
Reálie německy mluvících zemí B1

Podrobný sylabus

KAPITOLA LEKCE SLOVNÍ ZÁSOBA FRÁZE Gramatika POPIS KAPITOLY

1. Německo 1 Zeměpis Zeměpis Německa (pohoří, sousední státy, vodstvo, …) Deutschland grenzt an 9 Ländern. Präposition mit Dat. und Akk.

Geographie Deutschlands (Gebirge, Nachbarstaaten, Gewäser, …)

2 Státní systém Politický systém (spolkové země, státní symboly, hymna, politické strany, …) Was ist der deutsche Nationalbaum?

Politisches Systém (Bundesländer, Staatssymbole, Hymna, politische Parteien, …)

3 Kultura Nejznámější básně (Pod Lipami, Lorelei), Berlín, Oktoberfest, … Berlin hat drei große Universitäten.

Die bekanntesten Gedichte (Unter den Linden, Lorelei), Berlin, Oktoberfest, …

4 Hospodářství Hospodářství, situace po 2. sv. válce, obyvatelstvo, kuchyně, … Für Tschechien ist Deutschland der wichtigste Handelspartner.

Wirtschaft, Situation nach der 2. Weltkrieg, Bewölkerung, Küche, …

2. Rakousko 1 Zeměpis Zeměpis Rakouska (pohoří, sousední státy, vodstvo, …) Österreich ist ein ganz gebirgiges Land

Geographie Österreichs (Gebirge, Nachbarstaaten, Gewäser, …)

2 Státní systém Politický systém (státní symboly, Vídeň, školní systém …) Heute gilt Wien als eine wichtige Kulturmetropole. 

Politisches Systém (Staatssymbole, Wien, Schulwesen, …)

3 Kultura Nejznámější hud. skladatelé (Mozart, Haydn, ...), architektura, … Wiener Walzer, Wiener Oper, Wiener Operette... 

Die bekanntesten Musikkomponisten (Mozart, Haydn, ...), Architektur, …

4 Hospodářství Hospodářství, turismus, kuchyně, … Chemische Industrie: Verarbeitung der Zellulose, Petrochemie

Wirtschaft, Tourismus, Küche, …

3. Švýcarsko 1 Švýcarsko - obecné informace, zeměpis Zeměpis Švýcarska, státní symboly, Wilhelm Tell In den Alpen befindet sich auch der einzige Schweizer Nationalpark

Geographie der Schweiz, Staatssymbole, Wilhelm Tell

2 Švýcarsko - politika, hospodářství, kultura Kantony, hospodářství, Henri Dunant, kuchyně, … Das politische System wird als "Konkordanzdemokratie" bezeichnet

Kanone, Wirtschaft, Henri Dunant, Küche, …

3 Lichtenštejnsko Obecné informace, politický systém, historie, zemědělství, krajina, … Die Amtssprache Liechtensteins ist ausschließlich Deutsch. 

Allgemein info, politisches System, Geschichte, Wirtschaft, Landschaft, …

4 Lucembursko + Opakování Obecné informace, politický systém, historie, zemědělství, zeměpis, … Großherzogtum Luxemburg ist ein kleiner Staat in Westeuropa.

Allgemein info, politisches System, Geschichte, Wirtschaft, Geographie, …

Tato kapitola se zaměřuje na další 

německy mluvící země - Švýcarsko, 

Lichtenštejnsko, Lucembursko. Studenti si 

prohloubí znalosti slovíček z tematických 

celků geografie, kultura, politické 

uspořádání a průmysl.

Reálie německy mluvících zemí B1 jsou určeny pro studenty, kteří si chtějí prohloubit znalosti o Německu, Rakousku, Švýcarsku, Lichtenštejnsku a Lucembursku. Dozví se zde nejen německé názvy pro určité specifické jevy, ale také se dočte o mnoha zajímavostech.

Kurz je sestaven z velkého množství článků pouze v němčině a z různých cvičení slovní zásoby. Gramatika předpokládá znalost na úrovni maturity, tj. B1. Výstupní úroveň kurzu je B1+. 

Po dokončení kurzu bude mít student informace o německy mluvících zemích s přihlédnutím ke specifickým termínům a kulturně-společenskému kontextu. Porozumí populárně-odborným textům, které se týkají zeměpisu, politického uspořádání, kultury a průmyslu.

V první kapitole se studenti seznámí s 

první německy mluvící zemí - Německem. 

Slovíčka se orientují na oblasti zeměpisu, 

státního uspořádání, kultury i průmyslu. 

Na začátku si zopakují předložky se 3. a 4. 

pádem. 

V této kapitole se studenti seznámí s další 

německy mluvící zemí - Rakouskem. 

Studenti se naučí slovní zásobu k 

tematickým okruhům zeměpisu, státního 

uspořádání, kultury a průmyslu.


