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1. Úvod
Výuce předmětu Čeština jako cizí jazyk! se věnuji již tři roky. Přestože jsme
v posledních letech

svědky

výrazného rozvoje této oblasti, stále se

cizince potýká s nedostatkem
komplikovaná je výuka u

učebních materiálů

dětí předškolního,

které zatím nejsou k dispozici vhodné

(Německá

učebnice

škola v Praze) tento problém

pro

příruček. Obzvlášť

mladšího a staršího školního

zohledňovaly

respektovaly kognitivní vývoj žáka a
Schule Prag

a metodických

učitel češtiny

věku,

pro

a výukové materiály, jež by
mateřský

jeho
řešila

jazyk. Deutsche

novou koncepcí

učebních

plánů tohoto předmětu pro žáky prvního stupně základní školl a také tvorbou vlastních

výukových

materiálů,

které odpovídají moderním pedagogickým zásadám a výukovým

metodám. Didaktickými testy byly u

žáků vyučovaných

dle nové koncepce

zjištěny

lepší jazykové znalosti a dovednosti než v předešlém modelu výuky. Ve své diplomové
práci chci analyzovat současný stav Češtiny jako cizího jazyka v Deusche Schule
Prag, zamyslit se nad
především

přednostmi

resp.

dílčími

problémy

nově

zavedeného modelu, a

pak možnostmi jeho dalšího rozvoje.

Analýza koncepce výuky předmětu Čeština jako cizí jazyk na základní škole
Deutsche Schule Prag je primárním cílem práce, cílem sekundárním je zkoumání
charakteru užívání a

interferenčních

deformací

českého

jazyka u

německy

mluvících

žáků. Úvodem nastiňuji charakteristiku školy, cílů, učebních plánů a obsahu předmětu

Čeština jako cizí jazyk pro 1. - 4. třídu. Následně podávám systematický výklad

aplikovaných metod výuky, hodnocení žáků, písemného a ústního zkoušení a užívaných
výukových

materiálů.

Analýze

výsledků

písemného testování

žáků

je

věnována

1 Užívám tennínu Čeština jako cizí jazyk z doslovného překladu názvu předmětu Tschechisch als
Fremdsprache nacházejícího se ve stanovách Deutsche Schule Prag.
2 Koncepce výuky předmětu Čeština jako cizí jazyk pro vyšší ročníky, tedy pro 5. -13. třídu, se
v současné době teprve vyvíjí.
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samostatná kapitola, sloužící
němčiny

školního

zároveň

jako východisko pro zkoumání interference

s češtinou. Vycházím z didaktické, pedagogické a lingvistické literatury,
řádu

(Schulordnung),

z dalších interních

materiálů

učebního

plánu (Fachlehrplan fiir Tschechisch), jakož i

školy, z pracovních

sešitů žáků,

v neposlední řadě ze své výukové praxe na této škole.

7

jejich písemných prací a

(Německá

2. Deutsche Schule Prag

Německá

škola v Praze zaujímá mezi

škola v Praze)

četnými

mezinárodními školami Prahy

zvláštní postavení: spojuje řeč, kulturu a školní vzdělávání Německa a Česka. Její
školní program je akreditován Spolkovou republikou

Německo

a Ministerstvem

školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Škola má tři části. V každé z nich se
vybírá školné. Kindergarten, tedy
mluvícím

rodičům

pro všechny

a jejich

děti,

Begegnungsschule

dětem,

mateřská

škola, je nabízena

především německy

Grundschule (základní škola, 1.-4.

třída)

je

otevřena

splňují

vstupní požadavky pro výuku v německém jazyce,

(5.-13.třída),

jak je již obsaženo v názvu, "škola setkávání" na

které

gymnaziální úrovni, je

určena

jednotnému jazyku, němčině,

pro

děti

rozdílných národností a vyznání, kterým je díky

zprostředkováno

setkání a porozumění.

Škola umožňuje žákovi jakékoli národnosti, aby si osvojil německý jazyk,
německé obsahy vzdělávání, obraz Německa v autentickém německém pojete a dále

pohledy do kultury České republiky. Činí jej tak způsobilým k setkávání s jinými
národy a kulturami a vychovává jej k

otevřenosti vůči světu,

k mezinárodnímu

porozumění a k mírovému smýšlení. Škola žákovi umožní, aby si našel vzdělávací

cestu odpovídající jeho schopnostem. Proto k jejím
potřebné vědomosti

úkolům patří,

aby si žák osvojil

a dovednosti, škola vede žáka k samostatnému úsudku a podporuje

jeho osobní rozvoj a sociální vývoj.4 Vychovává jej k samostatnosti při rozhodování o
vlastním osudu při respektování

odpovědnosti vůči

jiným lidem, k uznávání estetických

norem a náboženských hodnot, k toleranci a k respektování
Dosahování

cílů

výuky a

zprostředkování

přesvědčení

výchovných hodnot odpovídá

Školní řád uvádí spojení "obraz Německa odpovídající skutečnosti".
Srv. Německá škola v Praze, Školní řád. Dostupné z WWW
http://www.dsp-praha.org/cz/downloads/skolniradschulordnung.pdf.
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4

8

jiných.

vzdělávacímu

cíli školy.

Vyučovací

cíle a organIzace

vyučování

se

Bádenska-Wiirttemberska. Specifické okolnosti na

řídí směrnicemi

Německé

a osnovami

škole v Praze však

připouštějí jisté odchylky od těchto pravide1. 5 V praxi se tím míní úpravy, jež jsou

kompatibilní také s českým
žactva. To se skládá
bilingvních

vzdělávacím

průměrně

systémem a respektují multikulturní složení

z jedné

třetiny

česko-německých dětí, převážně

žáků

mluvících,

částečně

však z německy mluvících

z patnácti procent žáků jiného mateřského jazyka.
podle jazykových schopností

česky

Provádějí

žáků

také
a asi

se úpravy učebních obsahů

a standardní pensum výuky dané osnovami

Bádenska-Wiirttemberska je rozšířeno o povinný předmět Čeština jako cizí jazyk.

5 Srv. Německá škola v Praze, Školní řád. Dostupné z WWW
http://www.dsp-praha.org/cz/downloads/skolniradschulordnung.pdf.
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3. Předmět Čeština jako cizí jazyk (Tschechisch als
Fremdsprachel na základní škole ve

třídách

1- 4

Hlavním vyučovacím jazykem pro většinu předmětů je němčina. Českým žákům
je nabízen předmět Tschechisch als Muttersprache, Čeština jako mateřský jazyk,
který má však na základní škole
hodiny

týdně.

řečtina,

dotaci jako výuka cizího jazyka, tedy

mateřským

Ostatní žáci, jejichž

španělština,

italština,

časovou

aj.,

mají

jazykem je
povinný

převážně němčina,

předmět

dvě

ale také

Tschechisch

als

Fremdsprache, Čeština jako cizí jazyk.

Výuku
učiteli. Třída

češtiny zajišťují

je

rozdělena

do

do dalších dvou žáci jiného

rodilí
tří

mluvčí,

ostatní

skupin (8-10

mateřského

předměty

žáků),

jazyka než

jsou vedeny

do první skupiny
češtiny.

německými

patří čeští

Vznikají tak

tři

žáci,

paralelní

skupiny, dvě z nich pro výuku Češtiny jako cizího jazyka, které jsou znalostmi a
dovednostmi vyvážené a nelze je striktně

dělit

na slabší

či silnější,

ani na začátečníky či

pokročilé.

3. 1 Obecné principy vyučování Češtiny jako cizího jazyka

Vyučování

probíhá na

základě

propojení imitativního

učení, učení

nápodobou, a

kognitivního učení, se zapojením kontrastivního postupu během srovnávání
a

českých jazykových prostředků.

německých

Kognitivní přístup k jazykovému učení je založen na

kognitivní teorii osvojování jazyka a vychází z modelu kognitivního vývoje
"Učení

chápe nejen jako pouhé zaznamenávání nebo mechanické

10

řazení

dítěte.

nových

porozumění

znalostí, ale jako proces budování znalostního aparátu, ve kterém proces
zaujímá významné postavení.,,6
Důraz

je kladen na

přiměřený učební

pokrok, který je definován ve výstupních

požadavcích po ukončení 2. a 4. třídy,1 na intenzivní procvičování, užití poznatků
v komunikaci ústní i písemné a také na pravidelné opakování.

Vyučování

by

mělo

být

dle stanov pestré, motivující, s tématy a texty, formami prací a úloh odpovídajícím
věku žáků.

Vedle kognitivních dovedností jsou rozvíjeny také dovednosti afektivní,

intuitivní a muzické,

přičemž

je podporována a stimulována samostatnost a kreativita

žáka.
Výuka je koncipována tak, aby žák mohl co
v češtině. Z pedagogických
být

část vyučování

především při
řízení

důvodů

vedena v

nejdříve hovořit

a také s ohledem na charakter

německém

jazyce.

Němčina

a vést dialogy

českého

jazyka musí

u pedagoga je žádoucí

výkladu a procvičování gramatických prostředků a

zpočátku

také

během

hodiny, než si žáci osvojí základní české pokyny.

3. 2 Cíle

vyučovacího předmětu

"Předmět Čeština jako cizí jazyk je na Německé škole v Praze v 1. až 4. třídě

pojat jako

součást

všeobecného

vzdělání

a

rozšiřuje

znalosti, které žáci

postupně

získávají v rámci výuky mateřského, tedy německého jazyka.,,8 Je nutno dodat, že
němčina

není

mateřským

jazykem všech

žáků,

je však jejich

společným vyučovacím

KOLLMANNOVÁ, Ludmila. Jak porozumět české řeči. Praha: Leda 2003, s. 52. ISBN 80-7335-015-7.
Výstupní požadavky blíže v kapitolách 3.4 Výstupní požadavky po ukončení 2. třídy a 3.5. Výstupní
požadavky po ukončení 4. třídy.
8 Srv. "Der Unterrichtsgegenstand Tschechisch als Fremdsprache wird an der Deutschen Schule Prag in
den Klassen 1 - 4 als Bestandteil der Allgemeinbildung begriffen und erweitert Kenntnisse, die im
Rahmen des Deutschunterrichts (d.h. der Muttersprache) gewonnen werden." In Fachlehrplan for
Tschechisch, Fiir das Fach Tschechisch an der Grundschule Klasse 1 - 4. Celý text je obsažen v příloze
9.5 Fachlehrplan fur Tschechisch.
6
7

11

jazykem. Výuka
s nímž

češtiny pomůže žákům

přicházejí,

v komunikaci v českém jazykovém

díky poloze školy na teritoriu hlavního

města

prostředí,

Prahy, do denního

kontaktu. 9 Žáci se připravují nejen na komunikaci v češtině, ale osvojují si i
odpovídající sociokulturní kompetence. V jazykové výuce je
komunikační
Vyučování

základ pro

kompetenci v českém jazyce, a to jak v ústní, tak písemné

cizím

komunikační,

vytvářen

jazykům,

tedy i

specifický pro tento

češtině,

formě.

si klade dvojí cíl. Hlavním cílem je cíl

vyučovací předmět.

Je vymezen charakterem a

úrovní normativních výstupních požadavků. lO Cíl vzdělávací a výchovný souvisí
s dalšími vyučovacími předměty a životem žáků v České republice. II

3.3 Rámcové vymezení rozsahu výuky a základní charakteristika
obsahu

Obsahem výuky je systematické rozvíjení
dovednosti receptivní, tedy

porozumění

prostředků,

dovedností zahrnující

vyslechnutému projevu a

dovednosti produktivní, tj. samotné ústní a písemné
správné užívání jazykových

řečových

vyjadřování

čtenému

textu, a

žáka. Akcentuje se

slovní zásoby, gramatiky, zvukové a grafické

stránky českého jazyka. Žák získává během vyučování poznatky nejen o českém jazyce
ale také o České republice, jejím obyvatelstvu a její kultuře.

Deutsche Schule se nachází také v dalších hlavních městech Evropy, Asie i Ameriky (Paříž,
Wahington, Santiago, Shangai, apod.). Jazyk umožňující komunikaci v dané zemi je tedy pokaždé jiný.
10 Výstupní požadavky blíže v kapitolách 3.4 Výstupní požadavky po ukončení 2. třídy a 3.5.
Výstupní požadavky po ukončení 4. třídy.
II "ZieIe des Tschechischunterrichts, kommunikativer Ziel, d.h. der Hauptziel, der dem spezifischen
Charakter jedes Fremdsprachenunterrichtes entspricht, Bildungs- und Erziehungsziel, der mit anderen
Unterrichtsfáchem und mit dem Leben in
der Tschechischen Republik zusammenhangt." In
Fachlehrplanfi1r Tschechisch, Fi1r das Fach Tschechisch an der Grundschule Klasse 1-4. Úplný text
je obsažen v příloze 9.5 Fachlehrplan fůr Tschechisch.
9
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"Výuku je možno
třídě

rozčlenit

na

je úkolem vzbudit zájem o

dvě

fáze. První fáze zahrnuje 1. a 2.

český

českou

jazyk a

třídu.

V první

kulturu, žák si osvojuje

především zvukovou podobu jazyka. ,.12 K realizaci dochází názorně demonstrativním

pojmenováním

předmětů,

jevů,

činností

a

dějů

a následným

porozuměním

vyslechnutým výrazům. Ve druhé třídě přistupuje nácvik čtení a psaní v českém j azyce.
"Ve druhé fázi, která se týká 2. - 4.
respektování

věkových

zvláštností

žáků,

třídy,

je pozornost

soustředěna, při

na systematický a komplexní rozvoj všech

základních řečových dovedností. Osvojované jevy se postupně uvádějí do systému.,,13
Učební

plán tím míní v praxi propojování nabytých znalostí a

jazykových prostředků do

vztahů.

uvádění

Zatímco je z počátku výuka imitativního charakteru a

v jejím průběhu nedochází k pojmenování gramatických jevů, ve 3. a 4.
pomocí tabulek a názorného materiálu představuje
pádu a slovesného

jednotlivých

například

třídě

se

dětem

kategorie jmenného rodu,

času.

Deutsche Schule Prag ve své koncepci předmětu Čeština jako cizí jazyk
respektuje pedagogické zásady

vyučování

referenčního

evropský

rámce.

"Společný

pro vypracovávání jazykových učebnic,

cizím jazykům dle

referenční
testů,

Společného

evropského

rámec pro jazyky poskytuje základ

zkušebních

materiálů

apod.

Zároveň

podrobně popisuje, jakým způsobem musí studenti 14 ovládat daný jazyk, aby své

znalosti mohli prakticky využívat. Jazykové dovednosti jsou hodnoceny pomocí
základních úrovní,
začátečník

rozdělených

tří

vždy do dvou stupňů:

(tj. uživatel základů jazyka) - stupně Al (Breakthrough neboli Průlom) a

A2 (Waystage - Na cestě);

Srv. Fachlehrplan fiir Tschechisch.
Srv. tamtéž.
14 V citaci se užívá pro "učící se subjekt" termínu student, to samé se však týká i žáků mladšího a
staršího školního věku.
12

13

13

středně pokročilý

(tj. samostatný uživatel jazyka) - stupně Bl (Treshold - Práh) a

B2 (Vantage - Rozhled);
pokročilý

(tj. zkušený uživatel jazyka) -

stupně

Cl (Effective Operational

Proficiency - Účinná funkční způsobilost) a C2 (Mastery - Zvládnutí)."I5

Podle

Společného referenčního

úrovně

dosáhne

"průlomem",

rámce Rady Evropy žák po absolvování 2.

Al a po absolvování 4.

třídy úrovně

A2.

Stupněm

třídy

Al, tedy

se míní úroveň žáka, který rozumí známým každodenním výrazům a zcela

základním frázím, jejichž cílem je
fráze používat. Umí

představit

informací osobního rázu,

např.

vyhovět

konkrétním

potřebám,

a umí tyto výrazy a

sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se
o

místě,

kde žije, o lidech, které zná, a

věcech,

vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým

které

způsobem

domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu pomoci. I6 Žák úrovně A2
podle Rady Evropy rozumí
oblastem, které se ho
rodině,

větám

a

bezprostředně

o nakupování,

zeměpisu,

často

používaným

výrazům

vztahujícím se k

týkají (podává základní informace o
apod.). Dokáže komunikovat

sobě

a své

prostřednictvím

jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o
známých a

běžných skutečnostech.

Umí jednoduchým

způsobem

popsat svou vlastní

rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho nejnaléhavějších potřeb. 17
Obsah učebního plánu Čeština jako cizí jazyk na Deutsche Schule Prag je
koncipován s ohledem na věk dětí a jeho
optimálně

části

jsou řazeny tak, aby probíhalo

vyučování

vzhledem ke stanoveným úrovním Al a A2.

V rámci možností se usiluje o zachování propojení mezi jednotlivými tématy.
Učební

plán není

vystavěn lineárně.

Má

částečně

cyklický,

15 Mitáček, Zdeněk: Stupně znalosti podle Rady Evropy. Dostupné z WWW
http://www.jazyky.com/contentlview/80/53/.
16 Srv. tamtéž.
17 Srv. tamtéž.
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částečně

spirálový

charakter.
textů

Předpokládá

se, že

určitá

učební

látka, téma,

se musí vícekrát opakovat a po opakování se

V první

třídě

jsou žáci

syntaktickými jevy,

zohledňuje

třídě

projevu. V druhé

například

prvky známé z první

dovednosti, formy úloh a druhy

postupně přidávají složitější

obeznámeni s některými gramatickými, lexikálními a

se však pouze jazyková pohotovost v poslechu a ústním

se prohlubují znalosti gramatických struktur, které navazují na
třídy.

