
Cílová skupina
• rodiče

• pedagogové

Délka 
45 minut

Informační schůzka 
pro rodiče s jazykovou animací

Cíle

• odbourat předsudky rodičů ohledně obtížnosti jazyka

• vzbudit zájem o zemi a jazyk

Materiál

• listy s „dobrými přáteli“ (Mandarine, Ananas, Banane, Salat, Zitrone,…)

• fólie s libovolným textem, v němž jsou barevně zvýrazněny přehlásky 

• listy s písmeny

• fólie s příkladovými slovy, u nichž se „normální“ písmena vyslovují jinak 
(Specht, Kuckuck, Soda, Zimt, wohl)

• fólie s německými slovy přejatými do češtiny (Flasche, Schublade,…)

• knížky v německé a české verzi

Průběh

1. Představit, příp. vysvětlit školení Tandemu pro jazykové animátory, resp. 
  „vyslance ze sousední země“, zmínit vlastní zkušenosti atd. 

2. Nejprve poznamenat, že náročnost němčiny se často přehání: „Už 
  několikrát jsem na svých cestách do Německa zažil, že už malé děti 
  umějí mluvit německy…“ 
  A: „Samozřejmě nám ten jazyk nejprve zní cize. Vždyť je to také cizí jazyk!“
  … Když se ale seznámíme se zvláštními písmeny, zjistíme, že to není tak  
  těžké a že výslovnost má v němčině svá pravidla. Zatímco v angličtině se  
  „o“ může vyslovovat šesti různými způsoby a ve francouzštině je výslovnost  
  pro nás Čechy hodně vzdálená od psané podoby. – To je výhoda i při diktátu! 

3. Učit se němčinu je velmi efektivní. Německojazyčné země jsou našimi  
  nejbližšími sousedy a vzájemné kontakty hospodářské, kulturní a turistické  
  jsou velmi intenzivní. Uděláme dobrý dojem, když budeme umět alespoň  
  pár základních slovíček.
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4. Mnoho slov je podobných: Mandarine, Ananas, Kiwi, Zitrone, Banane, Salat,  
  … (u slova „Zitrone“ vysvětlíme první pravidlo výslovnosti)

5. Promítnout fólii s vybraným textem, na kterém je vidět, jak často se 
  vyskytují (barevně vyznačené) přehlásky. – Vysvětlíme výslovnost pomocí  
  obrázků.

6. Promítnout fólii s germanismy (slovy přejatými do češtiny z němčiny): 
  Pokud umíme číst přehlásky, zjistíme, že jsou ještě stovky dalších slov, která  
  okamžitě rozpoznáme. 
  Ale pozor: v každém jazyce jsou i „špatní přátelé“ (slova, která zní podobně,  
  ale znamenají něco jiného – vysvětlíme).

7. V němčině existuje přísloví: „Ohne Fleiß kein Preis“, které znamená „bez  
  píle není žádná odměna“ (ve smyslu „bez práce nejsou koláče“). – Abychom  
  se naučili jazyk sousední země, musíme pro to tedy i něco udělat.

8. Na závěr: Vyzvat rodiče, aby sami dávali dětem dobrý příklad. Aby se naučili  
  pár slovíček v němčině a podnikali s dětmi výlety do sousední země 
  a vzbudili tak jejich zájem.
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