
Krtko spolu s kamarátmi pomáha deťom s anglickými 
slovíčkami. Zošit obsahuje 48 slovíčok, ktoré sú na 
listoch z pevného kartónu a dajú sa ľahko vylomiť                 
a použiť. Deti sa pomocou obrázkov zábavnou a 
hravou formou zoznámia so základnými anglickými 
slovíčkami. Hra je vhodná pre deti od 6 rokov.

JAZYK: ANG (A1)

A1 Krtko a kamaráti
anglictina pre najmenších + pexesoˇ
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Angličtina pre najmenších s Krtkom a jeho                    
kamarátmi! Náučný balíček na výučbu angličtiny 
obsahuje obrázkový slovníček a pexeso. V ponuke sú 
dve verzie: krtko a rok, krtko a kamaráti.

JAZYK: ANG (A1)

Jazykové hry
pre malých aj velkýchpre malých aj velkýchpre malých aj velkých'''

obrázková anglictina s krtkom ˇ



A1Sprachmemo

Hra sa riadi princípom hry pexeso. Precvičuje nielen 
slovnú zásobu, ale aj pamäť a koncentráciu. Hráči 
postupne po sebe odkrývajú vždy po dve zo 108 
kartičiek na stole. Každá dvojica kariet, ktoré k sebe 
patria, ukazujú na jednej kartičke obrázok, na druhej 
kartičke ten istý obrázok v zmenšenom formáte s 
príslušným pojmom pod ním. Vyhráva hráč, ktorému 
sa na konci hry podarí nájsť čo najviac párov.
Témy:
    •  Doma
    •  Na cestách
    •  Človek
    •  Nakupovanie, jedlo a pitie
    •  Škola, práca, voľný čas
    •  Počas roka
    •  Príroda a zvieratá
    •  Farby, formy, štruktúry
    •  Čísla, miery, váha
    •  Nástroje a domácnosť

Herný materiál obsahuje:
    •  108 kartičiek (54 párov)
    •  návod na hru so slovnou zásobou

Je jnedo, v aokm proardi  sjota psímneá učrtiého solva, 
človek ich dokáže čítať! Stačí, ak prvé, príp. posledné                    
písmeno zostanú na svojom mieste. Zábavný spôsob, ako 
hľadať správne slovíčka, nie?  Na tomto princípe je 
postavená celá idea hry Wortverhreher.
Hra obsahuje 500 slovíčok základnej slovnej zásoby. Aby sa 
hráči mohli posúvať po hracom pláne dopredu, musia      
uhádnuť „skomolené“ slovíčka. Náročnosť hry sa dá vario-
vať  určením počtu písmen, ktoré môžu byť prehodené.
Herný materiál obsahuje:
    •  zásobník písmen
    •  96 kameňov s písmenkami 
    •  100 kartičiek (vždy s 5 slovíčkami)
    •  presýpacie hodiny 
    •  ABC-hrací plán
    •  6 drevených figúrok

JAZYK: NEJ (A1)

JAZYK: ANG/NEJ/ŠPA/TAL: WORTverdreher (A1/A2)

 •  Návod na hru: 
https://shop.hueber.de/media/hueber_dateien/Internet_Muster/Red6/978-3-19-789586-4_Anleitung_International.pdf

 •  Informácie o hre:
https://shop.hueber.de/de/reihen-und-lehrwerke/sprachmemo.html#category-20226

 •  Použitá slovná zásoba:
https://shop.hueber.de/media/hueber_dateien/Internet_Muster/Red6/978-3-19-879586-6_Anleitung.pdf

Kolotoc slov ˇ

 •  Návod na hru: 
https://shop.hueber.de/media/hueber_dateien/Internet_Muster/Red6/9783190895861_Muster_1.pdf

 •  Informácie o hre:
https://shop.hueber.de/de/reihen-und-lehrwerke/wortverdreher.html

A1 A2- 



A1

Jazyková spoločenská hra, ktorá zábavnou formou učí 
deti základnej slovnej zásobe z daného jazyka a                      
trénuje pamäťové zručnosti pomocou obrázkových 
kartičiek. Balenie hry obsahuje:
    •  120 hracích kariet
    •  učiteľskú príručku (Teacher’s booklet)

Cierny Peterˇ
ANG: Bis (A1)
NEM: Bis - Deutsch (A1)
FRA: Bis - Francais (A1)
ŠPA: Bis - Espanol 
TAL: Bis - Italiano
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Obrázkové Bingo

Hra typu Bingo pre úplných začiatočníkov. Obsahuje 
100 základných jazykových výrazov alebo slov. 
Súčasťou hry je aj príručka pre učiteľa, v ktorej 
nájdete originálne aktivity zamerané na ľahší spôsob 
zapamätania si novej slovnej zásoby. Hra pozostáva z:
    •  100 hracích kariet
    •  32 kariet typu Bingo
    •  učiteľskú príručku (Teacher’s booklet)