Tentokrát je akcentována také písemná forma jazyka.

V druhé třídě se již vytváří povědomí o čtvrtém pádu, množném čísle,
minulém čase. To se dále rozvíjí a upevňuje ve
kondicionál, budoucí
Dříve

prvky.

čas

a modální slovesa,

časování

sloves a

třídě třetí. Třetí třída připravuje

žáky na

vědomě

jsou probírány až ve

třídě čtvrté.

probraná látka je cyklicky opakována.

3.4 Výstupní požadavky po

Po
ovládat

ukončení
určité

ukončení

2.

třídy

první fáze, tedy absolvování výuky v první a druhé

třídě,

by

měl

žák

pensum dovedností. Ty jsou obsaženy ve "výstupních požadavcích po

ukončení 2. třídy".18

Mezi tyto požadavky patří poslech s porozuměním. Žáci rozumějí, pokud lidé
hovoří

pomalu a zřetelně, známým slovům a zcela základním frázím týkajícím se jejich

osoby, rodiny a bezprostředního okolí.
Dalším požadavkem je čtení s porozuměním. Žáci jsou obeznámeni se způsobem
čtení českých grafémů. Rozumějí
např.
Při

velmi jednoduchým

větám

a izolovaným

slovům,

Já jsem kluk. Jmenuju se Max. Bydlím v ulici Schwarzenberská. Je mi sedm let.

hlasitém

čtení

je kladen důraz na správnou českou výslovnost a větnou intonaci.

18 Vycházím z požadavků stanovených učebním plánem, Fachlehplan for Tschechisch (viz. příloha 9.5),
dále pak uvádím konkrétní příklady z písemného a ústního projevu a pracovních sešitů žáků.
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Významná je také ústní interakce. Žáci by se měli jednoduchým způsobem
domluvit, je-li jejich partner ochoten zopakovat pomaleji svou

výpověď

nebo ji

přeformulovat a pomoci žákovi vyjádřit to, co se snaží říci. Žáci umějí klást jednoduché

otázky a na podobné otázky odpovídat, jde-li o
nacvičené

skutečnosti.

známé

Na

otázky Jak se máš? Jak se jmenuješ? Kde bydlíš? Máš knihu, sešit, pastelku?

Kolikje pět plus

tři?

a výzvy reagují žáci věcně
dialogů

Jsou schopni podle vzorových
představit

důvěrně

správně

i vhodně podle vzniklé situace.

zahrát role imitující každodenní situace,

se neznámé osobě, vést dialog v obchodě, zjistit, co je k obědu.

Žák by měl být schopen samostatného ústního projevu. Žáci umějí
jednoduchými frázemi a
často

do styku.

větami

Vyjadřují

pojmenovat osoby,

popsat místo, kde žijí, a

se pomocí

předměty, činnosti

nacvičené

věci,

se kterými

přicházejí

reakce na otázky a výzvy, dokážou

vlastnosti a svou oblíbenou

hračku. Např.

To je

pes. Jmenuje se Max. Je mu jeden rok. Mám ho moc rád. Hrajeme si spolu. Jsou

schopni přednést text básně nebo písně, přičemž si uvědomují jeho obsah.

Písemný projev je rozvíjen

hlouběji

v následujících

ročnících,

tedy ve 3. a 4.

třídě. Žáci se přesto učí napsat stručný jednoduchý text na pohlednici a přání

kamarádovi k narozeninám
nejlepší k narozeninám.

či

k nějakému svátku, typu Milý Alexi,

Hodně štěstí a

zdraví.
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Tvůj

kamarád Simon.

přeju

Ti všechno

3. 5 Výstupní požadavky po

Výstupní požadavky po
případě

druhé

třídy,

ukončení

čtvrté třídě

jsou

4.

třídy

řazeny

do podobných kategorií jako v

na žáky jsou však kladeny vyšší nároky odpovídající vyššímu

stupni obtížnosti. 19

Poslech s porozuměním se týká schopnosti

porozumět

frázím a

nejběžnější

slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se žáků bezprostředně týkají. Žáci
dokážou pochopit smysl krátkých jasných jednoduchých
výuce napiš, namaluj,
textům

doplň, vystřihni,

apod. a dále

sdělení,

českým

v rámci probrané slovní zásoby. Zvláštní pozornost je

na orientaci v autentických
v restauraci,

zjišťování

českých

rozumí

pokynům

ve

didakticky upraveným

věnována

cílené

přípravě

poslechových situacích (telefonování, objednávání

informací o dopravě).

Žáci jsou schopni při čtení s porozuměním číst krátké jednoduché texty. Umějí
vyhledat konkrétní

předvídatelné

informace v jednoduchých každodenních materiálech

(jídelní lístek, jízdní řád, text na pohlednici). Jsou schopni tichého
obratů

a

vět

čtení

slov, slovních

v rámci základní slovní zásoby a gramatiky a chápou jejich obsah.

Dokážou hlasitě přečíst se správnou výslovností a intonací didakticky zpracované texty.
Tím se rozumí takové texty, které jsou tematickým
komunikační

zaměřením přizpůsobeny

situaci, mají omezenou slovní zásobu a krátké hlavní

pravidly, která jsou

žákům

známa,

popřípadě

se

právě

věty

zvolené

s gramatickými

probírají.

Například

v následujícím textu se probírá modální sloveso muset a sloveso chtít: Maminka se
zlobí! Říká: "Máš v pokoji nepořádek, musíš uklízet, Maruško! Uklízej! Už jsi velká
holka! " Ale Maruška nechce uklízet, neuklízí ráda, chce si hrát, atd.

19 Vycházím z požadavků stanovených učebním plánem, Fachlehplan for Tschechisch (viz. příloha 9.5),
dále pak uvádím konkrétní příklady z písemného a ústního projevu a pracovních sešitů žáků.
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Ústní interakce žáka by měla vést ke komunikaci v jednoduchých běžných
přímou

situacích vyžadujících nekomplikovanou

výměnu

informací o známých

tématech a činnostech. Žáci umí reagovat na kladené otázky v rámci probrané slovní
zásoby a v
Na

odpovědích

projevují také vlastní jazykové zkušenosti z českého

základě vzorů dialogů

dokážou vést rozhovory

každodenní komunikace (rozhovor s kamarádem, s
samostatném ústním projevu žáci
jednoduchým

způsobem

umějí

nacvičované

za

účelem

učitelem, rodičem,

použít

řadu

frází a

vlastní rodinu a další osoby, školu a

prostředí.

zvládnutí

s cizí osobou). V
vět,

prostředí,

aby popsali

ve kterém žijí.

Česky také zreprodukují jednoduché české texty.

Pokud jde o písemný projev, jsou žáci schopni napsat krátké jednoduché
poznámky a zprávy týkající se jejich základních potřeb, tj. popíšou, co
den a o víkendu, co snídají,
přátele,
Umějí

domácí

zvířata,

obědvají, večeři,

co je baví

či

dělají

ve všední

co smí a nesmí, co by si přáli, jaké mají

nebaví ve škole a také jak tráví

svůj

volný

čas.

napsat velmi jednoduchý osobní dopis, vzkaz nebo poděkování.

3. 6 Osvojování jazykových

Osvojováním jazykových

prostředků

prostředků

se míní žákem nabývané kompetence

voblasti poslechu ("H6rverstehen"), ústního projevu ("Sprechen"),
psaní ("Schreiben"), slovní zásoby v rámci témat stanovených

čtení

("Lesen")

učebním

plánem

("Wortschatz und Themen"), gramatiky ("Grammatik") a reálií ("Realien")?O Pro
snadnější

strukturu jsem užila

termínů

gramatické, lexikální a reálie. Zvukové
artikulační.

20

jazykové

prostředky

prostředky

zvukové, grafické,

obsahují kompetence poslechové i

Grafické prostředky odpovídají německému "Schreiben" a "Lesen". Rozsah

Srv. Fachlehrplanfiir Tschechisch, viz příloha 9.5.
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slovní zásoby je dále

označován

jako

prostředky

lexikální. Pojmem reálie se míní

kulturní a geografické poznatky o České republice. V následujících částech (3.6.1 3.6.4) je

objasněno

osvojování jazykových prostředků pro jednotlivé
učebním

Preskriptivní povahu "osvojování" obsaženou v
konkrétní témata a
skutečně

příklady

ústního a písemného projevu

třídy

(1.-4.

třídu).

plánu jsem doplnila o

žáků,

tedy o to, co bylo

žáky osvojeno.

3.6.1 Osvojování jazykových prostředků v 1. třídě
Podle školních
soustava
a

českého

postupně

jej

jazyka.

české

Děti

upevňovat.
třídě

setkávají až ve
audioorální

směrnic

metodě,

nesmí být

představena dětem

v první

třídě

grafická

se mají nejprve seznámit s německým písemným kódem

S odlišnostmi grafických

prostředků českého

druhé. Výuka je tedy v první

žáci si osvojují jazykové

prostředky

třídě

založena

jazyka se

převážně

na

a taktéž základy normativní

výslovnosti pomocí nápodoby.
Prostředky

gramatické zahrnují v první

singuláru a plurálu, zájmena přivlastňovací
osobě

tvary v 1., 2. a 3.
děti učí

třídě

můj,

substantiva a adjektiva v 1.

pádě

moje, zájmena tázací kdo, co, slovesné

singuláru a imperativ. Akcentován je rod substantiv, který se

pomocí demonstrativ ten, ta, to.

Na konci 1. třídy ovládají žáci kolem 350 lexikálních jednotek. Žáci umějí
jednoduchým

způsobem představit

sebe a svou rodinu (To je

můj

bratr. Jmenuje se

Marcel. To je moje sestra, jmenuje se Ariadne, Ariadne je mimino, apod.), podle
konkrétní situace pozdravit, pojmenovat
části

lidského

těla,

pokoj, koupelnu,

pohádkové bytosti a

město,

dopravní

zvířata,

hračky,

prostředky

a

barvy, potraviny, ovoce, zeleninu,

popsat vlastní pokoj,
činnosti

kuchyň,

obývací

(sedím, ležím, spím, maluju)

Žáci vytvoří jednoduché věty o Vánocích, Mikuláši, Velikonocích a oslavě narozenin,
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dárcích,

vyjádří přání

a

poblahopřejí

k narozeninám. Umí

v obchodě o zboží a zeptat se na cenu. Dokážou
prostředí

týkají školního
břicho,

adekvátně

počítat

do deseti, požádat

reagovat na výzvy, které se

a tělesných cviků. Dovedou říci, co je bolí (bolí mě zub, hlava,
roční

noha, ruka, oko, ucho, atd.) Jsou schopni pojmenovat

jednoduché věty o ročních obdobích a počasí

(sluníčko

období a

vytvořit

svítí, prší, .. .).

Nedílnou součástí výuky jsou reálie. Žáci získávají znalosti o české kultuře,
zvycích a

obyčejích,

svátcích (Velikonoce, Vánoce, Mikuláš, Den

dětí,

Den matek) a o

běžném denním životě v České republice diskusí v německém jazyce.

3.6.2 Osvojování jazykových prostředků ve 2. třídě

Zvukovými

prostředky

v druhé

třídě

se navazuje na získané zkušenosti z první

třídy. Žáci si pomocí nápodoby osvojují základy normativní české výslovnosti. Zvláštní

pozornost je

věnována

znělosti

samohláskami a nácviku fonému f...
s grafickými
slova

prostředky českého

vět. Důraz

Společně

jazyka a

se zvukovou podobou se

učí

se psaní písmen

Tiché

čtení

psaní jednotlivých písmen, slabik, slov a

znamének a

seznamují

abecedy, slabik,

slouží k příjmu informací, hlasitým
prostředku,

zdokonalována výslovnost a intonace. Psaní má funkci
procvičují

české

nově

je kladen na užívání diakritických znamének. Systematicky se rozvíjí
čtenÍ.

tiché a hlasité

souhlásek, rozdílu mezi dlouhými a krátkými

uvědomují

Sl

komunikační

vět,

formu psaní

čtením

je

jímž si žáci

užívání diakritických
(například

při

tvorbě

narozeni nového přání).
Prostředky

gramatické jsou rozšiřovány o koncovky adjektiv, o tvary substantiv v

akuzativu singuláru a nominativu plurálu (to je

čokoláda,

čokolády).

moje se

K přivlastňovacím

zájmenům můj,
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já mám

připojuje

čokoládu,

to jsou

dvě

zájmeno náš a tázací

zájmenné příslovce kolik. Žáci se učí tvary slovesa být, tvoření negace a konjugaci
sloves v přítomném čase. Aplikují příslovce

dobře,

vlevo, vpravo.

V syntaxi se seznamují se slovesy, jež se pojí s akuzativem, jejich užitím,
Umějí odpovědět

oznamovací a tázací.

na krátkou tázací

větu zjišťovací

a

větou

doplňovací

s tázacími zájmeny a příslovci: Kdo? Jaký? Co? Kde? Kolik?
Do konce 2.

třídy

mají žáci zvládnuto

přibližně

200 nových lexikálních jednotek,

spolu se slovní zásobou z 1. třídy aplikují 550 lexikálních jednotek. Žáci se dokážou
představit

v týdnu,

a

svoji adresu, telefonní

učební předměty

napočítají

obrázek

říci

ve škole,

věci

číslo

ve školní

pastelkou,

napiš,

apod.) Popíšou

elementární lidské vlastnosti, co je k snídani,
v restauraci.

Umějí

koníčcích. Naučí

promluvit jednoduchým

obědu

způsobem

o

v rozvrhu hodin,

(Vezmi si knihu, namaluj
součásti

svého

oblečení,

večeři

a zahrají situaci

dětském

divadle a o svých

a

se vést dialogy na téma školy, rodiny, narozenin, seznámení,

nemoci. Diskusí v německém jazyce o
českou

brašně, předměty

při vyučování.

do dvaceti a reagují na výzvy
červenou

a jaké jsou národnosti. Pojmenují dny

českých

reáliích si žáci

ozřejmují

zvířat

a

rozdíly mezi

a německou kulturou.

3.6.3 Osvojování jazykových prostředků ve 3.

třídě

Intenzívním napodobováním zvukových prostředků a

české

výslovnosti v prvních

třech letech výuky je u žáků vytvořen základ srozumitelné české výslovnosti. Žáci

rozlišují mezi fonetickou stavbou
vyučování,

didaktickým

textům

češtiny

a

němčiny.

českým pokynům

ve

cíleně připravováni

na

Rozumí

k probíranému tématu a jsou

autentické poslechové situace. (Nakupování, objednávání, telefonování, apod.)
Prostředky

grafické se

slouží jako efektivní

procvičují

učební činnost

psaním a

čtením.

Psaní, opisování a vypisování

k nácviku a fixaci také ostatních jazykových
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prostředků. Žáci se seznamují se základními pravidly českého pravopisu. Naučí se

jednoduché formulace

přání

k Vánocům, narozeninám, napsat jednoduchý dopis

kamarádovi a vytvoří pozvánku. Žáci čtou slova, slovní spojení, jednoduché věty s
užitím základní slovní zásoby a gramatiky a porozumí obsahu textu vztahujícímu se
k tématu vyučování.
Prostředky

gramatické jsou obohaceny o 7. pád substantiv, o

předložky s,

mezi,

do, v, na, za, z ve spojení s podstatnými jmény. Žáci poznávají řadové číslovky první až
desátý, budoucí
rozkazovací
Během

čas

způsob

3.

sloves,

způsobová

slovesa moci, mít povinnost, chtít, muset,

2. osoby jednotného a množného

třídy

smět

a

čísla.

si žáci osvojí ca. 250 nových lexikálních jednotek (celkem se

slovní zásobou naučenou ve

třídě

1. a 2. mají

umět přibližně

800 lexikálních jednotek).

Žáci charakterizují vlastnosti lidí a věcí, počítají do sta a užívají číslice také v
mluveném projevu. Popíšou

třídu,

jednotlivosti všedního dne a víkendu,
českou vánoční píseň.

vlastní pokoj, byt nebo
pohovoří

o

vánočních

dům.

zvycích,

Zeptají se na

počasí,

Umí reagovat na pokyny pedagoga (sedni si,

zazpívají

přines,

ukaž,

namaluj, čti), a říci, co budou dělat dnes a zítra. Žák sám hovoří o činnosti v době
volna, o koníčcích, masopustu a vede dialogy na téma Pomáhám doma, Musím uklízet,
Můj

všední den,

Návštěva,

Velikonoce, Nádraží,

Letiště,

Doprava, Povolání, Kolik je

hodin? a Moje prázdniny. V oblasti reálií jsou žáci seznámeni s některými
pověstmi

českými

a zajímavostmi Prahy.

