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Sprachpraxis DaF – Konverzace (jazyková cvi�ení) v n�meckém jazyce 

Gruppen des Faches Sozialpflege −−−− Syllabus A1−−−−B1 

1. Studienjahr (1S): 
1. Sprechhandlungen − Begrüßung und Verabschiedung; Redemittel für die sprachliche Äußerung 
2. Kennen lernen/ Menschliche Kontakte und Beziehungen 
3. Familie, Familienleben; Charaktereigenschaften 
4. Einkäufe (I.) − unser Kaufverhalten; Werbung 
5.−6. Speisen und Getränke (I.) − Rezepte … 
7. Haus und Heim, Wohnen (I.) − Wohnung/ Haus, in dem ich wohne und seine Einrichtung 
8. Sitten und Bräuche, spezifische Kulturvergleiche − Geburtstagsfeier, Einladungen 
9. Medien (I.) − Fernsehen, Presse, Rundfunk … 
10. Reisen und Urlaub (I.) − Verkehrswesen I. − Verkehrträger, Bedeutung der Mobilität 
 
2. Studienjahr (2S): 
1.−2. Freizeit/ Arbeitszeit − mein Tagesablauf; Freizeit und Hobbys, Lebensstil 
3. Urlaub und Reisen, Tourismus; im Hotel … (bzw. Multikulturalität −24/2a)  
4. Mensch und Natur (I.) − Wetter und Jahreszeiten; Wetter als Gesprächsthema 
5. Mensch und Natur (II.) − Umwelt, Umweltschutz 
6. Schulwesen, Bildung und Erziehung I.; mein Studium und Zukunftspläne 
7. Der menschliche Körper, Gesundheitspflege; Beim Arzt … 
8. Reisen und Urlaub (II.) − Verkehr II. − Vor- und Nachteile  
9. Arbeit und Beruf (I.) − Bewerbung 
10. Kunst und Kultur (I.) − Literatur − Persönlichkeiten der dt. Literatur 
 
3. Studienjahr (3S): 
1. Kultureles Leben − Theater, Film, Musik; Möglichkeiten in meiner Heimatstadt  
2. Das Äußere des Menschen, Mode und Bekleidung 
3. Einkäufe (II.) − Dienstleistungen, Art und Weise des Einkaufens 
4. Post und Korrespondenz/ menschliche Kontakte; moderne Kommunikationsformen 
5. Stadtorientierung (I.) − Ein Stadtrundgang durch die Hauptstadt Prag  
6. Haus und Heim, Wohnen (II.) − Wohnlage u. –formen, WG 
7. Menschliche Beziehungen (II.) − Generationsprobleme, -beziehungen/ idealer Partner 
8. Jugend und Gesellschaft − Eigenschaften der deutschen Jugendlichen 
9. Tschechische Republik, ihr Platz im vereinten Europa … 
10. Kunst und Kultur; Literatur (II.) − Literaturgenres, Analyse einer Kurzgeschichte/ eines Gedichtes 
 
4. Studienjahr (4S): 
1. Körperkultur und Sport; Sportveranstaltungen, Olympische Spiele; Doping 
2. Der menschliche Körper, Gesundheitspflege (II.) − Krankheiten, Unfall, klassische, alternative Medizin … 
3. Schulwesen; Bildung und Erziehung (II.) − Schulsysteme in den deutschsprachigen Ländern 
4. Beruf und Arbeit (II.) − Karrierenchancen, Männer und Frauenstellung und -berufe  
5. Speisen und Getränke (II.) − Gesunde Ernährung/ Lebensweise 
6. Wirtschaftsleben (I.) − Firmen, Messen, Europäische Union (informative Ergänzung zur Landeskunde) 
7. Vorbilder und Idole − Der Mensch, den ich schätze … 
8. Stadtorientierung (II.) − Stadt, wo ich wohne/ wo ich die Schule besuche 

 
Fachsprache –Wortschatz für Sozialpflege 1S − 4S: 
1. Verhältnis zu den behinderten Menschen in der Gesellschaft − Miteinander statt gegeneinander (22/2a) 
2. Erhalten der Gesundheit; Abhängigkeiten, Obdachlosigkeit … soz. Probleme in der Gesellschaft (26/3b) 
3. Ärztliche Hilfe, Behandlung und Betreuung/ Krankenhaus …; Quellen der Gesundheit: Kurorte (12/2b) 
4. Pflegetypen in Deutschland, soziale Pflegeversicherung, Berufsbilder, Versorgungsnetz. Pflegeanbieter … 
5. Gerontologie − Altenpflege; Leben und Wohnen im Alter; Berufsbereich: AltenpflegerIn (25/1a …) 
 
 

Zkratky: [B] – blok v�novaný jednomu tématu pro prohloubení produktivních kompetencí k ústní �ásti maturitní zkoušky, [KS] − kreativní psaní;  
(2/…) �ísla uvedená v závorkách odpovídají jednotlivým doporu�eným tematickým zam��ením maturitních témat; Do celkového hodnocení se 
zapo�ítávají: testy, aktivita, úrove� vypracování projektu a záv�re�ná seminární práce napsaná na po�íta�i dle daných požadavk� [SA] 
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Úrovn� Evropského referen�ního rámce pro jazyky (GeRr, 12002)1 
 
A1: 

Porozum�ní: 
Rozumím známým 
slov�m a zcela 
základním frázím 
týkajícím se mé 
osoby, mé rodin a 
bez-prost�edního 
okolí, pokud lidé 
hovo�í pomalu a z�e-
teln�. 