ANG: Picture Bingo (A1)
NEM: Bilder Bingo
FRA: Bingo images (A1)
ŠPA: Bingo ilustrado
TAL: La tombola illustrata
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A1

Prostredníctvom týchto hier si netradičnou a                     
zábavnou formou precvičíte základnú slovnú zásobu 
vo vybranom jazyku a zaradíte nové pojmy do aktívnej 
slovnej zásoby. Hry sú určené pre všetkých, ktorí sa 
začínajú učiť cudzí jazyk, predovšetkým žiakom 
základných škôl a ich rodičom a učiteľom. Súbor 4 
herných plánov je určený pre dvoch a viac hráčov. Na 
jednotlivých herných plánoch sú spracované tieto 
témy: jedlo, ľudské telo a oblečenie, domov a príroda. 
Hráči postupujú po políčkach na základe výsledku 
hodov kocky a podľa úspešnosti riešenia úloh 
uvedených v políčkach. V knihe ďalej nájdete: 4 
tematické sady pexesa, jednoduché pravidlá hry a 
námety na ďalšie hry. Súčasťou hry nie je kocka a 
figúrky. 

A1

JAZYK: ANG, NEJ, ŠPA, RUŠ (A1)

precvicujeme jazykˇ
Stolové hry



A1

Každá domino karta je rozdelená na dve rovnaké časti 
– na prvej sa zobrazuje ilustrácia hodín, ktorých 
ručičky ukazujú na konkrétny čas a na druhej strane 
kartičky nájdete čas v písanej forme. Princíp hry je                     
v spájaní domino kariet s rovnakým časom. 
Hra obsahuje:
    •  48 domino kariet
    •  učiteľskú príručku (Teacher’s booklet)

Cas na dominoˇ
ANG: Time for Dominoes (A1)
NEM: Das Uhrzeit Domino (A1)
FRA: Les domino des heures (A1)
ŠPA: El dominó de las horas
TAL: Il domino delle ore
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ANG: Preposition Island (A1)
NEM: Die Insel der Präpositionen (A1)
FRA: L’ile aux prépositions (A1)
ŠPA: La isla de las preposiciones
TAL: L´isola della preposizioni (A2/B1)
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Bingo so slovesami

Jeden hráč vyťahuje a číta karty s obrázkami alebo so 
slovesami v písanej forme a ostatní hráči majú 
rozdané hracie plány (Bingo karty) a prekrývajú si 
políčka s obrázkami alebo slovesami, ktoré boli 
prečítané. Učiteľská príručka obsahuje niekoľko 
jednoduchých a originálnych verzií hry. 
Súčasťou balenia je:
    •  66 hracích kariet
    •  32 kariet typu Bingo
    •  učiteľská príručka (Teacher’s booklet)

ANG: A Verb Bingo (A1)
NEM: Verben Bingo (A1)
FRA: Bingo verbes (A1)
ŠPA: Bingo de los Verbos
TAL: Tombola dei verbi
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A1

Ostrov predložiek

Karty plné ilustrácií odhalia žiakom rozdiely medzi 
jednotlivými predložkami miesta. Pomocou tejto hry 
sa naučia ľahšie rozoznávať odlišnosti vo význame a                        
v použití týchto predložiek v spojení s predmetmi.             
Hra obsahuje:
    •  ilustrované hracie karty
    •  58 hracích kariet
    •  8 kariet s rôznymi predložkami miesta
    •  60 zlatých mincí
    •  učiteľskú príručku (Teacher’s booklet)

A1



Každý hráč obdrží nákupný zoznam plný 
potravín a ten, kto nakúpi všetky položky zo 
svojho zoznamu ako prvý, vyhráva! Túto hru 
môžete hrať aj v Bingo štýle.
Balenie hry obsahuje:
    •  66 hracích kariet
    •  36 nákupných zoznamov 
        s Bingo kartami na zadnej strane
    •  učiteľskú príručku (Teacher’s booklet)

Nákupný zoznam
ANG: My Shopping List(A1/A2)
NEM: Lasst uns Einkaufen! (A1/A2)
FRA: Faisons Les Courses (A1/A2)
ŠPA: Vamos al mercado!
TAL: La Lista della Spesa
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ANG: The animal kingdom (A1/A2)
NEM: Die Welt der Tiere (A1/A2)
FRA: Le monde anima (A1/A2)
ŠPA: El reino de los animales (A1/A2)
TAL: Il regno animale (A1/A2)
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Královstvo zvierat