3.6.4 Osvojování jazykových prostředků ve 4.

Zvukovými

prostředky

třídě

se nadále rozvíjí užívání srozumitelné

české

výslovnosti a

správné větné intonace v mluveném projevu. Žáci rozumí obsahu krátkého
didaktického náslechového a autentického textu, který je
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přednesen středně

rychlým

tempem. Používají při tom kompenzační postup k dešifrování neznámých pojmenování
a nových syntaktických struktur, pracují

samostatně

s kontextem, internacionalismy a

znalostmi slovotvorby.
V oblasti grafických
využíváno jako efektivní
prostředků.

prostředků upevňují
učební činnost

Mezi gramatickými

nacvičování

pro

prostředky

své znalosti ortografické a psaní je

jsou

a fixaci všech jazykových

osvětlovány

plurálu substantiv ve významu kde a kam (odpovídající

německému

komparativ a superlativ přídavných jmen a příslovcí, minulý
sloves

(chtěl

Během

bych,
4.

nechtěl

třídy

2. a 6. pád singuláru a

čas

in,

přel.

v, na, do)

a podmiňovací

způsob

bych).

jsou žáci seznámeni

přibližně

jednotkami (spolu se slovní zásobou osvojenou ve

s 250 dalšími lexikálními

třídách

1 - 3 jsou schopni užívat

l050 lexikálních jednotek). Žáci umějí představit svého přítele nebo svoji přítelkyni,
jsou schopni přiměřeně reagovat, jsou-li sami

někomu představováni.

Umí

říci,

kolik je

hodin, popsat cestu podle mapy a zeptat se na ni. Poinformují o tom, co se stalo
nebo jaký mají program na dnes a zítra.
Promiňte,

užívají

nerozuměl

jsem,

můžete

Naučí

se užívat

kompenzačního vyjadřování.

mluvit pomaleji? Promluví o

obratů potřebných při jízdě městskou

včera

dopravě

v Praze,

dopravou. Dovedou vést jednoduchý

telefonický rozhovor, dialog na téma Nehoda, Den matek, U divadelní pokladny, V lese,
Plán na prázdniny, V restauraci (objednávka jídla) a porozumí standardnímu jídelnímu
lístku. Užívají znalostí z oblasti zeměpisu pro popis České republiky a Spolkové
republiky Německo.
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4. Výukové materiály a metody

Stálý nedostatek vhodných
mladšího školního
učiteli Německé

věku

byl

učebnic češtiny

důvodem vytváření

školy v Praze. Od

užívány tabulky s přehledem

pracovních listů a

čtvrté třídy

částí české

německém základě

na

jsou navíc jako

sešitů

pro

pro žáky
třídy

informační
české

gramatiky (paradigmata

1-4

materiál

deklinace a

konjugace).
V první

třídě

jsou k dispozici obrázky, vztahující se kjednotlivým životním

situacím. Ke každému pracovnímu listu s obrazovým

námětem

je

přiřazena

základní

slovní zásoba, ta však slouží pouze k opakování. žáka ve spoluprácí s rodiči. Ve
vyučování

2.-4.

třídy

se užívají

věcné

texty

různého

náslechové, písemné, autentické a reprodukované,

druhu, tematiky a

doplňovací

zaměření

(texty

názorně

aj.) obrazový a

ukázkový materiál. Žáci mají pracovní sešity, které nejsou rozděleny do kapitol, ale na
jednotlivé pracovní listy, ke kterým je vždy koncipován
Součástí

pracovních

sešitů žáků

slovníček

je tzv. portfolio, na kterém jsou

znalosti a dovednosti, které si má žák

během

nových

pojmů.

heslovitě

shrnuty

roku osvojit. Zvládnutí

příslušné části

portfolia je pedagogem potvrzeno razítkem pod jednotlivými hesly?!
Ve vyučování Češtiny jako cizího jazyka je užíván soubor metod. Některé jsou
považovány za hlavní, v případě první
audiovizuální, ve

třídách

2 - 4 o metodu

třídy

se jedná o metody audioorální a

komunikační

a

situační.

Do

učebního

jsou však zapojovány i další metody, a to vzhledem k probírané látce,
výkonům,

koncentraci a tempu

žáků,

s ohledem na zařazení

harmonogramu týdne a školního roku.
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Blíže v kapitole 6.1 PortfoIio.
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vyučovací

procesu

učebním

hodiny do

4.1 Metoda audioorální a audiovizuální

V první

třídě převažují

metody audio orální a audiovizuální.

metody vycházejí z předpokladu, že

řeč

je souborem

návyků

a

Autoři

učení

audioorální

se cizímu jazyku

je mechanický proces, při němž se návyky vytvářejí. 22 Ve vyučování se usiluje o
recepční

ovládnutí zvukové podoby jazyka žáky. Gramatika zde

vyučována uvědomělou

analýzou, ale jazykovou praxí. "Prioritou metody je běžná

aktivní
není

percepční

i

ústní komunikace, cizí jazyk je prezentován v pořadí ústní
vyjadřování

porozumění

- ústní

[... ] Výraznou roli ve výuce sehrávají syntaktické struktury, jazyk je

nahlížen jako soubor syntaktických

modelů

a

návyků,

jazykových

automatismů,

díky

nimž jsou jazykové formy užívány spontánně." 23
Pro

upevnění

jazykového

prostředku

nelze, jak vyplývá z ustanovených

směrnic,

u žáků první třídy používat písemnou formu. 24 Proto se při vyučování zapojují pouze
obrazové materiály, které jsou podkladem pro metodu audiovizuální. Tato metoda
podobně

jako metoda audio orální klade

zdůrazňuje

důraz

na mluvený jazyk. Audiovizuální metoda

roli významu. Základním prvkem

vyučování

je dialog, který vychází

z konkrétní situace. K demonstraci situace slouží rozličné vizuální prostředky jako jsou
obrázky, diapozitivy, filmy apod. spojené se zvukovým doprovodem. 25 Vizuální
prostředky

jsou

řazeny

do skupin podle témat odpovídajícím

domácí zvířata, jídlo, rodina,
pohádky, aj.

oblečení,

Během vyučování

si žák

s nimi celistvé jazykové projevy,

barvy,

nejdříve

včetně

ukáže na obrázek a s obrázkem spojí

hračky, dětský

dětskému světu, např.

pokoj, základní

osvojuje jednotlivá slova,

rytmu, intonace a melodie

výpověď,

pokud ji

děti správně

činnosti,

věty

a spolu

řeči. Vyučující

zopakují, mohou

Srv. JELÍNEK, Stanislava kol. Metodické problémy vyučování cizím jazykům. Praha: SPN, 1976, s.
117-123. ISBN 80-7044-370-7, 378.
23 HRDLIČKA, Milan. Cizíjazyk čeština. Praha: ISV, 2002, s. 28. ISBN 80-85866-98-6.
24 Viz kapitola 3.6.1 Osvojování jazykových prostředků v 1. třídě
25
'
.
Srv. JELlNEK, Stamslav, c.d, s. 123-130.
22

25

si obrázek vymalovat,

popřípadě vystřihnout.

opakované užití - fixace. Metoda klade
před

produkcí, mezi dovednostmi se

cizího jazyka se

důraz

"Vychází se ze schématu prezentace na

porozumění,

upřednostňuje

ústní

děje prostřednictvím smyslů, vjemů

recepce vždy

vyjadřování

předchází

[... ] Osvojování

(akustických, optických) [... ]

Mluvnice se prezentuje induktivním způsobem v dialogických situacích." 26

4.2 Metoda reakcí pohybem

Jako

doplňková

metoda se v první

třídě

a také následujících

ročnících osvědčila

metoda reakcí pohybem. Úroveň a kvalita porozumění se posuzuje na základě vnějších
motorických reakcí. Řekne-li vyučující, "Sedni si a vezmi si knihu!" měli by se žáci
posadit a zvolit mezi

učebními

ústní komunikace. Od
následně

počátku

materiály knihu. Prioritou metody reakcí pohybem je
se

hojně

užívá imperativu jako stimulu, ten vyvolává

motorickou aktivitu. Tuto metodu

vyučující

zapojují k manuálním a herním

aktivitám žáků. Žáci stříhají, lepí, malují, skládají různá přáníčka, sami vytvářejí
noviny, jídelní lístek, pozvánky, pexeso, domino, pohlednice,

prezentační

materiály o

rodině, kamarádovi, České republice aj. Dokážou popsat, jaké pomůcky při práci

používají, jaké

dílčí činnosti

"Výzkumy ukazují, že si

děti

vykonávají a

adekvátně

reagují na

učitelovy

výzvy.

reagující pohybem na různé pokyny a povely pamatují ve

srovnání se svými vrstevníky,

kteří

motorických aktivitám pouze

více." 27

26

HRDLIČKA, Milan, c.d., s. 28-29.

27

Tamtéž, s. 35.

26

přihlížejí,

dvakrát

4.3

Komunikační

V druhé až
doplňována

metoda

čtvrté třídě
situační,

metodou

nejvýrazněji uplatňuje

se

metoda

komunikační.

Je

gramaticko-překladovou

metodou reakcí pohybem a

metodou. Komunikační metodou, na níž je vyučování Češtiny jako cizího jazyka na
základní škole postaveno, se usiluje o rozvíjení

komunikačních

kompetencí

žáků.

V tomto smyslu rozlišujeme šest složek: 1) kompetenci jazykovou - žák projevuje
znalost

příslušného

jazykového

prostředku,

2) sociolingvistickou kompetenci - žák je

schopen užívat jazykové formy adekvátním
záměr, popřípadě

žák

uplatňuje

partnerů,

sociální charakteristiky

vhodnou strategii

při

způsobem,

tj. s ohledem na

komunikační

3) diskurzní kompetenci - díky níž

produkci a recepci

4) kompetenci strategickou - žáka nezarazí neznámé

nejrůznějších typů textů,

slovíčko,

dokáže požádat o

reformulaci nesrozumitelné informace, a dále pak na kompetenci 5) sociokulturní a
6)

společenskou,

přesahují

které

hranice

předmětu

a

usměrňují žákův

vztah k lidem a

ke světu. 28
komunikační

Výraznými rysy
adresnost a

užitečnost.

metody podle Milana

Hrdličky

jsou komplexnost,

Komplexnost se projevuje v rozvíjení všech hlavních

řečových

dovedností, tedy ústního a písemného vyjadřování, ale také poslechu a čtení. Adresnost,
tedy pozornost na učícího se jedince, na jeho jazykovou úroveň a komunikační potřeby,
především

se projevuje
v komunikaci.
výuky,

při

typizované

ve vystupování

Užitečnost komunikační

učitele.

metody je

zřejmá

v pragmatickém

práci s autentickým jazykovým materiálem,
mluvní

akty v základních

komunikačních

zaměřených cvičeních.

28

Ten se stává žákovi partnerem

Srv. HRDLIČKA, Milan, c.d., s. 47.

27

zaměření

s texty zachycujícími

situacích a v prakticky

Učitelé, kteří

žáků,

a

si sami

tvůrčím způsobem připravují učební

musí cíl a obsah vyučování přizpůsobit této

cvičení,

zároveň

která jsou blízká

dětem,

metodě.

odpovídají jejich

materiály pro výuku

Tedy nejen volí témata textů

věku

a reálným situacím, ale

kladou na žáka takové požadavky, které ho aktivují a motivují k dalším

činnostem.

4.4

Situační

Situační
procvičování

metoda

metoda se opírá o pOjem "situace",
syntaktických struktur

děje

v rámci

učební

různých

proces je postaven na

situací: zeptat se na cestu a

popsat cestu, konverzace v restauraci, v obchodě, ve škole, v rodině, mezi kamarády,
telefonování apod. Žáci si dialogickou hrou a hrou na role osvojují struktury, které jsou

v daných komunikačních situacích v praxi běžně užívány.29

4.5

Gramaticko-překladová

Vzhledem k probírané látce
Gramatika je prezentována

metoda

učitel

užívá také metodu

deduktivně. Vyučující

pravidlo, ilustruje jej na sérii

českých vět,

nejprve

ke kterým

gramaticko-překladovou.

představí určité

gramatické

následně přidává německý

překlad. 30 Podle J. Hendricha může používání mateřského jazyka, které gramatickopřekladová

metoda prosazuje, studujícím pomoci lépe pochopit gramatická pravidla

jazyka cizího.

29

30

Překlad

také

umožňuje

srovnání obou

v .

Srv. HRDLICKA, MIlan, c.d., s. 30-31.
Srv. tamtéž, s. 24 - 25.

28

jazyků

a díky tomu si žák

uvědomuje jejich podobnosti a rozdíly.3! Tato metoda se zapojuje především k omezení

negativního vlivu interference32 zdůrazněním jazykových rozdílů či k podpoře
pozitivního transferu, pokud jazykové
Pozornost je při této metodě

prostředky

věnována jazykovému

obou

jazyků

vykazují podobnost.

systému a práci s textem.

3! Srv. HENDRICH, Josef a kol. Didaktika cizích jazyků. Praha: SPN, 1988, s. 257-260. ISBN 80-7044370-7.
32 Interference blíže v kapitole 6. Interference.
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5. Hodnocení
Hodnocení a klasifikace v předmětu Čeština jako cizí jazyk má podobně jako
vyučovacích předmětech

v jiných

kvantitu ovládnutí

učiva,

úkol kontrolní, tedy

úkol regulativní,

ověřuje

zjišťuje

vhodnost

a

vyjadřuje

způsobů

probírání

úkol informativní, pokud je hodnocením podávána informace o výsledcích
činností.

kvalitu a
učiva

a

učebních

Nelze opomenout úkol výchovný, diagnostický a prognostický, které jsou

směřovány

k rozpoznání individuálních možností a schopností žáka a mají jej

stimulovat ke zvýšení studijního úsilí. 33
Žáci první a druhé třídy nejsou klasifikováni známkami. O jejich učebních
činnostech, aktivitě
žákům,

v hodině, domácích úkolech, ale také jejich postojích kjiným

ke skupinové práci a o dodržování stanovených pravidel informuje verbální

hodnocení (verba1e Bewertung). Ve

třetím

a

čtvrtém ročníku

jsou žáci hodnoceni

verbálně a klasifikováni také známkami. V předmětu Čeština jako cizí jazyk v 1. a 2.
třídě

bylo tomuto

způsobu

V první třídě mají

hodnocení přizpůsobeno také zkoušení.

děti

vánočním koncertě děti

portfo1io, kam jsou zaznamenány jejich učební pokroky, na

zpívají

české

koledy, na konci školního roku

předvedou

didakticky sestavenou divadelní hru a školní rok zakončují soutěží?4 V druhé třídě
mohou již žáci
v první

třídě

učebním

třídě

česky číst

a psát, stále však nejsou klasicky známkováni.

vystoupí žáci na

vánočním koncertě

pokroku informuje portfo1io a písemná

jsou žáci hodnoceni za

svůj

Podobně

jako

a na konci roku zahrají divadlo. O

soutěž

na konci roku. Ve

písemný i ústní výkon.

Důraz

třetí

a

čtvrté

se klade na aktivní

spolupráci žáka v hodině, jeho domácí přípravu, na adekvátní pokrok žáka vzhledem ke

33 Srv. ČECHOVÁ, Marie; STYBLÍK, Vlastimil. Didaktika češtiny. Praha: Státní pedagogické
nakladatelství, 1989, s. 62-63. ISBN 80-04-22439-3.
34 Blíže kapitoly 6.2 Jazyková soutěž v první třídě, 6.3 Jazyková soutěž v druhé třídě, 6.4 Divadlo.

30

stanoveným požadavkům. Nechybí portfolio, dvakrát za rok

veřejné

vystoupení a

čtyři

velké písemné práce (Klassenarbeiten). 35

5.1 Portfolia
Portfolio je

součástí

pracovních

sešitů žáků.

Je

rozděleno

na

dvě části.

První

je nazývána "lch kann" ("umím"), druhá "lch verstehe" ("rozumím"). Ke každé
jsou pak
rozvíjení

připojena

témata korespondující s

komunikačních

učebními

osnovami. Jedná se

část

části

především

o

schopností ústních i písemných v osnovami stanovených

situacích a také o gramatické jevy. Pod každým heslem v portfoliu je volné

políčko,

do

kterého vtiskne pedagog žákovi po splnění úkolu razítko. Žák má neustále přehled o
tom, co se již

naučil

a co se

ještě

musí

naučit.

Pro srovnání uvádím portfolia 3. a 4.

třídy.

Portfolio pro třetí třídu

leh kann

leh kann besehreiben

leh kann

leh kann sehreiben

leh verstehe

35 Všechny písemné práce jsou obsaženy v příloze 9.1-9.4, kapitola 5.5 Testování pojednává o
jednotlivých postupech písemného zkoušení v těchto pracích.
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Portfolio pro

čtvrtou třídu

Ich kann

Ich verstehe

Ich kann

leh verstehe

Ich kann sprechen
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také tzv. srovnávací portfolio, kde jsou zaznamenány

výsledky všech žáků najednou. Žáci se tak učí autoregulaci, uvědomují si, zda patří
k

silnějším či

stimulována

slabším

soutěživost,

žákům

proto

a kde chybují. Srovnávacím portfoliem je u nich
přizpůsobují

a regulují dále

svůj

výkon, aby dosáhli co

nejlepších výsledků.
Žáci díky portfoliu dostávají s pracovním sešitem jasně formulované požadavky,
dokážou
splňuje

uzpůsobovat

tímto funkci

motivační

motivuje a aktivuje),
slabiny,

usměrňuje

své pracovní tempo a

regulační

sám

(žák má

samostatně

přehled

hodnotit své výkony. Portfolio

o svém výkonu,

ocenění

ho

pozitivně

(žák dokáže ohodnotit, kde jsou jeho silné stránky a

svůj učební

proces) a kontrolní (žák,

kontrolovat výsledky učebních činností).
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učitel

a

rodiče

mohou

5.2 Jazyková

soutěž

v první třídě

Žáci první třídy zakončují školní rok jazykovou soutěží v předmětu Čeština jako
cizí jazyk. Tím se nahrazuje klasické

zjišťování učebních výsledků

a jejich následné

hodnocení. Žáci dostanou odměnu a diplom, na kterém je uvedeno, kolik bodů
v

soutěži

soutěž

dosáhli a na jakém místě se umístili. Protože se nemůže v první třídě psát, má

vedle

části

ústní místo písemného úseku,

část

mal ovací. V první

části soutěže

dostanou žáci tabulku sčísly. 36 Učitel volí namátkou číslo, kresbu a barvu. Děti musí
správně

zvolit

Většinou

políčko,

se jedná o

vybrat odpovídající pastelku a namalovat

zvířata,

potraviny

či

tematiku školy a ulice

příslušný

obrázek.

