Úvod
S učebnicí SUPER! je němčina v pohodě!
Milé žákyně, milí žáci,
také ve druhém díle učebnice SUPER! se seznámíte se zajímavými tématy a texty o mladých lidech
z německy mluvících zemí.
Pokud začínáte s učebnicí pracovat až od druhého dílu, chceme vám dát pár praktických tipů, kde co najdete a jak
s učebnicí můžete pracovat.
• Kniha obsahuje v jednom svazku učebnici, pracovní sešit a audio CD s nahrávkami k výslovnosti.
Učebnicový soubor se skládá z pěti modulů.
• Na vstupní stránce každého modulu najdete fotografie a nahrávky k tématům, která se probírají v následujících
třech lekcích. Díky nahrávkám si lépe zvyknete na mluvenou němčinu a další úkoly na této stránce vám pomohou, abyste se sami rozmluvili.
• Každá lekce se skládá ze tří částí. V částech A a B se učíte nové učivo, v části C najdete na levé stránce souhrn
gramatiky a komunikačních prostředků („Das musst du können“) a na pravé stránce cvičení („Hier kannst du
das üben“). Klíč a nahrávky ke cvičením najdete na stránkách cz.hueber.de/super.
• Na konci každého modulu máte možnost si procvičit své řečové dovednosti. Dále se na stránce
věnované reáliím seznámíte se zajímavostmi z Německa a Rakouska, a díky projektům si uvědomíte,
co máme se svými sousedy společného a v čem se lišíme.
• Na internetových stránkách cz.hueber.de/super najdete ke každé lekci test a interaktivní cvičení.
• V pracovním sešitě naleznete na konci každého modulu sebeevaluaci „Das kann ich schon“.
• Úplně na závěr vám nabízíme jako pomůcku při učení přehled gramatiky s českým výkladem.
Přejeme vám, aby s učebnicí SUPER! bylo učení opravdu super a v pohodě!
Autorky

Piktogramy a symboly:
Lerntipp tip, který usnadní učení

Hörtext auf den CDs zum Kursbuch

nahrávka na CD pro učitele
Hörtext auf der CD zum Arbeitsbuch

(!) teuer -> teurer

nahrávka na CD k pracovnímu sešitu

Grammatik selbst entdecken

samostatné objevování
gramatických pravidel

Hörtext unter cz.hueber.de /super

nahrávka na cz.hueber.de /super
Aufgaben in der Muttersprache

tento úkol se řeší v češtině

Grammatik gramatika

Wann? Und wo?
Ich war letztes Jahr in ...

AB, Übung 5–8

Redemittel komunikační prostředky
Verweis zur Übung im AB

odkaz na cvičení v pracovním sešitě
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