Zvieratká sú najlepšími priateľmi ľudí.                                     
Prostredníctvom tejto hry typu bingo si žiaci obohatia 
a upevnia slovnú zásobu a jazykové štruktúry                              
zamerané na zvieraciu ríšu. Súčasťou balenia je:
    •  66 hracích kariet s fotkami zvierat
    •  36 kariet typu Bingo
    •  učiteľská príručka (Teacher’s booklet)

Ten, kto sa prvý zbalí, vyhráva! Hráči si musia zbaliť do 
ich tašky všetko oblečenie a doplnky z ich zoznamu. 
Táto hra,  ktorá je v štýle Bingo, pomáha deťom                          
prostredníctvom zábavných situácií si ľahšie 
zapamätať novú slovnú zásobu a pripravuje malých 
cestovateľov na výlety za hranice krajiny. 
Balenie obsahuje:
    •  66 hracích kariet
    •  36 zoznamov s Bingo kartami na zadnej strane 
    •   učiteľskú príručku (Teacher’s booklet)

ANG: Pack your Bag (A1/A2)
NEM: Wir packen unseren Koffer (A1)
FRA: Faisons la valise (A1/A2)
ŠPA: !Haz la maleta! (A2)
TAL: Prepara la valigia (A1)
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A1

Ako sa zbalit'

A1 A2- 

'

A1 A2- 



Kartová hra, ktorá je zameraná na výučbu a                                   
precvičovanie tvorenia otázok v rôznych 
gramatických časoch a predstavuje základnú 
slovnú zásobu. Hra obsahuje:
    •  120 hracích kariet
    •  učiteľskú príručku (Teacher’s booklet)

Super cierny Peterˇ
ANG: Super Bis (A2)
NEM: Super Bis - Deutsch (A2)
FRA: Super Bis - Francais (A2)
ŠPA: Super Bis - Espanol
TAL: Super Bis - Italiano

J
A
Z
Y
K
Y

Zamestnania

Kartová hra pre začiatočníkov až mierne pokročilých 
študentov, pomocou ktorej sa naučíte názvy a                           
charakteristiky 40 pracovných kvalifikácií. Karty sú 
rozdelené do troch balíčkov, pričom v prvom balíčku 
sú karty so zamestnaniami, v druhom karty s ich                         
charakteristikou a tretia kôpka obsahuje ilustrované 
karty. Hráči hľadajú karty s rovnakým zamestnaním 
(názov/ilustrácia/popis) a následne ich párujú. Hru je 
možné hrať niekoľkými spôsobmi, pričom si môžete 
zvoliť aj jej náročnosť. Balenie obsahuje:
    •  120 hracích kariet
    •   učiteľskú príručku (Teacher’s booklet)

ANG: Just the Job (A2)
NEM: Das Spiel der Berufe (A2)
FRA: Le jeu des métiers (A2)
ŠPA: El juego de los oficios
TAL: Il gioco dei mestieri 
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Hráč, ktorý je na ťahu, si vytiahne kartu a sformuluje 
otázku zameranú na vzhľad neznámej osoby                        
z obrázku. Na otázky sa odpovedá buď áno, alebo nie. 
Vyhráva ten hráč, ktorý uhádol najviac osobností a 
získal najviac kariet. V pravidlách hry nájdete aj rôzne 
nápady na alternatívne spôsoby hry. Obsah balenia:
    •  66 hracích kariet 
    •  učiteľská príručka (Teacher’s booklet)

ANG: Who´s Who? (A2)
NEM: Wer ist das? (A2)
FRA: Qui est-ce? (A2)
ŠPA: Quién es?
TAL: Chi é?
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Kto je kto?

A2

A2

A2



Hra je založená na spájaní otázok a odpovedí do sérií. 
Hráči musia nájsť odpoveď na položenú otázku v čo 
najkratšom čase. Do hry môžete zapojiť buď všetky 
karty, alebo len balíček kariet na A2 alebo B1 úrovni. 
Hra obsahuje:
    •  132 hracích kariet
    •  učiteľskú príručku (Teacher’s booklet)

Otázková retaz'
ANG: Question Chain (A2/B1)
NEM: Kettenfragen (A2/B1)
FRA: Questions a la chaîne (A2/B1)
ŠPA: Preguntas encadenadas
TAL: Domande a catena
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Cesta okolo sveta

Hra, ktorá bude vaším výletom do Británie a Írska 
alebo inej vybranej krajiny (podľa jazyka). Otázky 
zamerané na históriu, geografiu, kultúru, gramatiku, 
slovnú zásobu a idiómy vám pomôžu lepšie spoznať 
prostredie týchto krajín. Balenie hry obsahuje:
    •  mapu danej krajiny (hrací plán)
    •  2 kocky
    •  32 hracích kariet
    •   učiteľskú príručku (Teacher’s booklet)