(např. pět

- zelený

strom, sedm - žlutý med, jedna - červený kostel apod.). Po malovacím úseku následuje
část

ústní,

Děti

umí

během

vytvořit

níž si

děti

vyberou obrazovaný materiál, o kterém

pouze jednoduché

výpovědi

typu: To je tygr, je

dvě

minuty

hnědý

hovoří.

a žlutý. Tygr

má rád maso. Tygr je velký, apod.

5.3 Jazyková

Jazyková

soutěž

soutěž

ve druhé

Podobně

jako ve

součástí

verbálního hodnocení.

motivuje ho

třídě

ve druhé třídě

odměnou

třídě představuje

pro žáky první písemné testování.

první, kde nejsou žáci klasifikováni známkou, se stává
Soutěž

podává informaci o

a diplomem za dosažené výsledky,

klasifikované písemné testování v dalších

ročnících.

učebním

připravuje

soutěž

pokroku žáka,

jej na pravidelné

Jazyková písemná

soutěž

je

koncipována tak, aby doba vypracování odpovídala celé jedné učební jednotce, tedy 45
minutám, a

36

náplň

testu korespondovala s učebními cíli a obsahy stanovenými

Viz příloha 9.1 Jazyková soutěž první třídy.
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učebním

plánem. Test obsahuje patnáct různých ,jazykově a řečově zaměřených" cvičene 7
Stanislav Jelínek tak nazývá

cvičení,

jež jsou

určená

k testování osvojených znalostí

slovní zásoby, gramatiky, zvukové a grafické stránky jazyka,

receptivních a

produktivních řečových dovedností. 38 V jazykově zaměřených cvičeních je testována
rovina fonologicko-grafická, morfologická, syntaktická a lexikální, v oblasti

řečově

zaměřených cvičeních soutěž zohledňuje samostatný písemný projev. Žák by měl

prezentovat schopnost "dosáhnout automatizovaného vybavování všech osvojených
struktur gramatických a

lexikálně-frazeologických

[ ... ] v psané

podobě

k

vyjádření

daného komunikativního záměru [.. .]. ,<39
Nejčastějšími

Ve

cvičeních

typy úkolů v

doplňovacích

soutěži jsou

žák

písemná cvičení

vyplňuje

označená

doplňovací

a navazovací.

prázdná místa vhodnými

jazykovými prostředky.
Příklad:

Was (ehlt in der Reihe?
středa

pondělí

.........

. . . . . . . . . . . ..

čtvrtek. . ..

. ......... pátek ... .

neděle

Dneskaje ..................................... .

Ve

cvičeních

navazovacích interpretuje žák

větný

úsek,

začátek či

konec

věty,

a

rozvíjí jej obsahově patřičnými jazykovými prostředky.4o

Celé znění jazykové soutěže druhé třídy je obsaženo v příloze 9.2 Jazyková soutěž pro druhou třídu.
Srv. JELÍNEK, Stanislav. Soudobé tendence v teorii a v praxi vyučování cizím jazykům. In KUBÍK,
Miloslav; SCHMIDT, Wilhelm. Jazykověda a příprava učitelů jazyků. Praha: UK, 1980, s. 103-118.
39 HENDRICH, Josefa kol. Didaktika cizích jazyků. Praha: SPN, 1988, s. 317. ISBN 80-7044-370-7.
40 Srv. tamtéž. S. 340.
37

38

34

Příklad:

Wann (ragstdu CO JE TO? undwann KDO JE TO?
Die Antwort ist:
.......................... ?

Toje guma .

.......................... ?

To je Janina .

.......................... ?

Toje Anna .

.......................... ?

To je meloun .

Z hlediska procvičovaných dovedností jsou cvičení

zaměřena především

na slovní

zásobu. Žáci vhodně doplňují do kontextu, pojmenovávají předměty, odpovídají a sami
tvoří

otázky.

Ověřuje

10, pojmenování
dnů

prostředků

oblečení, zvířat,

činností

v týdnu,

se osvojení lexikálních

prostředků číslovek

potravin, školních

ve škole a

koníčků

pomůcek

ve volném

čase.

základních od 1 do

a předmětů v rozvrhu,
Z oblasti gramatických

se testuje jmenný rod substantiva adjektiv, nominativ množného

podstatných jmen, užití posesivních zájmen

můj,

čísla

moje a tázacích zájmen kdo, co.

Samostatným písemným projevem, v němž se žáci představují (píší, jak se jmenují, kde
bydlí, co mají rádi a neradi), aplikují žáci
jazykových

prostředků.

samostatně

všechny roviny osvojených

O vzniklých jazykových chybách pojednává kapitola

6. Interference.

5.4 Divadlo
Každá skupina žáků základní školy předmětu Čeština jako mateřský jazyk a
předmětu Čeština jako cizí jazyk ukončuje školní rok divadelním vystoupením.

Pedagogové jednotlivých skupin

vytvářejí

malé divadelní hry tak, aby jejich pomocí

představili komunikační dovednosti, jimž se žáci za celý školní rok naučili. Škola

35

umožňuje žákům
veřejně.

předvést představení

svým vybavením (pódium, technické zázemí)

Divadelní

večer českého

jazyka navštívili již druhým rokem jak starší

spolužáci, tak sourozenci a rodiče.
Žáci věnují v druhém pololetí část hodiny nacvičování divadelních rolí a přípravě
na vystoupení. Do přípravné fáze je zahrnuta tvorba kulis a kostýmů, pohybové,
či

hudební vložky,

přičemž

pedagog komunikuje s žáky v

českém jazyce.

taneční

Popisuje

dílčí

činnosti a užité pomůcky. Žáci poté nově osvojenou slovní zásobou komentují svou

tvorbu. Divadelní hrou se
komunikační

situace,

neznázorňují

například

rozhovor s kamarádem

s rodiči, s policistou, dále telefonování, nakupování,
zoologické zahrady, módní
roli,

učí

přehlídky,

příběhy,

fiktivní pohádkové

či učitelem

dětské

hry,

ve škole, doma

návštěva

restaurace,

apod. Každý žák má za úkol nastudovat svou

se však také role ostatních vystupujících. Tím si

komunikační

ale všední

fráze zvolené situace a

podobně

upevňuje

základní

i všechny roviny aplikovaných

jazykových prostředků.
Divadelní

představení

se

osvědčilo

v procesu osvojování jazyka

především

díky

svému zábavnému charakteru. Žáci vnímají vyučování jako hru, nikoliv jako povinnost.
Pozitivně
naučit

je motivuje možnost vystoupit

před rodiči. Především

žáci,

kteří

mají potíže

se cizí jazyk a u nichž jsou standardní výukové metody neúspešné, vykazují díky

nacvičování

vysoko

divadla zjevné pokroky.

oceňována, neboť

Představení

mají

úspěch

i u

rodičů.

Jsou jimi

spojují rozvíjení jazykové dovednosti s dovednostmi dalšími

ajsou rodičům srozumitelnou, velmi názornou demonstrací pokroku jejich dětí.
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5.5 Testy pro 3. a 4.

Pro žáky 3. a 4.

třídu

třídy

jsou pedagogy vytvořeny tzv. Klassenarbeiten (dále jen test,

písemná prácet odpovídající tématy a jazykovými prostředky stanovenému učebnímu
1

obsahu, cíli a probírané látce

předmětu.

Toto písemné testování se stává vedle ústního

zkoušení od 3. třídy pravidelným čtvrtletním zkoušením. 42 Žáci píší čtyři velké písemné
práce

ročně.

První

v předchozím

čtvrtletní

ročníku.

test má povahu opakování a navazuje na znalosti získané

Druhý,

třetí

a

čtvrtý

test v pořadí testuje již

znalosti a dovednosti. Zadání jednotlivých

úkolů

formulováno v německém jazyce, zadání

4.

rovněž část českou.

testů

nově

v písemných pracích 3.

třídy

Testy jsou koncipovány tak, aby

obsahuje vedle

žákům

osvojené
třídy

německého

nabízely co nejvíce

je

textu
druhů

cvičení. Vedle cvičení doplňovacích a navazovacích/3 se kterými se žáci setkávají ve

2.
•

třídě,

jsou užita cvičení

Ve

substituční,

cvičeních substitučních

struktury k

vyjadřování různého

dialogická,

je "cílem [... ]

transformační

naučit

obsahu dosazováním

a překladová.

žáka využívat téže syntaktické

různých

lexikálních jednotek, též

gramatické kategorie.,,44 K substituci tedy dochází vose vertikální (paradigmatické).
Příklad:

Ergiinze! (4.Fall)

Dobrý den!
Koupím si .................... (marmeláda) a ..................... (rohlík) a
.................... (sýr) a ......................... (mléko) a ...................... (čokoláda) a

Zadání písemných prací je k dispozici v příloze 9.3 a 9.4.
Žáci základní školy píšou tzv. Klassenarbeit (odpovídá chrakteru české čtvrtletní písemné práce,
zpravidla její vypracování trvá ca. 45minut), žáci gymnázia píšou klausury (vícehodinové písemné práce,
které žák vypracovává pomocí postupů definice, analýzy, syntézy, apod.)
43 Typ doplňovacího a navazovacího cvičení blíže v kapitole 5.3 Jazyková soutěž druhé třídy.
44 HENDRICH, Josef, c.d, s. 335.
41

42
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..................... Uogurt). Máte také .............. (ryba) a ............... (maso)?

Chtěl

bych .............. (taška).

Cvičení

•

dialogická,

mikrokonverzační,

obsahují krátký dialog, se kterým byli

žáci během výuky seznámeni. V testu je pozměněn například vynecháním určitých slov
či

nahrazením jiných pojmenování tak, aby žák

při doplňování

musel

změnit

osobu,

číslo, rod apod. 45
Příklad:

Co chybí? Doplň! Was fehlt im

Telefongesprďch? Ergďnze

es!

Mathias: Muller!
Pan Novák: Dobrý večer! Tady ......... Novák z finny EXOP.
Mathias:

......................... ! Tady je Mathias Muller. Pan Muller je ........ tatínek.

Tatínek bohužel není ............ .
Kdy ........................ tatínek domů?

Pan Novák:
Mathias:

Tatínek přijde asi v osm .....................

Chtěl

byste mobilní

................ ?
Pan Novák:
Mathias:

Číslo jeho mobilního telefonu ...... 4571243.

Pan Novák: ......................... .
Mathias:

•

Rádo se ............................ Nashledanou!

Cvičením

překladovým

se testuje schopnost žáka

doslovně

interpretovat

výpověď a sledují se možné výskyty interference. Žáci překládají jak z češtiny do
němčiny,

45

tak

opačně.

Srv. HENDRICH, Josef, c.d.

38

Příklad:

Ubersetze!
lch mag meinen Vater.
lch schreibe.
leh habe eine Hausaufgabe.
lch mag kein Eis.
lch gehe in die deutsche Schule, in die dritte Klasse.

•

Cílem

syntaktickou

transformačního
(či

cvičení

,Je

naučit

morfologickou stavbu) výchozí

žáky

věty

měnit

(transformovat)

analogicky podle daného

vzoru."46
Příklad:

Piš podle vzoru! Schreib nach dem Muster!
rohlík se sýrem

rohlík a sýr
kakao a cukr
káva a mléko
zmrzlina a šlehačka
chlebíček

•

a šunka

Hodnotí se také

obsahuje samotný

český

porozumění českému

Textově

orientované

cvičení

text a poté úkoly: bud' otázky, ke kterým mají žáci napsat dle

informací získaných z textu

odpovědi, či

soubor

rozhoduje porovnáváním s textem.

46

textu.

HENDRICH, Josef, c.d., s. 336.
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výpovědí,

o jejichž pravdivosti žák

Příklad:

6) čti text. doplň ANO nebo NE! Lies den Text und kreis ein. ob Siitu nach dem
Text stimmen oder nicht.

Tady jsou dva kluci: Martin a Václav. Martinovi je deset let. Václavovi je dvanáct let.
Maminka Martina47 pracuje ve firmě Bayer a tatínek Martina pracuje ve škole.
Maminka Václava pracuje v supermarketu a tatínek Václava pracuje v pekárně. Martin
a Václav také pracují. Pomáhají paní Malé. Paní Maláje stará a nemocná. Martin koupí
chleba, mléko a noviny. Václav nakrmí kočku.
Večer je

Martin a Václav doma. V devatenáct hodin Martin večeří. Václav večeří

v osmnáct hodin.
Martinovi a Václavovi je deset let.

Ano

Ne

Ano

Ne

Tatínek Martina je učitel.

Ano

Ne

Maminka Václava pracuje v supermarketu.

Ano

Ne

Paní Malá pracuje v pekárně.

Ano

Ne

Martin pomáhá paní Malé.

Ano

Ne

Martin večeří v 19 hodin.

Ano

Ne

Václav večeří v 8 hodin.

Ano

Ne

Martin a Václav jsou bratři.

Ano

Ne

Nakrmí paní Malá kočku?

Ano

Ne

Maminka Martina pracuje ve

•

Důraz

firmě

je kladen v testování

Bayer.

především

na samostatný písemný projev, v němž

žáci napíší několik vět ke zvolenému tématu. Žáci by měli samostatně volit správně
graficko-fonologické, morfologické, syntaktické a lexikální

prostředky.

Jsou hodnoceni

jak za obsahovou stránku, tak za pravopisnou a gramatickou správnost.
Příklad:

Zvol si téma a napiš text! Wiihle ein Thema aus. unterstreiche ihm und schreibe
dazu 8 Siitze!.

Záměrně zde není užito běžnějšího vyjádření "Martinova maminka", neboť se žáci s posesivnímí
adjektivy setkávají až v pozdějších ročnících.

47
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Můj

všední den,

V druhé

Můj

víkend, Moje rodina,

třídě převažovala

slovní zásobu. Ve

třetí třídě

Můj

kamarád, Moje kamarádka

z hlediska testované dovednosti

se testování

soustředí

cvičení zaměřená

na rovinu morfologickou,

na

především

na skloňování sloves. Žáci odpovídají celou větou na otázky, přitom vytvářejí různé
slovesné tvary.

Příklad:

Zpíváš rád?

Ano, ....................................... .

Píšete úkoly?

Ne,my .................................... .

Má Petr kolo?

Ano, Petr. ................................. .

Ve
řazeny

čtvrté třídě

do

se žáci více setkávají s celými

komunikačního

větami

kontextu. Hledí se na praktické

a texty, jež jsou

zaměření úkolů,

záměrně

které svým

obsahem odpovídá autentickým jazykovým situacím. Žáci si totiž během výuky
neosvojují jednotlivé jazykové
ročnících,

ale

procvičují

je

prostředky izolovaně,

komplexně

jak tomu bylo v předchozích

v celistvých úsecích,

výpovědích

a textech.

Tomu je přizpůsobeno přirozeně také testování.
O jednotlivých jazykových chybách, které se v analýze

výsledků testů

školní rok objevily, podávám systematický výklad v následující kapitole.
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za celý

6. Interference
"Interference neboli negativní transfer (záporný přenos) je významná interferující
proměnná v procesu osvojování cizího jazyka.,,48 Je chápána jako porušení jazykové

normy a úzu

způsobené

cizorodými jazykovými prvky. Tím se rozumí defekty

vznikající zapojením jazykových prostředků výchozího jazyka
do ústního

či

Důvodem

vzniku je významová a formální podobnost jazykových

písemného

vyjadřování

(mateřské řeči,

v cílovém jazyce (v cizím

či

dialektu)

spisovném jazyce).
prostředků

obou

jazyků,49 interference se pak chápe nejčastěji jako přenesení jazykových struktur
mateřského

působením

jazyka na cizí jazyk, a to jak v oblasti gramatických struktur, tak
komplexního fonologického systému mateřského jazyka.

