Osnovy pre stredný kurz nemeckého jazyka /úroveň B 1.1 – B 2.1/
Úroveň B 1.1
Témy a situácie
1. Ubytovanie a služby
2. Bývanie v dome a byte – výhody a nevýhody
3. Práca a zamestnanie
4. Charakterové vlastnosti
5. Rodinné vzťahy
Rečové zručnosti
Počúvanie s porozumením: poslucháči porozumejú prejavu ako celku,
rozumejú i detailné informácie v hovorenom texte /v rozhovoroch, správach/,
porozumejú podstatné informácie televíznej diskusie, reportáže, volebnej reči
alebo prednášky, prednesenej primeraným tempom reči a štandardným
jazykom
Čítanie s porozumením: poslucháči rozumejú jednoduchým textom
informatívneho a faktografického charakteru /bežné listy, formuláre , reklamy,
jednoduché návody na použitie/, primerane náročným textom s tematikou
každodenného života /príbehy zo života/ a jednoduchšie beletrizované
texty/anekdoty zo života slávnych/.
Ústny prejav: poslucháči sa dokážu vyjadriť zrozumiteľne a jazykovo správne
k témam z bežného života, dokážu opísať osoby, predmety, činnosti a udalosti,
vedia opísať obrázky a jednoduché grafy, porovnať ich a vyjadriť svoj názor na
ne.
Písomný prejav: poslucháči vedia napísať jednoduchý súvislý prejav na témy
každodenného života a dokážu vyjadriť svoje postoje, pocity a dojmy. Správne
používajú kompozičné postupy s ohľadom na obsah a adresáta písomného
prejavu, ako aj s ohľadom na slohový útvar /inzerát, súkromný list, úradný list,
jednoduchý pracovný postup, opis zážitkov z minulosti, príbeh odohrávajúci sa
v budúcnosti/

Jazykové prostriedky
- slovná zásoba v rozsahu 1200 slov
Morfológia
- podmieňovací spôsob prítomného času
- prívlastkové prídavné meno v 2. a 3 .stupni
- perfektum modálnych slovies

- neurčitok vo funkcii podstatného mena,
- priebehový a stavový trpný rod , trpný rod po modálnych slovesách
- odlučiteľné a neodlučit. predpony
- pluskvamperfektum
- vyjadrenie budúceho deja, domnienka o budúcnosti
- konjunktív pluskvamperfekta
- slovesá haben, sein, brauchen a neurčitok s zu
Syntax
- podmienkové vety
- nepriama otázka
- typy priraďovacieho súvetia
- poradie predmetov vo vete /slovosled vety s predmetom v datíve a akuzatíve /
Úroveň B 2.1
Témy a situácie:
1. Zvyky a tradície
2. Školský systém na Slovensku a v Nemecku
3. Zdravá výživa
4. Kultúra
5. Dovolenka
Rečové zručnosti
Počúvanie s porozumením: poslucháči
- rozumejú dlhším rozhovorom alebo monologickým textom a ich argumentácii,
ak im je téma známa
- rozumejú väčšine televíznych správ a reportáží o aktuálnom dianí
- dokážu rozumieť i filmom , ak sa v nich hovorí spisovným jazykom
Čítanie s porozumením: poslucháči
- dokážu porozumieť rôzne texty informatívneho charakteru /fejtón, cestopis,
recenzia knihy…/, v náročnejších textoch dokážu odhadnúť význam neznámych
slov
- porozumejú obsah jednoduchších autentických textov
- rozumejú hlavným myšlienkam literárnych textov /K.Tucholsky, E.Canetti/
Ústny prejav: poslucháči
- dokážu sa aktívne zúčastniť na diskusii na známe témy, vedia vysvetliť svoje
stanovisko a presadiť svoj názor
- dokážu rozprávať o svojich záľubách a zážitkoch, dokážu predstaviť priateľa,
obľúbeného spisovateľa, opísať

kultúrnu pamiatku
Písomný prejav: poslucháči
- dokážu napísať podrobný text /referát, úradný alebo súkromný list, životopis,
správu/ poskytujúci informácie, objasňujúci výhody a nevýhody rozličných
možností
- slovná zásoba v rozsahu 1800 slov
Morfológia
- konjunktív prítomného času, konjunktív perfekta
- koncovky prídavných mien
- predložková väzba prídavných mien
- predložková väzba slovies
- préteritum, perfektum, pluskvamperfektum
Syntax
- príčastie prítomné a minulé vo funkcii prívlastku
- postavenie vetných členov v hlavnej a vedľajšej vete
- slovosled podraďovacieho súvetia s vedľajšou vetou na začiatku
Lexikológia
- zložené podstatné mená
- tvorenie prídavných mien a slovies