ANG: Roundtrip of Britain and Ireland (A2/B1)
ANG: Roundtrip of the U.S.A. (A2/B1)
NEM: Die Rundreise (A2/B1)
FRA: Voyage en France (A2/B1)
ŠPA: Viaje por Espana (A2/B1)
TAL: Viaggio in Italia
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Táto hra preverí vaše znalosti z reálií ANG/NEM/ 
FRA/ŠPA alebo TAL hovoriacich krajín. Vo vnútri                                  
balenia nájdete dva balíčky hracích kariet. Prvý                                  
obsahuje 66 obrázkových kariet s fotkami známych 
ľudí, miest, pamiatok a typických výrobkov. V druhom 
balení sú karty s nápoveďami, každá karta obsahuje 5 
indícií a každá indícia ma pridelené skóre. Koľko 
obrázkov na kartách rozpoznáš? Uhádni najviac kariet 
a staň sa šampiónom! Obsah balenia:
    •  66 hracích kariet s grafickým vyobrazením
    •  66 hracích kariet s nápoveďou
    •   učiteľská príručka (Teacher’s booklet)

ANG: English Paperchase (A2)
NEM: Schnitzeljagd Deutsch (A2)
FRA: Piste a suivre (A2)
ŠPA: Sigue la pista! (A2)
TAL: Segui l’indizio (A2)
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Nahánackaˇ ˇ

A2 B1- 
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A2



Táto domino hra pomáha študentom objasniť a 
zautomatizovať správne používanie frekventovaných 
slovesných tvarov v kontexte. Vybrané slovesá môžu 
byť precvičované v prítomnom, minulom alebo 
budúcom čase v závislosti od jazykovej úrovne 
hráčov. Hra zároveň rozširuje lexikálne vedomosti 
študentov a pomáha im spoznávať kultúru danej 
krajiny. Balenie obsahuje:
    •  48 domino kariet
    •  učiteľskú príručku (Teacher’s booklet)

Podme oslavovat' '
ANG: Let's party! (A2/B1)
NEM: Lasst uns feiern (A2/B1)
FRA: Faisons La Fete (A2/B1)
ŠPA: Todos de fiesta!
TAL: Festeggiamo
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ANG: English Championship (A2/B1)
NEM: Deutsch Meisterschaft (A2/B1)
FRA: Championnat de Francais (A2/B1)
ŠPA: Campeonato de Espanol 
TAL: Campionato di italiano (A2/B1)
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Otestuj si svoje vedomosti z daného jazyka a krajiny            
a staň sa šampiónom v triede! Táto skvelá hra obohatí 
vedomosti študentov nie len prostredníctvom otázok 
zameraných na kultúru a tradície, ale aj na geografiu, 
idiómy, životné prostredie a voľný čas. Obsah balenia:
    •  hrací plán
    •  132 hracích kariet
    •  60 farebných žetónov
    •  kocka
    •  učiteľská príručka (Teacher’s booklet)

Táto hra je zameraná na výučbu gramatických                           
štruktúr a slovnej zásoby založenej na každodenných 
aktivitách. Hráči používajú nepravidelné slovesá                                   
v prítomnom, minulom a budúcom čase. Každá 
domino karta obsahuje ilustrovanú aktivitu a 
napísanú frázu, podľa nich hráči spájajú kartičky tak, 
aby boli dodržané pravidlá hry domino. Učiteľ sa 
môže rozhodnúť, ktorý gramatický čas si žiaci budú 
precvičovať a v akej náročnosti. Hra obsahuje:
    •  48 domino kariet
    •  učiteľskú príručku (Teacher’s booklet)

ANG: The Busy Day Dominoes (A2/B1)
NEM: Das Tagesablauf Domino (A2/B1)
FRA: Les dominos de la journée (A2/B1)
ŠPA: El dominó de cada día
TAL: Il domino della giornata
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Hektický deň
A2 B1- 
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Majster jazyka



Kartová hra zameraná na výučbu a precvičovanie 
pravidelných a nepravidelných slovies. 
Balenie hry obsahuje: 
    •  100 hracích kariet
    •  kocku určujúcu gramatické časy
    •  kocku s osobnými zámenami 
    •  kocku znázorňujúcu typ vety
    •  učiteľskú príručku (Teacher’s booklet)