Projevy interference
V

české

výslovnosti

němčiny

německý

s

češtinou

mluvčí

lze nalézt

prezentuje

současně
německý

v několika rovinách.
německou

akcent,

výslovnost jednotlivých hlásek a nekorektní intonaci. V rovině morfologické,
syntaktické a lexikální užívá taková gramatická pravidla

němčiny,

která se od

českých

odlišují.
Interference Je pokládána za jeden z nejzávažnějších
osvojování cizích
především

jazyků,

a to tím spíše, že moderní

na transfer pozitivní, tedy pozitivní

pozitivní transfer je schopnost

přenos

neuvědoměle přenášet

problémů

vyučovací

psychologie

metody spoléhají

jazykových struktur. "Jestliže
osvojenou strukturu na jiné

jazykové materiály při stejném nebo analogickém mluvním záměru v témže jazyce, pak
interference je rub této schopnosti, negativní transfer, nežádoucí

bezděčné

aplikování

struktur mateřštiny nebo jiného osvojeného jazyka na nový materiál."so Systém znaků a
struktur

mateřského

jazyka je u žáka natolik

silně

zakotven, že automaticky souzní,

CHODĚRA, Radomír. Výuka cizích jazyků. Ostrava: Ostravská univerzita, 1999. s. 30. ISBN 807042-157-6.
49 Srv. HEUPEL, Car!. Taschenbuch der Linguistik. Miinchen: List Verlag, 1973, s. 104.
50 BENEŠ, Eduard. Metodika cizích jazyků. Praha: SPN, 1971, s. 35. ISBN 14-458-70.
48
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ať

se vybaví sémantický obsah jakýmkoliv
překládání.

51

způsobem,

takže u

žáků

probíhá jakési tiché

Právě tiché překládání, částečná podobnost jazykových prostředků a

postupů zapříčiňuje

vznik

interferenčních

deformací. Chyba nevzniká tam, kde je

patrná rozdílnost, nýbrž tam kde jsou struktury částečně podobné. 52
Interference se chápe jako konstantní faktor
jazyka. Poznání
korekci a

interferenčních defektů

především

během

osvojování a užívání cizího

má zásadní význam pro jejich

pro jejich prevenci.

Odstraňování

dodatečnou

deformací jazyka

patří

k základním postupům úspěšného řízení cizojazyčného učení a vyučování. 53 Proto
podávám v následujících

částech

systematický výklad jednotlivých rovin interference

(fonetické a fonologické, morfologické, syntaktické a lexikální) a
konkrétními ukázkami
německých žáků.
termínů,
znění

54

jež jsem

defektů,

doplňuji

jej

získanými analýzou písemného a ústního projevu

Jednotlivé jazykové deformace jsou tučně vyznačeny v kursivě. U

přeložila

z

německých

monografií, uvádím také originální

německé

v závorce a náležitý odkaz.

6.1 Fonetická a fonologická interference

V průběhu osvojování

mateřské řeči dítětem

(Dekodierungsprozess) pravidla, která

umožňují

se

vytvořila

pro proces dekódování

prvků

a jejich hodnocení na

selekci

relevantní a irrelevantní. 55 Zpočátku při poslechu cílového jazyka, tj. cizího jazyka, jsou
přirozeně

aplikována pravidla jazyka

mateřského,

což vede

částečně

k chybné

Srv. BENEŠ, Eduard. Metodika cizíchjazyků. Praha: SPN, 1971, s. 35. ISBN 14-458-70.
Srv. KlELHOFER, Bernd I JONEKEIT, Sylvie. Zweisprachige Kindererziehung. Tiibingen :
Stauffenberg, 1983. ISBN 3923721056.
53 Srv. CHODĚRA, Radomír. výuka cizích jazyků. Ostrava: Ostravská univerzita, 1999, s. 30-31.
ISBN 80-7042-157-6.
54 Němčina není mateřským jazykem všech žáků, pouze společným vyučovacím jazykem. Ve své
analýze jsem však záměrně zohledňovala pouze defekty žáků mající němčinu jako mateřský jazyk,
aby nedocházelo ke zkreslování výsledků jazykového zkoumání interference němčiny na češtinu.
55 Srv. GABRIEL YAN, Jura. Die Interferenz der muttersprachlichen Artikulationsbasis au! die deutsche
Aussprache armenischer Sprecher in Sprachreport. In Sprachreport 21 2004, s. 28 - 32. Dostupné z
WWW http:www.idsmannheim.de/pub/laufend/sprachreport/pdf/srO4-2a.pdf.
51
52

43

interpretaci. Odchylka od zvukových prostředků cílového jazyka je při reprodukci ještě
větší, neboť

podmínky

mateřského

jazyka. Artikulace cílového jazyka obsahuje "cizí akcent". Cizí

akcent je sice v průběhu osvojování jazyka rozpoznán jako
zároveň

jednotek

artikulační

se vedle auditivních chybných interpretací zapojují také

připodobňován

je však

mateřského

k akustickému výskytu a

jazyka. Proces

měl vyučující

jazyce. Proto by

připodobňování

součást

jiného systému,

artikulačnímu

je vždy závislý na

provedení
mateřském

již v počátcích výuky cizího jazyka brát

zřetel

na

interferenční možnosti mateřštiny. 56

Fonetickou interferencí rozumíme
řečových návyků

obecně

negativní

(Hor- und Sprechgewohnheiten)

hláskového systému cizího jazyka

během

Fonetické chybné projevy mohou vznikat
tedy auditivní cestou, nebo

nepřímo,

působení

mateřského

poslechových a

jazyka na užívání

poslechu a vlastního ústního projevu.

přímo,

tj. pod vlivem akustického obrazu,

graficky - vizuální formou, pokud jsou

ovlivňovány

písemným kódem. Akustické a grafické rozdíly mezi fonologickými

jednotkami

cizího

interferenčního

potencionální

a

mateřského

působení.

interferenční

Obé lze

významně

jazyka
většinou

předvídat.

ovlivňují

typ

Doporučuje

jevy, odhalit fonologické kontrasty a

stupeň

a

se stanovit

vysvětlit

tak vznik

artikulačních popřípadě grafických chyb. 57
Artikulační
částečně.

báze němčiny a češtiny vykazují zvláštnosti, které jsou si podobné jen

Odlišné jsou obecné

artikulační

probíhají jinak, a jevy, které druhý jazyk
artikulace,
•

větší

popřípadě

56

vůbec

nezná.

Způsob německé

jazyků

a

české

její odraz v grafické formě jazyka, se liší v následujících bodech:

intenzita slovního

nepřízvučných vokálů (především

57

tendence, které v každém z obou

přízvuku

v německém jazyce vyvolává redukci

na konci slova),

Srv. GABRIELYAN, Jura, c.d.
Srv. tamtéž.
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• aspirace
počátku

neznělých závěrových

slova

před

souhlásek (explosiv) v němčině je

akcentovanými vokály, nachází se však také

výraznější

uprostřed

na

a na konci

slova,

• v češtině je opozice krátký - dlouhý vokál
v němčině
•

ovlivňuje

němčina

(znázorněný

kvantitu vokálu otevřenost -

zavřenost

diakritickým znaménkem),
samohlásky,

zaokrouhluje (labializuje) v některých slovech [i: ],[e:], [i], ['2:], na [y:], [0],
vyznačena

[Y], [oe]. Labializace vokálu má distinktivní hodnotu a je v písmu
přehláskou

•

v

o,ii,a.

českém

jazyce se

německý mluvčí

diakritickými znaménky u

vokálů

pro

setkává

označení

nově

Č, ř, d~ t~ ň, ě

s grafémy ž, š,
ů.

délky á, é, í, ý, ó, ú,

•

českému Š,

•

dvojice v afje v němčině graficky znázorněna pomocí w a v,

•

v oblasti grafického kódu se v němčině narozdíl od

a

z a c odpovídají v němčině grafémy sch a s, z,

češtiny

píšou u všech substantiv

velká písmena, to však artikulaci neovlivňuje.
S ohledem na výše
jazyků

zmíněné

rozdíly

vznikaly v písemných testech 2.- 4.

Kotschka, schkola namísto

kočka,

artikulačních

a grafických tendencí obou

třídy německy

mluvících

škola / zitron místo citron /

Lofmísto lev / met místo med / chtiel bih místo

chtěl

sviře,

žáků

chyby typu

sviže místo

zvíře

/

bych / slunze, sluntze místo slunce

/ tatinek, mam, ja, velky místo tatínek, mám, já, velký / knetlig, knotlig, ogurka místo
knedlík a okurka/ Nemec, ucitelka místo Němec,

Ve druhé

třídě

bylo

zjištěno

nejvíc

fonetické a fonologické interference.

učitelka.

interferenčních defektů právě

Opakovaně

se u

žáků

v oblasti

vyskytovaly chyby:

jedenást, jedenátst, sedumnátzt, uteri, twirtek, okurki, knedliki, banani, ale také okurke,
knedlike, banane (což souvisí s otevřenou výslovností
kotška, welkí a w prase (žák míní v Praze). Ve
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vokálů

v

češtině),

třetí třídě počet

šokoláda,

chyb v

rovině

fonologické klesá,

přesto během

písemného projevu žáků docházelo k deformacím met,

ukolnichek, vejze, ob ras, prominte. V testech
žáci již respektují rozdíl mezi

českým

v 1.

osobě

a národností, praha,

výslovnosti

zapříčinil,

němka.

singuláru jiný tvar než

se objevilo

a německým písemným kódem.

psaní substantiv malým písmem však
názvů měst

čtvrté třídy

můžo,

nejméně

Důsledný

chyb,

nácvik

že žáci užívají malá písmena také u

U modálního slovesa moci se nevyskytoval
opět

který pokládám

za následek

otevřené

vokálů učitelem.

Žáci všech tříd užívali menuju se, já sem holka (kluk), snaha o korekci je patrná
v dalším tvaru jemenuju (jesou). Žáci vložili grafém e dle analogie s německými
prefixy ver-, zer-, ge- apod. jejichž vokál je při výslovnosti značně redukovaný.

6.2 Morfologická interference

Přijde-li

němčinou,

do kontaktu vysoce flektivní jazyk s

méně

flektivním, tedy

čeština

pak se interference v rovinách deklinace a konjugace vyskytuje velmi

U substantiv se nacházejí chyby ve špatném

rodě, pádě

a

čísle.

s

často.

U sloves jsou

pozorovány defekty v gramatických kategoriích slovesného rodu (byl versus byla),
osoby a čísla.
Pokud mají oba jazyky,
rodové a

deklinační

cílového jazyka

mateřský

i cizí jazyk, v tomto

rozlišení substantiv, pak je

přiřazeno

rodu a

deklinačnímu

při

případě němčina

a

čeština,

negativním transferu substantivum

typu výchozího jazyka. Der Stuhl - ten

židle, das Brot - to chleba, der Apfel- ten jablko, die MUch - ta mléko, (ve výstupních
požadavcích
demonstrativ.)

žáků

byl

Přirozený

zmíněn

postup osvojování si jmenného rodu pomocí

rod je v němčině i
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češtině

stejný,

často

mají však substantiva

obou jazyků rody rozdílné. Vlastní-li cílový jazyk také verbální konjugační třídy,58
potom je interferované sloveso
opakovaně

přiblíženo konjugačním typům mateřštiny.

U

žáků

se

vyskytovalo: wir haben, sie haben - my máme, oni máme místo my máme,

oni mají.
Největší nebezpečí

přičemž čtyři německé

pádové koncovky,
V češtině jsou
rodových a

vyjádřené

interference

pády stojí proti sedmi

představují

českým pádům.

V němčině navíc deklinovaná substantiva jen

své koncovky (množné

důvodu

působení

pádovou koncovkou, v němčině jsou nositeli pádových,

číselných údajů členy.

omezeně mění

Z tohoto

z hlediska potenciálního

jsou z německého do

číslo

se

českého

většinou formálně

jazyka

negativně

liší od jednotného).

transferovány nulové

morfémy.59 Mamma sieht Papa. - Maminka vidí tatínek. / Jeh mag Eis - Mám rád
zmrzlina. / leh gehe in die vierte Klasse - Chodím do
plurálu chápou žáci,
Přesto

třebaže

čtvrtá třída.

vycházejí z mateřského jazyka, užití

rozličných

koncovek.

nejméně

složitou a

inklinují k univerzální koncovce -y, kterou pokládají za

nejčastěji

V případě tvorby

aplikovanou (u feminin typu žena a neživotných tvrdých maskulin) stromy,

rohlíky, sestry, zmrzliny. Vznikají však také hybridní tvary auty, opžey. Nesprávné
tvoření

plurálu sloves je také

V druhé
slovesnými

třídě

třídami

částečně ovlivněno

jsou žáci seznamováni s konjugací sloves,
(Handlungsgruppen 1,2, 3) až ve

Jak se jmenuješ? Já se jmenuju vedlo žáky k
v 1.

osobě

děláš? odpovědi

vytvářeli

detailně

s jednotlivými

3 - 4. Dokola opakované

1. slovesné skupiny, se zakončením

pomocí

čtu),

analogicky podle žeh

německých výrazů

na otázku Co

typu bastluju (ieh bastle) schreibuju (ieh sehrežbe) a já lesuju (žeh

Při výuce konjugace sloves se užívá dělení na tzv. Handlungsgruppen (HG), 1. HG je v 1.0s. sg. pres.

zakončena
59

oblibě

třídách

singuláru présenta na -u (jmenuju, maluju, píšu,

male - maluju, ieh tanze - taneuju

58

chybným rodovým zařazením.

na -u (maluju, čtu), 2.HG na -ím (prosím), 3. HG na -ám
Srv. GABRIEL Y AN, Jura, c.d.
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(dělám).

lese). Podobnou analogií postupovali žáci vyšších
výpovědí.

Slovesná negace se v němčině

dělí

tříd při překládání

na záporku nžcht,

negativních

popřípadě

záporné

zájmeno ke in, a negovaný výraz (žch bžn nicht klein, žch mag kein Eis). V
slučování

dochází ke

češtině

prefixu ne- a slovesného tvaru (nejsem malý, nemám rád

zmrzlinu). Žáci dle německého vzoru v české větě ne- oddělovali a dokonce měnili jeho
pozici ve

větě.

Ne mam rad med, ja mam ne rad med, ja mam rad med ne.

negace slovesa být, která je ve své

většině

Podobně

u

pravidelná až na 3. os. sg. prés. (jsem-

nejsem, jsi-nejsi, je-není, jsme-nejsme, jste-nejste, jsou-nejsou) se vyskytovat tvar
on/ona neje.

Méně často

malá, v němčině
žáků

doslova

nastávaly potíže s rozlišováním rodu u adjektiv já jsem malý/

oběma rodům

odpovídá ich binjleissig. Nakonec je třeba zmínit snahu

překládat německý člen

určitý

jak

tak

neurčitý,

ich male ein Bild - já

maluju jedno obraz, Jeh male das Bild - ja maluju to obraz, ich sehe die Mutter - vidim
ta maminka.

6.3 Syntaktická interference

Syntaktická interference
mateřského

představuje

jazyka na cílový jazyk.

deformací. První typ vzniká

negativní transfer syntaktického pravidla

Během

přiblížením

tohoto procesu

diskontinuitních

můžeme

sledovat dva typy

konstituentů

(Anniiherung

diskontinuierlicher Konstituenten), druhý transferem modelu subjekt - sloveso - objekt
ve větě. 60 V porovnání české a německé syntaxe se jako zásadní ukazuje rozdílné
postavení slov ve

větě.

V němčině

patří

k výrazným a centrálním gramatickým jevům

tzv. gramatický slovosled, soubor pravidel lineárního

uspořádání

slov v syntaktických

60 Srv. Kolektiv autorů. Theoretisch-terminologische Grundlage for die Sprachkontaktforschung.
Dostupné z WWW http://www.titus.uni-frankfurt.de/personal/manana/bilingual/biling02.pdf.
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strukturách. 61 Specificky německé jsou: pozice určitého slovesného tvaru na druhém či
posledním místě,
hlavní je první

větný

rámec a pevně daný slovosled částí složeného přísudku (ve

část přísudku

části

na druhém a další

na posledním

místě

ve

větě).

větě

leh

muss die Hausaufgabe sehreiben bylo víckrát přeloženo jako musím úkol psát (typ 1.).
Další chyby se objevovaly v obratech můžu na záchod jít? (kann ieh aufKlo gehen?), já

jsem obraz maloval (ieh habe ein BUd gemaltJ a jim podobných příkladech. Nesprávné
postavení slov ve

větě

užili žáci také u otázek Kolikje hodin?, Kolik to stojí? (Wie viel

Uhr ist es? Wie viel kostet es?), namísto toho

vytvořili věty

Kolik hodin je? Kolik stojí

to?(typ 2.)
Snad

nejproblematičtější

oblast v české syntaxi

představovalo

pro žáky užívání

subjektu. V němčině je subjekt až na výjimky dané kodifikací vždy vyjádřen, pouze při
opakování subjektu ve
bývá subjekt

často

větách

hlavních může být vynechán. Jinak je tomu v češtině, kde

nevyjádřen:

ieh habe gerne, _mám rád; ieh sehreibe

Hausaufgabe, ----píšu úkol.
Defekty syntaktické interference se vyskytovaly
konjugace

sloves.

V tomto

případě

vedla

především

v plurálu présentu

morfosyntaktická

interference

ke

komunikačním potížím. Žáci zaměňovali 1. osobu plurálu se 3. osobou plurálu.

Vycházeli

přitom

z německého modelu, v němž je slovesný tvar 1. a 3. os. pl. prés.

totožný (wir haben, sie haben). Správnou interpretaci ztížil právě

Mají češtinu (sie haben Tseheehiseh)

překládají

nevyjádřený podmět.

žáci jako wir haben Tseheehiseh, píšou

úkoly (sie sehreiben Hausaufgaben) jako wir schreiben Hausaufgaben.
Ve druhé

třídě

žádné zásadní

interferenční

defekty syntaktického charakteru

nevznikají. Žáci totiž mluví jen omezeně ve větách. Pokud odpovídají na otázky,
většinou

se

vyjadřují jednoslovně.

