
Sylabus pre nemecký jazyk 

Semester: zimný  Ročník: 4. 

 

 

1. Ľudia dnes 

Vedieť hovoriť o rôznych osobách a o formách priateľstva. 

Vedieť rozprávať o vlastných snoch. 

Porozumieť rádiovému vysielaniu o priateľstve. 

 

2. Byť šťastný 

Porozumieť krátkym správam o hrdinoch. 

Rozprávať o symboloch šťastia. 

Priradiť hlavné informácie z textu o rodine a text zhrnúť. 

Porozumieť interview. 

 

3. Bývanie 

Dom snov. 

Zaznačiť informácie z interview. 

Rozprávať o situácii bezdomovcov. 

 

4. Byt, v ktorom sa cítim dobre. 

Vypočuť dialóg o novom byte. 

Hovoriť o téme: „Čo potrebujete, aby ste sa doma cítili dobre?“ 

Rozprávať o pojme „Nesthocker.“ 

 

5. Ako sa máte? 

Vedieť dať rady pre zdravie. 

Porozumieť textu o smiechu. 

Rýchle občerstvenie – pomalé občerstvenie. 

 

6. Žiadny stres, prosím. 

Rozprávať o svojom vlastnom režime dňa. 

Prečítať a zhrnúť text o biorytme. 

Rady proti stresu. 

Porozumieť textu o čokoláde. 

 

7. Voľný čas a zábava 

Rozprávať o voľnom čase. 

Rozprávať o voľnočasových aktivitách v Rakúsku a v Nemecku. 

Porozumieť interview o hrách. 

 



 

8. Dobrodružstvo v raji. 

Čítať dobrodružný príbeh. 

Napísať koniec príbehu. 

Zaznačiť rady z osobného listu. 

 

9. TEST I. 

 

10. Všetko sa treba naučiť. 

Učenie sa po celý život. 

Učenie sa s počítačom. 

Porozumieť argumentom a postojom médiových znalcov. 

 

11. Učiť sa a zapamätať si. 

Dať rady v prípade strachu pred skúškou. 

Pamäťový tréning. 

Rozprávať o vlastných skúsenostiach z učenia sa nemčiny, vedieť poradiť. 

 

12. Hovor so mnou 

Komunikácia v každodennom živote. 

Gestá povedia viac ako tisíc slov. 

Vypočuť smalltalk - rozhovory. 

 

13. Doma v Nemecku 

Rozprávať o pojme „integrácia.“ 

Porozumieť komplexným informáciám z textu. 

Rozprávať o interkultúrnych nedorozumeniach. 

 

14. TEST II 
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Sylabus pre nemecký jazyk 

Semester: letný  Ročník: 4. 

 

1.Mozog a CNS 

Pomenovať časti mozgu 

Ľudský mozog – čítanie s porozumením. 

Ochorenia a poškodenia mozgu – počúvanie s porozumením. 

 

2. Zmyslové orgány 

Popísať oko. 

Pomenovať ochranný systém oka. 

Sluch a stavba ucha – počúvanie s porozumením. 

 

3. Zmyslové orgány 

Čuch – čítanie s porozumením. 

Chuť – počúvanie s porozumením. 

Hmat – popísať stavbu kože. 

 

4. Krv 

Krv – opakovať dôležité údaje. 

Zrážanie krvi – čítanie s porozumením. 

Krvné skupiny – počúvanie s porozumením. 

 

5. Krv 

Rozbor krvi – doplniť chýbajúce výrazy. 

Krvný obraz – uskutočniť hematologickú analýzu. 

Popísať ochorenia krvi. 

 

6. Všeobecne o farmakológii 

Ošetriť a vyliečiť – čítanie s porozumením. 

Aplikácia liečiv – počúvanie s porozumením. 

Rozdeliť liečivá podľa ich účinnosti. 

 

7. TEST III. 

 

8. Všeobecne o chorobe 

Popísať príčiny ochorení. 

Symptómy a priebeh ochorení – čítanie s porozumením. 

Infekčné choroby – čítanie s porozumením. 

 

 



 

9. Detské a civilizačné choroby 

Čítať text o detských chorobách. 

Ovčie kiahne a šarlach – čítanie s porozumením. 

Viesť dialóg u lekára (návšteva pediatra/infarkt). 

 

10. Lekárska komunikácia (Hueber 8-25) 

Viesť rozhovor a rozumieť anamnéze. 

Viesť rozhovor a rozumieť informáciám pri príjme pacienta. 

Prijať pacienta na urgentnom príjme. 

 

11. Nemecký zdravotný systém (Springer, Hueber 34ff) 

Dôležité informácie o zdravotnom systéme v Nemecku. 

Porozumieť informáciám od ochorenia k vyliečeniu. 

Obsah a štruktúra rozhovoru s pacientom. 

 

12. Akademické zručnosti (Hueber 86-90) 

Nácvik písania: CV, motivačný list, zahraničná stáž.  

Rozumieť lekárskej správe. 

 

13. Akademické zručnosti  

Nácvik písania: CV, motivačný list, zahraničná stáž.  

Hovoriť o medikácii. 

Viesť komplexný rozhovor pri zisťovaní anamnézy. 

 

14. TEST IV: Testovanie akademických zručností  
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