Velká hra so slovesami'
ANG: Great Verb Game (A2/B1)
NEM: Das große Spiel der Verben (A2/B1)
FRA: Le grand jeu des verbes (A2/B1)
ŠPA: El Gran Juego de los Verbos
TAL: Il Grande Gioco dei Verbi
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ANG: Questions and Answers (A2/B1)
NEM: Fragen und Antworten (A2/B1)
FRA: Questions et Réponses (A2/B1)
ŠPA: Preguntas y respuestas
TAL: Domande e risposte
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Jazyková kartová hra, ktorá učí prostredníctvom 
správneho používania opytovacích zámen stimulovať 
konverzáciu v anglickom jazyku. Balenie obsahuje:
    •  hrací plán s motívom lunaparku
    •  kocku
    •  66 hracích kariet
    •   učiteľskú príručku (Teacher’s booklet)

Táto hra zlepšuje schopnosť tvoriť vety s použitím 
správneho času a precvičuje slovnú zásobu spojenú              
s najpoužívanejšími slovesami.  Balenie hry obsahuje:
    •  hrací plán
    •  66 hracích kariet
    •  kocku s číslami
    •  kocku s osobnými zámenami
    •  kocku s inštrukciou kladného, záporného alebo 
        opytovacieho tvaru vety
    •  učiteľskú príručku (Teacher’s booklet)

ANG: Sentence maker! (A2/B1)
NEM: Bau den Satz! (A2/B1)
FRA: Inventons des phrases! (A2/B1)
ŠPA: Con tus palabras (A2/B1)
TAL: L’inventafrase (A2/B1)
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Tvorenie viet

A2 B1- 

A2 B1- 

A2 B1- 

Otázky & Odpovede



Úžasná skupinová hra s niekoľkými typmi 
úloh, ktoré zábavnou cestou zopakujú slovnú 
zásobu a tvorbu viet z niekoľkých oblastí. 
Prostredníctvom pantomímy, kreslenia a 
odpovedí na otázky si žiaci priblížia témy, ako 
ľudské telo, zdravie, výživa a každodenné 
zdravé návyky ako napríklad šport.                      
Ste pripravení na zábavu?
Hra obsahuje:
    •  hrací plán
    •  kocku s číslami
    •  kocku s farebnými výrazmi tváre
    •  132 hracích kariet rozdelených do 6 kategórií
    •  učiteľskú príručku (Teacher’s booklet)

Ako sa máš?

Zapoj sa do hry a sprav svet čistejším! Vyber správnu 
nádobu na odpad a odpovedz na otázky z kartičky. 
Hra precvičuje slovnú zásobu zameranú na životné 
prostredie: recykláciu, obnoviteľné zdroje energie, 
ekologické poľnohospodárstvo a potraviny. 
V balení nájdete:
    •  hrací plán so 100 hracími políčkami
    •  60 obrázkových kariet
    •  72 hracích kariet
    •  kocku 
    •  učiteľskú príručku (Teacher’s booklet)

Recykluj!
A2 B1- 

A2 B1- 

Dalšie informácie
ku hrám Eli

nájdete:

ˇ

Anglický jazyk:  www.elionline.com/eng/search-results?english-elt-esl/games/all/all/all/all
Nemecký jazyk:  www.elionline.com/deu/ergebnisse-der-suche?deutsch-daf/lernspiele/alle/alle/alle/alle
Francúzsky jazyk: www.elionline.com/fra/resultats-de-recherche?francais-fle/jeux/tous/tous/tous/tous
Španielsky jazyk: www.elionline.com/esp/resultado-de-busqueda?espanol-ele/juegos/todos/todos/todos/todos
Taliansky jazyk:  www.elionline.com/ita/risultati-ricerca?italiano-ils/giochi/tutti/tutti/tutti/tutti

NÁVODY NA HRU (CZ): www.oxico.sk/download/eli.html OXICO
jazykové knihy

ANG: Play for the planet (A2/B1)
NEM: Der Planet steht auf dem Spiel (A2/B1)
FRA: La planete en jeu (A2/B1)
ŠPA: El planeta en juego (A2/B1)
TAL: Il pianeta in gioco (A2/B1)
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ANG: How are you? (A2/B1)
NEM: Wie geht´s? (A2/B1)
FRA: Comment ça va? (A2/B1)
ŠPA: ?Qué tal estás? (A2/B1)
TAL: Come stai ?
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NEM: QUICK BUZZ - Deutsch (A1)
FRA: QUICK BUZZ - Französisch (A1/B1)
ŠPA: QUICK BUZZ - Spanisch (A1/B1)
TAL: QUICK BUZZ - Italienisch (A1/B1)