Sami užívají v projevu

věty,

které odpovídají

Srv. ŠTÍCHA, František. Česko-německá srovnávací gramatika. Praha: Argo, 2003, s.123. ISBN 807203-503-7.
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modelovým příkladům. Žáci se je naučili nápodobou a provádějí pouze drobné obměny
slovní zásoby. Ve třetí třídě se vyskytují již první náznaky německého slovosledu. Žáci
ovládají více lexikálních jednotek než v druhé
čtvrté třídě

třídě

a pokouší se je zapojit do

vět.

Ve

se potýkají s výše zmíněným nevyjádřeným podmětem.

4.4 lexikální interference

Negativní transfer lexému a lexikálních spojení postihuje nejen formu ale také
obsah pojmenování. V oblasti lexikální interference lze rozlišovat
vznikajících v rámci

přejatého

tři

typy

významu (Lehnbedeutung), doslovným

defektů

překladem

(Lehnubersetzung) a volné přenesením významu (Lehnubertragung).62 Přejatým
významem se míní transfer významu jednotky výchozího jazyka na lexikální prostředek
jazyka cílového. Nápadná je především podobná forma obou výrazů. U
k zaměnění

německého

Stuhl s českým

stůl (třebaže

Stuhl odpovídá

žáků

české

docházelo
židli).

Obě

pojmenování totiž vystupují ve stejném kontextu, proto jejich formální podobnost vede
ke ztotožnění významů.
Doslovný

překlad

(Lehnubersetzung),

přesné překládání "část

po

části"

(genaue

Glieg-fur-Glied-Ďbersetzung)63 předlohy se projevilo především o Vánocích při tvorbě
vánočního přání. Žáci sami kreativně přeložili Schneemann (sněžný muž) na sníchmuž,

Weihnachtslied, Weihnachtbaum jako vánocepíseň, vánocestrom místo
vánoční

strom. Ve

čtvrté třídě

se

několikrát

vánoční píseň,

vyskytovala hlavníu/ice dle

německé

Hauptstraj3e.

Srv. Kolektiv autorů. 1. Theoretisch-terminologische Grundlage for die Sprachkontaktforschung.
Dostupné z WWW http://www.titus.uni-frankfurt.de/personal/manana/bilinguallbiling02. pdf.
63 Srv. tamtéž.
62
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Poslední typ, volné

přenesení

významu (Lehniibertragung)

či

volné

přenesení

částí (die freie Teiltibertragung)64 se projevuje volným překladem pojmenování a jeho
části

z výchozího jazyka do cílového jazyka. Volné

ustálených spojení,

frazémů

přenesení ovlivňuje

a idiomů cílového jazyka. I v tomto případě hraje

podobu

důležitou

roli analogie, porovnávání a tiché překládání. Žáci při vyjádření svého stáří stále ještě
ve

čtvrté třídě

let.

Podobně

chybují: ieh bin 8 Jahre alt - ja sem 8 let, namísto osvojovaného je mi 8

postupují, když mluví o svých koníčcích.

Učí

se, že leh spiele Klavier, ieh

spiele Gytarre odpovídá spojení já hraju na klavír, já hraju na kytaru. Stejným
způsobem překládají

ieh spiele Tennis jako já hraju na tenis.

Srv. Kolektiv autorů. 1. Theoretisch-terminologische Grundlage for die Sprachkontaktforschung.
Dostupné z WWW http://www.titus.uni-frankfurt.de/personal/manana/bilinguallbiling02.pdf.
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7.

Závěr

V práci jsem analyzovala koncepci výuky předmětu Čeština jako cizí jazyk na
základní škole Deutsche Schule Prag a její
interferenčních

charakter užívání a
německy

tak

mluvících

může

žáků.

sloužit dalším

uplatnění

deformací

v praxi.

českého

Následně

jsem zkoumala

jazyka v písemném projevu

Komplexní pohled na výuku, její cíl, obsah a učební metody

pedagogům

jako zdroj inspirace a

zároveň

metodický návod,

jakým způsobem lze vyučovat cizí jazyk.
V koncepci Deutsche Schule Prag zaslouží vysokého
aspektů.

několik

hned

Za prvé škola respektuje ve svém pojetí výuky kognitivní vývoj žáka, tedy volí

adekvátní výukové metody,
věk

ocenění

učební

cíle, obsahy, témata a typy

žáka a jeho kognitivní schopnosti.

možnostem

žáků

a též úrovním

Především

Společného

cvičení

s ohledem na

však klade požadavky odpovídající

evropského

referenčního

rámce. Za druhé

se ve výuce zdůrazňuje často opomínané komunikační zaměření jazyka. Žáci se neučí
prostředky

jazykové

konverzační
písemně

izolovaně

a bez kontextu. Naopak si osvojují jednotlivé

situace a fráze cizího jazyka tak, aby byli schopni co

komunikovat. Za

třetí

jsou

rovněž zohledňovány

výzkumy psycholingvistiky, jež dokazují, že po
schopnosti osvojování cizího jazyka. V tomto
natolik

upevněna,

ukončení

věku

nejdříve ústně

ve výuce cizím

že celý proces osvojování cizího jazyka již

jazykům

věku

ubývá

mateřského

jazyka

ca. 15. roku

je totiž báze

i

nemůže

být regulován

mechanickou pamětí a užíváním nápodoby, neboť je řízen pamětí logickou. 65 Žák tak
přijímá

vědomě

všechny jazykové prvky cizího jazyka přes "prisma" svého
oba jazyky srovnává.

mateřštiny

a cílový jazyk jí

Při

ústním

připodobňuje.

či

mateřského

písemném projevu vychází

jazyka a

často

ze své

Podobné mechanismy jsou patrné taktéž, jak

65 Srv. KIELHÓFER, Bemd / JONEKEIT, Sylvie. Zweisprachige Kindererziehung.
Tiibingen: Stauffenberg, 1983. ISBN 3923721056.
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bylo

zmíněno

v kapitole o interferenci, u

pedagogové užívají taková
minimálně

cvičení

dětí

mladšího a staršího školního roku. Proto

a takové

učební

metody, aby docházelo jen

interferenčním defektům.

k

Analýzou jazykových deformací písemného testování jsem
žáků

písemný projev

deformace lze však
přirozené
Nejméně

označit

ovlivněn

působením

interference.

k závěru, že
Interferenční

s ohledem na omezené žákovy znalosti systému jazyka za

a nevyhnutelné. Pozornosti si však zaslouží míra výskytu interference.
vytvářeli

chyb

žáci chybovali

častěji.

časové

a malé

přesto

je

dospěla

procvičování

žáci v rovině syntaktické a lexikální. V oblasti morfologické

To

dotaci

přičítám

předmětu

jednotlivých

vlivu

důsledně komunikačně zaměřeného vyučování
týdně),

(2 hodiny

jevů.

Relativně

kde není prostor na intenzivní
defektů

vysoké množství

fonologické padá, podle mého názoru, na vrub zapojení

českého

v oblasti

grafického kódu do

vyučování až ve druhé třídě. Žáci první třídy se sice česky učí pojmenovávat jednotlivé
předměty, činnosti

a

tvoří

jednoduché

věty,

nemohou je však konfrontovat s jejich

grafickou podobou. Jelikož si v první třídě osvojují a upevňují pouze
kód, je

přirozené,

české

že

výrazy získané auditivní cestou

německý

písemný

znázorňují později

německými grafémy. Že se takto vzniklý problém odstraňuje jen velmi těžko, o tom

vypovídají

přetrvávající

defekty fonologické interference i v dalších ročnících. V tomto

bodě bych uvažovala o drobné modifikaci koncepce výuky předmětu Čeština jako cizí

jazyk v podobě zapojení
úrovni

čtení. Naznačenou

součástí učebních plánů,

praxi.

českého

Měly

zjišťovat

by se

písemného kódu již v průběhu první

úpravu
by bylo

ověřovat

její

učebního

programu,

samozřejmě

přednosti

dříve

na

než by se stala trvalou

nutné nejprve testovat v pedagogické

pro užívání

českých

grafických

také její vliv na osvojování německého písemného kódu.
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třídy alespoň

prostředků

a

7.1 Resumé
I have analysed the education conception of the subject Czech as a foreign
language at the elementary school Deutsche Schule Prag (German School in Prague)
and subsequently I have researched character of usage and interference deformations of
Czech language in written communication by German speaking pupils. The complex
illustration of teaching, its aims, contents and methods can serve other pedagogues as a
source of inspiration and simultaneously the methodical instruction, how to teach
foreign languages.
The conception of Deutsche Schule Prag is highly valued for several aspects. At
first, the school respects a natural cognitive progress of pupils in their education model,
therefore selects adequate teaching methods, aims, contents and types of exercises in
consideration of the pupil' s age and its cognitive ski11s. Primarily poses c1aims
corresponding with children's possibilities and also with norms of Common European
Pramework: Learning, Teaching, Assessment (CEF). Secondly emphasises often
neglected communication character of language in the c1asswork. Pupils do not leam
language components apart and without context. On the contrary they acquire complex
conversation situations and phrases of foreign language in order to be able to
communicate verbally and in writing at the soonest. Thirdly, in the education model,
the psycholinguistic researches are considered as well. They testify, that pupils receive
all elements of foreign language through the prism of their mother tongue and that they
compare both languages. They often result from verbal and written pronouncement of
their mother tongue and assimilate the target language to their native language.

As a

consequence of that, pedagogues use such a kind of exercises and educational methods
to minimize formation of interference defects.
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By analysing the language deformation of pupil' s written testing I persuade, that
we can identify formed interference deformations considering limitary pupil' s
knowledge of the language systems as unavoidable. But the attention should be given to
the rate of interference. Pupils created the least deformation in the syntactic and lexical
sphere. They did mistakes more frequently in the morphological section. I impute it to
pedagogical methods thoroughly communication oriented and fewness of the

subjecťs

time dotation (2 hours per week), where is no space to excercise intensively in a single
phenomenon.
The causation of relatively high number of phonologic defects is from my point of
view the integration of Czech graphic code into the education as lately as in the second
c1ass. Pupils in the first c1ass leam to denominate single objects, activities and create
simple sentences indeed, but they cannot confront it with their graphical formo Because
they leam and adopt only the German graphic code in the first c1ass, it is natural that
later auditively acquired language is illustrated by German graphemes. The evidence of
complicated elimination of this issue is a continuous phonological defect for next yearc1asses.
At this point I would contemplate a small modification of educating conception of
the subject Czech as a foreign language, by integration of Czech graphical code in the
first c1ass, leastwise at the level of reading. The mentioned modification of the
educational program, prior being a permanent part of teaching plans, should be
naturally tested in the pedagogical praxis. Its advantages for using Czech graphic
symbols and its influence on leaming the German graphic code should be proved.
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9.

Přílohy:

9.1 Jazyková

1
8

soutěž

1. třídy

7

5

Q

3

9

2

10

4

•
6
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9.2 Jazyková

soutěž

2.

třídy

J) Schreib Nummern!
jeden 1
tři
3
pět

dva ...... .
čtyři .... ..
7

deset

....... 9

6

8

2) Anworte und wiihle die richtige Farbe!
HNĚDÁ

BÍLÝ
Jaká je

ČERNÁ

ŽLUTÁ

ČERVENÉ

Čokoláda je

čokoláda?

Jaké je jablko?

Jablkoje .................................. ..

Jaká je hruška?
Jaká je noc?
Jaký je sníh?

3) Schreibe RÁD oder RÁDA!
Nadja má ..........

koláč.

Moritz má .......... jablka.
Maminka má ............ sýr.
Tatínek má ... ........

čokoládu.

4) Wiihle und male BUder dazu!

ŠPENÁT

MRKEV

PÁREK

ROHLÍK

Mám moc rádla ................................................ .
Mámrádla ..................................................... .
Nemám rádla ................................................... .
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ČAJ

5) Was gehort nicht in die Reihe? Streiche es anI

1.

řada:

pes

kočka

2.

řada:

jablko špenát

3.

řada:

kniha šála penál tužka pravítko guma

4.

řada:

boty

šaty

slon kalhoty krokodýl

kalhoty

papoušek

marmeláda hruška tramvaj

sýr

sukně

zmrzlina

blůza

čtvrtek

.......... pátek.... . . . ..

6) Was (ehlt in der Reihe?
pondělí. . . . . ..

středa. . . . . . . . .

Dneskaje ...................................... .

7) Was stimmt? Schreib ANO oder NEl
V pondělí je čeština.
Ve

čtvrtek je

matematika.

V pátek je tělocvik.
Jmenuju se Daniela.
Bydlím v Berlíně.
Jájsem holka.
Jájsem kluk.
Je mi pět let.
Mám doma tygra.
8) MŮJ oder MOJE?
Tady je .. ...... tatínek.
dědeček

se jmenuje Karel.

sestra je pilná.
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neděle

To je ............. maminka.

9) Wann fragstdu CO JE TO? undwann KDO JE TO?

Die Antwort ist:
......... .......... ...... ?

Toje guma .

........ ................. ?

To je Janina .

......................... ?

To je Anna .

........... .............. ?

To je meloun .

10) Frage und antworte!
ČAJ: 5 korun

Kolik stojí čaj?

Čaj stojí pět korun.

ZMRZLINA: 11 korun
KAKAO: 8 korun

KNIHA: 15 korun

11) Wie heifJt es, wenn es mehrere Sachen gibt?

jedna

čokoláda

tři čokolády

jedno auto

dvě

jedna okurka

čtyři

jeden knedlík

tři

jeden banán

dva .................. .

........................ .
....................... .

.......................... .
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12) Antworte!

Co je k snídani? K snídani je ........................................................... .
Co je k

svačině?

Co je k

obědu?

K
K

svačině

je ........................................................... .

obědu je

Co je k večeři? K večeři je

13) Was passt zusammen? Mal Striche!

hraj u

maminku

kreslím

úkol

píšu

tiše

maluj u

na televizi

dívám se

do školy

sedím

obraz

jdu

na počítači

14) Schreib, was du gern machst!

Co rád(a)

děláš?

Rád(a) ............................................................................................... .

15) Stell dich vor!
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9.3 Testy pro 3.

třídu

9.3.1 První čtvrtletí
1)

Schreib die richtige Forml

K narozeninám bych chtěl jednu ................................. (kniha).
K narozeninám bych chtěl tři ................................. (kniha).
Maminka nese jednu ..................................
Maminka nese

čtyři

..................................

(květina).

(květina).

2) JSEM - JE - JSME - JSOU
Já a Martin .................. kamarádi.
Kůň

.................

hnědý.

Na stole ...................... mandarinky.

3) Schreib in die Lucken pasende

Wďrter

(es gibt mehrere

schreib nur eine)!
Kluk se jmenuje ................ .
Je mu ........... let.
Bydlí v ................ .
Nebydlí v ........................ .
Má rád čokoládu, ................ a banány.
Nemá rád špenát a ................ .
Rád hraje ...................... .
Maminka má telefonní ...................... 267 443 521.
Kluk . . . . . . . .. ve škole.
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Mďglichkeiten.

Je pondělí. V pondělí má kluk

češtinu,

matematiku, ..................... a

Kluk není Čech, klukje
K obědu jsou knedlíky a maso, k snídani jsou ................... a
........................ a ........................... .
4) Wie heipt es aur Tschechisch?
lch male ein Bild.

. ................................................................... .

lch sehe fem.
lch spiele FuBball.
lch rechne.
Er rechnet.
lch lese ein Buch.
Wir lesen Bucher.

5) Was sagst du, wenn:
du schlafen gehst

du die Hausaufgabe vergessen hast

du Ketschup mochtest

du nicht weiBt, wie vie1 der Jogurt kostet

6) Stell dich vor!
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9.3.2 Druhé
1)

čtvrtletí

Ergiinze!

Na stole ........

čaj.

Na stole ............ také sušenky. Sušenky ........... dobré.

Maminka ......... doma. Já a můj kamarád ............. také doma. Pes Alík ....... pod
stolem.
Alík. ......... hnědý.

2) Ergiinze!(4.Fa/l)
Dobrý den!
Koupím si .................... (marmeláda) a ..................... (rohlík) a
.................... (sýr) a ......................... (mléko) a ...................... (čokoláda) a
..................... Uogurt). Máte také .............. (ryba) a ............... (maso)?
bych .............. (taška).

3) Ergiinze!(Mehrzahl)
Dobrý den!
Máte ............................... (banán).
Chtěl

bych tři .......................... (banán) a .................. Uahoda).

Mám rád také .................. (brambora) .
................. .. (brambora) a ..................... (citron), prosím.
Vidím ........... (auto) a ................... (lampa) ............... (strom).
(Maminka) ....................................... .jsou tady ..
Tři .................... (kamarád)
Promiňte, zapomněl jsem

mají narozeniny.

............... (sešit), ....................... (kniha) a

................... (úkol).
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Chtěl

4) Antworte mit ganzen Siitzen!

Jak se máš? .................................................................................................. .
Co máš ve škole rád? .................................................................................. .
Co máš k

obědu?

....................................................................................... .

Jak se jmenuje tvoje maminka? ................................................................ ..
Máš sestru? .............................................................................................. ..

5) Schreib ein Text 18-10 Siitzelzum (olgenden Thema!

Co mám rád? Co nemám rád? Co bych chtěl? Co bych

nechtěl?