�tení: 
Rozumím známým 
jmén�m, slov�m a 
velmi jednoduchým 
v�tám, nap�. na vý-
v�skách, plakátech 
nebo v katalozích 

Mluvení: 
Umím se jednodu-
chým zp�sobem do-
mluvit, je-li m�j part-
ner ochoten zopakovat 
pomaleji mou výpo-
v�� nebo ji p�efor-
mulovat a pomoci mi 
formulovat, co se 
snažím �íci. 

Ústní projev: 
Umím jednoduchými 
frázemi a v�tami po-
psat místo, kde žiji, a 
lidi, které znám. 

Psaní: 
Umím napsat stru�ný 
jednouchý text na po-
hlednici, nap�. po-
zdrav z dovolené. 
Umím vyplnit formu-
lá�e obsahující osobní 
údaje, nap�. své 
jméno, národnost a 
adresu p�i p�ihlašo-
vání v hotelu. 
 

 
A2: 

Porozum�ní: 
Rozumím frázím a 
nejb�žn�jší slovní zá-
sob� vztahující se 
k oblastem, které se 
m� bez-prost�edn� 
týkají (nap�. základní 
informace o m�, o mé 
rodin�, o nakupování, 
o místopisu, o za-
m�stnání). Dokážu 
po-chopit smysl krát-
kých jasných jedno-
duchých zpráv a hlá-
šení. 

�tení: 
Umím �íst krátké 
jednoduché texty. 
Umím vyhledat kon-
krétní p�edvídatelní 
informace 
v jednoduchých 
každodenních materi-
álech, nap�. 
v inzerátech, pro-
spektech, jídelních 
lístcích a jízdních �á-
dech. Rozumím krát-
kým jednoduchým 
osobním dopis�m. 

Mluvení: 
Umím komunikovat 
v jednoduchých b�ž-
ných komunika�ních 
situacích vyžadujících 
jednoduchou p�ímou 
vým�nu informací o 
známých tématech a 
�innostech. Zvládnu 
spole�enskou konver-
zaci, i když obvykle 
nerozumím na-tolik 
abych konverzaci sám 
dokázal udržet. 

Ústní projev: 
Umím použít �adu 
frází a v�t, abych 
jednoduchým zp�so-
bem popsal vlastní 
rodinu a další lidi, 
životní podmínky, 
dosažené vzd�lání a 
své sou�asné a p�ed-
chozí zam�stnání. 

Psaní: 
Umím napsat krátké 
jednoduché poznámky 
a zprávy týkající se 
mých základních 
pot�eb. Umím napsat 
velmi jednoduchý 
osobní dopis, nap�. 
pod�kování. 
 

 
B1: 

Porozum�ní: 
Rozumím hlavním 
myšlenkám vyslove-
ným spisovným jazy-
kem o b�žných té-
matech, se kterými se 
setkávám v práci, ve 
škole, ve volném �ase, 
atd. Rozumím smyslu 
mnoha rozhlasových a 
televizních program�, 
které se týkají sou�as-
ných událostí nebo 
témat souvisejících 
s oblastmi mého 
osobního �i pracov-
ního zájmu, pokud 
jsou vysloveny po-
m�rn� pomalu a z�e-
teln�  

�tení: 
Rozumím text�m, 
které obsahují slovní 
zásobu �asto užívanou 
v každodenním život� 
nebo které se vztahují 
k mé práci. Rozumím 
popis�m událostí, 
pocit�m a p�áním 
v osobních dopisech. 

Mluvení: 
Umím si poradit 
s v�tšinou situací, 
které mohou nastat p�i 
cesto-vání v oblasti, 
kde se tímto jazykem 
mluví. Dokážu se bez 
p�ípravy zapojit do 
hovoru o té-matech, 
která jsou mi známá, 
o n�ž se zají-mám, 
nebo která se týkají 
každodenního života 
(nap�. rodiny, ko-
ní�k�, práce, cesto-
vání, aktuálních udá-
lostí) 

Ústní projev: 
Umím jednoduchým 
zp�sobem spojovat 
fráze, abych popsal 
své zážitky a události, 
své sny, nad�je a cíle. 
Umím stru�n� od�-
vodnit a vysv�tlit své 
názory a plány. Umím 
vypráv�t p�íb�h nebo 
p�iblížit obsah knihy 
nebo filmu a vylí�it 
své reakce. 

Psaní: 
Umím napsat 
jednoduché souvislé 
texty na témata, která 
dob�e znám nebo 
která m� osobn� zají-
mají. Umím psát 
osobní dopisy popi-
sující osobní zážitky a 
dojmy. 
 

 

                                                 
1  Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen: Niveau A1, A2, B1, B2, C1, 

C2. Europarat, Rat für Kulturelle Zusammenarbeit. Hrsg. vom Goethe-Institut Inter Nationes. Jürgen QUETZ, 
Raimund SCHIESS, Ulrike SKÖRIES. 1. Aufl. Berlin [u.a.]: Langenscheidt, 2002. 244 s. ISBN 3-468-49469-6 