Mysli rýchlo, rýchlo reaguj, šikovne kombinuj! Ten, 
kto ako prvý rozpozná obrázok na kartičke a stlačí 
zvonček, vyhráva kolo a kartičku si odkladá. Každý 
hráč sa snaží zhromaždiť čo najviac kariet.                              
Pri niektorých kartách máte možnosť získať bonusové 
body navyše. Hráč, ktorý dosiahol najvyššie skóre s 
jeho zozbieranými kartami spolu s možnými kombiná-
ciami kariet, hru vyhráva. Výhodou hry je variabilita 
pri voľbe náročnosti. To zaručujú rôzne „herné módy“ 
pre začiatočníkov (A1) až po pokročilých (A2/B1), čo 
robí túto hru ideálnou pre páry aj pre väčšiu skupinu 
ľudí (2-6 hráčov). Balenie obsahuje: 
    •  zvonček
    •  250 kariet s obrázkom a slovom
    •  pravidlá hry v piatich jazykoch (AJ, ŠJ, FJ, TJ, NJ)
    •  Info:  

Quick Buzz 

Táto hra prináša vzrušujúci spôsob učenia do tried či 
do kruhu rodiny alebo priateľov. Ukážte svoju                           
obratnosť pri tvorbe a správnom kladení otázok, 
precíznom porozumení a vytváraní záverov, ktoré 
vám pomôžu objasniť zložitý kriminálny prípad a 
usvedčiť páchateľa. Jeden hráč je delikvent a ostatní 
hráči vystupujú ako tím vyšetrovateľov. Na začiatku 
každého kola páchateľ nahlas prečíta vybraný prípad 
a následne sa vyšetrovatelia pokúšajú nájsť                             
usvedčujúce fakty použitím vyšetrovacích kariet na 
formuláciu správnych otázok. Ak sa im podarí nájsť 4 
fakty a teda aj nazbierať 4 vyšetrovacie karty, 
obvinený je vyhlásený za vinného a tím                              
vyšetrovateľov vyhráva. Ale ak sa pomýlia a urobia 
chybné závery a páchateľ nazbiera 4 vyšetrovacie 
karty ako prvý, potom obvinený bude zbavený viny a 
hru vyhráva. Prostredníctvom tejto hry si študenti 
zlepšujú ich schopnosť správne formulovať otázky a 
učia sa novú slovnú zásobu. Hra obsahuje:
    •  100 identifikačných vyšetrovacích kariet 
        (motív, zbraň, čas, miesto činu...)
    •  30 kariet s trestnou činnosťou 
    •  6 kariet s otázkami
    •  pravidlá hry spolu so slovnou zásobou

ANG: Interpol ermittelt - Englisch (A2/B1)
NEM: Interpol ermittelt - Deutsch (A2/B1)
FRA: Interpol ermittelt - Französisch (A2/B1)
ŠPA: Interpol ermittelt - Spanisch (A2/B1)
TAL: Interpol ermittelt - Italienisch (A2/B1)
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Interpol pátraA2 B1- 

A1 B1- 

    •  Návod na hru (Nemčina): 
https://shop.hueber.de/media/hueber_dateien/Internet_Muster/Red6/978-3-19-749586-6_Anleitung.pdf

    •  Návod na hru (Angličtina):          
https://shop.hueber.de/media/hueber_dateien/Internet_Inhaltsverz/Red6/978-3-19-749586-6_Anleitung_E.pdf

    •  Ukážky kriminálnych prípadov:
https://shop.hueber.de/media/hueber_dateien/Internet_Muster/Red6/978-3-19-749586-6_Musterkarten.pdf
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https://shop.hueber.de/media/hueber_dateien/Internet_Muster/Red6/978-3-19-699586-2_Instructions%20International.pdf



Cestovanie so sebou často prináša neplánované 
udalosti, ktoré môžu nepríjemne, ale aj pozitívne 
prekvapiť - napríklad: zmeškanie letu alebo                  
zabudnutý cestovný lístok, no na druhej strane to 
môže byť lepšia hotelová izba s nádherným výhľadom 
či pekné poznávacie výlety. 
Množstvo podobných zážitkov, opísaných v krátkych 
textoch, nájdete na 100 kartičkách. Odpovede na 
dané situácie musíte nájsť na kartičkách “Čo teraz?”. 
Ak vyberiete správne riešenie situácie, môžete si 
vybrať jednu kartičku s cestovným predmetom do 
Vašej batožiny, ale ak prečítaná odpoveď nebude 
správna, hráč vráti jednu kartičku s cestovným                          
predmetom naspäť na kôpku kariet. Ten, kto ako prvý 
si zbalí 5 cestovných predmetov, zhodných s typom 
dovolenky, vyhráva. Typ výletu si každý hráč vyberá 
pred začiatkom hry, a to v podobe karty s batožinou, 
ktorá môže byť určená na: kempovanie, obchodnú 
cestu, plážovú dovolenku, poznávací výlet,                             
dobrodružný výlet alebo výlet do ďalekého 
zahraničia. Hru je tiež možné hrať v štýle bingo.