6) Ergiinze die Siitze nach dem Sinn!

Kolik stojí .............. a ................... ?
K snídani mám .............. a ................... a ............... .
...................... v Praze.
Promiňte, ................ úkolníček.

7) Ubersetze!
leh mag meinen Vater.
leh sehreibe.
leh habe eine Hausaufgabe.
leh mag kein Eis.
leh gehe in die deutsehe Sehule, in die dritte Klasse.
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9.3.3

1)

Třetí čtvrtletí

Ergiinze in jeden Satz runr Worte!

Mám rád(a) ......................................................................... .

Ve škole

cvičím,

.......................................................................... .

K

svačině

V

pondělí je čeština,

mám .......................................................................... .

V tašce mám penál, ..................................................................... .

2) Antworte mit ganzem Satz!
Kde bydlíš?
Máš kamaráda?
Jak se tvůj kamarád jmenuje?
Co rád(a) snídáš?
Kolikje tvojí mamince let?
Jaké je rajče?
Kolikje pět plus tři?
Kolik je hodin?
Kolik stojí zmrzlina?
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3) Schreib mit einer Zahl!
Dvacet čtyři
Šedesát dva
Padesát devět
Dvanáct
Osmdesát tři
Devadesát šest
Čtyřicet sedm

Sedmdesát jedna
Čtrnáct

Sedm
Dvacet pět

4) Wiihl ein Thema aus, unterstreiche ihm und schreib dazu 5 Siitze!
Můj

všední den,

Můj

víkend, Moje rodina,

Můj

kamarád, Moje kamarádka

5) BONUS - Riitsel, suche nach den lndizien das gemeinte Wort!
Bílý, zima, studený, malý
Snídaně,

pít, teplá, hnědá
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9.3.4 Čtvrté čtvrtletí

Folgende Auff!aben 1.A und 1.B
2.

1.

úterý

němčina

němčina

3.
matematika
etika

středa

matematika

tělocvik

tělocvik

pondělí

němčina

čeština

4.
náboženství

tělocvik

zpěv

čeština

čtvrtek

němčina

němčina

matematika
náboženství kreslení

pátek

kreslení

matematika

zpěv

5.

němčina

IA) Antworte mit ganzem Satz!

Co je v úterý druhou hodinu?

Co je ve

středu čtvrtou

hodinu?

Co je v pátek první hodinu?

Co je v

pondělí

pátou hodinu?

Co máš rád? ........................................................................................................ .
Co nemáš rád? ..................................................................................................... .
Kdy je

zpěv?

...................................................................................................... .

Kdy je etika? ....................................................................................................... .

lB) Kreuze richtige Antwort ani

V pátek první hodinu je kreslení

Ve

čtvrtek třetí

hodinu je kreslení.

ANO

NE

ANO

NE
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V pondělí druhou hodinu je matematika.

ANO

NE

V úterý pátou hodinu je čeština.

ANO

NE

2) Schreib eine Einladung zur Geburtstagsparty an deinen Freund (Freundin)
(6 Siitze)!

3) Was gehort nicht in die Reihe?

kalhoty, boty, šaty, mouka,

tričko, sukně,

zelená, modrá, žlutá, malá,

červená, černá,

sýr, salám, chleba,

dům,

košile, houska
bílá,

knedlík, pero, rohlík, marmeláda, med

maminka, tatínek, babička,

dědeček,

voda, káva, letadlo, mléko,

čaj,

sníh, bratr, švestka, sestra,

kakao, kniha

4) Ergiinze die Antworten aufdie Fragen, mit ganzem Satz!
Bsp.

Maluješ obraz? Ano, já maluju obraz.
Dáváte pozor?

Ne, my nedáváme pozor.

Zpíváš rád?

Ano, ........................................ ..

Máš rád zmrzlinu?

Ano, ........................................ ..
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Píšete úkoly?

Ne,my .................................... .

Čtete knihu?

Ano,my ................................... .

Má Petr kolo?

Ano, Petr. .................................. .

Koupíš rohlíky?

Ne, .............................................. .

5) Antworte an die Fragen!

Pavlík Malý chodí do druhé
Patrika. Patrik chodí do
Nemá rád

tělocvik.

Doma je maminka.
Co

dělá

třídy.

třetí třídy

Rád maluje a

domů.

Pavlík rád?

Má Pavlík kamaráda?
Kdo má narozeniny?
dělá

Patrik bydlí v ulici Národní.

Patrik má narozeniny.

Co nedělá Pavlík rád?

Co

Ve škole má kamaráda

a rád hraje fotbal. Pavlík nehraje rád fotbal.

Patrik a Pavlík jdou

Peče koláče.

počítá.

maminka?
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9.4 Testy pro 4.

třídu

9.4.1 První čtvrtletí

1) Doplň. Ergiinze!
Na stole ........

čaj.

Na stole ............ také sušenky. Sušenky ........... dobré.

Maminka ......... doma. Já a

můj

kamarád ............. také doma. Pes Alík ....... pod

stolem. Alík. ......... hnědý.

2)

Doplň.

Ergiinze!(4.Fall)

Dobrý den!
Koupím

Sl

............

.. ...... (marmeláda)

a

..................... (rohlík)

a

.................... (sýr) a ......................... (mléko) a ...................... (čokoláda) a
..................... (jogurt). Máte také .............. (ryba) a ............... (maso)?
bych .............. (taška).

3) Doplň. Ergiinze!(Mehrzahl)
Dobrý den!
Máte ............................... (banán).
Chtěl

bych tři .......................... (banán) a .................. (jahoda).

Mám rád také .................. (brambora) .
................. .. (brambora) a ..................... (citron), prosím.
Vidím ........... (auto) a ................... (lampa) ............... (strom).
(Maminka) ........................................jsou tady ..
Tři .................... (kamarád)

mají narozeniny.
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Chtěl

Promiňte, zapomněl jsem

............... (sešit), ....................... (kniha) a

................... (úkol).

4)

Odpověz

celou větou! Antworte mit ganzen Siitzen!

Jak se máš? .................................................................................................. .
Co máš ve škole rád? .................................................................................. .
Co máš k

obědu?

....................................................................................... .

Jak se jmenuje tvoje maminka? ................................................................ .
Máš sestru? ............................................................................................... .

5) Napiš text k následujícímu tématu! Schreibe ein Text /8-10
(olgenden Thema!

6) Přelož! Ďbersetze!
lch habe meíne Mutter geme.

leh schreibe die Hausaufgabe.

lch male ein Bild.

pfannkuchen mít Schlagsahne, bitte.

Kann ich aufKlo gehen?

lch bin kein Tscheche, ich bin Deutsche.

lch gehe in die deutsche Schule Prag, in die vierte Klasse.
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Sďtze/ zum

7) Doplň

věty

podle smyslu! Ergiinze die Siitze nach dem Sinn!

Jak se ................................... do ulice Dlouhá?
Jděte rovně,

potom .................... a tamje ulice Dlouhá.

Ve škole mám němčinu a .......................... a ........................... a .................................. .
Pondělí, ...................... středa ................... ,.............................. sobota, ........................... .

9.4.2 Druhé

čtvrtletí

1) Doplň do každé věty pět slov! Ergiinze in jeden Satz fiinf Worte!

Mám rád(a) ..................................................................... .

Ve škole cvičím, ................................................................................... .

K

svačině

mám ..................................................................................... .

V pondělí je čeština,

V tašce mám penál,

2)

Odpověz

celou

větou!

Antworte mit ganzem Satd

Kde bydlíš?
Máš kamaráda?
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Jak se tvůj kamarád jmenuje?
Co rád(a) snídáš?
Kolik je tvojí mamince let?
Jaké je rajče?
Kolikje pět plus tři?
Kolik je hodin?
Kolik stojí zmrzlina?
Kdo je ze třídy největší?
Co je hezčí? Pes nebo kočka?

3) Popiš cestu! Beschreibe den Weg. das Auto muss unbedingt zum Krankenhaus.
Ein PIan ist auf der Riickseite.

4) Přelož! Ubersetze!
Kann ich bitte aufKlo gehen?
Wie kornrne ich zu Malostranské náměstí?
Kann ich mir Schere leien?

5) Zvol si téma a napiš text! Wiihle ein Thema aus, unterstreiche ihm und schreibe
dazu 8 Siitze!.
Můj

všední den,

Můj

víkend, Moje rodina,

Můj

kamarád, Moje kamarádka

6) Hádanka - hledej slovo! Riitsel- suche nach den lndizien das gemeinte Wort!
Bílý, zima, studený, malý
Snídaně,

pít, teplá,

hnědá
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Třetí čtvrtletí

9.4.3

J)Podtrhni odpověď! Unterstreiche die richtige Antwort!
A) Was sagt man, wenn man nicht gut verstanden hat?
1. Chtěl bych vanilkovou zmrzlinu.
2. Kolikje ti let?
3. Promiňte, nerozuměl jsem.

B)

1.
2.
3.

Was sagt man, wenn man mochte, dass die Verkiiu(erin langsamer spricht?
Můžete

mluvit pomaleji?
mi to říct ještě jednou?
Kdy přijde tatínek domů?
Můžete

C) Was sagt man, wenn man mochte, dass die Verkiiu(erin etwas noch einmal

sagt?
1. Kdo je doma?
2. Kolik stojí zmrzlina?
3. Můžete mi to říct ještě jednou?

2) Jak se to
jedna

řekne?

čokoláda

Wie heiBt es, wenn es mehrere Sachen gibt?
tři čokolády

jedno auto

dvě

jedna okurka

čtyři

jeden knedlík

tři

jeden banán

dva ........................ .

........................ .
....................... .

.......................... .

3) Piš podle vzoru! Schreib nach dem Muster!
rohlík a sýr

rohlík se sýrem

kakao a cukr
káva a mléko
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zmrzlina a
chlebíček

šlehačka

a šunka

4) Co chybí? Doplň! Was fehlt im Telefongespriich? Ergiinze es!
Mathias:

Muller!

Pan Novák: Dobrý večer! Tady ......... Novák z firmy EXOP.
Mathias:

......................... ! Tady je Mathias Muller. Pan Muller je

tatínek. Tatínek bohužel není ............ .
Pan Novák: Kdy ........................ tatínek domů?
Mathias:

Tatínek přijde asi vosm .....................

Chtěl

byste mobilní

................ ?
Pan Novák:
Mathias:

Číslo jeho mobilního telefonu ...... 4571243.

Pan Novák:
Mathias:

Rádo se ............................ Nash1edanou!

5) Doplň a přeloŽ! Ergiinze, was im Satz fehlt und schreib dann die Siitze auch
in Deutsch!

Bydlím ....... Praze.
V sobotu jdeme ....... ZOO.
Ráno jdu .............. školy.
Mohu jít ............. záchod?
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6) Co sem patří? Doplň! Wilhle, was in die Siltze passt und schreib es!
číst - křičet - hrát s autem - zpívat - dávat pozor psát - nehezky psát - posílat dopisy - rušit

počítat

- hezky

Ve škole máme

Ve škole nemáme

7) Vymysli přiklad! Lies das Beispiel und denk ein ilhnliches aus!

Praha je velká, Berlín je větší, Tokio je největší.

8) Napiš ANO nebo NE! Lies den Text und schreib, welche von den (olgenden
Siltzen stimmen. Schreib ANO oder NE!

Tatínek je nemocný

Tatínek je nemocný a leží v posteli. Maminka má moc práce. Maminka
domů

až

večer.

přijde

Anna je hodná. Koupí rohlíky, chleba, máslo, šunku a jablka.

Uvaří čaj. Nakrmí kočku. Čte tatínkovi noviny. Za tři dny je tatínek zdravý.

Tatínekje nemocný.
Maminka j e nemocná.
Maminka je doma.
Maminka přij de

domů večer.

Eva koupí mléko a

koláče.

Anna je hodná.
Anna má papouška.
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Anna má kočku.
Anna
Za

čte

čtyři

tatínkovi knihu.
dny je tatínek zdravý.

9) Namaluj plán bytu, popiš ho! Mal einen ein(achen

Pian von euerer

Wohnung und schreib au(Tschechisch die Namen der Zimmer!

9.4.4 Čtvrté čtvrtletí

1) Doplň !Ergiinze smím, nesmí, musím, musí!
Pozor! Jede auto! .......... stát!
Je pátek. ........... se dívat dlouho na televizi
Dědeček

chce mluvit s Patrikem. Patrik ..........

dědečkovi

zatelefonovat.

Evu bolí noha. Eva ........ rychle utíkat.

2) Co k sobě

patří? PřeloŽ!Was

passt zusammen? Kombiniere, schreib die

Wendungen au(und iibersetze sie!
jahodový, rajská,
maminka,

dům,

zelený špenát

vánoční,

špenát,

zelená, milá, velký, malý,

stromeček,

klokan,

omáčka, jogurt,

griiner Spinat
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3)

Odpověz!

Beantworte Fragen!

Kdo má rád češtinu?

Odkud je klokan?

Kdy se díváš na televizi?

Co jí pes?

Umíš

dobře

4) Kam

lyžovat?

patří

Doplň

do a kam v?

a

přelož!

Wohin gehort do und wohin v?

Ergiinze und schreib die Ubersetzung der Siitze!

V sobotu jdeme ....... ZOO.
Bydlím ...... Praze.
Po přestávce jdeme ......

třídy .

.. ... tašce mám sešity a knihy.

5)Doplň!

Ergiinze, was (ehlt!

Anna: Ahoj, Dano!

Chtěla

bych ti .................... svoji kamarádku. To je Jana

Hrušková. A to je Dana Matějů.
Dana: Ahoj, .........
Jana:

Těší mě,

mě.

Já jsem Dana.

já jsem ........... .

Anna: Kam jdeš, Dano?
Dana: Jdu ........ cukrárny.

Chtěla

bych si koupit ........ a kolu. Kam jdete vy?

Jana a Anna: My jdeme ..................................... Ahoj!
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6) čti text. doplň ANO nebo NE! Lies den Text und kreis ein. ob StUze nach dem
Text stimmen oder nicht.

Tady jsou dva kluci:

Martin a Václav. Martinovi je deset let. Václavovi je

dvanáct let. Maminka Martina pracuje ve

firmě

Bayer a tatínek Martina pracuje

ve škole. Maminka Václava pracuje v supermarketu a tatínek Václava pracuje
v pekárně. Martin a Václav také pracují. Pomáhají paní Malé. Paní Malá je stará
a nemocná. Martin koupí chleba, mléko a noviny. Václav nakrmí
Martin a Václav doma. V devatenáct hodin Martin

večeří.

kočku. Večer je

Václav

večeří

v osmnáct hodin.
Martinovi a Václavovi je deset let.

Ano

Ne

Ano

Ne

Tatínek Martina je učitel.

Ano

Ne

Maminka Václava pracuje v supermarketu.

Ano

Ne

Paní Malá pracuje v pekárně.

Ano

Ne

Martin pomáhá paní Malé.

Ano

Ne

Martin večeří v 19 hodin.

Ano

Ne

Václav večeří v 8 hodin.

Ano

Ne

Martin a Václav jsou bratři.

Ano

Ne

Nakrmí paní Malá kočku?

Ano

Ne

Maminka Martina pracuje ve

firmě

Bayer.

7) Doplň dneska nebo zítra! Was gehďrt in die Slitze, dneska oder zítra? Erglinze!
prší.
................ hraju na housle .
. . . . . . . . . . . . . . .. budu malovat.
Maminka bude ............... nakupovat.
Tatínek ................. nakupuje.
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8) Napiš text! Schreib 15 Sii/ze zu dem Thema!
MŮJ KAMARÁD - MOJE KAMARÁDKA
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9.5 Fachlehrplan tur Tschechisch
Fíir das Fach Tschechisch an der Grundschule
Klasse 1-4

Der Unterrichtsgegenstand Tschechisch als Fremdsprache wird an der Deutschen
Schule Prag in den Klassen 1 - 4 als Bestandteil der Allgemeinbildung begriffen und
erweitert Kenntnisse, die im Rahrnen des Deutschunterrichts (d.h. der Muttersprache)
gewonnen werden.
Der Tschechischunterricht leistet seinen spezifischen Beitrag zur Verstandigung mit
Menschen der Tschechischen Republik, mit denen die Schiiler dank der Lage der
Schule auf dem Gebiet der Hauptstadt Prag taglich in Kontakt kornmen. Das bedeutet
nicht nur Anspriiche auf Sprachrezeption und Sprachproduktion, sondem auch auf
Kontaktaufnahrne und Begegnung.
Wahrend des Tschechischunterrichts solI ein Grund der kornmunikativen Kompetenz in
Tschechisch gebildet werden, und zwar sowohl in der miindlichen als auch in ihrer
schriftlichen Form.

Ziele des Tschechischunterrichts:
1. Kornmunikativer Ziel, d.h. der Hauptziel, der dem spezifischen Charakter jedes
Fremdsprachenunterrichtes entspricht .
2. Bildungs- und Erziehungsziel, der mit anderen Unterrichtsfáchem und mit dem
Leben in der Tschechischen Republik zusarnmenhangt.

