo… Čo tu bolo? Boli knihy. Čo tu ešte nebolo? Neboli digitálne učebnice. Éra digitálnych učebníc 

vydavateľstva Hueber totiž práve začína!  
 

Digitálne interaktívne učebnice využijete, či už používate v triede interaktívnu tabuľu alebo projektor, 

vyučujete online, alebo kombinujete obidva spôsoby výučby formou blended learning.  
 

Chcete vedieť, ako digi-materiály vyzerajú a ako fungujú? Na našom stretnutí Vás digitálnymi učebnicami 

prevedieme – od vzhľadu až po jednotlivé funkcie. Ponúkneme Vám aj zopár tipov, ako s učebnicami 

pracovať a jednotlivé funkcie využívať aj priamo na hodinách nemčiny.  

 

Vitajte v novom školskom roku. CHECKLISTE na dobrý štart. 
 

Nestihli sme sa ani obzrieť a prázdniny sú fuč. Ako začať nový školský rok bez toho, aby sme už prvý 

týždeň boli prevalcovaní zháňaním a chystaním všetkého, čo budeme k výučbe  potrebovať?  
 

V prípade, že učíte (alebo plánujete učiť) z učebníc vydavateľstva Hueber, možno Vám trochu  pomôžeme 

– ukážeme Vám, kde môžete nájsť k jednotlivým učebniciam tematické plány, slovníčky, vstupné testy či 

ďalšie kopírovateľné materiály, povieme si, ktoré učebnice majú doložky MŠ SR a na ktoré z nich MŠ SR 

ponúka tento rok príspevky, ako vyzerá bonusový systém k nákupu učebníc... 
 

Ak sa Vám tieto informácie zídu, sme tu pre Vás a radi Vás na našom stretnutí uvedieme do sveta Hueber 

podpory.  

 

Vyučovanie trochu inak alebo Vitajte vo svete QUIZLETU 
 

Keď príde na učenie slovíčok, priznajme si to - aj málo je lepšie ako nič. Pretože, ako hovorí jedno krásne 

nemecké príslovie: Steter Tropfen höhlt den Stein. 😊 A aby sme v tom boji neboli sami, na pomoc si 

vezmeme Quizlet – bezplatnú online aplikáciu, pomocou ktorej si žiaci zopakujú slovíčka viacerými 

spôsobmi a aj zopár hrami. Na počítači alebo aj na mobile. Doma aj na hodine.  
 

Aby sme Vám ušetrili čas, máme pre Vás k dispozícii už hotové slovníčky k viacerým učebniciam. Na nich 

si ukážeme, ako Quizlet vlastne funguje. A samozrejme si povieme niečo aj o tom, ako z aplikácie vyťažiť 

čo najviac a vytvárať si aj vlastné učebné sety, s ktorými sa dá precvičovať nielen slovná zásoba, ale aj 

gramatika. Kreativite sa medze nekladú! 

 

Vyučovanie trochu inak alebo Vitajte vo svete HUEBER HIER 
 

Keď žiakom na prvej hodine povieme: „Najskôr si zopakujeme učivo a zistíme, čo ste si zapamätali.“, 

povedzme si to rovno – pravdepodobne u nich nezabodujeme. 😉 Skúsme začať nový školský rok vetou: 

„Trochu sa zahráme…“ - to je už iná pesnička!  

Hra dáva deťom šancu precvičiť si a upevniť známe učivo, a pritom sa aj zabaviť - také 

opakovanie stojí rozhodne za to! Pripraviť ale zábavné a zaujímavé opakovanie, ktoré 

bude naviac aj didaktické, znamená pre nás učiteľov často dlhé večerné „bastlovanie“. 
 

Aby ste si nejaký ten čas ušetrili, zoznámime Vás počas nášho stretnutia s vybranými 

didaktickými hrami vydavateľstva Hueber, ktoré sme sami vyskúšali a ktoré nás svojím 

prevedením zaujali. Veríme, že si medzi nimi nájdete aj Vy tie svoje. 

 