Hra kladie dôraz na komunikáciu a prostredníctvom 
zábavy ponúka všestrannú jazykovú prípravu: čítanie, 
rozprávanie, počúvanie, správne porozumenie textu 
a hľadanie vhodných odpovedí na vzniknuté  situácie. 
Je určená pre 2 až 6 hráčov (alebo skupín hráčov) na 
jazykovej úrovni od A2 do B2 a potrvá asi 20 min. 

Hra obsahuje:
    •  6 rôznych batožín
    •  36 obrázkových kariet s cestovnými predmetmi
    •  100 kariet s nečakanými udalosťami 
    •  100 kariet “Čo teraz?” (4 možné odpovede na 
         vzniknutú situáciu, pričom iba 1 je správna)
    •  pravidlá hry

ANG: Have a good trip! (A2/B2)
NEM: Gute Reise! (A2/B2)
FRA: Bon Voyage! (A2/B2)
ŠPA: Buen Viaje! (A2/B2)
TAL: Buon Viaggio! (A2/B2)
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Štastnú cestu!'A2 B2- 

    •  Návod na hru (angličtina):          
https://shop.hueber.de/media/hueber_dateien/Internet_Muster/Red6/978-3-19-049586-3_Muster_1.pdf

    •  Návod na hru (nemčina): 
https://shop.hueber.de/media/hueber_dateien/Internet_Muster/Red6/978-3-19-039586-6_Muster_1.pdf

    •  Informácie o hre:
             www.hueber.de/seite/pg_gute_reise_grb



    •  Informácie o hre:
https://shop.hueber.de/de/grubbe-deutschland-entdecken.html

    •  Návod na hru (nemčina): 
https://www.hueber.de/shared/elka/Internet_Muster/Red6/978-3-19-859586-2_Anleitung.pdf

    •  Informácie o hre:
https://shop.hueber.de/de/koennten-sie-deutsche-r-werden.html

Hráči s figúrkami cestujú krížom krážom cez celé 
Nemecko, karty s mestami im udávajú ich ciele, Cesta 
do cieľa vedie odpovede na rôzne otázky, na ktoré 
počas cesty natrafia. Otázky sa týkajú rôznych oblastí 
– histórie ako aj súčasnosti Nemecka a nemeckého 
jazyka. Ten, kto ako prvý navštívi päť miest, sa nielen 
že obohatí o vedomosti z nemeckej geografie, ale aj 
vyhrá hru!
Herný materiál obsahuje:
    •  mapu mesta (herný plán)
    •  6hracích figúriek
    •  6cieľových figúriek
    •  135 kartičiek (mestá) 
    •  169 kartičiek (cesty)
    •  6 kartičiek (Joker)
    •  pravidlá hry so slovníkom

Deutschland entdecken 

A2 B1- 

JAZYK: NEJ (A2 - B1)

JAZYK: NEJ (od B2)

Könnten Sie Deutsche(r) werden? 

Otestujte sa hravo z oblasti nemeckej histórie, 
politiky a spoločnosti. „Koľko spolkových republík má 
Nemecko?“ „Ako sa volal prvý kancelár Nemecka?“... 
Hra obsahuje  všetky originálne otázky, ktoré sa 
používajú pri skúškach prijatia občana v Nemecku. 
Hrací plán s políčkami udalostí  a trochou šťastia 
urobia hru zábavnou a zároveň náučnou.
Keďže test nie je ľahký, v priloženej brožúre nájdete 
„ťahák“ s cennými údajmi – číslami, dátumami a 
faktami o Nemecku. Nezáleží, či ako overenie                         
vedomostí alebo spoločenská hra: S touto hrou  sa 
môžete zabaviť a zároveň si doplniť svoje                        
vedomostné medzery množstvom nových informácií. 

Herný materiál obsahuje:
    •  300 kvízových otázok 
    •  hrací plán
    •  1 kocka
    •  6 figúriek
    •  brožúra s návodom na hru a údajmi o Nemecku
    •  brožúra so všetkými 160 otázkami o krajine

B2

    •  Návod na hru (nemčina): 
https://shop.hueber.de/media/hueber_dateien/Internet_Inhaltsverz/Red6/978-3-19-549586-8_Spielanleitung.pdf