Vorrangige Ziele des Tschechischunterrichts an der Deutschen Schule Prag sind eme
fur das alltagige Leben in Tschechien ausreichende Kommunikationsfáhigkeit, die
Fahigkeit gelaufige Texte zu verstehen und ein Verstandnis der Kultur, in der die
Schiiler leben. Dieses erfordert

gute Kenntnisse uber die tschechische Sprache,

griindliche Ausbildung der Fahigkeiten verstehendes Horen, verstehendes Lesen,
Sprechen und Schreiben.
Ein Ziel ist auch Freude am Umgang mit der Sprache und an der Beschaftigung mir der
tschechischen Kultur zu wecken.
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Die Inhalte des Lehrplans Tschechisch sind nach fachlichen Gesichtspunkten geordnet
und

weiter in

der Reihenfolge,

die

am optimalsten

tUr einen effektiven

Tschechischunterricht gehalten wird.
Nach M6glichkeiten sollen Verkniipfungen zwischen den einzelnen Themenbereichen
hergestellt werden. Da der Lehrplan Tschechisch entsprechend der Natur des
Spracherwerbs nicht rein linear angelegt ist, sondem teilweise zyklischen Charakter
hat, wird bei allen Stufen vorausgesetzt, dass

bestimmte Stoffe, Themen und

Lehrtatigkeiten, Aufgabenformen und Textarten mehrmals wiederholt werden mlissen.
Z.B. werden mit manchen

grammatischen, lexikalischen und syntaktischen

Erscheinungen die Schmer schon in der ersten Klasse bekannt gemacht, und zwar auf
einer lexikalischen Grundlage und es wird nur die Sprachfertigkeit Horen und Sprechen
betont. In der zweiten Klassse bekommen die Schmer auch das Wissen liber
grammatische Strukturen, die sie teilweise von der vorangehenden Klasse kennen und
es tritt auch die graphische Form der Sprache hinzu. In der zweiten Klasse werden
auch schon lexikalisch die Vergangenheitsformen vorbereitet, die dann bewusst in der
dritten Klasse eingelibt werden.
In der dritten Klasse findet dann eine Vorbereitung des Konditionals tUr die vierte
Klasse statt. Es ist notwendig tUr die Festigung der Kenntnisse 6fters den schon
behandelten Lehrstoff abwechslungsreich zu wiederholen.
Flir das Erreichen der Ziele des Fachunterrichts (Darbietung und Erarbeitung des
Lemstoffes,

Einlibung,

Wiederholung,

Beobachtung

des

Lemfortschritts

Leistungsnachweise) rechnet der Lerhplan bei einem zweistiindigen Fach mit

und
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Stunden im Jahr.

Allgemeine Grundsatze des Tschechischunterrichts

Der Unterricht beruht auf einer Verbindung von imitativem und kognitivem Lemen
unter Einbeziehung kontrastiven Arbeitens. Auf angemessenen Lemfortschritt,
intensives Einiiben und Anwenden sowie regelmaBiges Wiederholen wird Wert gelegt.
Der

Unterricht

soll

abwechslungsreich

und

motivierend

sem,

wobei

auf

AltersgemaBheit von Arbeits- und Aufgabenformen, Themen und Texten geachtet wird.
Neben den kognitiven Kraften sollen auch die affektiven, intuitieven und musische
Krafte der SchUler einbezogen werden und Eigentatigkeit und Kreativitat gefórdert
werden. Die SchUler sollen auch zur auBerschulischen Beschaftigung mit der
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tschechischen Welt angeregt werden, wozu dank der Lage der Schule in Prag iiuBerst
gute Bedingungen vorhanden sind.
Man beabsichtigt so bald wie maglich

Gespriiche in Tschechisch zu fuhren. Aus

fachlichen und piidagogischen Griinden und auch hinsichtlich des Charakters der
tschechischen Sprache muss der Unterricht auch in Deutsch gefuhrt werden, vor allem
was die Erkliirung der Grammatik anbetrifft.

Unterrichtsmaterialien

lm Unterricht werden Sachtexte unterschiedlicher Art und Thematik, H6rtexte, Bildund Anschauungsgmaterial sowie nach M6glichkeiten Videos verwendet. Direkte
Kontakte zu Tschechischsprechenden kornrnen aus praktischen Griinden hinzu.
In der Grundphase (in der 1. Klasse) werden Bilder, die sich zu den einzelnen
Lebenssituationen beziehen, angewendet. Zu jedem Bild bekornrnen die Schiiler eine
Liste mit dem Grundwortschatz, der aber nur fur die Wiederholung zu Hause in
Zusarnrnenarbeit mit den Eltem dienen solI.
Fiir die

Klassen 2 - 4
Schule

Deutschen

Prag

werden Arbeitsbliitter benutzt, die von den Lehrem der
entwickelt

werden.

Ab

Klasse

4

werden

als

lnforrnationsmaterial Tabellen mit der tschechischen Grammatik benutzt.

Nach dem gemeinsamen Referenzrahrnen des Europarates handelt es sich bei Klassen
2 bis 4 um den Raster Al.

Geplanter Stundenanzahl nach einzelnen Monaten:

September: 9
Oktober:

7

November: 8
Dezember: 6
Januar:

8

Februar:

6

Marz:

9

April:

5

Mai:
Juni:

5

9

86

Nach der 1. Klasse entsprechen die Kenntnisse der Schiiler folgendem Niveau:
Horverstehen
Die Schiiler verstehen im Rahmen der ausgewiesenen Thematik tschechische

AuBerungen.
Sprechen
Die Schíiler auBem sich mit eingeiibter Reaktion auf Fragen und Aufforderungen,

benennen Personen, Gegenstande, Tatigkeiten und Eigenschaften. Sie sind in der Lage
Lieder und auswendig angeeigtene Gedichte und Lieder vorzutragen, wobei ihnen der
Inhalt klar ist.
Phonetik
Durch Imitieren gewohnen sich die Schiiler an die Grundlagen einer normgerechten

tschechischen Aussprache.
Wortschatz
Am Ende der ersten Klasse beherrschen die Schiiler cca. 350 Worter und Wendungen.
Themenbereiche
Die Schiiler konnen si ch auf einfacher Weise vorstellen, je nach konkreter Situation

gríiBen,

sie konnen

Miirchenfiguren, Tiere, Farben, Lebensmittel, Spielzeug,

Korperteile, Teile der Bekleidung benennen, Familie, das eigene Zimmer, Kiiche,
Wohnzimmer, Bad, die Stadt, frekventierte Tatigkeiten beschreiben, bis zehn zahlen,
im Geschaft um Ware bitten und nach dem Preis fragen, zum Geburtstag gratulieren,
auf Aufforderungen reagieren, die den Umgang in der Schule und das Tumen und
Spielen betreffen, sagen, was ihnen weh tut, uber Jahreszeiten, Weihnachten, Nikolaus,
Ostem, Geburtstag und Wetter einfache Satze bil den.
Grammatik
Die Grammatik wird lexikalisch angeeignet.

Akzent

wird

auf

Geschlecht

Demonstrativpronomina

der

Substantiven

(Verbindung

mit

můj,

moje,

ten der, ta die, to das) , Possesivpronomina

Interrogativpronomina kdo, co, Verben in der 1. Person Sg., 3. Person Sg., 3. Person
Plural und im Imperativ gelegt.
Realien - Linguorealien
Wahrend des Unterrichts werden Dialoge in deutscher Sprache iiber tschechisch Kultur,

Geographie, Sitten und Brauche geruhrt.

Nach der 2. Klasse entsprechen die Kenntnisse der Schiiler folgendem Niveau:
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Horverstehen
Die Schiiler verstehen 1m Rahmen der ausgewiesenen Thematik tschechische

ÁuBemngen.
Sprechen
Die Schiiler reagieren auf Fragen und Aufforderungen sach- und situationsgerecht. Sie

sind fahig nach Mustem im Rollenspiel Alltagssituationen darzustellen. Sie sind in der
Lage Lieder und auswendig angeeigtene Gedichte und Lieder vorzutragen, wobei ihnen
der Inhalt klar ist.
Lesen

Das laute und sti1le Lesen wird systematisch entwickelt. Das sti1le Lesen dient zur
Informationsaufnahme, das laute Lesen zur Einiibung von Aussprache und Intonation.
Schreiben
Das Schreiben erfullt hauptsachlich die Funktion als Mittel (im Sinne einer Lemtechnik

- Buchstaben, Silben, Worter und Satze einzueignen). Die Schiiler eignen sich die
diakritischen Zeichen der tschechischen Sprache ano Kommunikative Form des
Schreibens: Geburtstagswunsch.
Phonetik
Durch Imitieren gewohnen sich die Schiiler an die Grundlagen einer normgerechten

tschechischen Aussprache.
Wortschatz
Bis Ende der zweiten Klasse

erlemen die Schiiler

cca. 200 neue Worter und

Wendungen (insgesamt sind es mit den Wortem von der 1. Klasse 550 lexikaliche
Einheiten).
Themenbereiche
Die Schiiler konnen sich ausfuhrlicher vorstellen, die eigene Nationalitat, Adresse und

Telefonnummer sagen, Wochentage, Unterrichtsfácher, Sachen in der Schultaschen und
Teile der Bekleidung benennen, Bezeichnungen der Eigenschaften und Korperteile
benutzen, den Stundenplan beschreiben, bis 20 zahlen,

nach der Familie des

Freundes fragen, auf ausfuhrichere Auffordemngen, die den Unterricht betreffen
reag1eren,

sagen, was es

ZUli

Friihstiick, Mittagessen und Abendessen gibt, iiber

Kindertheater, Hobbys und Schultag sprechen, Dialoge zum Thema Geburtstag, Wo
wohnst dul, Wie geht es dir? Was magst dul Was magst du nieht? Was hast dul Was
moehtest du?, Pausenbrot, Die Mama ist krank, In der Biiekerei, Unsere Tiere, Wie alt
bin ieh?, Was tut dir weh? fuhren.
Grammatik
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Es werden Adjektivendungen, Fonnen des Akkusativ bei Substantiven, die Pronomina
můj

- moje, Fonnen des Hilfsverb být, die Negation, die Mehrzahl bei Substantiven,

Endungen der Verben in den Gegenwartsfonnen nach einzelnen Gruppen, Adverbien
dobře,

vlevo, vpravo und das Interrogativpronomen Kolik? angeeignet.

Auf lexikalischer Basis wird angefangen mit Prapositionsverbindungen zu arbeiten.
Syntax
Einfacher Aussagesatz, Fragesatz (mit Kdo? Jaký? Co? Kde? Kolik? ), Benutzung des

Akkusativs im tschechischen Satz.
Realien - Linguorealien

Es werden Interkulturelle Unterschiede in Deutsch besprochen.

Nach der 3. Klasse entsprechen die Kenntnisse der Schiiler folgendem Niveau:
Horverstehen
Die Schiiler verstehen die tschechische Unterrichtssprache und tschechische

didaktische Texte im Rahmen der ausgewiesenen Thematik. Die Schiiler werden auch
gezielt auf die Bewaltigung authentischer Horsituationen vorbereitet.
Sprechen
Die Schiiler reagieren auf Fragen und Aufforderungen sachgerecht und werden initiativ

tatig. Auf der Grundlage von Dialogmustem fiihren sie zunehmend selbstandig
Gesprache zur Bewaltigung von Situationen im Alltag und unterrichtsprachlichen
Kommunikation.
Die Schiiler geben den Inhalt einfacher handlungsorientierter Texte tschechisch wieder.
Sie sind fáhig, im Rollenspiel Alltagssituationen darzustellen.
Lesen

Die Schiiler konnen Worter, Wortverbindungen und Satze im Rahmen des
Grundwortschatzes und der Grundgrammatik sti111esen und den Inha1t von thematisch
vertrauten Texten erfassen. Die Schiiler sind fáhig inhaltlich erarbeitete Texte unter
Beachtung der fiir das Tschechische typischen Nonnen der Aussprache und Intonation
weitgehend korrekt vorzulesen.
Schreiben
Die Schiiler nutzen das Schreiben (Abschreiben, Herausschreiben, Nachschreiben) als

effektive Lemtatigkeit fiir das Einpragen und Einuben sprachlicher Mittel.
Die Schiiler eignen si ch die Grundregeln der tschechischen Ortographie ano Sie konnen
Redeabsichten wie Weihnachtswunsch, Geburtstagswunsch, einfacher Brief an einen
Freund und Einladung schriftlich fonnulieren.
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Phonetik
Durch intensive Nachahmung der tschechischen Aussprache in den ersten zwei Jahren

eignen sich die Schiiler die Grundlagen einer nonnegerechten Aussprache des
Tschechischen ano Sie erkennen Unterschiede zum Deutschen im phonematischen
Bereich.
Wortschatz
Bis Ende der dritten Klasse

erlemen die Schiiler

cca.

250

neue W6rter und

Wendungen (insgesarnt sind es mit den W6rtem von der 1. und 2.

Klasse 800

lexikalische Einheiten).
Themenbereiche
Die Schíiler k6nnen Eigenschaften von Menschen und Gegenstanden benennen, bis

hundert

zahlen, mit den eingeiibten Zahlen rechnen und sie im Gesprach benutzen,

die Klasse, das eigene Zirnrner, Wohnung oder Haus beschreiben, nach den
Einzelheiten im Tagesprogramm

im Al1tag und am Wochenende

fragen, auf

Aufforderungen reagieren, sagen, was sie heute und morgen machen und machen
werden, iiber Tiitigkeiten in der Freizeit sprechen, Dialoge zum Thema leh helfe zu
Hause, leh muss aufraumen,

Mein Alltag, Mein Woehenende, Besueh, Fasehing,

Flughafen, Verkehr (Ampel), Berufe, Wie spat ist es?, Meine Ferien fuhren.

Grammatik

Es werden Demonstrativpronomina

ten, ta, to,

Instrumental bei Substantiven,

Prapositionen s, mezi, do, v, na, za, z lil Verbindung mit Substantiv

und

Ordnungszahlen bis zehn eingeiibt. Von den Verbfonnen werden die Schiiler mit den
Zukunftsfonnen, Modalverben konnen, sollen, wollen, miissen, diirfen und Fonnen des
Imperativs in der Ein- und Mehrzah1 bekannt gemacht.
Syntax

Die Schiiler k6nnen kreativ einfache Aussagesatze nach angegebenen W6rtem und
Situation bilden und weiter Fragesatze mit Jak? Odkud? Kam? Kdy?

Nach der 4. Klasse entsprechen die Kenntnisse der Schiiler folgendem Niveau:
Horverstehen
Die Schiiler erfassen den Sinngehalt kíirzerer didaktisch aufbereiteter und authentischer

H6rtexte, die in dem mittleren Sprechtempo vorgetragen werden. Sie wenden dabei
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kompensatorische Verfahren an, um unbekannte Lexik und neue syntaktische
Strukturen zu erschlieBen - Kontext, Intemationalismen, Wortbildungskenntnisse.
Sprechen
Die Schíiler reagieren kreativ auf Fragen und Aufforderungen sach-, partner- und

situationsgerecht und werden initiativ tatig. Auf der Grundlage von Dialogmustem
fiihren sie

selbstandig Gesprache zur Bewaltigung von Situationen im Alltag. Sie

eignen sich kompensatorische Verfahren ano
Die Schíiler geben den Inhalt gelesener oder gehOrter Texte tschechisch wieder.
Sie sind fáhig, in Rollenspiel Alltagssituationen darzustellen.
Lesen

Die Schíiler verstehen den Inhalt didaktisch erarbeiteter und einfacher authentischer
Texte. Vorrangig werden Dialogtexte sowie Gedichte und Liedertexte oder einfaches
Marchen ausdrucksvol vorgelesen.
Schreiben
Die Schiiler festigen ihr orthographisches Kannen.

Die Schiiler nutzen das Schreiben (Abschreiben, Herausschreiben, Nachschreiben) als
effektive Lemtatigkeit fiir das Einpragen und Einiiben sprachlicher Mittel.
Sie gebrauchen brieftypische Wendungen, sie kannen schriftlich ihr Zirnmer und
Wohnung bzw. Haus, in dem sie leben, beschreiben.
Phonetik
Die Schii1er enfalten ihre Fahigkeit eine norrngerechte Aussprache und Intonation des

Tschechischen anzuwenden.
Wortschatz
Bis Ende der vierten Klasse

erlemen die Schiiler

cca.

250

neue Warter und

Wendungen (insgesamt sind es mit den Wartem von der 1. bis 3.

Klasse

1 050

lexikalische Einheiten).
Themenbereiche
Die Schii1er kannen

ihren Freund oder Freundin vorstellen, Sle kannen selbst

angemessen reagleren, wenn sie vorgestellt werden,

sagen, wie spat es ist, ihre

Wohnung (Haus), Weg nach der Karte beschreiben , nach dem Weg fragen,
inforrnieren, was gestem, heute oder morgen geschehen ist oder geschieht,
Verkehr in Prag, Muttertag, Ostem sprechen, Dialoge

ZUll

iiber

Thema Telefonieren, 1m

Restaurant (Essen bestellen), Speisekarte, Wald, An der Theaterkasse, In der U-Bahn,
Fahrkarten kaufen, Unfall fiihren, kompensatorische Verfahren in gezielt in Dialogen
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anwenden Entschuldigen Sie, ich habe nicht verstanden, Konnen Sie langsamer
sprechen?
Grammatik

Es wird die Steigerung der Adjektive und Adverbien angeeignet, es werden die
Vergangenheitsformen der Verben und der Konjunktiv eingeiibt.
Syntax

Die SchUler bil den einfache Aussage- und Fragesatze.
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