Němčina pro pokročilé B2
Němčina pro pokročilé B2 je určena pro studenty, kteří dokáží vyjádřit své myšlenky, pocity i názory bez většího úsilí. Rozumí textům, které se týkají jejich osoby i zprávám, které pojednávají o aktuálním dění ve světě. Studenti by měli být schopni pracovat
se všemi gramatickými jevy, avšak mohou v jejím použití občas chybovat. Vstupní úroveň je B1.
Kurz se soustředí na rozvoj slovní zásoby, gramatiky a frází. Zároveň procvičuje všechny jazykové dovednosti - čtení, poslech, mluvený a písemný projev. Výstupní úroveň kurzu je B2. Po dokončení kurzu jsou studenti schopni využívat gramatiku a
slovíčka k plynulé konverzaci. Dokáží se jasně vyjádřit především o aktivitách spojených se zaměstnáním, cestováním či volnočasovými aktivitami. Dokáží pojmenovat téměř veškeré části domu, velké množství zvířat či části rostlin a nemají potíže s
popsáním počasí.

Podrobný sylabus
KAPITOLA
1. Erlebnisse

2. Man in der Welt

1

LEKCE
Wohnen

SLOVNÍ ZÁSOBA
vír velkoměsta (berühmt. das Denkmal, entgehen…)

2

Spannung und abenteuer

dobrodružství malého chlapce (r Darsteller, r Dreh , drehen…)
adrenalin (r Absturz, e Anforderung, e Anspannung, bewahren…)

GRAMATIKA
Infinitiv závislý na podstatném či přídavném jménu
infinitiv závislý na slovesu
další předložky s 2. a 3, pádem (laut, trotz, wegen …)
mluvnické časy sloves

3

Sportlich!

super! (die Einfahrt, vorbeigehen, knallgelb, sperren…)
sportovně (abspielen sich, e Anleitung, aufgeben, e Bewegung…)

slovesa NÉST, PŘINÉST, NOSIT (holen, bringen, tragen)
slovesa ZKUSIT, VYZKOUŠET (probieren, anprobieren)

4

Berlin

ošidná slova (bringen, holen, probieren, wie…)
naděje (e Hoffnung, e Notaufnahme, e Verletzung, e Schlagzeile…)

ošidná podstatná jména (der platz, die Stelle, der Ort…)

1

Mensch und tier

domácí a divoká zvířata (r Zirkus, r Flohzirkus, r Dompteur, s Chapiteau…)

pád podstatných jmen
tvary množného čísla
označení míry, hmotnosti (s/r Liter, s Kilo, s Gramm)

2

3

Mensch und komplikationen

Rebellion

označení míry (s Kilo, s Gramm, r, s Liter, s Glas, e Flasche…)
auto: starosti a komplikace (e Panne, r Unfall, e Reparatur, schaffen…)
auto: starosti a komplikace 2 (r Motor, r Dieselmotor, e Haube, s Getriebe…)

předložková vazba

předložkové vazby 1 (abhängen von + D, antworten auf + A, bitten um + A…)

předminulý čas

předložkové vazby 2 (erzählen von + D, erzählen über + A, helfen mit + D…)

předložkové vazby III.

POPIS KAPITOLY
V první kapitole se studenti seznámí se slovní
zásobou spojenou s bydlením, dobrodružstvím
které je může potkat při sportu nebo například
v Berlíně. Naučí se závislé infinitivy a další
předložky spojené s 2. a 3. pádem. Aktivně si
procvičí slovesa nést, přinést, nosit, zkusit a
vyzkoušet. Nakonec se naučí ošidná podstatná
jména, které najdou v poslechu i čtení.

Tato kapitola se zaměřuje na domácí a divoká
zvířata a slovní zásobu spojenou se starostmi o
auto. Studenti se naučí předložkové vazby a
slovesa bez předložek. Označení hmotnosti se
praktici naučí v různých cvičeních a poslechu.
A žádný problém nebudou mít ani s tvary
množného čísla.

předložkové vazby 3 (lesen von + D, lesen über + A, plaudern mit + D…)

3. Angelegenheiten

4

Mensch, ärgere dich nicht!

slovesa bez předložek (anrufen + A, danken + D, einladen + A…)

1

Party!

na párty (belegtes Brötchen, s Bierglas, e Brezel, e Dattel…)
nějak, nijak (irgendwo, irgendwie, irgendwoher, irgends, nirgendwo…)

2

Champions

komentování (beachten + Akk., beschließen + Akk., betreuen + Akk….)
pracovní klima (s Arbeitsklima, r Auftrag, e Ausbildung, r Ausdruck…)
komentovat a argumentovat (Am wichtigsten ist mir …,Darf ich etwas vorschlagen?)