Pripravte sa na napínavú hru, v ktorej detailne 
spoznáte svoje obľúbené mesto! Zlepšite si svoje 
jazykové zručnosti hravou cestou prostredníctvom 
výletu plného zábavy. 
Použitím figúriek sa hráči premiestnia zo špecificky 
určeného štartovacieho bodu (ten je stanovený            
v karte s umiestnením, ktorú si hráči vytiahnu pred 
začiatkom hry) a cestujú naprieč mestom po 
vyznačených bodoch na mape, v ktorých sa zároveň 
ukrývajú aj turistické zaujímavosti (pamätihodnosti). 
Tie sú zachytené aj na obrázkových kartičkách s                   
číselným označením. Podľa nich si hráči umiestnia 
farebný žetón na hrací plán a následne hodia kockou, 
ktorá im určí, akým spôsobom sa k cieľu dostanú 
(chôdza, taxi, bus, metro alebo joker). No nebude to 
zadarmo. Za taxi, bus a metro zaplatia stanovený 
počet cestovných žetónov. Figúrky sa môžu                          
pohybovať dopredu v každom smere, okrem 
diagonálneho, spätného či rohového pohybu. 
Po príchode na miesto označené farebným žetónom, 
si hráč vytiahne kartičku s otázkou, ktorú nahlas 
prečíta. Ak odpovie na otázku správne, získa                      
1 cestovný žetón a môže si obrázkovú kartičku                   
s pamätihodnosťou ponechať. Potom si hráč 
premiestni svoj farebný žetón na druhú pamätihod-
nosť (určenú obrázkovou kartičkou, ktorá bola 
pridelená pred začiatkom hry). Ak sa hráč postaví na 
iné zvýraznené miesto na mape, tiež musí zodpove-
dať vytiahnutú otázku a po správnej odpovedi opäť 
získava cestovný žetón a obrázkovú kartičku s danou 
pamätihodnosťou. Získané obrázkové kartičky môže 
taktiež predávať za cestovné žetóny.
Hru vyhráva ten, kto sa ako prvý premiestni na obe 
určené miesta na mape, nazbiera najmenej dve 
obrázkové kartičky a dostane sa naspäť do                   
štartovacieho bodu.
Hra ponúka dve varianty náročnosti jazyka - 
jednoduchšiu (A1/A2/B1) alebo ťažšiu(B1/B2/C2).

Víkendové dobrodružstvo
ANG: A weekend in London (B1/C2)
ANG: A weekend in New York (B1/C2)
NEM: Ein Wochenende in Berlin (B1)
FRA: Un week-end à Paris (A2/B1)
ŠPA: Un fin de semana en Madrid (A2/B1)
TAL: Un fine settimana a Roma (A1/B2)
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Herný materiál obsahuje: 
    •  veľkú mapu mesta (herný plán)
    •  5 figúriek
    •  20 farebných žetónov (pre každú figúrku 4)
    •  60 cestovných žetónov
    •  5 kariet s umiestnením
        (určujú počiatočnú pozíciu)
    •  50 obrázkových kariet s pamiatkami
    •  295 kariet s 590-timi otázkami
    •  1 kocku so symbolmi
    •  pravidlá hry
    •  slovnú zásobu v NEM alebo NEM glosár
        + vysvetlenia k odpovediam

    •  Návod na hru (Londýn):          
www.hueber.de/media/36/978-3-19-609586-9_london_anleitung_E.pdf

    •  Návod na hru (Berlín): 
www.hueber.de/media/36/978-3-19-659586-4_berlin_anleitung_D.pdf

    •  Návod na hru (medzinárodné): 
www.hueber.de/media/36/978-3-19-659586-4_berlin_anleitung_INT.pdf

    •  Informácie o hre:
www.hueber.de/seite/pg_wochenende_london_grb?tabid343915=4

A1 C2- 



    •  Informácie o hre:
https://shop.hueber.de/de/wanderwoerter-das-spiel.html

    •  Návod na hru (nemčina): 
https://www.hueber.de/shared/elka/Internet_Muster/Red6/978-3-19-519586-7_Spielanleitung.pdf

Keď idú slová na vandrovačku, tak sa objavia znova 
niekde na druhom konci sveta. V hre Wanderwörter 
majú hráči za úlohu zistiť, akou cestou prešli slová                      
z Nemecka, kde sa udomácnili, a či a ako sa pritom ich 
význam pozmenil. A samozrejme aj naopak: Odkiaľ 
prišli cudzie slová do Nemecka a ako sa pritom                                        
zmenili? Pri spoznávaní slov zažijete veľa prekvapení. 
A popritom si rozšírite aj nemeckú slovnú zásobu!

Wanderwörter
JAZYK: NEJ (B2)

B2

www.OXICO.sk

Panónska cesta 6

Otváracie hodiny
Po  - Pia: 8:00  - 16:30 h

(+421) 02/544 10 992 - 3

oxico@oxico.sk            

fwww.oxico.sk
www.oxico.sk
www.oxico.sk
www.oxico.sk
www.oxico.sk

www.oxico.sk
www.oxico.sk
www.oxico.sk
www.oxico.sk

i

Herný materiál obsahuje:
    •  250 kvízových kartičiek
    •  hrací plán
    •  návod na hru
    •  1 hraciu kocku
    •  4 figúrky
    •  pieskové hodiny