3

Geheimnis

nádherný, slunečný (herrlich, erkennen, schieben, verzweifelt…)

ještě ne X už ne
příslovce IRGEND a NIRGEND (nějak, nijak)
nepřímé otázky
vztažné věty
vedlejší věty důsledkové/účinkové
MACHEN X TUN
sloveso být - WERDEN
rod podstatných jmen (přirozený, gramatický)

tejemství jsou všude (anhäufen, anvertrauen, r Anwalt, erblicken…)

slovesa AKZEPTIEREN, EMPFANGEN - příjímat, přijmout
zlomky, desetinná čísla, procenta

4. Wir und Medien

4

Arbeiten, erleben, leben…

kancelář (entsprechen, übernehmen, wechseln, die Kanzlei,…)

1

Medien

média 1 (e Audio-CD, e CD-ROM, e DVD, e Festplatte, e Speicherkarte…)
média 2 (immer, dauernd, ständig, häufig, oft…)
osobnosti v sociálních médiích (r Athlet, r Beobachter, r Erzieher, r Grimmige…)

2

5. Essen und Leben

6. Arbeit

internet, mobily a aplikace (zocken, s Smartphone, s Internetflat, internetfähig…)
mobily (r Befehl, s Format, s Freizeitmedium, r Link…)
mobil: stavba přístroje (e Abdeckung, r Akku, e Ein/Aus-Taste, e Headbuchse…)

3

Computer und e-mail

počítač (öffnen, aus/drucken, löschen, markieren, schließen, beenden…)
svět počítačů 1 (r Anbieter, r Arbeitsspeicher, s Betriebssystem, r Cursor…)
svět počítačů 2 (aktualisieren, ausführen, bewerten, chatten…)

4

Medien vs. Wir ?

opakování

1

Essen

přísloví spojená s jídlem

2

Lebensmittel und wir

potraviny (schwach, stark, stolz, ab/nehmen…)
příjmat potravu (e Spucke, e Aufregung, r Gaumen, zärtlich…)

3

Jungendliche und essen

oběť diety (magersüchtig, e Ernährung, makellos, s Äußere…)
být v bryndě (e Zwickmühle, täuschen, an/lügen, sich verbieten…)
chuť (kriegen, peinlich, fressen, e Lust, spüren…)
když problémy pokračují (eklig, bereits, übel, r Fressanfall, geschweige…)

4

Nachspeise

opakování

1

Bewerbung

vztah k práci (r Beruf, s Arbeitsamt, e Arbeitsgelegenheit, r Arbeitsplatz…)
online žádost o práci (s Anschreiben, e Bewerbungsmappe, r Lebenslauf…)
navázání kontaktu (Ich arbeite als …, Ich habe eine Stelle bei …, Ich interessiere mich für …)

2

7. Gesamtwiederholung

Handys und wir

Berufe und tätigkeiten

povolání (r Analyst, r/e Angestellte, r Bauingenieur, r Chemikant…)
obory (s Banking, s Consulting, e IT/Telekommunikation, e Kundenbetreuung…)
lékaři (r Arzt, r Doktor, r Hautarzt, r Irrenarzt…)

Pokud budete chtít uspořádat párty, tato
kapitola vás naučí slovní zásobu s ní spojenou.
Pokud bude potřeba něco okomentovat či s
někým argumentovat, zvádnete to hravě.
Naučíte se slovíčka z kanceláře a pracovního
prostředí. Hravou formou se naučíte rozdíl mezi
ještě ne a už ne, příslovce nijak a nějak,vztažné
věty a vedlejší věty důsledkové. Ke konci se
zaměříte na sloveso být, zlomky a desetinná
čísla.

infinitivní konstrukce
skloňování přídavných jmen
skloňování zájmen s rodovou koncovkou
předminulý čas s modálními slovesy
předminulý čas a jeho postavení ve vedlejší větě
skloňování přídavných jmen po neurčitém členu
zpodstatnělá přídavná jména
zpodstatnělá přídavná jména množné číslo

Studenti se v této kapitole naučí slovní zásobu

stupňování přídavných jmen 1
stupňování přídavných jmen 2
přirovnání
stupňování přídavných jmen 3
nepravidelné stupňování přídavných jmen
příslovce (původní, odvozená, složená)
stupňování příslovcí

Slovní zásoba v této kapitole umožní studentů

passiv (pasivum opisné, průběhové, stavové…)
zustandspassiv
vorgangspassiv
určitý člen
rod mužský, ženský, střední
futur 1 (budoucí čas)
futur 2 (prognóza s uzavřeným dějem, domněnka s uzavřeným dějem)

V poslední kapitole se studenti naučí jak žádat

týkající se informačních technologií, jako je
mobil, počítač a sociální média. Naučí se jak
skloňovat přídavná jména a zájmena a jak
pracovat s předminulým časem. Aktivně si
procvičí zpodstatnělá přídavná jména i jejich
množné číslo. A nebude chybět diktátk, poslech
či čtení.

hovořit o jídle i problémech spojených s ním.
Studenti se naučí stupňovat přídavná jména
pravidelná i nepravidelná. Aktivně si procvičí
různé přirovnávání ve formě hry. Nakonec se
seznámí s příslovcemi původními, odvozenými
a složenými.

o práci, jak navázat první kontakt v novém
zaměstnání, slovní zásobu spojenou s
podnikáním a jakýmkoliv povoláním. Naučí se
různé druhy passiv. Aktivně si procvičí a naučí
se určitý člen. A nakonec se naučí používat
budoucí čas.

3

Unternehmen

podnikání 1 (s Einkommen, s Finanzamt, e Generalversammlung, r Kaufvertrag…)
podnikání 2 (e Amtssprache, r Arbeitsvertrag, r Betrieb, e Buchführung…)
oddělení (e Abteilung, e Hauptfunktion, s Finanzwesen, e Beschaffung…)
právní formy německého podnikání (s Einzelunternehmen, e GmbH, e KG…)

4

Arbeit und ruhezeit

opakování

1
2

Teil 1: Leseverstehen
Teil 2: Hörverstehen

3

Teil 3: Grammatik / Schreiben

k vykonání mezinárodní zkoušky z německého

4

Teil 4: Wiederholung
Goethe zertifikat - B2

jazyka.

Opakování učiva celého kurzu. Opakovací
kapitola studenta metodicky připraví

